
 
Мета: 

 

 формування почуття європейської єдності; 

 поширення інформації про Європу, європейські країни та Євросоюз; 

 розповісти що таке євроклуби , їхні основні завдання та мета діяльності; 

 розширення світогляду та кола друзів, що полягає в активізації 

організаційних здібностей та творчого потенціалу учнів; 

 активізація навчального, наукового, творчого потенціалу, формування 

інформаційно-комунікативних здібностей учнів; 

 поширення нових форм позашкільної діяльності учнів; 

 зацікавити дітей та залучити їх до діяльності шкільного євроклубу. 

 

Хід заняття: 

Викладач: Доброго дня всім учасникам і гостям. Хочу привітати вас на засіданні 

Євроклубу. Як ви вже знаєте у нашому навчальному закладі функціонує Євроклуб і сьогодні ми 

дізнаємося більше про те,що це означає. (Презентація 1) 

 

Слайд1 

Як правило, це центри діяльності у сфері європейської освіти. 

Європейські клуби організовують в школах, коледжах, університетах, молодіжних та 

громадських організаціях. 

Учасниками Євроклубів є активна молодь, зацікавлена європейською тематикою та готова 

на добровільних засадах активно співпрацювати для реалізації поставленої мети. 

 

Слайд 2  
ЄВРОКЛУБ — об’єднання групи однодумців, які зацікавлені європейською тематикою, 

поглиблюють свої знання про Європу та європейську інтеграцію і поширюють інформацію, що 

стосується цієї теми, у навчальному закладі та місцевій громаді. 

 

Слайд3 

Перші молодіжні Європейські клуби були створені ще на початку 90-х років у Португалії. 

Ідея їх створення належить Маргариті Белард, координатору програми «Європейський вимір в 

освіті».  

 

Слайд4 

Перші українські Євроклуби були створені у 1995 році в Дніпропетровську та з часом 

поширили свою діяльність у різних регіонах України як серед учнів, так і серед студентів.  

 

Слайд5 

У державах-членах Європейського Союзу та країнах кандидатах Євроклуби відіграють 

роль одного із основних джерел інформації про інтеграційні процеси у Європі та є носіями 

спільних європейських цінностей серед молоді різного віку. 

 

Слайд 6 



МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОКЛУБУ  

1. Розширення знань про ЄС, співпрацю України та ЄС.  

2. Поширення інформації про Україну.  

3. Сприяння вихованню європейської свідомості, пропаганда спільних європейських 

цінностей.  

4. Налагодження співпраці української молоді з ровесниками з інших регіонів України, 

країн Європи.  

5. Створення сприятливих умов для самореалізації учнівської молоді.  

6. Вироблення нового стилю відносин, поведінки, мислення.  

 

Слайд7 

ЗАВДАННЯ ЄВРОКЛУБУ 

 Різнобічне вивчення історії, культури, звичаїв та традицій як країн 

Європейського Союзу, так і України як невід’ємної частини європейської цивілізації.  

 Одержання та поширення інформації про історію, розвиток, сучасний стан 

та подальші перспективи інтеграційних процесів у Європі.  

 Удосконалення навичок самостійного здобування та критичного аналізу 

інформації. 

 Організація різноманітних заходів з метою поширення інформації про ЄС, 

європейські організації, європейську спільноту. 

 Розвиток духу партнерського співробітництва та взаємодопомоги. 

 Мотивація до вивчення іноземних мов. 

 Серед завдань євроклубів одне з чільних місць посідає пізнання Європи, 

починаючи з власного краю, міста, регіону, держави, як європейської території.  

 

Слайд8 

Кредо «Ми мріємо пізнати всі країни, 

І разом з ними йти у світле майбуття, 

Гуртом нам легше подолати всі незгоди,  

Ми заслуговуємо кращого життя!»     

Девіз – «Пізнання та уміння дають нам крила розуміння !» 

“Look with your understanding , 

find out what already know , 

and you’ll see the way to fly” 

                                            Richard Bach 

 

Викладач: А тепер давайте зробимо разом прапор нашого Євроклубу. Разом дізнаємося 

факти про Європу і Євросоюз. ( презентація 2) 

(прикріплює зірочку на дошку ,а діти далі по одному говорять і прикріплюють 

зірочки по колу,щоб утворився прапор Євросоюзу) 

1. Всього на європейських просторах розташовано 50 незалежних держав, 6 невизнаних 

або частково визнаних, а також 9 залежних територій. Тільки три країни мають території і в 

Європі, і в Азії одночасно - Казахстан, Росія і Туреччина. З усіх країн Європи лише 27 входять 

в Європейський Союз. 

