
 

 

Wycieczka po Europie 

 

Zapoznaj się z hymnem Unii Europejskiej “Oda do radości” 
 

O, radości, iskro bogów, kwiecie Elizejskich Pól, 

Święta, na twym świętym progu staje nasz natchniony chór. 

Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los. 

Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos.                        

Patrz, patrz, wielkie słońce światem biegnie, sypiąc złote skry. 

Jak zwycięzca i bohater biegnij, bracie tak i ty. 

Radość tryska z piersi Ziemi, radość pije cały świat. 

Dziś wchodzimy, wstępujemy na radości złoty ślad. 

Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, ona w splocie ludzkich rąk. 

Z niej najlichszy robak czerpie, w niej największy nieba krąg. 

Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam. 

Na gwiaździstym firmamencie bliska radość błyszczy nam.. 

 

Możesz usłyszeć wykonanie hymnu oglądając filmik na YouTube 

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

 

Jakie są symbole Unii Europejskiej? 

Zaznacz prawidłowo: flaga, hymn, waluta euro, godło, dolar. 

 

Przeczytaj legendę o księżniczce Europie. 
 

Według legendy na azjatyckim wybrzeżu Morza Śródziemnego mniej więcej tam, gdzie dzisiaj znajduje się 

Liban, żyła księżniczka o imieniu Europa, która była w owym czasie najpiękniejszą kobietą na świecie.                                      

Jej ojcem był król Agenor. Pewnej nocy Europie przyśniło się, że kłócą się o nią dwa kraje o postaciach kobiet. 

Pierwszy kraj, Azja, chciała, aby Europa pozostała, tu gdzie jest. Drugi, kraj leżący po przeciwnej stronie, 

otrzymał od Zeusa rozkaz wyprowadzenia jej nad morze. Następnego ranka zbierała nad brzegiem morza 

kwiaty. W pewnej chwili z wody wyszedł potężny, lecz łagodny byk. Przekonał on Europę,  by usiadła                              

na jego grzbiecie i popędził przed siebie. Po drodze byk wyznał Europie, że jest Zeusem, który przybrał postać 

zwierzęcia. Uprowadził księżniczkę na grecką wyspę Kretę i tam pojął za żonę. 

 

Nazwa Europy wywodzi się z greckiego euros w znaczeniu " ciemna woda". Nazwę tę zastosował Homer dla 

określenia północnej Grecji, natomiast Herodot (185-425 p.n.e.) stosuje ją do obszarów położonych na północ 

od Morza Egejskiego i Peloponezu, odróżniając w ten sposób obszary Azji i Libii. W późniejszym czasie 

nazwą Europy określa się coraz większy zasięg terytorialny, aż do uzyskania obecnego zakresu pojęcia. 

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


 

 

Zabawa tematyczna 
 

 Obecnie  jest 27 krajów należących do Unii Europejskiej. Postaraj się wymienić jak najwięcej. A może 

znasz wszystkie?  Jeśli tak, jesteś mistrzem 😊 

 
 

Wykonaj flagę Unii Europejskiej    

 
a. Wydrukuj kolorowankę z flagą Unii i 

pomaluj/pokoloruj. 

 

                lub 

 

b. Przygotuj białą/niebieską kartkę i wykonaj w dowolnej technice flagę Unii Europejskiej. 

 


