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   Cześć Europo!

LEKCJA Z KLASĄ

Pokoloruj flagę Unii Europejskiej.

Zajęcia dotyczące krajów Unii
Europejskiej.

Materiały promocyjne

 
Jeśli chcesz wzbogacić swoją wiedzę o
krajach
Unii Europejskiej to specjalne wydanie
naszej
Gazetki Tobie w tym pomoże.
       

 Czy wiesz ile państw Unii Europejskiej
używa
Euro jako swojej waluty? Czy wiesz
jakie dwa miasta
łączy kanał La Manche?
Na te oraz inne pytania znajdziesz
odpowiedź.
Zapraszamy do lektury!
   Redakcja gazety

Dnia 2 marca 2020r. klasa VII
przygotowała zajęcia dla klas: IV i VI
poświęcone krajom Unii Europejskiej.
Największym zainteresowanie cieszyły
się materiały promocyjne oraz quiz ze
znajomości flag krajów Unii. Było to
ciekawe doświadczenie zarówno dla
prowadzących jak i aktywnie
uczestniczących w zajęciach.

M.P

K.K

K.K
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     Największa wyspa Włoch, czyli      
Sycylia

 Turystyka w 
          Włoszech.

                          Włochy 

              Te państwo jest położone w Europie
Południowej, na Półwyspie Apenińskim. Włochy są
członkami Unii Europejskiej (od 1.01.1958 r.) oraz
wielu organizacji, m.in.: NATO, należące do siedmiu
najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw
świata. Włochy posiadają na swoim terenie dwie
enklawy, czyli dwa mniejsze osobne państwa takie jak
:
-   San Marino 
-   Watykan
          Stolicą Włoch jest Rzym, w którym zamieszkuje
około 3 mln. ludzi. Włochy cechuje wyżynny i górzysty
krajobraz. Praktycznie cały kraj reprezentuje klimat
podzwrotnikowy i roślinność śródziemnomorska. W
samych Włoszech zamieszkuje ok. 60,5 mln. ludzi. 
    • Na czele państwa stoi prezydent - Sergio
Mattarella.

Waluta w tym kraju to Euro.
                       
                                                                     M.P

                 Powierzchnia Włoch wynosi - 301 338 km²
Całkowita granica lądowa Włoch wynosi 1932,2 km.
Wewnątrz terytorium Włoch znajdują się ponadto dwa
państwa-enklawy: San Marino (39 km granicy) i
Watykan (3,2 km). 
Linia brzegowa jest dość dobrze rozwinięta, długość
wybrzeża wynosi aż 7600 km.

                Łączna powierzchnia wysp włoskich wynosi
około 50 tys. km² (1/6 pow. kraju), największe z nich
to Sycylia (25,4 tys. km²) i Sardynia (23,8 tys. km²).
Państwa sąsiadujące z Włochami to: 
- Szwajcaria
- Francja
- Austria 
- Słowenia

M.P

M.P

*Rzym 
- Panteon
- Koloseum
*Watykan
- Bazylika św.
Piotra
*Sycylia
*Asyż
- Bazylika św.
Franciszka
*Florencja
- Katedra Santa
Maria del Fiore

Włochy są
krajem, który
jest jednym z
najczęściej
zwiedzanych
krajów Europy.
                M.P

Sycylia jest
górzysta i
wielu
turystów
przyjeżdża
na tę
wyspę. To
największa
wyspa na
Morzu
Śródziemnym. 
Zamieszkuje
ją około 5
milionów
mieszkańców. 
Najwyższym

wzniesieniem
na wyspie
jest
aktywny
wulkan
Etna. 

Sycylia

M.P

M.P

M.P
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                                 ESTONIA

·  Dzień dobry – Tere homikus
Czy wiecie w jakim języku Was przywitałem?

