
EUROPA -Alicja Nowak-Wilk 

 

Witam poniżej przedstawiam ciekawostki o Europie. 

 

Europa nosi imię fenickiej księżniczki, zwanej Europa 

Statua wolności została stworzona we Francji według projektu Fryderyka Bartholdiego 

 i przekazana jako dar dla Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Nazwa „Francja” pochodzi od germańskiego plemienia Franków. 

Fortepian i skrzypce to europejski wynalazek. 

Najbardziej zalesionym krajem w Europie jest Finlandia. 

Hamburgery zawdzięczają swoją nazwę miastu Hamburg. 

We Francji produkuje się 400 rodzajów sera. 

Największymi miastami w Europie jest Paryż i Londyn. 

Gdyby nie Europejczycy, Stany Zjednoczone by dzisiaj nie istniały. 

Ulubionymi potrawami Szwedów jest  Kebab i Pizza. 

W Szwajcarii jest więcej banków niż dentystów. 

Około 6 milionów lat temu nastąpił kryzys messyński. Podczas tego zdarzenia Morze 

Śródziemne niemal całkowicie wyparowało. 

Budowa Krzywej Wieży w Pizie trwała prawie 200 lat. 

Bułgaria jest najstarszym krajem w Europie 

Niedźwiedź jest największym drapieżnikiem w Europie. 

Rosja zajmuje 40% całkowitej powierzchni lądowej Europy. 

Do najważniejszych muzyków Europy należą Bach, Mozart i Beethoven. 

Europa jest domem najmniejszego kraju na świecie-Watykan 

 Europą jest również nazwany księżyc Jowisza. 

Etna jest największym wulkanem Europy na południu Włoch. 

Mimo, że Europa jest w sumie niewielkim kontynentem, zamieszkuje ją kilkadziesiąt 

narodów. 

Stambuł jest największym miastem na świecie, które znajduje się na dwóch różnych 

kontynentach. 

Najdłuższą rzeką w Europie jest Wołga, za nią Dunaj. 

W Europie nie ma pustyń. 

Zarówno najmniejsze, jak i największe kraje na świecie to kraje europejskie: Watykan i 

Rosja. 

źródło internet 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciekawostki o Australii /M. Toczyńska Ożóg/ 

 Australia to niesamowity i mało znany kraj, dlatego chcemy go Wam przybliżyć 

Nazwa: Wspólnota Narodów Australii 

Rząd: Demokracja 

Ludność: 24,6 mln mieszkańców 

Stolica: Canberra z 395 tys. mieszkańcami 

Język: angielski 

Waluta: 1 dolar australijski 

Religia: głównie chrześcijanie 

 

 
Źródło grafiki: https://pl.pinterest.com/pin/52917364356970856/ 

 

1. Australia jest to szóstym co do wielkości krajem na świecie, zajmującym cały kontynent  

o powierzchni około 7,6 mln kilometrów kwadratowych. 

2. Roślinność obejmuje prawie 7 milionów kilometrów kwadratowych, czyli 91% powierzchni 

Australii. 

3. Australia jest w rzeczywistości najsuchszym zamieszkałym kontynentem świata. 

4. Większość egzotycznej flory i fauny Australii nie można znaleźć nigdzie indziej na świecie. 

5. Jest to jedyny kraj-kontynent liczący 20 milionów ludzi na świecie. 

6. Ponad 80% Australijczyków mieszka w odległości 100 km od wybrzeża, co czyni Australię 

jedną z najbardziej zurbanizowanych populacji zamieszkujących wybrzeże. 

7. W Australii używa się ponad 200 różnych języków i dialektów, w tym 45 języków 

rodzimych. Najczęściej używanymi językami obcymi są języki włoskie, greckie, kantońskie, 

arabskie, wietnamskie i mandaryńskie. 

8.  Australia posiada 16 obiektów światowego dziedzictwa, w tym zabytkowe miasta 

 i krajobrazy. 

https://pl.pinterest.com/pin/52917364356970856/


9. Główne miasta Australii to: Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Darwin, Adelaide, Hobart 

i Canberra (stolica) 

10. Najwyższym szczytem Australii jest Góra Kościuszki o wysokości 2228 metrów. 

11. Uluru znajduje się w centrum kraju i jest największą pojedynczą skałą na świecie. 

12. Wielka Rafa Koralowa we wschodniej Australii jest największą rafą koralową na świecie. 

Rafa składa się z ponad 3000 raf, w których żyje ponad 350 gatunków koralowców i ponad 

1500 gatunków ryb. 

