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Zadania na piątek 

Witajcie Misie ! 

 - Co to jest Unia Europejska? 

 Obecnie w skład wchodzi 27 państw:  Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Holandia, Luksemburg, 

Niemcy, Austria, Irlandia, Dania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Finlandia, Szwecja, Cypr, Czechy, 

Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy. Państwa te 

tworzą  wspólnotę i pomagają sobie wzajemnie. Mają wspólny hymn pt . „Oda do radości” 

 

 - Czy wiesz jak wygląda flaga Unii Europejskiej? Jest na niej 12 złotych gwiazdek w kole na niebieskim 

tle. 

 

- Obejrzyj  obrazki flag  w karcie pracy 35.  Nazwij państwa Unii Europejskiej .Pokoloruj odpowiednio 

rysunki flag. 



- Oto maskotka Unii Europejskiej tzw. Syriusz. 

    
 

- Posłuchaj  baśni Hansa  Christiana Andersena – duńskiego  baśniopisarza . 

 

                                   „Księżniczka na ziarnku grochu „ 
 
Był raz sobie pewien książę, który chciał pojąć za żonę prawdziwą  księżniczkę. Jeździł po 

całym świecie i szukał tej jedynej, ale nie mógł znaleźć . 
Wrócił do ojcowskiego zamku smutny i zniechęcony. 

Aż pewnego wieczora rozszalała się burza. Błyskało się i grzmiało, a deszcz lał się 
strumieniami. Nagle ktoś zastukał do bram miasta. Gdy je otworzono, oczom zdumionych 
mieszkańców ukazała się młoda dziewczyna. Jak ona wyglądała! Woda ściekała z jej włosów i 
sukni. Nieznajoma oświadczyła, że jest  prawdziwą księżniczką! 

— Przekonamy się zaraz — pomyślała królowa-matka, ale  nie rzekła nic. 
Poszła  przygotowywać sypialnię dla niespodziewanego gościa, zdjęła z łóżka całą pościel 

i położyła na deskach jedno małe ziarenko grochu. Potem przykryła je dwudziestoma 
materacami i jeszcze ułożyła na nich dwanaście puchowych pierzyn, jedną na drugiej. 

Łóżko dla księżniczki było gotowe. 
Rano królowa spytała ją, czy dobrze spała. 
— O, niestety nie! — odparła księżniczka — Przez całą noc nie zmrużyłam oka. Leżałam 

na czymś strasznie twardym, aż mam całe ciało posiniaczone i obolałe. 
Po tym poznano, że to rzeczywiście jest prawdziwa księżniczka. Tylko prawdziwa 

księżniczka mogła poczuć ziarenko grochu przez dwadzieścia materacy i dwanaście 
puchowych pierzyn! 

Uszczęśliwiony książę wziął ją za żonę, a ziarnko grochu umieszczono w państwowym 
muzeum osobliwości i pewnie jest ono tam dziś . 

Taka to jest prawdziwa historia o prawdziwej księżniczce. 
 
-Z kim chciał ożenić się książę ? 
-Jak  okazało się ,że to  prawdziwa księżniczka ? 
 

- Narysuj rysunek do tej baśni .  