·  Chciałbym przedstawić Wam kraj Estonię w ramach
projektu „Cześć Eruopa”

Stolicą Estonii jest kraj Tallin. Ten kraj jest od 1 maja
2004r, a w tym kraju prezydentem jest kobieta która
ma na imię, Kersti Kaljulaid.
W tym kraju osób jest 28.4/km2(kwadratowy) Jest to
jeden z najmniej zaludnionych krai w Europie. Estonia
jest 7 razy mniejsza niż Polska, a tym państwie
zamieszkuje 4 000 Polaków. 48% obszarów Estonii
porastają lasy. Około 10% terytorium Estonii jest
rezerwat przyrody. Nie legalne jest kopiowanie nut . W
kraju Esonii został opracowany SKYPE czyli
komunikator internetowy. Ten kraj słynie z farm strusi.
Językiem urzędowym jest estoński. Powszechnie
mówi się również po rosyjsku. Estonia ma dwa Dni
Niepodległości. Po raz pierwszy uzyskał
niepodległość od Związku Radzieckiego 24 lutego
1918 r. i ponownie 20 sierpnia 1991 r. po 51 latach
okupacji. 

FLAGA ESTONII

                           QUIZ O ESTONII

Co jest stolicą Estonii

a) Tallin   b) Mińsk c) Lwów

Wskaż zestaw krajów, w którym są same kraje, które
graniczą z Estonią

a) Łotwa, Rosja
b) Litwa, Łotwa, Rosja
c) Rosja Białoruś, Łotwa

Czy Estonia ma dostęp do morza?

a) TAK b) NIE

Jaka jest waluta w Estonii?

a) Euro   b) Dolary  c) Leje

Kto jest prezydentem Estonii?

a) Juri Ratas b) Kersti Kaljulaid

Estonia leży w północno-wschodniej Europie
nad Morzem Bałtyckim – jest najbardziej na północ
wysuniętym krajem bałtyckim[1]. Zajmuje
powierzchnię 45,228 km²[a] (z czego wody to 2,840
km²)[3]. Terytorium Estonii obejmuje 1520 wysp i
wysepek w Zatoce Ryskiej[3] – dwie największe wyspy
to Sarema i Hiuma o łącznej pow. 4,2 tys. km² (9,2%
powierzchni kraju)[4].
Estonia graniczy na lądzie z dwoma państwami
– Łotwą od południa i Rosją od wschodu[3]. Łączna
długość granicy lądowej wynosi 657 km (333 km z
Łotwą i 324 km z Rosją)[3][b]. Linia brzegowa Estonii
ma długość 3794 km[3].

INTERNET

https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Ba%C5%82tyckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kraje_ba%C5%82tyckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Geografia_Estonii#cite_note-CITEREFEncyclop%C3%A6dia_Britannica2019-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Geografia_Estonii#cite_note-3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Geografia_Estonii#cite_note-CITEREFThe_World_Factbook2019-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zatoka_Ryska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Geografia_Estonii#cite_note-CITEREFThe_World_Factbook2019-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sarema
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiuma
https://pl.wikipedia.org/wiki/Geografia_Estonii#cite_note-CITEREFEncyklopedia_PWN-5
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81otwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Geografia_Estonii#cite_note-CITEREFThe_World_Factbook2019-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Geografia_Estonii#cite_note-CITEREFThe_World_Factbook2019-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Geografia_Estonii#cite_note-6
https://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_brzegowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Geografia_Estonii#cite_note-CITEREFThe_World_Factbook2019-4
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                                     DZIEŃ DOBRY i DOWIDZENIA w JĘZYKACH EUROPY

