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Dziś jeszcze nie możemy podróżować, 

więc my zapraszamy Was w wirtualną podróż.  

Zobaczcie, jakie atrakcje znajdziecie 

w wybranych  krajach Unii Europejskiej.  

Dobrej zabawy!  



Stacja pierwsza: Belgia 

 

 



Belgia 

Królestwo Belgii leży w północno-zachodniej Europie.  

Podzielone jest na trzy strefy językowe: francuską, 

niderlandzką i niemiecką. 

Frank belgijski został zastąpiony przez euro w 2002 r. 



Stolica  
Stolicą kraju jest Bruksela, która jest również siedzibą 

Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, gdzie 

najczęściej rozbrzmiewa hymn Unii Europejskiej. 

Bruksela to miasto obfitujące w muzea, targowiska, 

restauracje, a Stary Rynek jest jednym z najpiękniejszych 

średniowiecznych rynków w Europie. 

 

Atomium – model kryształu żelaza. Wielki Plac w Brukseli. 



Muzea  

Dla turystów lubiących zwiedzać muzea, ale niekoniecznie 

te ze sztuką, Brugia też ma coś do zaoferowania. 

Można wstąpić do Muzeum Diamentów, Muzeum Frytek, 

czy Muzeum Czekolady. 

 



Muzeum Diamentów w Antwerpii 
https://youtu.be/n5nNHC9dpKg 

 

 

https://youtu.be/n5nNHC9dpKg


Muzeum Czekolady  Antwerpii 

 



Muzeum Frytek w Brugii na północy Belgii 



Komiksy  

Częścią dziedzictwa Belgii są komiksy, a w całym kraju 

spotykamy wiele sklepów specjalizujących się w ich 

sprzedaży.  

Belgia jest miejscem narodzin słynnej serii komiksów 

Smerfy (Pierre Culliford) i The Adventures of Tintin (Herge), 

przy czym ten ostatni został przetłumaczony na ponad 100 

języków. 

 



Czekolada  
Jednym z głównych produktów 

eksportowych Belgii jest czekolada.  

Belgia produkuje czekoladę od prawie 

400 lat – pierwsze dowody produkcji 

czekolady w Belgii pochodzą z 1635 roku.  

Obecnie Belgia produkuje ponad 173000 

ton czekolady rocznie i posiada około 

2000 sklepów z czekoladą. 

 



Ciekawostki 

Najdłuższą linią tramwajową na świecie jest belgijski tramwaj 

jadący z Wybrzeża do Kusttram – przejeżdża 68 km przez 

Belgię. 

 



W Belgii odbywa się największy na świecie festiwal 

rzeźby z piasku w Oostende. 



Festiwal rzeźb z piasku w Oostende, Belgia. 



Ciekawostki  

Belgia słynie z gofrów  

oraz czekolady. 

Belgowie wymyślili frytki. 

 



 Stacja druga: Francja 

 Francja, a właściwie Republika Francuska, to europejski 

kraj z dostępem do dwóch mórz: Morza Północnego 

z kanałem La Manche na północy i Morza Śródziemnego 

na południu.  

 Największą francuską wyspą jest Korsyka.  

 Walutą Francji jest obecnie euro – zastąpiło ono franka 

francuskiego (FRF) w 2002 roku. 

 



 Stolica  
 Stolicą Francji jest Paryż. Jest to największe miasto Francji, 

położone nad Sekwaną.  W Paryżu jest 20 dzielnic ułożonych 

w spiralę rozchodzącą się od centrum miasta. W mieście tym 

znajduje się ponad 450 ogrodów i parków. 

  

 



 Disneyland w Paryżu 

 Najczęściej odwiedzaną atrakcją Paryża jest Disneyland. 

Odwiedza go rocznie ponad 13 mln turystów i najciekawsze 

w tym jest to, że nie leży on w Paryżu, a mimo to nazywany 

jest największą atrakcją miasta. Zlokalizowany jest w graniach 

terytorialnych Marne La Vallee. 

 





Wieża Eiffla. 

Niezapomnianym symbolem Paryża jest Wieża Eiffla.  

Została wybudowana na Światowe Targi w 1889 roku 

i miała być tymczasową instalacją. Trudno w to teraz 

uwierzyć, ale Wieża Eiffla miała zostać rozebrana po 

20 latach od zakończenia targów. 

 



Dewiza  

Dewiza Francji, wywodząca się z Rewolucji Francuskiej, 

to „Wolność, równość i braterstwo", a hymnem 

państwowym jest słynna Marsylianka. 

 

  

 



Hymn Francji (Marsylianka - La Marseillaise) 

Słowa i muzykę tej pieśni napisał 25 kwietnia 1792 Claude 

Joseph Rouget de Lisle na cześć rewolucyjnej Armii Renu. 

Posłuchaj: https://youtu.be/SRd4GV2YNpU 

 

 

https://youtu.be/SRd4GV2YNpU


Zabytki  
We Francji znajduje się wiele zamków, pałaców i dworów. 

Jest ich ponad 40 tys. 

Na terenie kraju znajduje się 38 obiektów światowego dziedzictwa 

UNESCO. Zalicza się do nich m.in. Katedrę Notre-Dame, 

Mont Saint-Michel, Wersal. 

