ODA DO RADOŚCI
PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI

Temat: wspólne wartości lokalne, regionalne i krajowe wyrażone przez hymn Europy.
Grupa docelowa: uczniowie szkoły podstawowej
Czas: 3x 90 min (maksymalnie jednorazowo 120 min) + wydarzenie końcowe
(“Decoding Europe”)
Narzędzia: flipchart lub tablica, markery, odtwarzacz muzyki, sprzęt do nagrywania
głosu (dyktafon, telefon)
Cele ogólne:
● Poszerzanie wśród uczniów wiedzy na temat Unii Europejskiej (jej
funkcjonowania, jej wartości, jej symboli).
● Rozwijanie u uczniów świadomości przynależności do UE i korzyści z
posiadania obywatelstwa europejskiego.
● Zrozumienie jak członkostwo w Unii wpływa na nasze codzienne życie i na
inne państwa członkowskie.
● Rozwijanie w uczniach kreatywności.
● Kształcenie umiejętności współpracy poprzez pracę w grupach.
● Doskonalenie i poprawa umiejętności pisania.
● Wzmacnianie u uczniów pewności siebie i rozwijanie umiejętności wystąpień
publicznych.
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CZĘŚĆ 1: STRUKTURA ZAJĘĆ I METODOLOGIA
WSTĘP
Materiał edukacyjny jest rezultatem ścisłej współpracy pięciu organizacji partnerskich,
działających wspólnie w projekcie R-EU-CONNECTED, w ramach programu Erasmus+,
we Włoszech, Francji, Chorwacji, Grecji i Polsce.
Organizacje partnerskie reprezentują nauczyciele, instruktorzy i eksperci w zakresie
edukacji formalnej i nieformalnej.
U podłoża stworzenia tego materiału leży głębokie przekonanie, że dzieci i młodzież
postrzegają Unię Europejską jako abstrakcyjny podmiot podejmujący się nie do końca
jasnych zadań i wykonujących jakąś nie do końca znaną pracę w swojej siedzibie w
Brukseli.
Uczniowie często nie zdają sobie sprawy z wpływu Unii Europejskiej na ich codzienne
życie. Uznaliśmy zatem za niezbędne zaprojektowanie specjalnych zajęć, mających na
celu poszerzenie wiedzy na temat UE wśród młodych ludzi.
W materiale znajdują się porady, metody nauczania, ćwiczenia i inne pomysły na lekcje
w klasie. Zajęcia wymagają od uczniów pracy w grupach, jak również jasnego
formułowania swoich myśli, wyrażania własnej opinii i współpracy z rówieśnikami, w
celu napisania słów piosenki o europejskich wartościach.
Uczniowie będą zachęcani do generowania pomysłów i korzystania ze swojej
kreatywności, podczas pisania nowej wersji hymnu Europy – Ody do radości.
Twórczość uczniów będzie inspirowana wartościami europejskimi, historią UE oraz IX
Symfonią Ludwika van Beethovena.
Po zakończeniu cyklu zajęć, uczniowie będą mieli okazję do nagrania własnej wersji
Ody do radości oraz do wzięcia udziału w wydarzeniu wieńczącym działania pt.
“Decoding Europe”. Wezmą w nim udział również eksperci od spraw UE, którzy będą
odpowiadać na pytania z widowni.
Zajęcia podzielone zostały na trzy moduły:

1- Prezentacja historii, symboli i wartości Unii Europejskiej, której towarzyszą gry i
bajki dla dzieci. Uczniowie słuchają również hymnu Europy.
2- Warsztaty z kreatywnego pisania: uczniowie piszą od nowa, własnymi słowami
tekst Ody do radości, samodzielnie tworząc swój hymn Europy.
3- Prezentacja: uczniowie wykonują i nagrywają własną wersję hymnu Europy.
Zajęcia kończą się ćwiczeniem ewaluacyjnym.

MODUŁ 1: PREZENTACJA HISTORII, SYMBOLI I WARTOŚCI
UNII EUROPEJSKIEJ
Czas trwania zajęć: 90-120 minut
Rezultaty lekcji:
● Uczniowie potrafią wymienić wspólne wartości europejskie i wskazać ich wpływ
na nasze codzienne życie.
● Uczniowie rozumieją fundamentalne wartości UE leżące u podstaw społeczności
europejskiej na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
● Uczniowie potrafią rozpoznać hymn Europy (Odę do radości).
● Uczniowie znają i rozumieją różnicę między wartościami, a zasadami działania
UE.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Kontrakt

