
Guten Tag meine Damen und Herren !!! 
Hallo Kinder !!! 
Grüß Gott !!! 
Wir laden Euch nach Österreich ein. 



 
Willkommen in Österreich! 



 

 
Dzień do ry Państwu !!! 
Cześć Dzie iaki !!! 
Witamy w Austrii. 



To ja na mapie Europy 



Tak wygląda moja flaga. 



 
a tak oje godło 



Oto Wiedeń – moja stolica 



Nazywają ie krajem gór i kraje  ad wielką rzeką  

„Land der Berge, Land am Strome” 



Jeste  kraje  gór, po ieważ leżę w Alpach -  ajwyższych górach Europy 



Posłuchajcie teraz pięk ej piose ki o Misiu, 
który u ie jodłować – czyli śpiewać tak, jak 
śpiewa się w Alpach 



Jeste  kraje  ad wielką rzeką, po ieważ przepływa 
przeze ie druga co do długości rzeka Europy - Dunaj 



  

Z pew oś ią z a ie walca….. „Nad pięk y , odry  Du aje ” 
Sko po ował go z a y austria ki ko pozytor Joha  Strauss 
  



A to kto? 

Poznajecie go? 



To ajwiększa du a arodu austria kiego – 

Wolfgang Amadeusz Mozart  



Grüß Gott Kinder! 
 Czy wie ie, że ędą  w Waszy  wieku ko po owałe  już 
opery, sy fo ie i ko erty? Posłu haj ie teraz frag e tu 

ojej uzyki…. 



BRAVO, BRAVO, BRAVO !!!!!!! 



Czy wie ie, że: 
 
• Austria jest około  razy mniejsza od Polski 
• Około % ieszkań ów Austrii mieszka w stolicy 
• W Austrii w roku  wy alezio o aszy ę do szycia 
• W Wied iu z ajduje się ajstarszy a świe ie ogród 

zoologi z y powstały w  roku …. 
• Land austriacki - Tyrol, a taką sa ą flagę jak Polska 
• Kolęda „Ci ha o , święta o ” powstała w Austrii 



Na koniec zapraszam do poznania niektórych 
 potraw ku h i  austria kiej… 
 
Mniam, mniam !!! 
 
Guten Appetit !!! 



Nasze arodowe potrawy to iędzy 
innymi : 
1. Sznycel po wiedeńsku 
2.   Knedle Tyrolskie 

.   Stru la ja łkowa 
4. Tort Sachera 
5. Czekoladki Mozarta 

.   Ser ik po wiedeńsku 
 

 
 
 



Auf Wiedersehen !!! 



PRZYGOTOWALI 
U z iowie kl. II „ ” pod opieką 

naszej Pani Ewy Krajewskiej 
oraz naszych rodziców 