Luwr to najczęściej odwiedzane muzeum na świecie. 

Co roku przyjeżdża do niego prawie 10 mln odwiedzających.  

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania: 

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 
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Wersal 
Wersal to pałac królów Francji z pięknymi ogrodami.  

 



Zamki nad Loarą 
Nad  rzeką Loarą znajdziemy j ponad 300 zamków i pałaców. 



Kuchnia 
Kuchnia francuska jest uważana za jedną z najlepszych na 

świecie. We Francji produkuje się około 400 rodzajów sera. 

Prawdziwymi przysmakami są we Francji żabie udka i ślimaki. 

We Francji zjada się ok. 30 tys. ton ślimaków rocznie.  

  

 



Ciekawostki  

Francja, to kraj pysznych serów, 

croissantów i makaroników. 

Francja to oczywiście kraj mody, kraj 

licznych bezcennych zabytków. 

Między godziną 12.30 a 14.30 jest 

czas przerwy w pracy. W tym czasie 

nieczynne są nawet urzędy i sklepy.  

Na powitanie Francuzi całują się 

w policzki, zazwyczaj 2 lub 4 razy, 

zależnie od regionu. 

 



 Ciekawostki  

 Rząd francuski podarował USA Statuę Wolności.  

 Została zbudowana we Francji, a następnie 

przewieziona statkiem za Atlantyk. Na potrzeby 

transportu rozebrano ją na 350 elementów. 

 

Akcje zbierania funduszy na Statuę Wolności w paryskich 

parkach w 1870 r. Po prawej konstrukcja stalowa pomnika 

zaprojektowana przez Gustawa Eiffela. 



Stacja trzecia: Niderlandy (dawniej Holandia) 

Niderlandy czy Holandia?  

Nazwa "Holandia" od 1 stycznia 2020 roku przestała 

oficjalnie istnieć. Teraz krajowe urzędy, instytucje 

publiczne i firmy muszą używać nazwy "Niderlandy". 

Oficjalna nazwa kraju to Królestwo Niderlandów, 

krótko: Niderlandy . 

 



Niderlandy 

Niderlandy  to kraj leżący na północno-

zachodnich nizinach Europy. 40% kraju 

stanowią tereny wydarte morzu. Licznie 

rozmieszczone wiatraki wypompowują 

wodę, którą odprowadza się licznymi 

kanałami. W holenderskich sklepach 

płatności dokonuje się w euro, które 

zostało wprowadzone w 2002 roku. 

Wcześniej jednostką monetarną był 

gulden holenderski, nazywany także 

florenem. 

 

  

 



Stolica  
Stolica kraju to Amsterdam.  Najlepszym sposobem 

przemieszczania się wąskimi uliczkami w jego dzielnicach 

są rowery. 

Kraj posiada także drugą stolicę - jest nią Haga. Pierwsza z nich 

jest stolicą konstytucyjną, druga zaś administracyjną. 



Atrakcje  
To co zachwyca w miastach to wąskie uliczki, niskie domki 

oraz wszechobecne kanały. Piękne kolorowe kamieniczki, 

dużo drzew, rowery i kwiaty tworzą wyjątkowy klimat.  

 



Muzea  
Najważniejsze holenderskie muzea znajdują się w Amsterdamie 

oraz Hadze. Za najważniejsze muzeum uchodzi Rijksmuseum 

(muzeum narodowe) w Amsterdamie, gdzie zobaczymy m.in. 

obraz "Nocna Straż" Rembrandta.  

Wirtualny spacer po muzeum:  

https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum 

 

https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum


Muzea  
W Hadze najważniejszym muzeum jest Mauritshuis, w którym 

zobaczymy słynną “Dziewczynę z perłą” autorstwa Jana Vermeera. 

 



Wiatraki 
Nie ma chyba bardziej kojarzonych z Holandią budynków 

niż wiatraki. Służyły dawniej jako młyny, tartaki, a nawet były 

wykorzystywane do wypompowywania wody. Dziś zachowało 

się około 1000. 

  

 

Skansen wiatraków w Kinderdijk. 



Targi serowe 
Każdy na pewno słyszał o serach Edam czy Gouda. Do dzisiaj w tych 

miastach (i nie tylko) w ciepłe miesiące odbywają się targi serowe. 

  

 



Ciekawostki  
Drugi symbol Holandii, po wiatrakach, to chodaki. W kraju 

tym produkuje się rocznie około 6 milionów chodaków. 

  



Ciekawostki  
Prawie 80 procent światowych cebulek kwiatowych 

pochodzi z Holandii: większość z nich to tulipany, 

Holandia  jest głównym światowym eksporterem 

tulipanów. 

 

 

 

 

 

 
Wyszukajcie w Internecie więcej informacji 

o Niderlandach. 

Życzymy dobrej zabawy! 

 



Mamy nadzieję, że podobała Wam się nasza podróż. 

Niedługo udamy się w następną, ale o tym niebawem…  

Tymczasem pozdrawiamy 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Materiały pozyskane ze źródeł:  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=europa.eu 

https://europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-about_pl 

https://youtu.be/n5nNHC9dpKg 

https://youtu.be/SRd4GV2YNpU 

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 

https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum 
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