13. Dwie trzecie kraju stanowią pustynne krajobrazy, 

14. W Australii żyje wiele gatunków zwierząt. Na znakach drogowych można zobaczyć 

kangura. Noszą one swoje niemowlęta w kieszeni. 

15. Nazwa „Australia” pochodzi od łacińskiego słowa „Australis”, oznaczającego południe. 

16. Szacuje się, że ludzie żyją w Australii od około 45 tysięcy lat. 

17. W Australii występuje ponad 750 różnych gatunków gadów, więcej niż w jakimkolwiek 

innym kraju na świecie. 

18. Najdłuższą rzeką Australii jest rzeka Murray o długości 2508 kilometrów. 

19. Rdzenna ludność Australii to australijscy Aborygeni. Dziś stanowią 3% populacji. 

20. Ikoniczny budynek Opery w Sydney został otwarty w 1973 roku. Jest to jeden 

 z najbardziej znanych budynków na świecie. 

 Budynek Opery w Sydney 
Źródło zdjęcia: https://whereisjuli.com/ciekawostki-o-australii/ 

21. W Australii są: najdłuższy płot na świecie, najdłuższa autostrada, gigantyczne pastwiska 

i wielkie rzeczy. 

 

Jeśli zainteresował Was ten kraj – kontynent, obejrzyjcie poniższe filmiki 

10 ciekawostek o Australii: https://www.youtube.com/watch?v=GkwGVvxdCJA 

10 najpiękniejszych miejsc Australii: https://www.youtube.com/watch?v=YOL8ADzfFR0 

10 najniebezpieczniejszych zwierząt w Australii: 

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


Bajki o podróżach – K. Pietryszko 

 

Znacie bajki, w których bohaterowie uwielbiali podróże, albo w takowe podróże się 

wybierali?  

Pomyślcie przez chwilę i spróbujcie je sobie przypomnieć.  

I jak? Udało Wam się?   

Lubicie bajki o podróżowaniu i przygodach, które w ich trakcie spotykają bohaterów? Jeśli tak 

– wspaniale!, jeśli nie – mam nadzieję, że uda mi się Was zainteresować takimi bajkami i 

niesamowitymi historiami, które w ich trakcie mogą się przydarzyć. Bardzo bym  chciała Was do nich 

przekonać, ponieważ bajki o podróżach pozwalają nam marzyć. Leżymy bezpiecznie na swojej 

kanapie w pokoju i odbywamy wyprawę do najdalszych zakątków świata… Czyż nie jest to 

pociągające?  

O to zestawienie najciekawszych według mnie bajek o podróżach:  

1. ,,W 80 dni dookoła świata”:  

https://www.youtube.com/watch?v=lozUT1t381E 

2. ,,Wielka podróż Bolka i Lolka”:  

https://www.youtube.com/watch?v=IH7mCftV31A 

3. ,,Podróże Guliwera”:  

https://www.youtube.com/watch?v=oHmBROVC1y0 

4. ,,Świnka Peppa: podróż pociągiem”:  

https://www.youtube.com/watch?v=OhVu7RejqKg 

5. ,,Świnka Peppa: podróż na Księżyc”:  

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

6. ,,Tajemnicze złote miasta”:  

https://www.youtube.com/watch?v=AjgNc3YRMpc 

 

To tylko kilka propozycji. Takich bajek jest dużo, dużo więcej. Mam nadzieję, że Wasza 

ciekawość została rozbudzona na tyle, że nie będziecie  mieli dość i zaczniecie szukać innych…   
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Świat podwodny – praca plastyczna-  K. Pietryszko 

  

Dzisiaj proponuję Wam odrobinę się… Pobrudzić   

Potrzebne będą:  

 Kartka niebieskiego papieru;  

 Kartka papieru dowolnego koloru (oprócz niebieskiego); 

 Nożyczki ze wzorkiem (najlepiej falą), jeśli ktoś takich nie posiada można obciąć 

zwykłymi nożyczkami brzegi kartki w fale; 

 Kolorowe farby (najlepiej farby przeznaczone do malowania rąk);  

 Mazaki. 

Opis wykonania:  

Brzegi niebieskiej kartki obcinamy w fale i naklejamy na kartkę w innym kolorze. 

Malujemy dłoń farbą i odbijamy na kartce. Analogicznie powtarzamy czynność z innymi 

kolorami farby.  

Po wyschnięciu farby dorysowujemy mazakiem charakterystyczne elementy budowy ryby.   

 

Przykładowa praca:  

 

 

 
 

 


