
Zadania do realizacji 15.05.2020 

1. Posłuchaj i odpowiedz. 

• Europa to nasz kontynent. Czy znasz inne kontynenty? 

• Jak myślisz czym jest Unia Europejska? …Unia Europejska to związek państw leżących na kontynencie 

europejskim. Należy do niej na przykład Polska, Niemcy, Francja. 

• Przyjrzyj się mapie Europy. Wskaż na mapie Polskę 

 

• Symbole Unii Europejskiej.  

Czy wiesz jaka to flaga? Ile ma gwiazdek ? 

 

 Flaga Unii Europejskiej to dwanaście złotych gwiazd ułożonych w kole na niebieskim tle. Liczba 12 jest także 

odpowiednikiem liczby miesięcy w roku czy godzin na tarczy zegara. Krąg w który ułożone są gwiazdy symbolizuje 

jedność. 



• Hymn Unii Europejskiej. Posłuchajcie hymnu UE: https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA 

2. Karta pracy str 38 i 39 proszę odesłać do 22.05.2020 

3. 15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin :) 

Chciałabym byście wspólnie z rodzicami przygotowali deser:) 

Może lubicie babeczki ? Może ktoś ma ochotę na sałatkę lub szaszłyki z owoców ?? 

A może zrobicie coś wyjątkowego ?  Co najbardziej lubią Wasi rodzice? 

Możecie zrobić co lubicie - ważne że RAZEM:) 

Poniżej kilka możliwości, które możecie wykorzystać  

• Sałatka owocowa 

Oto prawdziwa witaminowa bomba! Czy ktoś może oprzeć się kolorowej owocowej sałatce, zwłaszcza jeśli 

sam ją przygotował? Warto wybierać miękkie owoce, które dzieci mogą same pokroić (w tym celu mogą 

używać plastikowego noża!) oraz drobne owoce, takie jak  truskawki, bezpestkowe winogrona czy borówki 

amerykańskie. Założenie jest takie, że owoce są słodkie z natury, nie musimy ich więc dosładzać,  

za to na pewno nie zaszkodzi dodać kilku kropel soku z cytryny - zapobiegnie ciemnieniu bananów i jabłek. 

• Owocowe szaszłyki 

Zamiast sałatki owocowej możemy zaproponować dzieciom przygotowanie i zjedzenie owocowych szaszłyków 

- jest coś w tej formie podania owoców, co sprawia, że na dziecięcych buziach wykwita uśmiech zachwytu. 

Wybierajcie miękkie owoce, bo dzieciom będzie łatwiej nabijać je na patyk 

• Jak zrobić tęczowe babeczki ? https://www.youtube.com/watch?v=9fMXfWr1ICE 

 

Dla chętnych 

4.  Krzyżówka. Wpisz do diagramu poziomo nazwy przedmiotów widocznych na obrazkach i odczytaj pionowo 

rozwiązanie. Hasło wpisz poniżej w liniaturze. 

 

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