DZIEŃ DOBRY W JĘZYKACH EUROPY

ALBANIA - mirëmëngjes
BIAŁORUSKI/CHORWACJA - dobro jutro
BOŚNIACKI- добрай раніцы
BUŁGARIA - добро утро
CZECHY - dobré ráno
DANIA - god morgen
ESTONIA - tere hommikust
FINLANDIA - hyvää huomenta
FRANCUSKI - bonjour
GRECJA - καλό πρωί
HISZPANIA - buenos dias
IRLANDIA - maidin mhaith
ISLANDIA - góðan daginn
LITWA - labas rytas
LUKSENBURG - Gudde Moien
ŁOTWA - labrīt
MACEDONIA - добро утро
NIEMIECY - Guten Morgen
NORWEGIA - god morgen
POLSKA - DZIEŃ DOBRY
PORTUGALIA - bom dia
ROSYJSKI - доброе утро
RUMUNIA - buna dimineata
SERBIA - добро јутро
SŁOWACKI - dobré ráno
SŁOWENIA - dobro jutro
SZWAJCARIA - god morgon
TURCJA - günaydın
UKRAINA - доброго ранку
WĘGRY - jó reggelt
WIELKA BRYTANIA - Good morning
WŁOCHY - buongiorno

DO WIDZENIA W JĘZYKACH EUROPY

ALBANIA - lamtumirë
BIAŁORUSKI/CHORWACJA - 
BOŚNIACKI- zbogom
BUŁGARIA - сбогом
CZECHY - sbohem
DANIA - farvel
ESTONIA - hüvasti
FINLANDIA - näkemiin
FRANCUSKI - au revoir
GRECJA - αντίο
HISZPANIA - adiós
IRLANDIA - beannacht
ISLANDIA - kveðja
LITWA - sudie
LUKSENBURG - Äddi
ŁOTWA - ardievas
MACEDONIA - збогум
NIEMIECY - Auf Wiedersehen
NORWEGIA - farvel
POLSKA - dowidzenia
PORTUGALIA - adeus
ROSYJSKI - до свидания
RUMUNIA - la revedere
SERBIA - збогом
SŁOWACKI - zbohom
SŁOWENIA - zbogom
SZWAJCARIA - adjö
TURCJA - güle güle
UKRAINA - до побачення
WĘGRY - búcsú
WIELKA BRYTANIA - goodbye
WŁOCHY - addio
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Niemcy w Europie. 

Co wiecie o Niemczech?
Nie wiem, czy wiecie, ale…

•Niemcy są krajem o największym zagęszczeniu
teatrów operowych.
•
•Zwyczaj ubierania choinki przywędrował  do nas
z Niemczech.

Ważne informacje o Niemczech

•Stolica- Berlin
•Ludność- ok. 84400000mln.
•Obszar- 357114km²
•Język urzędowy- Niemiecki
•Waluta 1euro= 100eurocentów
•Największe miasta to/ Berlin, Hamburg, Kolonia,
Monachium
•Święta narodowe/ dzień zjednoczenia Niemiec, 3
października
•Średnia gęstość zaludnienia 230,8os./km²

Ciekawostki o Niemczech.

•Gest środkowego palca w Niemczech jest
nielegalny. Osoba go wykonująca może zostać
ukarana mandatem.
•W niemieckich szkołach obowiązuje odwrotny
system oceniania uczeń od tego, który znamy u
siebie- oceną najgorszą jest 6, najlepszą 1.
•Niemcy położone są w Europie Środkowej nad
morzem Bałtyckim i Północnym.
•Graniczą na północy z Danią, na wschodzie z
Polską i Czechami, na południu z Austrią i
Szwajcarią, na zachodzie z Francją,
Luksemburgiem, Belgią i Holandią.

.

.

Dominujące wyznania w
Niemczech + święta.

Najliczniejszą grupą religijną są luteranie, którzy
stanowią ok. 38% społeczeństwa, następnie
katolicy (34%), muzułmanie (1,7%) oraz
bezwyznaniowcy i przedstawiciele innych religii
(26,3%). Z uwagi na dwie dominujące religie i ich
dość wyraźny podział między landami, możesz
zaobserwować różnice w rozkładzie dni wolnych
od pracy.
                                                                         O.K

Internet

Internet
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