
PROPOZYCJE ŚWIETLICOWE  

– W NASZEJ EUROPIE 

Kochani uczniowie ponieważ 9 maja obchodziliśmy Dzień Europy 

chcielibyśmy by ten blok tematyczny zajęć świetlicowych był poświęcony 

właśnie Europie i Unii Europejskiej. 

 

1. Na początek zobaczcie więc sobie krótką prezentację na temat Dnia Europy 

i Unii Europejskiej. 

 Prezentacja o Dniu Europy (jeśli tekst zbyt szybko Ci ucieka a chcesz 

sobie na spokojnie poczytać – po prostu zatrzymaj prezentację poprzez 

kliknięcie pauzy). 

https://www.youtube.com/watch?v=qlRLY4CYmnk 

 

 Filmik o Unii Europejskiej: 

https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw 
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2. Uczcie się z nami nazw stolic państw europejskich. Pomoże nam w tym 

filmik edukacyjny. Ciekawi jesteśmy ile stolic zapamiętacie. 

 Stolice Europy - Państwa i ich stolice: 

https://www.youtube.com/watch?v=vosnpm3Zz4g 

 

3. A, że dobrze wiemy jak lubicie śpiewać. Specjalnie dla Was wybraliśmy 

kilka piosenek nawiązujących do naszego tematu: 

 Piosenka o Europie: 

https://www.youtube.com/watch?v=-6IgVfb78BE 

 

 Piosenka o Unii Europejskiej: 

https://www.youtube.com/watch?v=5VVAotBHuiM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vosnpm3Zz4g
https://www.youtube.com/watch?v=-6IgVfb78BE
https://www.youtube.com/watch?v=5VVAotBHuiM


4. Pora na propozycje prac plastycznych:  

 Dzień Europy – praca plastyczna 

https://wychowaniebezporazek.com.pl/2016/05/06/dzien-europy-praca-

plastyczna/ 

 

 Kolorowanki - pokoloruj flagi Europy on-line( wskazówki jakie mają 

kolory znajdują się pod kolorowankami): 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/pokoloruj-flagi-wedlug-wzoru/ 

 

 Możecie też uczyć się z nami podczas rysowania.Nauka przez rysunek -  

z kim graniczy Polska? 

https://www.youtube.com/watch?v=jBT8SL99fbE 
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5. W ramach zajęć tanecznych zapraszamy Was do wesołego tańca ,  

który część z Was pewnie zna. 

 Taniec - "Gangnam Style": 

https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY 

 

 Zobacz jak młodzież przygotowała się by uczcić Dzień Europy 

przygotowując taneczny – FLASHMOB. Co Wy na to byśmy  

w przyszłym to zatańczyli w naszej szkole? 

https://www.youtube.com/watch?v=JOMmBuG4khc 

 

6. Czy wiecie co to jest mapping?  

Jeśli nie, przekonajcie się oglądając specjalnie przygotowany film z okazji  Dnia 

Europy w 2019 roku przez Studenckie Koło Naukowe Grafiki Komputerowej. 

 3D Mapping Pałacu Krzysztofory w Krakowie z okazji Dnia Europy. 

https://www.youtube.com/watch?v=b4EibjsmRCs 
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7. Zobacz jaka nasza Europa jest piękna w prezentacji: 

 Stolice Unii Europejskiej, najpiękniejsze ujęcia – prezentacja. 

https://www.youtube.com/watch?v=zZOo-XaKMJY 

 

8. Dla najmłodszych mamy jeszcze bajkę edukacyjną o flagach Europy: 

 Wywrotka Ethan uczy się o Flagach Państw - Ucz Się z Ethanem 

Śmieciarką:                         

https://www.youtube.com/watch?v=y1LagEDRdXE 

 

9. A dla starszych, chłonnych wiedzy znaleźliśmy test on-line. 

 Państwa na mapie Europy – test. Wystarczy wcisnąć z prawej strony 

kliknąć w czerwony klawisz start i zaczynamy. 

https://www.testomaniak.pl/test/pastwa-na-mapie-europa,t89 

 

POZDRAWIAMY WAS SERDECZNIE!!! 

Wychowawcy Świetlicy 
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