Wspólnie z uczniami wypracujcie wartości i zasady, których będziecie przestrzegać
podczas trwania zajęć– jak się zachowywać, co można robić, a czego nie. Pamiętajcie, że
zasady wywodzą się z wartości. Postarajcie się rozdzielić/różnicować wartości od
zasad.
Wartości i zasady zapisujemy na papierze flipchart. Nasz kontrakt powinien być
widoczny przez cały czas trwania zajęć, żebyśmy mogli się na niego powołać gdyby jego
zasady zostały naruszone.
…………………………………………………………………………………………………..
Materiały pomocnicze:
-

Zeszyt ćwiczeń dla uczniów cz.1
Przewodnik dla nauczycieli

Uwaga: Niektóre ćwiczenia zostały podzielone i dostosowane do różnych grup
wiekowych. Podczas realizacji konkretnych działań zwróćcie uwagę na wiek Waszych
podopiecznych i wybierzcie odpowiedni wariant.

ĆWICZENIE 1: EUROPA I UNIA EUROPEJSKA - WPROWADZENIE
Uczniowie w wieku 7-9 lat
Czas trwania zajęć: 60-90 minut
Potrzebne materiały: tablica, flamastry, kartki z mapą świata i mapą Europy dla
uczniów, ołówki, duża mapa świata i Europy do pokazania, przykłady flag europejskich.
Cele:
» Uczeń rozróżnia flagi poszczególnych państw
» Uczeń rozumie czym jest Unia Europejska, odróżnia UE od Europy
Przebieg zajęć:
MAPA ŚWIATA
Pokazujemy/wyświetlamy oraz rozdajemy uczniom mapę świata. Prosimy by pokazali
poszczególne kontynenty: Antarktyda, Amerykę Północną i Południową, Australię,
Azję, Afrykę i Europę. Można poprosić uczniów o pokolorowanie poszczególnych
kontynentów i zaznaczenie granic Europy. Dodatkowym zadaniem może być
zaznaczenie granic Unii Europejskiej, co pozwoli dostrzec różnicę między Europą jako
kontynentem, a UE jako organizacją.
MAPA EUROPY
Tym razem pokazujemy uczniom mapę Europy. Pytamy, jakie kraje znają, gdzie byli na
wakacjach, gdzie leży Polska, czy mają rodzinę gdzieś za granicą itp. Wszystkie
wymienione kraje uczniowie powinni zlokalizować i zaznaczyć na swoich mapach.
Można poprosić, aby również zaznaczyli państwa, które ich zdaniem należą do Unii
Europejskiej. To może być dobry punkt wyjścia do rozmowy o innych kulturach i stylach
życia.
Jeśli wystarczy Wam czasu warto zapytać Waszych podopiecznych o znajomość flag
poszczególnych państw europejskich.
W zależności od potrzeb, wybieramy lub losujemy flagi różnych krajów (można wybrać
takie, o których dzieci wspominały, skompletować flagi krajów należących do UE itp.).
Dajemy dzieciom czas na pokolorowanie flag (samodzielnie, z pamięci lub wg wzoru).
W ramach zabawy ruchowej, możemy porozwieszać flagi w sali/na korytarzu. Dzieci
ustawiają się w jednym miejscu. Następnie mówimy np. Szwecja, a dzieci – najszybciej
jak się da – podbiegają do odpowiedniej flagi.
Uczniowie w wieku 10-14 lat
Przebieg zajęć:

WYKREŚLANKA

Polecenia do wykreślanki:
1. Drugi najmniejszy kontynent świata.
2. Zwierzę, które porwało Europę.
3. Miesiąc, w którym świętujemy Dzień Europy.
4. Integracja państw europejskich rozpoczęła się po ……… wojnie światowej.
5. Nazwisko jednego z pierwszych propagatorów jedności pomiędzy państwami
europejskimi.
6. Uroczysta pieśń pochwalna, która charakteryzuje się wzniosłością tematu i
stylu, sławi ideę, wydarzenie lub czas.
7. Nazwisko kompozytora, który stworzył muzykę do hymnu europejskiego.
8. Emocja opisana w poemacie Fryderyka Schillera, która później stała się tematem
przewodnim hymnu europejskiego.
9. Motto Unii Europejskiej, którego po raz pierwszy użyto w 2000 r. zaczyna się od
słowa...........
10. Instytucja sądownicza Unii Europejskiej to Trybunał…….
11. Na fladze Unii Europejskiej jest ich 12.
12. Członkowie……………..Europejskiego, są bezpośrednio wybierani przez obywateli
Unii Europejskiej.

