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Elk jaar vieren
we de Dag van Europa
op 9 mei, omdat op
9 mei 1950 een Fransman,
Robert Schuman, met het idee
kwam eens en voor
altijd vrede in Europa
te stichten.

Ken je de hoofdstad
van je land? Ken je
ook de
hoofdsteden
van andere
Europese
landen?

Amsterdam,
Athene, Berlijn,
Boedapest, Boekarest,
Bratislava, Brussel, Dublin, Helsinki,
Kopenhagen, Lissabon, Ljubljana,
Luxemburg, Madrid, Nicosia, Parijs, Praag, Riga,
Rome, Sofia, Stockholm, Tallinn, Valletta,
Vilnius, Warschau, Wenen, Zagreb.

Weet je wanneer
en waarom we
de "Dag van
Europa"
vieren?

Wat eet je het liefst?
Ken je gerechten uit
andere Europese
landen?
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Het is het geld dat in
landen van de EU wordt gebruikt.
In die landen kan je het
in alle winkels gebruiken.

Veilig speelgoed
en veilige
videospelletjes

Je kan
overal in de
EU wonen,
werken en studeren

Wat doet de
Europese Unie
zoal voor ons?

Veilig voedsel
en schoon kraanwater
De natuur wordt
beter beschermd en
de lucht is schoner

Nog iets anders?

Vriendschap?
Vrede?
Saamhorigheid?

Weet je wat
dit is?
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Waar denk je aan
bij de woorden
Europese Unie?

Dit is de vlag van de
blauw =
Europese Unie.
de blauwe
Waarom ziet
hemel
de vlag er
boven Europa;
zo uit?

de

de sterrencirkel =
de volkeren van Europa;
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12 gouden sterren = eenheid en volmaaktheid.
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België
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
Italië
Kroatië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Spanje
Zweden
Slovenië
Slowakije
Tsjechië

De Europese Unie
telt 27 landen.
Kun je een paar
landen
opnoemen?
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