Zjednoczeni w różnorodności – symbole UE
Zasób zawiera zdjęcie ﬂagi Unii Europejskiej, nagranie audio utworu Oda do radości,
autorstwa Ludwiga van Beethovena oraz ćwiczenie interaktywne: Polskie symbole
narodowe.
Zasób zawiera zdjęcie ﬂagi Unii Europejskiej, dwa ćwiczenia interaktywne: Państwa, które
zapoczątkowały proces tworzenia Unii oraz polecenie i ciekawostkę.
Zasób składa się z krótkiej informacji dotyczącej charakterystyki hymnu UE oraz z ćwiczenia
interaktywnego.
Zasób zawiera trzy zdjęcia: Estoński rewers 2 euro, Grecki rewers 2 euro, Słowacki rewers 2
euro.
Zasób zawiera podsumowanie rozdziału o symbolach UE i ćwiczenie interaktywne. Uczeń
rozpoznaje symbole UE na różnych obiektach.
Zasób zawiera ćwiczenie interaktywne oraz trzy polecenia dla ucznia.
Zasób zawiera ćwiczenie interaktywne, współczesne zdjęcie polskiej ambasady w Wilnie
oraz dwa polecenia dla ucznia.

Zjednoczeni w różnorodności – symbole UE

Flaga Unii Europejskiej
Źródło: MPD01605, licencja: CC BY-SA 2.0.

Wprowadzenie
Nagranie dostępne pod adresem https://zpe.gov.pl/b/PO6exP7Ge
Utwór Oda do radości, autora Ludwiga van Beethovena
licencja: CC 0

Utwór Oda do radości, autora Ludwiga van Beethovena

Zadanie na rozgrzewkę

Ćwiczenie 1
Połącz w pary polskie symbole narodowe z ich charakterystyką.
ﬂaga

Mazurek Dąbrowskiego

godło

biało-czerwona

hymn

biały orzeł w koronie na czerwonym
polu

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Flaga

Flaga Unii Europejskiej
Źródło: a. nn., domena publiczna.

Polecenie 1
Napisz, ile gwiazd jest na ﬂadze UE?

Ćwiczenie 2
Zaznacz 12 państw, które najwcześniej były członkami Unii Europejskiej.



Luksemburg



Wielka Brytania



Islandia



Hiszpania



Finlandia



Irlandia



Włochy



Francja



Malta



Grecja



Holandia



Dania



Turcja



Austria



Szwecja



Portugalia



Czechy



Belgia



Niemcy



Cypr

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Polecenie 2
Symbolika ﬂagi UE nawiązuje do ﬂagi Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Znajdź w dowolnych źródłach (np. w atlasie świata) ﬂagę Stanów Zjednoczonych. Policz
gwiazdy i paski. Dowiedz się, ile stanów liczą Stany Zjednoczone. Wyjaśnij symbolikę
gwiazdek. Aby wytłumaczyć symbolikę pasków, przypomnij historię powstania USA.

Ciekawostka
Twórcy ﬂagi UE twierdzą, że 12 gwiazd to nawiązanie do symboliki starożytnej. Liczba 12
oznaczała bowiem doskonałość i całość, natomiast okrąg, który tworzą gwiazdy,
symbolizował jedność.

Hymn
Hymnem UE jest Oda do radości, której możecie wysłuchać we wprowadzeniu. Na stronie
internetowej Unii Europejskiej znajduje się następująca charakterystyka hymnu:

“

Hymn europejski
Hymn UE to fragment IX symfonii skomponowanej przez Ludwiga
van Beethovena w 1823 r. do poematu Fryderyka Schillera Oda do

radości z 1785 r. Hymn europejski jest wizytówką nie tylko Unii
Europejskiej, ale również Europy w szerszym znaczeniu. Poemat Oda
do radości Fryderyka Schillera wyraża idealistyczną wizję braterstwa
całej rasy ludzkiej – wizję, którą podzielał Beethoven. W 1972 r. Rada
Europy postanowiła, że fragment IX symfonii Beethovena
zatytułowany Oda do radości będzie hymnem Europy.
W 1985 r. szefowie państw i rządów UE zadecydowali, że melodia ta
stanie się oﬁcjalnym hymnem Unii Europejskiej. Hymn jest tylko
w wersji instrumentalnej – bez słów. Wyraża europejskie ideały
wolności, pokoju i solidarności. Celem hymnu europejskiego nie jest
zastąpienie hymnów narodowych poszczególnych państw
członkowskich UE, lecz uczczenie wspólnych wartości.
http://europa.eu/about-eu/basicinformation/symbols/anthem/index_pl.htm
Ćwiczenie 3
Zaznacz prawidłowe stwierdzenia.



Hymn UE nie ma tekstu, tylko samą muzykę.



Najpierw powstała muzyka, a potem słowa Ody do radości.



Oda do radości zastępuje hymny narodowe państw członkowskich.



Oryginalny tekst Ody do radości powstał w języku niemieckim.



Oda do radości jest hymnem Unii Europejskiej od początku jej istnienia.



Przesłaniem hymnu jest braterstwo wszystkich Europejczyków.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Mo o
Unia Europejska nie ma godła, ma natomiast motto, które brzmi: Zjednoczeni

w różnorodności.
Polecenie 3
Wyjaśnij znaczenie słowa „mo o”.
Jak rozumiesz mo o: Zjednoczeni w różnorodności?
Zanotuj swoją odpowiedź i wróć do niej po wykonaniu ostatniego zadania.

Polecenie 4
Jaki symbol Unii Europejskiej widnieje na wszystkich tablicach rejestracyjnych samochodów?

Polecenie 5
Napisz, po czym można poznać, w jakim kraju zarejestrowany jest dany samochód.

Ćwiczenie 4
ĆWICZENIE: Tablicze rejestracyjne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wiele państw Unii Europejskiej posługuje się wspólną walutą – euro. O ile banknoty euro
w całej UE są takie same, o tyle monety mają różne awersy w zależności od kraju, który je
wprowadził do obiegu.

Estoński rewers 2 euro
Źródło: a. nn., domena publiczna.

Grecki rewers 2 euro
Źródło: a. nn., domena publiczna.

Słowacki rewers 2 euro, 2009
Źródło: a. nn., domena publiczna.

Ćwiczenie 5
ĆWICZENIE: Przeciągnij nazwę kraju do monety
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Napisz, jaki symbol występuje na rewersach wszystkich monet używanych w państwach Unii
Europejskiej.

Polska ambasada w Wilnie, 2007
Źródło: Alma Pater, licencja: CC BY-SA 3.0.

Polecenie 6
Odpowiedż, w jaki sposób tablice rejestracyjne, monety euro i dekoracje gmachów
państwowych realizują mo o UE „Zjednoczeni w różnorodności”?

Polecenie 7
Wróć do polecenia 2 i zapisz, jak teraz rozumiesz mo o Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Co wiem?
Symbolami Unii Europejskiej są ﬂaga, hymn oraz motto. Na ﬂadze znajduje się dwanaście
złotych (żółtych) gwiazd pięcioramiennych ułożonych w okręgu na niebieskim tle. Hymn
to fragment IX symfonii Ludwiga van Beethovena, zatytułowany Oda do radości. Motto
brzmi: Zjednoczeni w różnorodności.
Co potraﬁę?
Rozpoznawać symbole Unii Europejskiej na różnych obiektach.
Formułować i weryﬁkować hipotezy.
Zapamiętaj!

Zjednoczeni w różnorodności to bardzo optymistyczne przesłanie. Jednak zapewne
wiesz z mediów, że współpraca państw i społeczeństw Unii Europejskiej nie zawsze
układa się harmonijnie i bezkonﬂiktowo. Zawsze jednak Unia Europejska szuka
kompromisów, aby podtrzymać swoją integralność.