2. Найменшою незалежною країною в Європі є Ватикан. Але взагалі тут є і інші карликові 

держави - Монако, Ліхтенштейн, Люксембург, Сан-Марино і Андорра. Герцогство Люксембург 

примітне тим, що воно є найбагатшою країною не тільки в Європі, але і у всьому світі. 

3. Найстарішою країною Європи є Болгарія. Навіть її назва не змінювалося вже протягом 

14 століть. За кількістю об'єктів, що охороняються ЮНЕСКО, Болгарія займає третє місце у світі 

після Греції та Італії. 

http://tut-cikavo.com/krajini/aziia/638-tsikavi-fakti-pro-aziyu
http://tut-cikavo.com/krajini/aziia/472-50-tsikavikh-faktiv-pro-turechchinu
http://tut-cikavo.com/krajini/yevropa/867-tsikavi-fakti-pro-evropejskij-soyuz
http://tut-cikavo.com/krajini/yevropa/786-tsikavi-fakti-pro-vatikan
http://tut-cikavo.com/krajini/yevropa/803-tsikavi-fakti-pro-knyazivstvo-monako
http://tut-cikavo.com/krajini/yevropa/891-tsikavi-fakti-pro-likhtenshtejn
http://tut-cikavo.com/krajini/yevropa/837-tsikavi-fakti-pro-lyuksemburg
http://tut-cikavo.com/krajini/yevropa/900-tsikavi-fakti-pro-san-marino
http://tut-cikavo.com/krajini/yevropa/791-tsikavi-fakti-pro-bolgariyu


4. Цілих 19 європейських країн не мають прямого виходу до моря. 4 держав Європи 

повністю розташовані на островах, і не мають ніяких материкових володінь. 

5. Герцогство Люксембург примітне тим, що воно є найбагатшою країною не тільки в 

Європі, але і у всьому світі. Дві країни Європи рік від року очолюють списки найщасливіших 

країн світу. Це Норвегія і Данія. 

6. Сьогодні до ЄС входять 27 держав, які долучались до "європейської шістки" впродовж 

7 хвиль приєднань. 

1957 рік Бельгія, Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Франція 

1973 рік Великобританія( вийшла у 2020), Данія, Ірландія 

1981 рік Греція 

1986 рік Португалія, Іспанія 

1995 рік Австрія, Фінляндія, Швеція 

2004 рік Латвія, Литва, Естонія, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія, Угорщина, Кіпр 

2007 рік Болгарія, Румунія 

2013 рік Хорватія Територіально Європейський союз займає не лише Західну і Центральну 

Європу, а й деякі землі американського континенту, басейну Карибського моря та Індійського 

океану. ЄС у Гваделупі чи неподалік о. Мадагаскар— наслідок давньої колонізації цих земель 

європейцями. 

Території за межами Європи, що входять до ЄС 

 Іспанії: 

 Канарські острови 

 Мелілья 

 Сеута 

 Португалії: 

 Азорські острови 

 Мадейра 

 Франції: 
 Гваделупа 

 Мартиніка 

 Реюньйон 

 Французька Гвіана 

 Майотта 

7. Населення Євросоюзу — понад 500 мільйонів осіб. 75% громадян Європейського союзу 

мешкають у містах, і цей відсоток неперервно зростає. 

8. Найменша країна, що входить до Європейського союзу — республіка Мальта, територія 

якої менша навіть за Люксембург і о.Кріт.  Республіка Мальта, розташована на островах в 

Середземному морі. Її площа – всього 316 кв. км. За кількістю жителів Мальта теж на 

останньому місці в Євросоюзі (417 тис., тобто 0,8% усього населення європейської спільноти). 

При цьому Мальта – європейський лідер зі щільності населення: 1305 чоловік на 1кв. км. 

Найбільша країна ЄС — Франція. 

9. Європейський гімн 
У широкому значенні – це гімн не лише Євросоюзу, але й усієї Європи. Музика гімну 

взята з Дев’ятої симфонії, яку Людвіг ван Бетховен написав у 1823 році. У фінальній частині 

своєї симфонії Бетховен поклав на музику „Оду до радості”, написану у 1785 році Фрідріхом фон 

Шиллером. У цьому вірші знайшла відгук ідея братання народів, яку поділяв і Бетховен. 

