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Witajcie Biegusie!

Witajcie w poniedziałek 4.05.2020r.
Rozpoczynamy tydzień, w którym będziemy zbierać informacje o Polsce jako części 
Unii Europejskiej.
Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar rozwijania sprawności ruchowej oraz 
wrażliwości muzycznej.

1. „Polska – kraj w Unii Europejskiej”

Co to jest Unia Europejska?

Unię  Europejską  utworzono  po  to,  aby  położyć  kres  krwawym  wojnom,
wybuchającym często  pomiędzy  sąsiadującymi  krajami,  z  których  najstraszliwszą
była II wojna światowa. Jednoczy gospodarczo i politycznie państwa Europy, by tym
samym  zapewnić  długotrwały  pokój.  Założyło  ją  sześć  krajów:  Belgia,  Francja,
Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy. 
1 stycznia 1973 r. Dania, Irlandia i Wielka Brytania przystępują do Unii Europejskiej
powiększając tym samym liczbę jej członków do dziewięciu. W 1981 r. Grecja staje
się 10. państwem członkowskim UE, Hiszpania i Portugalia przystępują do niej pięć
lat później. W 1995 r. Unii przybywa trzech nowych członków: Austria, Finlandia i
Szwecja.  W 2004  r. 10  nowych  państw   -  w  tym  Polska.   W 2007  r.  do  Unii
przystępują  Bułgaria  i  Rumunia.   W  2013  r.  do  UE  przystępuje  28.  kraj  –
Chorwacja.  
Unia Europejska to takie bardzo duże państwo, które ma swoją flagę, hymn i wspólne
cele.

Hymnem Unii Europejskiej jest poemat Fryderyka Schillera z 1875 roku połączony z
IX symfonią Ludwiga van Beethovena - „Oda do radości” - posłuchajcie uważnie i
spróbujcie opowiedzieć o czym opowiada. 

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

Tekst mówi o wszystkich celach i wartościach ważnych dla Unii Europejskiej.

Unia Europejska ma tez wspólną dla wszystkich flagę.
Na fladze przedstawiony jest okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym 
tle. Gwiazdy symbolizują jedność, solidarność i harmonię między narodami Europy. 
Krąg gwiazd jest symbolem jedności, a ich liczba nie zależy od liczby państw 
członkowskich.

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


„Silni jak flaga na wietrze ”

Każdego dnia, w każdej chwili można ćwiczyć i wzmacniać naszą kondycję. Jeśli nie
można wyjść pobawić się na powietrzu można ćwiczyć w domu, poproście kogoś 
żeby wspólnie z wami poćwiczył.

Przydałby się kręgiel, jeśli go nie macie może być plastikowa butelka (o,5 l.) i jakiś 
instrument lub po prostu dłonie do klaskania.

 • Zabawa orientacyjno-porządkowa Posłuszne kręgle. Dzieci poruszają się 
swobodnie, trzymając kręgle w ręce. Na mocne uderzenie w bębenek zatrzymują się i
manipulują kręglami: podają je sobie z jednej ręki do drugiej, z przodu, za plecami, 
pod kolanami; podrzucają i łapią. 
• Ćwiczenie mięśni brzucha Jak najdalej w przód. Dzieci w siadzie prostym, kręgle 
trzymają w obu rękach. Wykonują skłon tułowia w przód, sięgając rękami jak 
najdalej w kierunku stóp (kolana proste). 
• Skręty Na prawo, na lewo. Dzieci w siadzie skrzyżnym, trzymają kręgle na 
głowach, przytrzymując je rękami, łokcie mają na zewnątrz. Wykonują skręty tułowia
w prawo i w lewo; co pewien czas wykonują kilka rzutów i chwytów kręglami. 
• Skrętoskłony Witamy stopy. Dzieci w siadzie rozkrocznym, kręgle trzymają oburącz
w górze; wykonują skrętoskłon do lewej stopy – przywitanie jej (podczas ćwiczenia 
dzieci starają się nie zginać kolan, kręgle trzymają obiema rękami). 
• Ćwiczenie mięśni grzbietu Oglądamy kręgle. Dzieci leżą na brzuchu, trzymają 
kręgle w obu rękach przed twarzą. Unoszą głowę, prostują ręce; oglądają kręgle, 
wytrzymują przez chwilę. Potem powrót do leżenia – odpoczynek.
• Ćwiczenie mięśni brzucha Spotkanie. Dzieci leżą na plecach, trzymają kręgle w obu



rękach wyciągniętych za głową. Jednocześnie wznoszą obie ręce i nogi – dążą do 
spotkania nóg z kręglami; potem powracają do pozycji wyjściowej. 
• Ćwiczenie mięśni grzbietu i brzucha Z nóg do rąk. Dzieci leżą na plecach, kręgle 
trzymają pomiędzy stopami. Przekazują kręgle do rąk za głową i powracają do siadu. 
Ponownie wkładają kręgle pomiędzy stopy i od nowa wykonują ćwiczenie. 
• Bieg Postaw kręgle. Dzieci biegają z kręglami w różnych kierunkach przy 
akompaniamencie tamburynu. Podczas przerwy w grze stawiają kręgiel na podłodze 
tak, aby się nie przewrócił. 
• Ćwiczenia przeciw płaskostopiu Sprytne stopy. Dzieci w siadzie prostym 
podpartym, kręgiel mają pomiędzy stopami (pionowo). Krążą obunóż w prawo i w 
lewo. − Wałkują kręgle raz jedną, raz drugą stopą. − W siadzie podpartym – chwytają
stopami kręgle i podnoszą je do góry. 
• Zabawa rytmiczna Zgodnie z rytmem. Dzieci, w rytmie bębenka, spacerują po sali w
różnych kierunkach. Podczas przerwy w grze zatrzymują się, słuchają 
wyklaskiwanego rytmu na bębenku, starając się go zapamiętać, a następnie 
wystukują ten rytm, uderzając kręglami o podłogę. 

Uzupełnijcie również karty pracy: 
– fioletowe cz.4 str. 34-35
– załączone poniżej

Miłej pracy:)
Anna Cybula

                                                                                                           



Polska

Rysuj szlaczek po śladzie.

Na obrazku mapy Europy kolorem niebieskim zaznaczono państwa należące 
do Unii Europejskiej. Przeczytaj napis z nauczycielem. Wskaż Polskę na mapie.

To mapa Europy.
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Pokoloruj rysunek flagi Unii Europejskiej.

Pokoloruj według wzoru rysunki flag wybranych państw należących do Unii Europejskiej.

tu rysunek konturowy 
       
 flaga UE

Rysuj szlaczek po śladzie.
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