
Piątek, 08.05.2020r.  

Dzień dobry! 

 
Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar kompetencji społecznych, który realizujemy w sali 

kulinarnej. Dziś odwiedzimy Danię i Włochy, pewnie jesteście ciekawi co dla Was 
przygotowałyśmy..? Będzie bajecznie i …pysznie   
Zapraszamy! 

 
CZĘŚĆ I 

 
I. Na początek posłuchajcie hymnu Unii Europejskiej „Oda do radości”, jeżeli pamiętacie słowa to 
śpiewajcie . 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA 

 
II. Jak już pewnie wiecie, Dania należy do Unii Europejskiej, a jej stolicą jest Kopenhaga.  
 

 Flaga Danii 
 

Przygotowałyśmy dla Was kilka ciekawostek na jej temat. 
Dania jest jednym z krajów skandynawskich. To z czym dzieci najczęściej kojarzą Danię, to 

pochodzące z tego kraju klocki Lego. Jednakże ten skandynawski kraj słynie nie tylko z 
plastikowych klocków, które podbiły świat, ale także wielu innych interesujących rzeczy. 
1. Dania jest krajem, który leży w północnej części Europy. Największym miastem i jednocześnie 

stolicą tego państwa, jest Kopenhaga. Dania jest najmniejszym z nordyckich państw. Co ciekawe, 
Dania jest monarchią konstytucyjną, co oznacza, że królestwem w dalszym ciągu rządzi rodzina 

królewska. Obecnie jest to królowa Małgorzata II, dlatego też pełną i poprawną nazwą tego kraju, 
jest Królestwo Danii.  
 

2. Według źródeł, Dania ma jedną z najstarszych flag na świecie. Ich flaga składa się z białego 
krzyża na czerwonym tle. Według legendy flaga Danii spadła z nieba. Dosłownie, ponieważ podczas 

jednej z bitew pod Lindanas, w momencie gdy Duńczycy wyraźnie przegrywali, w ręce króla wpadła 
czerwona chorągiew z białym krzyżem. Był to decydujący moment w bitwie, dzięki któremu 
zwycięstwo przypadło Duńczykom.  

3. Duńczycy uwielbiają korzystać ze słonecznej pogody i kiedy tylko nadarzy się słoneczny dzień, to 
cieszą się oni każdą chwilą na wolnym powietrzu (oczywiście jeżeli sprzyja ją temu warunki 

atmosferyczne). 
4. Dania jest siedmiokrotnie mniejsza od Polski, pod względem terytorialnym.  
5. 30 % całego kraju stanowią małe wyspy i wysepki, których jest na terenie Królestwa Danii, aż 

406! 
6. Mówiąc o Danii, nie można pominąć duńskiej zabawki, która podbiła cały świat. Mowa 

oczywiście o klockach Lego, których twórcą był Ole Krik Christiansen w roku 1947. Co ciekawe, 
początkowo zabawki, które wychodziły z pracowni Ole, były drewniane. Dopiero później 
postawiono na plastikowo odlewane klocki. Nazwa Lego, została utworzona od duńskiego zwrotu 

‘’Leg Godt’’, który oznacza ,,Baw się dobrze’’. Dzieci na całym świecie mogą potwierdzić, że tymi 

https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA


klockami, faktycznie można bawić się dobrze. Lego swoją siedzibę ma w mieście Billund. W 
mieście tym, znajduje się także park rozrywki, zwany Legolandem, który co roku odwiedzają 

miliony turystów z całego świata.  
7. Dania, jest rajem dla wszystkich dzieci i dorosłych, które uwielbiają ciasteczka. Jest to narodowy 

przysmak Duńczyków, a cukiernie, które oferują najróżniejsze ciasteczka, można spotkać w każdym 
duńskim mieście. 
8. Według opinii wielu ludzi, duńskie dzieci na ogół, są bardzo grzeczne i ułożone. Rzadko zdarza 

się, żeby krzyczały, czy płakały. Oczywiście z pewnością, jest wiele wyjątków od tej reguły, ale fakt 
grzeczności duńskich dzieci, można uzasadnić faktem, że kiedy maluchy są grzeczne, to w nagrodę 