У 1972 році Рада Європи (той самий орган, який розробив дизайн європейського прапора) 

схвалила бетховенську тему „Оди до радості” у якості свого гімну. Без слів, універсальною 

мовою музики, гімн виражає ідеали свободи, миру та солідарності, на яких тримається Європа. 

У 1985 році гімн було схвалено президентами та главами урядів країн ЄС як офіційний 

гімн Європейського Союзу.  

10. Єдина валюта: євро у кишені 

У 1992 році було прийнято рішення створити в рамках ЄС Економічно-валютний союз 

(ЕВС) і запровадити єдину європейську валютну одиницю, управління якою мав здійснювати 

Європейський центральний банк. Єдина європейська валюта – євро – стала реальністю 1 січня 

2002 року, коли банкноти та монети євро замінили національні валюти у 12 з 15 країн ЄС 

http://tut-cikavo.com/svit/moria-ta-okeany/862-tsikavi-fakti-pro-karibske-more
http://tut-cikavo.com/svit/moria-ta-okeany/689-tsikavi-fakti-pro-indijskij-okean
http://tut-cikavo.com/svit/moria-ta-okeany/689-tsikavi-fakti-pro-indijskij-okean
http://tut-cikavo.com/krajini/afryka/796-tsikavi-fakti-pro-madagaskar
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%8E%D0%BD%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0
http://tut-cikavo.com/krajini/yevropa/956-malta
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Canary_Islands.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Melilla.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_Ceuta.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Azores.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Madeira.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_France.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_France.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_France.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_France.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Mayotte_(local).svg


(Бельгії, Німеччині, Греції, Іспанії, Франції, Ірландії, Італії, Люксембурзі, Нідерландах, Австрії, 

Португалії та Фінляндії). 

Євро – офіційна валюта 19 країн Європейського Союзу. В інших дев’яти державах, як і 

раніше, діють старі грошові одиниці. Зате на євро перейшли шість країн, які не входять до ЄС. 

Це Андорра, Ватикан, Монако, Сан-Марино, Чорногорія і Косово. 

11. Державні мови Європейського Союзу. Які державні мови Європейського Союзу? 

Вже перша постанова, прийнята Радою об’єднання, яке нині є Європейським Союзом, 

стосувалася питання мови.  15 квітня 1958 року Рада постановила, що офіційні мови країн-членів 

повинні стати як офіційними мовами Співтовариства, так і робочими мовами установ 

Співтовариства. 

Офіційна мова кожної країни-члена є офіційною мовою ЄС. Оскільки кілька держав-членів 

мають ту саму офіційну мову, то це означає, що існує 24 офіційні мови. 

Ось вони: чеська, датська, голландська, англійська, естонська, фінська, французька, німецька, 

грецька, угорська, італійська, португальська, іспанська, шведська, ірландська (з 1 січня 2007, але 

з обмеженням), латвійська, литовська, мальтийська, польська, словацька, словенська. На 

засіданнях Європарламенту депутати можуть використовувати будь-яку з них. Тому, щоб 

народні обранці розуміли один одного, в парламенті працюють 330 штатних і 1800 позаштатних 

перекладачів-синхроністів. 

12.Прапор ЄС 
Історія створення прапору починається у 1955 році. Тоді Європейський Союз існував 

лише у вигляді Європейського об’єднання вугілля та сталі, до якого входило шість країн. Однак 

існувала окрема організація з ширшим представництвом – Рада Європи, яка була заснована на 

кілька років раніше для захисту прав людини та пропагування європейської культури. У той час 

Рада Європи підбирала собі емблему. Після активних обговорень було прийнято нинішній 

варіант прапора – коло з 12 золотих зірок на блакитному тлі. Число зірок не має нічого спільного 

з кількістю країн-членів організації. В різних традиціях „12” є символічним числом, що означає 

абсолютну досконалість. Це також і кількість місяців у році, і кількість цифр на циферблаті 

годинника, тоді як коло є ще й символом єдності. 

Так народився європейський прапор, який представляє ідеал об’єднання народів Європи. 

На ньому сяє дванадцять зірок, як символ довершеності, повноти та єдності. Прапор залишається 

незмінним протягом років, не зважаючи на розширення ЄС. 

