
Edukacja polonistyczna 

Nasi europejscy sąsiedzi 

 

Dzień dobry, 

Dzisiaj na zajęciach opowiem Ci o europejskich sąsiadach Polski. 
Przygotowałam dla Ciebie tekst wraz ze zdjęciami. Napisałam Ci o tym, co 
Polska ma wspólnego z sąsiadami, a co różni nasz kraj od europejskich 

sąsiadów.  

Zapraszam Cię do zajęć. 

Nasi europejscy sąsiedzi  

Na początku proszę Cię, abyś przeczytał lub posłuchał informacji o sąsiadach 
Polski. Obok nazwy danego państwa znajdziesz jego mapę. 

 



 

 

Co, jako Polska, mamy wspólnego z sąsiadami, a co nas różni? 

1. Co mamy wspólnego? 

 Niemcy, Czechy, Słowenia, Litwa i Polska należą do Unii 
Europejskiej, o której będę Ci opowiadała na kolejnych zajęciach; 
między tymi krajami ludzie mogą poruszać się bez paszportu 

 Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Czesi i Słoweńcy są, tak jak Polacy, 

Słowianami i nasze języki mają wiele cech wspólnych 

 

2. Co nas różni? 

 Białoruś, Czechy i Słowacja nie mają dostępu do morza, a Polska 
ma dostęp do Morza Bałtyckiego 

 Na Białorusi i Litwie nie ma gór,a w Polsce są między innymi góry 
Tatry, Beskidy, Bieszczady, Karkonosze, Pieniny, Góry 
Świętokrzyskie 

 

A teraz zapraszam Cię do wykonywania zadań. 

 



Zadanie 1 

Proszę spójrz na mapę Europy ( znajdziesz ją w osobnym pliku PDF) i wykonaj 

następujące polecenia: 

 Zaznacz kolorem zielonym sąsiadów Polski na wschodzie kraju 

 Zaznacz kolorem niebieskim sąsiadów Polski na wschodzie kraju 

 Zaznacz kolorem czerwonym sąsiadów Polski na wschodzie kraju 

 Zaznacz kolorem żółtym sąsiadów Polski na wschodzie kraju 

 

Zadanie 2 

Proszę uzupełnij zdania nazwami miast: 

Stolicą Niemiec jest……………………………………… 

Stolicą Czech jest ………………………………………… 

Stolicą Ukrainy jest …………………………………….. 

Stolicą Rosji jest ………………………………………….. 

 

Zadanie 3 

Proszę wpisz w brakujące miejsca nazwy mieszkańców państw: 

Zapamiętaj!! Nazwy mieszkańców państw piszemy wielką 
literą.  

Mieszkańcy Rosji, czyli …………………………………..  są, tak jak my, Słowianami. Do 

tej grupy należą też mieszkańcy Białorusi, czyli ……………………………………….,  

Czech, czyli …………………………….., Słoweni, czyli ………………………………… oraz 

Ukrainy, czyli ……………………………………..  .  

 

Dziękuję bardzo 

Aneta Trojanowska 