dostają nowy zestaw klocków lego. Jakie dziecko będzie chciało szaleć, jeśli za dobre sprawowanie, 
dostanie nową zabawkę? Dlatego właśnie dzieci w Danii są tak grzeczne.  
9. Niewiele osób wie, że popularna dziś w niemalże każdym urządzeniu elektronicznym, technologia 

bluetooth, swoją nazwę zawdzięcza królowi Danii. Nazwa tej technologii, pochodzi od króla Haralda 
Bluethootha, zwanego w Polsce Haraldem Sinozębym. Zjednoczył on kraj i doprowadził do rozejmu 

pomiędzy Norwegią, a Danią. Dlatego też technologia, która łączy komputery, telefony i tablety, 
została nazwana na jego cześć. Co ciekawe, sama ikona technologii bluetooth, nawiązuje do 
runicznych liter H i B, które nałożone na siebie, tworzą charakterystyczny znak, który dzisiaj kojarzą 

już wszyscy. 
10. W duńskich domach okna pozbawione są jakichkolwiek zasłon, czy też firan. Dlaczego  tak jest? 

Po pierwsze Duńczycy uwielbią światło słoneczne i chcą czerpać go, jak najwięcej, a po drugie, 
ludzie w Danii twierdzą, że jeśli człowiek żyje uczciwie, to nie ma nic do ukrycia, a zasłony, czy 
rolety w oknach, to według nich sposób na całkowite odcięcie się od społeczeństwa.  

 
11. Dania jest bardzo ekologicznym kraje, który coraz bardziej stara się dbać o środowisko 

naturalne. Aż 30% energii, produkowana jest w elektrowniach wiatrowych, dzięki czemu do 
powietrza przedostaje się znacznie mniej trujących dymów, charakteryzujących elektrownie 
węglowe. 

12. Jeśli uda Wam się usłyszeć na duńskiej ulicy, jak ktoś mówi ,,tak’’, to nie zakładajcie od razu, że 
jest to Polak. W języku duńskim to słowo oznacza bowiem ,,dziękuję’’. Dlatego warto zaczekać, co 

usłyszy się po słowie ,,tak’’. 
Teraz  postarajcie się  na mapie Europy – Danię. 
 

Mapa Europy 



III. My dziś skupimy się na jednym z duńskich pisarzy, jakim był Hans Christian Andersen, autor 
baśni „Księżniczka na ziarnku grochu”, którą chciałabym Wam przeczytać  wy możecie śledzić ze 

mną tekst baśni lub oglądać załączone obrazki słuchając mnie kiedy czytam. Zapraszam   
 

Księżniczka na ziarnku grochu 
bajka duńska 

 

 
 

Był sobie pewnego razu książę, który chciał się ożenić z księżniczką, ale to musiała być prawdziwa 

księżniczka. Jeździł więc po całym świecie, żeby znaleźć prawdziwą księżniczkę, lecz gdy tylko 
jakąś znalazł, okazywało się, że ma jakieś „ale”.  

https://3.bp.blogspot.com/-pzOxVXzLWK8/W8OX2E4GB6I/AAAAAAAAGmk/mH_0DZxnZwkATaOfpmvqNZ6KX6YoPh3HgCEwYBhgL/s1600/Ksi%C4%99zniczka+na+ziarnku+grochu..jpg


 
 

Księżniczek było dużo, jednakże książę nigdy nie mógł zdobyć pewności, że to były prawdziwe 

księżniczki. Zawsze było tam coś niezupełnie w porządku.  
 

  

 
 

https://2.bp.blogspot.com/-iMt7amUfLxM/W8OXzfaC9jI/AAAAAAAAGmc/vWa9EVwJRPY4oF1aUbN1OVBVQJHvM0UEACEwYBhgL/s1600/1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-fCTlN61mLFY/W8OX0IuhRSI/AAAAAAAAGmg/jJFHx2SLVcc5YIvTD-yjdTTpxkUFyOFVwCEwYBhgL/s1600/2.jpg


Wrócił więc do domu i bardzo się martwił, bo tak ogromnie chciał mieć za żonę prawdziwą 
księżniczkę.  