Пізніше Рада Європи закликала інші європейські установи прийняти той самий прапор, і у 

1983 році його затвердив Європейський Парламент. Усі європейські інституції використовують 

його з початку 1986 року. 

Європейський прапор – це єдина емблема Європейської Комісії, виконавчого органу ЄС. 

Інші європейські установи та органи додають до прапора свою власну емблему. 

 

Викладач:А ось і емблема нашого Євроклубу.  

Чому Європа? Європейський Союз? – запитаєте ви. А відповідь дуже проста – ми є 

європейцями. Україна прагне стати повноправним мешканцем європейського дому. І не тільки 

тому, що розташована в центрі Європи. 

Своє право вона виборювала впродовж багатьох віків свого існування, наші культури 

мають нерозривні зв’язки. 

Європа – це багаторічна історія, досвід, політичні, духовні традиції європейських 

народів. 

Європа – найцінніша скарбниця досягнень та пам’ятників культури. 

Європа – один із осередків світової цивілізації, батьківщина Великих географічних 

відкриттів, промислових революцій, великих міст та промислових агломерацій. Вона є колискою 

міжнародної економічної інтеграції. 

Викладач: Тепер давайте переглянемо відео про те як влаштований Європейський союз.(відео 3) 

Отже зрозуміли,як влаштований Європейський союз? А тепер давайте дізнаємось цікаві факти 

про Європу. А потім проведемо вікторину, щоб закріпити наші знання про Європу і 

Європейський Союз. Ділимось на дві команди. Кожній команді роздаю матеріали про Європу. 

 

 



Тур 1. Розминка. 

- Як розшифровується абревіатура ЄС? (Європейський союз) 

- Яка єдина грошова одиниця введена в Європейському Союзі? (Євро) 

- На якому материку знаходиться Європа? (Євразія) 

- В якій країні знаходиться географічний центр Європи? (Україна) 

 

Тур2. 

Кожна країна-член ЄС має свою державну мову. Наразі, 24 мови рівноправно 

використовуються та визнані офіційними мовами Європейського Союзу. 

Завдання для команд. Учні об’єднуються в команди. Кожна команда отримує картки, на яких 

написані іноземними мовами слова: «доброго дня», 

«так», «ні», «будь ласка», «дякую». Необхідно визначити, до якої мови вони належать. 

 

Англійська Hello Yes No Please Thank you 

дансь  ка Hej Ja Nej Ma 

jegbedeom 

Tak for det 

фінська Hei Kylla Ei Ole hyva Kutos 

французька Salut Oui Non Silvous 

plait 

Merci 

голандська Yasoo Nai Ochi Parakalo Eucharisto 

іспанська Hola Si No Por favor Gracias 

нідерландська Hallo Ja Nee Alsjeblieft Dank je wel 

німець ка Hallo Ja Nein Bitte Danke 

португальська Ola Sim Nao Por favor Obrigada 

шведська Hej Ja Nej Tack Tack 

італійська Ciao Si No Per 

Favore 

Grazie 

польсь  ка Czesc Так Nie Prosziе Dziеkujе 

 

Тур3. Команди отримують по дві картки і задають одні одному питання 

1. У якій країні тече річка Луара? (Франція) 

2. У якій країні часто стоїть туман та падає дощ? (Велика Британія) 

3. У якій країні найбільше вітряків? (Голландія, Нідерланди) 

4. Як називається столиця Угорщини? (Будапешт) 

5. В якій країні знаходиться географічний центр Європи?(Україна) 

6. Країна взірцевого порядку. Народ цієї країни вважають найпедантичнішою і 

найорганізованішою нацією. Вони дотримуються порядку в усьому: в роботі, навчанні, 

сім'ї, відпочинку    (Німеччина)                                                                                                     

1. У якій країні тече річка Рейн? (Німеччина) 

2. У якому місті є Ейфелева вежа? (Париж) 

3. З якої країни походить ансамбль «Бітлз»? (Велика Британія) 

4. Назви країну-банкіра всієї планети.    (Швейцарія.) 

5. Назви батьківщину Олімпійських ігор та марафонського бігу. (Греція.) 