13. Obywatelstwo europejskie zostało ustanowione na mocy traktatu podpisanego
w 2009 r. w………………………….
14. Waluta europejska obowiązująca w większości krajów Unii Europejskiej.

Wartości, na których opiera się Unia Europejska.
Prawa człowieka
Podstawowe, niezbywalne i uniwersalne prawa przysługujące każdemu człowiekowi
bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy, pochodzenie narodowe
lub społeczne, majątek, urodzenie, stan zdrowia i inne. Prawa te są niezależne od
systemy prawnego kraju, z którego się pochodzi.
Godność ludzka
Człowiek to cel sam w sobie i ma prawo do życia, Nikt nie może być traktowany jako
przedmiot lub narzędzie, środek do celu. Godność człowieka jest nienaruszalna. Musi
być szanowana i chroniona.
Wolność
Brak zewnętrznego przymusu. Możliwość i prawo do działania, mówienia i myślenia
według własnego wyboru.
Demokracja
Jeden z typów ustroju państwa, zakładający udział obywateli. To słowo oznacza
dosłownie “władzę ludu” (z greckiego dēmos “lud” i kratos “władza”).
Równość
Równe prawa, status społeczny i szanse. Brak dyskryminacji.
Praworządność
Przestrzeganie prawa. Zasada, zgodnie z którą wszyscy członkowie społeczeństwa, w
tym organy państwa, są równi wobec prawa i podlegają prawu.
Instrukcje dotyczące tego zadania:
Zorganizuj dyskusję/ klasową debatę, aby ustalić, jakie wartości Twoi uczniowie
uważają za najważniejsze.

ĆWICZENIE 2: BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA – WARTOŚCI I
ZASADY JAK ŻYĆ WSPÓLNIE
Uczniowie w wieku 7-9 lat
Temat: Co nasze ulubione bajki mają wspólnego z Europą?
Czas trwania zajęć: 60-90 minut
Potrzebne materiały: zabawki dzieci – pluszaki, lalki, kukiełki; ew. także bajki, baśnie,
legendy i inne książki dla dzieci (np. szkolne lektury)
Cele:
» odkrywanie wpływu UE na nasze codzienne życie,
» poszukiwanie europejskich wartości w bajkach i baśniach, odgrywanie scenek przy
pomocy maskotek i zabawek.
Przebieg zajęć:
1. Czy twój kraj znajduje się w Unii Europejskiej? Czy znasz ludzi z innych krajów
europejskich?
Zapytaj uczniów, czy wiedzą, co to znaczy, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej.
Poproś, by spróbowali wymienić inne kraje, które także do niej należą. Pokażcie te kraje
na mapie Europy. Wyjaśnij, że wszyscy ludzie, którzy w nich żyją są także obywatelami
UE. Oznacza to, że mogą bez paszportu, tylko z dowodem osobistym swobodnie
podróżować po innych krajach, pracować w nich, chodzić do szkoły, studiować,
zakładać własne firmy. Przedsiębiorstwa mogą wszystko produkować, kupować i
sprzedawać w innych krajach bez dodatkowych opłat (tzw. ceł), mogą też zarabiać i
przesyłać pieniądze.
Gdy obywatele Polski zamieszkają w innym państwie, mogą razem z innymi jego
mieszkańcami wybierać lokalne władze w swoich miastach i wsiach (ale np. już nie
prezydenta czy parlament krajowy).
Zapytaj, czy Twoi uczniowie, także sami czują się obywatelami UE. Jeśli w klasie są
osoby spoza krajów Unii, poproś, by powiedziały, jak wygląda przekraczanie granicy
Unii w przypadku ich rodzin? Jakie mają doświadczenia związane z mieszkaniem w
Europie?
Zadaj pytanie, czy to, że Polska należy do Unii Europejskiej ma jakieś znaczenie dla ich
miejscowości i jej mieszkańców. Zwróć uwagę na pieniężne wsparcie UE dla różnych

instytucji w Waszej okolicy (np. szkół, szpitali, bibliotek, itp.) oraz inwestycji (np.
budowa oczyszczalni ścieków albo drogi, remont zabytkowych budynków, itp.).
Wyjaśnij, że polscy rolnicy otrzymują co roku specjalne dopłaty z unijnego skarbca.
Powiedz o wspólnym decydowaniu o różnych ważnych rzeczach (np. ochronie przyrody
czy rozwoju umiejętności programowania na komputerach). Zaznacz też, że nawet w
tych dziedzinach, gdzie każde państwo samo podejmuje decyzje, można między sobą
uzgadniać np. to, jakich najważniejszych rzeczy powinno się uczyć w szkołach (tzw.
kompetencje kluczowe) albo robić coś wspólnie, np. prowadzić badania naukowe albo
wysyłać sondę w kosmos.
Podkreśl odpowiednie obszary polityki UE: środowisko, zdrowie publiczne, ochrona
konsumentów,
badania
naukowe
i
tak
dalej.
2. O czym opowiadają europejskie bajki, baśnie i legendy? A inne książki dla
dzieci?

