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Zadania na czwartek  

Witajcie Misie! 

 -Wybierz się dzisiaj z rodzicami na spacer  

 - Odpowiedz  na kilka pytań:  

 Czy wiesz, co to jest Europa?  

Czy w każdym kraju jest tak samo, jak w Polsce?  

Czy ludzie mówią takim samym językiem?  

Czy wszyscy ludzie  tak samo wyglądają?  

 -W karcie pracy 34   jest mapa Europy.  

 Zaznaczono na niej kraje, które należą do Europy i sąsiadują z Polską . Spróbuj odczytać ich 

nazwy. 

Polska też jest krajem europejskim. Wskaż  na  mapie Polskę . Z jakimi krajami Polska 

sąsiaduje? Zamknij mapę i spróbuj z pamięci powiedzieć nazwy państw sąsiednich .  

Pokoloruj flagi Polski i powiedz , w którą stronę są zwrócone (kart pracy 34) 

Poniżej możesz zobaczyć mapę Europy z wszystkimi państwami . Poproś rodziców o 

przeczytanie ich nazw. 

 



 -Oto kilka ciekawostek o różnych krajach Europy : 

Włochy  

Włosi witają się „Buon giorno”  .Są  to wspaniali kucharze . To oni wymyślili pizzę. 

Niemcy 

  Z  Niemcami przywitamy się  „Guten Tag". Z Niemiec pochodzą bracia Grimm, autorzy baśni:   

”Kopciuszek  „ ” Śpiąca królewna  „ „ Czerwony Kapturek  „ 

Hiszpania  

 Za najpopularniejszy sport w Hiszpanii uznaje się piłkę nożną i walkę byków (corrida). 

 Hiszpania to najcieplejszy i najbardziej suchy kraj w Europie.  

Zgodnie ze zwyczajem Hiszpanie całują się w policzek na powitanie. 

Holandia  

Jest krajem słynącym z wiatraków i uprawy pięknych  tulipanów .Tam , każdy mieszkaniec 

lubi jeździć rowerem. 

Anglia  

Anglicy bardzo lubią herbatę.  

-  Mam propozycje , żeby wspólnie z rodzicami przygotować  pizzę  .  Oto przepis: 

2 szklanki mąki wsyp do miski . Dodaj pół łyżeczki soli . 2 dag drożdży rozpuść w jednej szklance 

ciepłej wody . Dodaj trzy łyżki oleju . Dokładnie zagnieć ciasto . Jeśli potrzeba możesz dodać trochę 

mąki . Odstaw ciasto na godzinę , aby urosło . Następnie  rozwałkuj ciasto . Ułóż je na blaszce . 

Posmaruj sosem pomidorowym .Połóż  ulubione składniki : szynkę , pomidora, pieczarki, oliwki  itp. 

Na koniec pizzę posyp startym żółtym serem . Rozgrzej piekarnik do 220 stopni . Włóż pizzę i piecz ok. 

20 minut . Smacznego ! Zaproś rodzinę na posiłek . 

 

 