6. Столиця якої країни називається Мадрид? (Іспанія) 

 

1. Яка ріка протікає через Лондон?(Темза) 

2. Яка країна була батьківщиною Наполеона? (Франція) 

3. У якій країні вирощують тюльпани?(Нідерланди) 

4. Яка єдина грошова одиниця введена в Європейському Союзі? (Євро) 

5. У якій країні знаходиться падаюча башта? (Італія) 

6. Про яку країну нам нагадають вівсянка, пудинг, ланч і чай? (Англія) 

 



1. У якому місті знаходиться Біг Бен? (Лондон) 

2. Батьківщина футболу і баскетболу. (Англія.) 

3. Яка країна знаменита парфумерією, винами та є центром моди у світі? 

(Франція.) 

4. У якій країні проводяться бої биків? (Іспанія) 

5.  Батьківщина Діда Мороза . (Лапландія) 

6. Яка країна є батьківщиною танців краков’як, полонез та мазурка? (Польща) 

 

Тур3. «Відгадайка» 

Завдання: Визначити прапор відповідно до країни.  

 
        №1                  №2                   №3                       №4 

                      

 
 

         №5                                     №6                   

 

Вірні відповіді:1 – Німеччина, 2 - Франція, 3 – Польща, 4 – Румунія, 5 – Великобританія, 

6 – Італія. 

 

Конкурс 4.  “ Цікава карта”   

Ви бачите країни,як зображені на карті, ваше завдання назвати країни. 

Тур 5. Геогафічне лото. Діти отримують 2 набори карток – один з назвами країн, інший – 

з столицями. Їм необхідно розкласти картки у відповідності один з одним – країна та її столиця. 

Для полегшення завдання діти можуть отримати карту Європи. 

Країни: 

1. Австрія – Відень. 

2. Данія – Копенгаген. 

3. Греція – Афіни. 

4. Італія Рим. 

5. Швеція – Стокгольм. 

6. Франція – Париж. 

7. Німеччина – Берлін. 

8. Україна – Київ. 

Тур 6. Запитання-відповідь.  

Завдання: діти відповідають на питання, за що їм нараховуються бали. У підсумку 

визначається переможець. 

1. Яка найбільш типова страва італійської кухні? (піца, спагетті)  

2. Що у Венеції заміняє вулиці? (канали з водою) 

3. Про якого лицяря-невдаху розповів світу іспанський письменник Сервантес? (Дон 

Кіхот) 

4. На цій горі, що знаходиться в Греції, за легендою жили давньогрецькі боги? (Олімп) 

5. Столицею якої держави є Рим? (Італія) 

6. Як звали кота, що вмів зникати по частинах, у відомій казці «Аліса в країні чудес» 

англійського письменника ЛьюісаКерола? (Чеширський кіт) 



7. Це найвідоміший годинник Лондона? (Біг Бен) 

8. Каїна, де відбувалися дії трагедії Шекспіра «Гамлет» 

9. Голівудський актор та губернатор штату Каліфорнія родом із Австрії? (Арнольд 

Шварценегер) 

10. Якого древньогрецького героя прославили 12 подвигів? (Геракл) 

11. Що традиційно викидають з вікон на новий рік в Італії? (старі речі)  

12. Над цією берлінською будівлею у травні 1945 року підняли радянський прапор? 

(Рейхстаг) 

13. Найвідоміший датський казкар? (Г.К. Андерсен) 

14. Яка найвідоміша та найвища споруда Парижу? (Ейфелева вежа) 

15. Як прізвище англійця, що відкрив Австралію? (Кук) 

16. Як називається найбільший французький музей (Лувр) 

17. Що довгі роки поділяло Берлін на дві частини? (Берлінський мур) 

18. Яка шведська письменниця написала (вигадала)Карлсона? (АстрідЛінгрен) 

19. Ця невелика країна повністю знаходиться на території Риму? (Ватикан) 

20. Хто з князів віддав у дружини французькому королеві свою доньку Анну? Цього князя 

ще називають тестам всієї Європи. (Ярослав Мудрий) 

21. На які дві географічні групи поділяються бальні танці? (Європейська та 

Латиноамериканська) 

22. Залишки цього амфітеатру можна побачити в Римі? (Колізей) 

23. Друга світова війна почалася з нападу Німеччини на цю країну? (Польща) 

24. Найвища точка Європи? (Монблан) 

25. Місто Лондон знаходиться на цьому острові? (Великобританія) 

Тур 6.( додатково) 

Розгадай цифри, пов’язані з ЄС. 

