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. Co dzień dziarsko do pracy się
wybierały, a każde z nich czym innym się zajmowało, choć niektórzy tylko na słonku się
wylegiwali. 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 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, trzymały się
razem, pomagały w biedzie, dzieliły się wszystkim, jednak, by wprowadzić porządek w swej
wiosce wprowadziły prawa i pomocne moce. Stolicę swą mają wiadomo 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.

- czy Polska należy do UE?
- czy to dobrze, że Polska należy do UE? dlaczego?
- święto UE obchodzimy 9 maja na pamiątkę powstania UE.
- czy wiecie, że Unia Europejska też ma swoje symbole?

To jest flaga UE, przeliczcie gwiazdki na fladze Unii

UE ma także swój hymn, posłuchajcie

https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA
Unia Europejska ma również swoją maskotkę. Maskotka UE to Syriusz. Jej nazwa
pochodzi od najjaśniejszej gwiazdy. Syriusz to zabawna, uśmiechnięta stonoga, ubrana w
granatową koszulkę z gwiazdkami jak na fladze UE a jej dłonie w białych rękawiczkach
wyrażają życzliwość

.

Każde państwo ma prawo ubrać Syriusza w jego narodowe elementy
Holandia to kraj tulipanów, Syriusz trzyma w ręce bukiet tych kwiatów.

Finlandia kojarzy nam się z zimą i sportami zimowymi więc Syriusz ma odpowiedni strój
i narty.

Odgadnij i dopasuj hasła do krzyżówki
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Mieszkają w nich pszczoły
Mama gotuje w nim zupę
Chroni głowę
Psia noga
Leci z niego dym
Dom psa

