
9  M A J A  -  D Z I E Ń  E U R O P Y  

 
 
Dzień Europy – 9 maja jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada rocznica 
podpisania historycznej Deklaracji Schumana z 1950 r., kiedy to rzeczywiście rozpoczęto budowę zjednoczonej 
Europy. 
Pamiętajmy  o naszych korzeniach.                                                                                                

Początki Europy, którą dziś znamy, sięgają daleko wstecz.                                                                                                           
Aby zrozumieć, czym jest obecna Europa, trzeba wiedzieć, jak powstawała.                                                                       

Czy wiesz, że nazwa Europy wywodzi się z mitologii greckiej? 

Europa była przepiękną księżniczką mieszkającą w Tyrze, mieście nad azjatyckim brzegiem Morza Śródziemnego 
(obecnie Liban). Zakochał się w niej Zeus, król bogów. Zabrał księżniczkę do Grecji. Z ich miłości narodziło się troje 
dzieci, a na cześć księżniczki kontynent nazwano Europą. 

Powstanie Unii Europejskiej (UE) 

Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht. Jest to gospodarczo-
polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Państwa założyciele to: Niemcy, Włochy, Francja, 
Holandia, Belgia, Luksemburg. Polska dołączyła do UE 1 maja 2004 r. 

 

SYMBOLE EUROPY 

Flaga Unii Europejskiej 

 

Najbardziej rozpoznawalnym symbolem Unii Europejskiej jest jej błękitna flaga z 12 złotymi gwiazdami w okręgu. 



Drugim jest hymn, czyli fragment IX Symfonii Ludwiga van Beethovena do tekstu poematu Fryderyka Schillera „Oda 
do radości”. Ten instrumentalny hymn przywołuje ideały wolności, pokoju i solidarności, które uosabia Unia 
Europejska. 

To link, pod którym możesz posłuchać tego hymnu:  https://www.youtube.com/watch?v=BZ1soplAV94  

Siedzibą instytucji europejskich jest Bruksela 

 

 

 

 

 

 

  

   Wspólną walutą – rozpoznawalną na całym świecie, 
   obowiązującą w 19 krajach członkowskich jest - euro. 

 

 

 

Zapraszam do kącika edukacyjnego o Unii Europejskiej 
                                                                                                                                                                                 
Materiały z tej strony zawierają informacje na temat UE, jej historii i aktualnych działań https://europa.eu/learning-
corner/home_pl  

Ta strona przeznaczona jest dla dzieci od 7 do 15 lat:                                                                                          
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_pl?age_group%5B0%5D=81  

Znajdziesz tu ciekawe gry, puzzle:  https://europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_pl                                                                                                     

https://europa.eu/learning-corner/guess-the-gifts-with-grandma_pl  - gra, która pomaga babci zgadnąć skąd pochodzą 
pamiątki z podróży  

https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_pl https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_pl  
gra polegająca na dopasowaniu zabytków krajów europejskich 

Quiz UE  Co wiesz o Unii Europejskiej?                                                                                                         
https://europa.eu/learning-corner/quiz_pl 



 

 
 

 

 



Pokoloruj każde państwo  innym kolorem

Pokoloruj flagę Unii Europejskiej na niebiesko. Gwiazdki wyklej lub pomaluj na żółto.

 

innym kolorem. Granice państw są oznaczone na czarno. 

Pokoloruj flagę Unii Europejskiej na niebiesko. Gwiazdki wyklej lub pomaluj na żółto. 

 

 





 