  

Ø     9 травня 1950 р. (день народження ЄС) 

Ø     27 (кількість країн ЄС) 

Ø     12 (кількість зірочок на прапорі ЄС) 

Ø     9 (гімн ЄС – 9-та симфонія Бетховена «Ода радості») 

  

Чи знаєте ви правильні відповіді на такі запитання: 

Ø     Столиця європейської держави, через яку протікає річка Вісла. (Варшава) 

Ø     Національний поет, який жив у першій половині ХІХ ст. і активно виступав за 

незалежність Польщі. (Адам Міцкевич) 

Ø     Центральноєвропейська країна з найбільшою українською діаспорою. (Польща) 

 

Тур7. 
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17  19  3  28  1  18  18  33  -  10  18  1  15     10  4  19  6  11. 

Мовчання - знак згоди 
Вираз походить з комедії "Євнух" римського драматурга Теренція (185- 159 до н. е.): "Хто 



мовчить, той достатньо схвалює".  

Подібні вислови зустрічаються також у старогрецьких трагіків V ст. до н. е. Софокла і Евріпіда, у 

римського філософа І ст. н,. е. Сенеки та в інших авторів. 

 

15  21  1  20  16  33          15  1  17  12  18  31              23  19  28  11  23  31.                

Крапля камінь точить 

Вислів, ужитий староримським поетом Овідієм (43 до н. е. - 18 н. е.) у "Листах з Понту": "Крапля 

точить камінь не силою, а частим падінням". Цей вираз цитується Джордано Бруно в його творі 

"Свічник" 91582): "Крапля точить камінь не силою, а частим падінням; так і людина стає мудрою 

не за допомогою сили, а завдяки частому читанню". Є свідчення про те, що подібний вираз 

зустрічався ще у грецького поета V ст. до н. е. ХерілосаСамоського.  

 

15   21  1  30  7          20  12  10  18  19,       18  12  9        18  12  15  19  16  11. 

Краще пізно, ніж ніколи 

Цей вислів, поширений у багатьох мовах, наводиться у різних варіантах в "Одіссеї" Гомера, у 

старогрецького драматурга Евріпіда, у римського оратора Ціцерона та ін. У цитованій формі 

вираз вперше зустрічається в 4-й книзі "Римської історії від заснування міста" староримського 

письменника Тіта Лівія (59 до н. е. - 17 н. е.).  

Вираз став прислів'ям.  

Тур.8  Вправа «Страви європейських країн». 

- Кожна держава має свої особливості народної кухні та традиційні страви, які стали 

своєрідними візитками країн. 

Завдання для команд. Кожна команда отримує картки, на яких вказані назви країн та їх 

традиційні страви. Необхідно скласти картки попарно з урахуванням відповідності країни та її 

страви. 

УКРАЇНА БОРЩ 

УГОРЩИНА ГУЛЯШ 

ПОЛЬЩА БІГОС 

ІТАЛІЯ ПІЦА 

ЧЕХІЯ КНЕДЛИКИ 

ІСПАНІЯ ПАЕЛЬЯ 

ФРАНЦІЯ СЛИМАКИ/ЖАБЯЧІ ЛАПКИ 

БЕЛЬГІЯ КАРТОПЛЯ ФРІ 

НІМЕЧЧИНА КАРТОПЛЯНИЙ САЛАТ 

АНГЛІЯ ЧАЙ З МОЛОКОМ 

НІДЕРЛАНДИ СИР 

ЛИТВА ЦЕПЕЛІНИ 

КІПР ГОЛУБЦІ У ВИНОГРАДНОМУ 

ЛИСТІ  

Конкурс  9. «Відомі місця».  

Конкурс  10. «Особистості та країни ».  

Учитель. Шановні друзі! Завершуючи нашу розповідь про Європу, можна зробити висновок: 

єдині проблеми єднають всі європейські народи, проблеми добробуту нації, миру, дружби, 

розвитку культури, духовності кожного народу, мови. А знання іноземних мов – один із шляхів 

взаєморозуміння України з Європою, вони відкривають нові ділові перспективи, щоб ми були 

зрозумілими Європі, а Європа нам.  

Кожен повинен пам’ятати, що настав час, коли все залежить від спільної взаємодії та 

співпраці громадян держави Україна – дорослих і молоді. Ми впевнені, що наш перший крок в 

напрямку розвитку дружби та євроінтеграції ми вже зробили, а далі – все попереду! 

Майбутнє залежить від кожного з нас! 

 

 


	Тур.8  Вправа «Страви європейських країн».