 

 
 

Pewnego wieczora była okropna pogoda; błyskało i grzmiało, a deszcz lał jak z cebra; było 
strasznie.  

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-_F0XWRDJYwU/W8OX0eg1f0I/AAAAAAAAGmQ/1Gl4UWJFycsxlxDTVPoNQl7AiK3gWCi9wCEwYBhgL/s1600/3.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-FPN6OFHPZZg/W8OX27H3_8I/AAAAAAAAGmc/6HIWkPSVl2oC69mAQsUK2lfOBlXefOzswCEwYBhgL/s1600/kr%C3%B3l+i+ksia%C5%BCe.jpg


 
 

Nagle zapukał ktoś do bramy miasta i stary król wyszedł otworzyć.  

 

 
 

Przed bramą stała księżniczka. Ale, mój Boże, jakże wyglądała, co uczyniły z niej deszcz i słota! 
Woda spływała z włosów i sukien, wlewała się strumykiem do trzewiczków i wylewała się piętami, 

ale dziewczynka powiedziała, że jest prawdziwą księżniczką.  

https://4.bp.blogspot.com/-4QaxYfH-Vvc/W8OX0lDC0WI/AAAAAAAAGmU/MerUdgEYOHwHairugH1PbtX7EVVEimvdACEwYBhgL/s1600/4.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-ZKGwrCRyuHI/W8OX07UrzgI/AAAAAAAAGmY/v1vTf0yGEfE-uzx0Q8mfW_EfLF1Dx5jTgCEwYBhgL/s1600/5.jpg


 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-nQMB_8Mbff0/W8OX1DpnndI/AAAAAAAAGmo/jLfy-uA_YT84Lhsx2p6xYdW_lJ3glAMowCEwYBhgL/s1600/6.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-drSnHU7_ino/W8OX1bwFxWI/AAAAAAAAGmc/MNIX8etxFSk7ZIFa5Bd1s6RWU2LMgrK4gCEwYBhgL/s1600/7.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-DSgkd_vWe7c/W8OX1iKLIjI/AAAAAAAAGmk/ND_QvwquPXI6hXmUPYrQ8GBdwfBeQ8hKwCEwYBhgL/s1600/8.jpg


 

 

https://3.bp.blogspot.com/-KQOKHvVuZrc/W8OX2cly4KI/AAAAAAAAGmg/MMJ-1wlLeRcq-HuHrVOjUcJZmKFr5n9aQCEwYBhgL/s1600/The+proncesa.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-LpEtxsdJQtc/W8OX1wHcsFI/AAAAAAAAGmo/E2ZAc09GW58K0M0jZanUqi-GKlWqW9mkgCEwYBhgL/s1600/9.jpg


 
 

„Zaraz się o tym przekonamy” – pomyślała stara królowa, ale nie powiedziała ni słowa, poszła do 

sypialni, zdjęła całą pościel, na spód łóżka położyła ziarnko grochu i ułożyła jeden na drugim 
dwadzieścia materaców na tym ziarnku grochu, a potem jeszcze dwadzieścia puchowych pierzyn na 

tych materacach. 
 

 

https://1.bp.blogspot.com/-4Kt8f609A98/W8OXzZVUmZI/AAAAAAAAGmY/DwDH5pGnRMQ78SvTdIy4pJjAsF3z8-DnQCEwYBhgL/s1600/10.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-lu__Lrf5sx0/W8OXzf6LmtI/AAAAAAAAGmk/fM4B0M6VJZkjf_M9vZWV0mEgpzO4lG7fwCEwYBhgL/s1600/11.jpg


 
 

I na tym posłaniu miała spać księżniczka.  

