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ВСТУП
«Моя любов до Вітчизни не примушує мене заплющувати очі на досягнення
іноземців. Навпаки, якомога більш намагаюся збагатити мою країну
скарбами, здобутими не з її надр»
Вольтер

Щоб рухатися вперед, потрібно не лише любити Батьківщину, а й знати
та поважати своїх сусідів. А ще – вивчати їхній досвід розбудови
громадянського суспільства.
Українська молодь – за європейських вектор розвитку інтеграції
держави. Бо наш народ із його культурною спадщиною, гуманістичною
ментальністю достойний зайняти в Європі гідне місце. Ми живемо в унісон з
Європою, мислимо по-європейськи, у нас спільні ідеали. Тепер би ще діяти
як європейці: послідовно, наполегливо та виважено, впроваджувати
європейські стандарти життя, творити Європу у власній державі.
Сьогодні весь світ дивиться на нашу країну, сподіваючись, що високі
стандарти духу реалізуються в конкретні справи, які піднімуть вагу та
значення її у світі. Пропонуємо вам подорож деякими країнами Європи.
Уявіть себе телеведучими та крокуйте з нами стежками популярного тревелшоу «Орел і решка». Ви дізнаєтесь історію заснування Дня Європи та
створення Євросоюзу, цікаві факти з життя європейців.
Щорічно у третю суботу травня в Україні відзначають День Європи.
Ден Є ропи — свято, що відзначається 5 травня Радою Європи та 9 травня
Європейським Союзом.
Історія цього Дня почалася у 1952 році коли дві країни Німеччина та
Франція вирішили припинити боротьбу за сталь та вугілля - об’єдналися і
створили Європейську спільноту вугілля і сталі (ЄСВС). Це об’єднання
працювало так добре, що інші країни захотіли розширити співпрацю і
створили інші європейські об’єднання та спільноти. Спочатку до складу
ЄСВС входило 6 країн, але у 1992 році інші європейські спільноти захотіли
стати однією родиною і об’єдналися у Європейський союз (ЄС). На сьогодні
Європейський Союз об’єднує 27 держав.
«Єдніст у різноманітності» - де із Європейського Союзу і означає
те, що завдяки ЄС мешканці європейських країн поєднуються у співпраці
заради миру і добробуту, а численні культури, традиції та мови держав
Європи є безцінним активом цього куточку світу.

Цє прапор Європи. Він є символом не тільки
Європейського Союзу, але й символом єдності країн
Європи та її індивідуальною ознакою в широкому сенсі.
Дванадцять незмінних зірок, розміщених у колі на
синьому тлі символізують солідарність і гармонію між
народами Європи. Кількість зірок пов’язана із стародавнім символічним
значенням числа 12 — досконалість і цілісність, і не залежить від кількості
країн-членів Європейського Союзу. Число 12 відповідає також кількості
місяців у році, годин на циферблаті годинника, знаків зодіаку і т. д. Коло, в
яке укладені зірки, є, у першу чергу, символом єдності.
Кожна держава ЄС сама вирішує питання освіти, прав громадян,
податків. Спільним для всіх є прагнення свободи, поваги, безпеки та
толерантності. Приєднуємось до європейців!
ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ЄВРОПУ
 От чого справді бояться німецькі студенти, так це запізнитися на іспит.
Адже запізнення (навіть незначне) прирівнюється до негативного
результату.
 Саме в Данії вперше з'явився всім відомий конструктор «LEGO», що є
абревіатурою від «leg godt», у перекладі «грайте добре».
 Найбільш відвідуване місце в Європі — паризький Діснейленд.
 Болгарія — найстаріша країна в Європі. Вона не змінювала свою назву
з 681 року.
 В Ісландії взагалі немає комарів. Жодного.
 В аеропорту Брюсселя продається більше шоколаду, ніж в будь-якому
іншому місці на Землі.
 Перші кулькові ручки були створені в Угорщині в 30-х роках ХХ
століття братами Біро і називалися вони біромамі.
 Найкращий атракціон в Європі знаходиться у Франції в парку розваг
«Футуроскоп». Завдяки йому можна «облетіти» планету Земля за 4
хвилини.

 Щорічно у Фінляндії проходять змагання з метання мобільних
телефонів.
А які цікавинки Ви знаєте про Європу?
Пропонуємо вам долучитись до святкування цього свята.
Необхідно знайти пізнавальну інформацію про будь-яку країну – члена
ЄС і виготовити своїми руками поробку до Дня Європи. Це може бути колаж,
малюнок, аплікація з паперу або тканини, вироби з пластиліну і т. д.
Ми пропонуємо майстер-клас по виготовленню прапорів двох держав –
членів Євросоюзу.
Прапор — графічне зображення незалежної країни та її вільних
громадян; полотнище правильної геометричної (найчастіше, прямокутної)
форми, підвішене на жердині, або щоглі, що зображує певну комбінацію
кольорів і символів та зазвичай використовується для ідентифікації (держав,
регіонів, міст, організацій, військових з'єднань) та сигналювання. Вивченням
прапорів займається наука вексилологія.
Республіка Мал та – країна на острові в Середземному морі і це
найменша країна Євросоюзу – її площа це половина міста Львова.
Назва країни перекладається з грецької як “мед”. Всупереч поширеній
думці острів Мальта – насправді не острів, а цілих сім островів, щоправда, з
них заселені лише три. Понад 50% мальтійців відвідують музичну школу.
Кожен другий вміє грати на інструменті або співати. Майже кожен житловий
будинок Мальти, крім номера, має і свою назву, пов’язану з прізвищем або
іменем власників.
Прапор Мальти в його сучасній формі затверджено в 1964 р. Його
полотнище складається з двох частин: білої - біля держака і червоної - у
вільній частині. На білому полі у верхньому кутку біля держака зображено
обрамований червоним знак англійського ордена Святого Георгія, яким
острів був нагороджений у 1943 р. за хоробрість жителів, виявлену під час
Другої світової війни.
Франція є найвідомішою і найвідвідуванішою в світі країною. У
Франції розташовано найбільше замків у світі — усього 4 969! Відомі
французькі винаходи: рахункова машина (калькулятор), повітряна куля, кіно,
фото і мультиплікація, парашут, підводний човен. Всім відома статуя
Свободи була подарована Францією Америці в 1886 році на честь
незалежності Сполучених Штатів.
Прапор Франції складається з трьох рівновеликих вертикальних
смуг — синьої, білої і червоної. Кольори символізують девіз республіки:
свобода, рівність, братерство.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
Необхідні матеріали для роботи:
-білий папір формату А4,
-клей, ножиці,
-кольоровий папір,
-олівець,
-дерев’яна шпажка.

Аркуш білого паперу зігнути навпіл.
Розрізати. Одну половинку аркуша
знову зігнути і розрізати. Отримали
три частини аркуша різних за
розміром– 1 велика і 2 менші.

Берем одну меншу частину і робимо
квадрат.

Згинаємо аркуш паперу так щоб
отримати дві діагоналі.

Склеїти так, щоб отримати трикутну
піраміду. Це підставка для прапора.

Берем другу меншу частину і
розрізаємо навпіл. Отримали дві
смужки.

З однієї смужки за допомогою
шпажки скручуємо трубочку.
Склеїти. Це держак прапора.

Друга смужка є полотнищем
прапора. Намотати на трубочку,
приклеїти. У готовому вигляді
полотнище має бути довжиною 10
см.

Оформлюємо за зразком прапору
обраної держави.

На піраміді зрізати кінчик і вставити
прапор в отвір. Добре приклеїти
(бажано використати термоклей).
Прапор на підставці зроблено!

