
Propozycje aktywności 
dla pracowni VII 

 
1. Bajka o Unii Europejskiej 
 
Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, 
w pięknej, zielonej krainie Europą zwanej, 
mieszkała rodzinka krasnali.  

Każdy z nich mówił w innym języku,  
a przez to problemów mieli bez liku.  

Bardzo się starali żyć ze sobą w zgodzie,  
lecz zauważyli ze im bardziej się starają  
tym bardziej im nie wychodzi.  

Choć tak samo wyglądali, to jednak każdy z nich był inny.  
Inaczej mówili, inaczej się stołowali i inaczej bawili.  

Każdy krasnal co dzień dziarsko do pracy się wybierał,  
a każdy z nich czym innym się zajmował. 

Krasnoludki bardzo lubiły swoje zajęcia,  
lecz wielka była wśród nich konkurencja.  

Każdy do zadań przykładał się bardzo  
by zdobyć medal pracusia z błękitną kokardą.  

Lecz nagle, co to krasnal Belgia pomocy potrzebuje,  
z opresji krasnalka Francja i Holandia ratuje. 

Jeden pociesza kolegę jak może.  
Drugi już ziemię traktorkiem swym orze.  

Inne krasnale: Niemcy, Włochy i Luksemburg  
widząc ich zabawy też się przyłączyły  
i świetnie się z nimi bawiły.  

W krainie krasnali wieść szybko się niesie,  
o przyjaźni i zabawie w europejskim lesie.  

Inne krasnale zazdrościły im bardzo tej super zabawy  
i przyłączyć się chciały więc razem na polanie posiedzenie zwołały.  

Były to Dania, Irlandia, Wielka Brytania i Grecja.  
I tak dołączały do wspólnej zabawy krasnale z całej Europy.  

Bardzo się lubiły,  
wszystkim się dzieliły,,  

Razem się trzymały,  
a gdy trzeba było, w biedzie sobie pomagały. 

Jednak,by wprowadzić porządek w swej wiosce  
wprowadziły prawa i pomocne moce.  



Stolicę w rodzinnym mieście krasnala Belgii mają- w Brukseli.  
Pomagają sobie i to się nie zmieni.  

Flaga ich niebieska, gwiazdy na niej świecą,  
zapraszają wszystkich którzy o nich wiedzą.  

W tym zaszczytnym gronie i Polskę też mamy, 
i do zabawy z Unią dzieci zapraszamy.  
 

Pytania: 
- w jakiej krainie mieszkała rodzina krasnali? 
- czym różniły się krasnale? 
- czy pamiętacie jak nazywały się te krasnale? Z czym wam się kojarzą ich 

imiona? 
- czy słyszałyście kiedyś o Unii Europejskiej?  
- co to takiego?  
- z czym wam się kojarzy? 

Niektóre państwa leżące w Europie zdecydowały, że lepiej jest ze sobą 
współpracować niż rywalizować. Dlatego też, utworzyły wspólnotę państw – 
Unię Europejską w której skład wchodzi obecnie 27 krajów.  
 
2. „Flaga Unii Europejskiej” – zabawa dydaktyczna  
(Rodziców proszę o pocięcie karty obrazkowej z flagą Unii Europejskiej na kilka 
kawałków) 
Drogie dzieci, ułóżcie obrazek z rozsypanki. 
Rozmawia z dziećmi na temat flagi Unii Europejskiej 

-  Co to może być? 
- Co się na niej znajduje? 
- Ile jest gwiazd? 



Dwanaście złotych gwiazd rozłożonych w okręgu na niebieskim/granatowym 
tle symbolizuje harmonię między narodami Unii Europejskiej. Liczba gwiazd 
nawiązuje do starożytnej symboliki liczby 12 oznaczającej doskonałość i 
całość. Liczba 12 jest także odpowiednikiem liczby miesięcy w roku czy godzin 
na tarczy zegara. Krąg w który ułożone są gwiazdy symbolizuje jedność. 
 
3. „Hymn Unii Europejskiej” – zabawa dydaktyczna  
Rodzic włącza „Hymn Unii Europejskiej” 
https://www.youtube.com/watch?v=-81FpwmJAAY 

- Czy ten hymn ktoś śpiewał? 
- Czy były tam jakieś słowa? 
- Jak myślicie, dlaczego hymn Unii jest bez żadnych słów? 

W skład Unii wchodzą kraje, których obywatele posługują się różnymi 
językami, dlatego Hymn UE posiada jedynie wersję instrumentalną czyli jest 
wykonywany jedynie na instrumentach muzycznych, bez głosu ludzkiego. 
Różne kraje mają jednak słowa do tej melodii. W Polsce hymn UE znany jest 
jako „Oda do radości”  
https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA&t=38s 
 
4. „Syriusz – 
maskotka unijna” 
 
5. „Polski Syriusz” – 
wykonanie pracy 
plastycznej 
Waszym zadaniem będzie 
zaprojektowanie naszego, 
polskiego Syriusza 
(szablon zamieszczony 
poniżej) w dowolnej 
technice plastycznej. 
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