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Tudtátok –e, hogy az Európai 
Unió kezdetben (1958)  Európai 
Gazdasági Közösség (EGK) né-
ven hat ország  gazdasági együtt-
működését jelentette csupán?  Az 
alapokat tehát Belgium, Francia-
ország, Hollandia, Luxemburg, 
Németország és Olaszország rak-
ta le.  Azóta létrejött egy hatalmas 
egységes gazdasági és politikai 
unió – 28 tagállammal, melyek 
egyike, 2004 óta Magyarország is. 
Ismerjétek meg ezeket az országo-
kat nemzeti jelképeik, azaz zászlaik 
által! Kiadványunk első feladata eh-
hez kapcsolódik és rengeteg érde-
kességet tartogat. Látszólag „csak” 
színezni kell, de meglátjátok: sok 
hasonlóságot lehet felfedezni az or-
szágok és zászlóik között. Érdemes 
utána olvasni, vajon mit jelképez-
nek a zászlókon elhelyezett képek, 
címerek? Vagy miért használunk 
egyáltalán zászlót? A megannyi 
kérdés megválaszolása után jöhet 
a pihentető szórakozás: ismeretter-
jesztő feladatok, rejtvények formá-
jában. Ezzel pedig kicsit előre utal-

tunk, hiszen a 2018-as esztendőt a 
kulturális örökség európai évének 
nyilvánította az Európai Bizottság, 
mellyel az a célja, hogy felhívja a 
figyelmet Európa történelmi múlt-
jára, értékeire, a kulturális örökség 
kínálta lehetőségekre. Fontos kér-
dés ez, hiszen a kultúrák sokszínű-
sége párbeszédet indíthat el az em-
berek között, a kulturális örökség 
az adott országban gazdasági szem-
pontból hozzáadott értéket jelent, 
fontos szerepet játszik a külkap-
csolatokban és nem utolsó sorban 
erősíti az európai identitástudatot. 
Mi a magunk eszközeivel segít-
jük ezt a folyamatot. Az SZSZ-
BMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Területfejlesztési és Kör-
nyezetgazdálkodási Ügynökség 
Nonprofit Kft. keretein belül mű-
ködő Europe Direct Információs 
Központ e kiadványával jó szóra-
kozást kívánunk! Járjatok sikerrel 
a felismerésekben és ne feledjétek: 
mások kultúrájának megisme-
rése által gazdagodhatunk mi is!

ELŐSZÓ
Kedves Gyerekek!



1. Színezd ki a tagállamok zászlóit! 

Ausztria                                                  Belgium

Bulgária                                            Ciprus
 

Cseh Köztársaság                     Dánia
 



Egyesült Királyság             Észtország

 
Finnország                                   Franciaország
 

Görögország                             Hollandia
 

Horvátország                       Írország
 



Lengyelország                             Lettország
 

Litvánia                                              Luxemburg
 

Magyarország                             Málta
 

Németország                                 Olaszország
 



Portugália                                      Románia
 

Spanyolország                            Svédország
 

Szlovákia                                          Szlovénia
 
                               

                            Az Európai Unió zászlója
 



Kösd össze a számokat, és egy híres 
európai épületet kapsz! 

Hol található ez az épület, és mi a neve?

………………………………………………………………

2.Összekötős játék





3. Európa melyik híres 
városának épületét 

látod? 
…………………………………………………………………………

Találd meg az 5 különbséget a két kép 
között!





4. Segíts a turistáknak
eljutni a párizsi
Eiffel toronyba!





5. Színezd ki a képet!
Melyik város híres

hídja látható a képen?





MEGOLDÁSOK:

1. feladat



3. feladat

2. feladat

Németország, Új Hattyúkő 
kastély (Schloss Neuschwanstein 
kastély, melyet II. Lajos, Bajo-
rország királya építtette. Halá-
láig a nagyra tartott Richard 
Wagner zeneszerző tiszteletére 
Lohengrin, azaz a Hattyú-lovag 
kastélya nevet viselte Wagner 
azonos című operája nyomán)

Pisa 
(Pisai ferde torony a pisai dóm 
harangtornya, melynek építése 
200 évig tartott)



5. feladat
London (Tower-híd, műemlék, 
London szimbóluma, közúti 
híd a Temze fölött, melyet a 
nagyon fontos tengeri kapcso-
lat miatt felnyitható résszel 
láttak el)

4. feladat

Készült:

Europe Direct Információs Központ megbízásából
                                                                   

Cím: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7. sz.
Telefonszám: +36 (42) 508 309

Email: szabolcs-szatmar-bereg@europedirect.hu
Facebook: https://www.facebook.com/EDSZSZB/






