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☺Ce este Europa? 

       Discuții despre Europa, Uniunea Europeană, țările din Uniunea Europeană (așezare, tradiții / 

obiceiuri specific, limba vorbită). 

☺ Audierea Imnului European- Oda bucuriei      http://www.youtube.com/watch?v=FB2i-

CCP_Y4. 

☺  Concurs de cultura generală : se completeaza fișe  despre țările Uniunii Europene. 

☺  Realizarea  hărții Europei cu simboluri reprezentative pentru fiecare țară. 

☺  Drepturile  și responsabilitățile ale cetățenilor UE. 

☺  Activitate practică –completarea si desenarea steagurilor Europei. 

☺  Activitate artistica (desen, abilități practice): Copiii Europei. 

 

 

                                                                Oda bucuriei 

Slavă ţie, stea curată 

Voie bună pe pământ 

Astăzi te simţim aproape 

Sol din Rai cu soare sfânt. 

 

Vraja ta aduce iară 

Pe popor lângă popor 

Toţi pe lume fraţi noi suntem 

Când apari uşor în zbor. 

 

(ultimul vers se poate găsi şi tradus: 

Când apari uşoară-n zbor sau: 

Unde-apari uşor în zbor.) 

 

Cine a avut norocul 

De prieteni buni să dea 

Cine ştie ce-i iubirea 

Lângă noi cântând să stea 

 

Fericit un suflet drag 

Te poate face pe pământ 

Cine n-a simţit iubirea 

Plece dintre noi plângând. 

 



Milioane strângeţi rânduri 

Tot mai sus urcând spre cer, urcând spre cer! 

 

 

                                                               Fișă lucru 

 

 

ELVEȚIA (țara ceasurilor și a ciocolatei) 

UCRAINA (este vecină cu noi la Nord) 

ROMÂNIA (țara în care noi trăim ) 

OLANDA (țara  lalelelor) 

PORTUGALIA (țara celor 3 F-fotbal, orașul Fatima și muzica Fado) 

ANGLIA (limba lor este engleza) 

 

Concurs de cultura generală 

1. Țara pizzei este… 

2. În ce țară se află Turnul Effel? 

3. Lego se fabrică în..? 

4. Țara lalelelor este…? 

5. Dacă vorbesc portugheza sunt din…? 

6. Ca să văd o coridă mă pot duce în …? 

7. Mercedesul este o mașina din…? 

8. F.C Barcelona este o echipă din…? 

9. Vinul de Porto îl găsim în….? 

 

Salutul în alte limbi va fi scris pe cartonașe și elevii vor face conexiunea între țară și salut. 

Germană - guten Morgen /guten Abend 

Engleză  -  good morning/ good evening 

Franceză   -   bonjour   /bonsoir 

Portugheza -  bom dia/boa noite 

Spaniolă -  buenos días    /buenas noches 

Italiană -  buon giorno /buonasera 

Poloneză  - dzień dobry   /dobry wieczór 

Maghiară  -  jó reggelt/  jó estét 

Daneza          god morgen  /god aften 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

9 MAI ZIUA EUROPEI 

 

1.Scrie sub drapel numele țării căruia îi aparține. 

                 
 

___________   ___________     __________    ___________         ____________ 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Austria.svg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Belgium_(civil).svg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Germany.svg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Italy.svg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_France.svg


 

             
 

__________  ___________   ____________     ___________      _____________ 

 

 

2.Scrie numărul stelelor de pe drapelul Uniunii Europene 

 

_________________________ 

 

3. Drepturi ale cetățenilor UE: 

...........................................................................................................................................................

......................................... 

...........................................................................................................................................................

......................................... 

...........................................................................................................................................................

......................................... 

 

Responsabilități : 

...........................................................................................................................................................

......................................... 

...........................................................................................................................................................

......................................... 

...........................................................................................................................................................

......................................... 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Portugal.svg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Spain.svg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Romania.svg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Hungary.svg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Europe.svg

