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ACTIVITATE - ZIUA EUROPEI 

9 MAI – ZIUA EUROPEI, O SĂRBĂTOARE A PĂCII ȘI A UNITĂȚII ÎN EUROPA-

”CĂLĂTORIILE LUI GULLIVER ÎN U.E.” 

                                                                  Clasa a IV-a 

        Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, ziua de 9 Mai a devenit deja 

o tradiție pentru noi și o sărbătorim în fiecare an. Uniunea Europeană reprezintă cel mai 

ambiţios vis şi cel mai amplu proiect cetăţenesc al secolului XXI. A fi cu adevărat european 

înseamnă a participa la construirea unui tărâm comun de libertate, capabil să transforme 

întreaga lume într-o lume mai bună, locuită de cetăţeni liberi şi responsabili. Uniunea 

Europeană înseamnă grija pentru lumea de mâine a fiecăruia dintre noi. Elevii de clasa a IV-A 

au defășurat activitatea „Călătoriile lui Gulliver în U.E., iar pe ei i-a animat ideea de a călători 

imaginar pe harta Europei, nu doar pe cea a României cu care sunt familiarizați de la ora de 

geografie. Fiecare elev și-a imaginat traseul lui Gulliver pe o foaie A3 sau A4 și „popasurile” 

pe care acesta le-a făcut prin țările din Europa. Elevii au avut de desenat câte un simbol pentru 

fiecare țară prin care Gulliver a călătorit și a poposit. La sfârșitul activității, elevii au realizat 

drapele din cartonașe, iar câțiva dintre ei l-au salutat pe Gulliver în alte limbi.  

        Prin această activitate, s-a urmărit stimularea interesului pentru cunoștere, a formarea 

deprinderii de lucru în echipă, stimularea spontaneității și a spiritului civic european, fiecare 

elev, transpunându-se imaginar în locul lui Gulliver. În urma evaluării de la finalul activității s-

a constatat că elevii și-au însușit corect simbolurile U.E., cunoașterea steagurilor țărilor vecine, 

dar au demonstrat că asemea lui Gulliver pot străbate acest traseu imaginar cu entuziasm. 

Uniunea Europeană pe înțelesul copiilor          

                                      activitate extracurriculară 

 

            În data de 10 mai, prescolarii grupelor combinate de la Grădinița Stauceni și 

Gradinița Siliște au desfășurat câte o activitate extracurriculară pentru a marca Ziua Europei - 

” Uniunea Europeană pe înțelesul copiilor”. Aceasta a avut ca scop: cunoaşterea Uniunii 

Europene. 

             În cadrul activitatii, copiii au putut face o călătorie imaginară prin toate țările din 

Uniunea Europeana, prin vizionarea unui filmuleț. S-a urmărit identificarea steagului Uniunii 

Europene, audierea de către preșcolari a imnului Uniunii Europene, realizarea unei fișe de lucru 

care a vizat localizarea României pe harta Europei, colorarea steagului Romaniei și pe cel al 

Uniunii Europene și desenarea unui simbol al prieteniei.  
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