 

 
 

Rano królowa zapytała ją, jak spędziła noc.  
– O, bardzo źle! – powiedziała księżniczka – całą noc oka nie mogłam zmrużyć. Nie wiadomo, co 
tam było w łóżku. Musiałam leżeć na czymś twardym, bo mam całe ciało brązowe i niebieskie od 

https://3.bp.blogspot.com/-IAH81xzVjmY/W8OXz7lM2UI/AAAAAAAAGmk/57kdDiDHl1UbI8dF2-1poxQ8S2AnvCd7ACEwYBhgL/s1600/12.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Zx775YEqPvc/W8OX31qoEXI/AAAAAAAAGmk/USME4sxHtKgnP5jZ0rU5neevdKMVjEb2ACEwYBhgL/s1600/ksi%C4%99zniczka+na+ziarnku+grochu.jpg


sińców. To straszne! Wtedy mieli już pewność, że była to prawdziwa księżniczka, skoro przez 
dwadzieścia materaców i dwadzieścia puchowych pierzyn poczuła ziarnko grochu.  

 

 
 

Taką delikatną skórę mogła mieć tylko prawdziwa księżniczka.  
Książę wziął ją za żonę, bo teraz był pewny, że to prawdziwa księżniczka, a ziarnko grochu oddano 

do muzeum, gdzie jeszcze teraz można je oglądać, o ile go ktoś nie zabrał.  

 

 
 

Widzicie, to była prawdziwa historia! 
 
Autor: Hans Christian Andersen 

  

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-hrw0Pn0OpaY/W8OX4a3BirI/AAAAAAAAGmo/7S35eajjaKEeBA7VbfWaHMGutEp48F3cgCEwYBhgL/s1600/ksi%C4%99zniczka.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-nKG83GgXkoQ/W8OX48W0VYI/AAAAAAAAGmo/cq3iDxqGqs8W1z8Yu-EMyGeAHVeOx8FBgCEwYBhgL/s1600/ziarnko+grochu.jpg


CZĘŚĆ II 

 W kolejnej części zajęć przywitamy się pachnąco z Włochami, a mianowicie z ich przepyszną 

tradycyjną pizzą   

  

Poniżej kilka podstawowych zwrotów w języku włoskim:  

dzień dobry – buongiorno (czyt. bondżorno),  

do widzenia – arrivederci (czyt. ariwederczi),  

nazywam się – mi chiamo (czyt. mi kjamo), 

tak – si (czyt. sij), 

dziękuję – grazie (czyt. gracje). 

Aby posmakować Włoch powinniśmy koniecznie spróbować pizzy. Na pewno macie jakąś ulubioną, 

którą kupujecie/zamawiacie  w naszym mieście. Ale pizzę można również przygotować w domu, to 

nic trudnego, a dodatkowo możecie się również dobrze przy tym bawić.  

Jeśli znajdziecie chwilę czasu na rodzinne kulinarne szaleństwo to spróbujcie upiec Waszą ulubioną 

pizzę. Powodzenia!  

Przepis na pizzę: 

Ciasto: 

- półtorej szklanki mąki pszennej 

- pół szklanki ciepłej przegotowanej wody 

- dwie łyżki oleju roślinnego, najlepiej dobrej jakości oliwy z oliwek  

- 3 do 4 gram drożdży instant (w proszku), można również użyć świeżych,  

- pół łyżeczki soli 

- pół łyżeczki cukru 

- jako dodatek dwie łyżki ziół prowansalskich (w celu urozmaicenia wyglądu i smaku ciasta można 

użyć dowolnych przypraw, lub nie używać ich wcale).  

Należy wymieszać wszystkie suche składniki, pomału dodawać wodę i oliwę. Zagniatać ciasto na 

jednolita masę, jeżeli będzie się kleić należy podsypać odrobinę mąki. Ciasto trzeba odstawić na 



około pół godziny aby trochę odpoczęło i urosło. Potem należy uformować placek w kształcie formy 

jaką mamy w domu, dodać ulubione dodatki, oczywiście podstawą jest sos pomidorowy i ser, reszta 

według upodobań, wstawić do piekarnika nagrzanego do dość wysokiej temperatury – około 200 

stopni i piec 15-25 minut. Aby sprawdzić czy pizza się dobrze upiekła a nie spaliła można sprawdzić 

spód, jeżeli się zarumienił jest dobrze:).  

Poniżej znajdziecie jeszcze kolorowankę  

 

Życzymy udanej zabawy i smacznego! 

Ewa Bienias i Milena Kurpiewska 



 