Przygotowanie:
Przed lekcją sporządzić listę kilku bajek/opowieści/baśni pochodzących z różnych
krajów europejskich wraz z ich krótkim opisem/streszczeniem oraz informacją skąd
pochodzą
i kiedy zostały napisane.
Poproś dzieci, by chwilę się zastanowiły i wymieniły swoje ulubione bajki, baśnie,
legendy i inne książki dla dzieci. Wypisz je na tablicy i zapytaj, czy wiedzą, z jakiego
kraju i z jakich czasów te opowieści pochodzą. Jeśli sam/a nie masz pewności, powiedz
uczniom, że można to sprawdzić w internecie i pokaż – korzystając z telefonu
komórkowego, komputera lub tablicy interaktywnej, jak szybko to można ustalić.
Zadbaj, by wśród tych tytułów znalazły się np.:
● Trzy małe świnki (baśń niemiecka),
● Królewna Śnieżka (baśń niemiecka),
● Kopciuszek (bajka francuska),
● Kot w butach (bajka francuska),
● Piękna i Bestia (bajka francuska),
● Pan Twardowski (legenda polska),
● Czerwony Kapturek (bajka francuska),
● Śpiąca królewna (baśń niemiecka),
● Waligóra i Wyrwidąb (legenda polska),
● Jak Thor zdobył swój młot (legenda nordycka),
● O Jasiu i łodydze fasoli (baśń angielska),
● Księżniczka na ziarnku grochu (bajka duńska),
● O smoku wawelskim (legenda polska),
● Pinokio (bajka włoska)...

Poproś, by każde z dzieci krótko opowiedziało, jak zaczyna się i jak kończy jedna lub
dwie, trzy wybrane bajki. Zwróć uwagę, że we wszystkich tych opowieściach występują
dobre i złe postaci – podajcie przykłady dobrych i złych bohaterów bajek. Zapytaj, jak
dobrzy bohaterowie i bohaterki zwyciężają przeszkody i ostatecznie osiągają to, co
zamierzali lub co im się słusznie należało. Zadbaj, by poza takimi cechami, jak spryt lub
dobre serce, pojawiły się rzeczy, odnoszące się do współpracy, pomocy, życzliwości,
przyjaźni itp.
Możesz również poprosić uczniów o podanie przykładów z kreskówek i filmów
animowanych, ilustrujących następujące tematy:
-

Społeczność i relacje: np. Opowieści z Doliny Muminków, Harry Potter
Różnorodność: np. Shrek, Pippi Pończoszanka
Równość: np. Kopciuszek
Wolność: np. Królewna Śnieżka, Smok Wawelski
Sprawiedliwość: np. Kot w butach, Czerwony Kapturek, O Jasiu i łodydze fasoli
Solidarność i wzajemna pomoc: np. Królewna Śnieżka, Dziewczynka z zapałkami
Dobre przywództwo: np. Władca Pierścieni, Król Lew

Wyjaśnij, że bajki i baśnie to nie tylko ciekawe, niekiedy nawet trochę straszne historie,
ale także wyraz ludzkiego pragnienia, by wspólnie pokonywać przeszkody
i zło, by
sprawiedliwość i dobro zwyciężyły, by ludzie sobie nawzajem pomagali, ze sobą
współpracowali, a nie walczyli. Te opowieści to część naszej wspólnej europejskiej
kultury, którą dobrze jest znać i rozumieć. Również dlatego, że wartości, czyli ważne dla
wszystkich ludzi rzeczy, były jednym z powodów powstania Unii Europejskiej i zostały
zapisane w najważniejszych jej prawach.
Są to takie wartości jak równość, sprawiedliwość, wolność, współpraca, pomaganie
innym, pokój. Jednym z najważniejszych powodów założenia Unii było pragnienie, by
już nigdy w Europie nie było konfliktów i wojen, takich jak dwie wojny światowe, w
których zginęły miliony niewinnych ludzi, w tym wielu Polaków. I rzeczywiście, od
ponad 80-ciu lat w krajach Unii Europejskiej nie było wojen, a wszystkie kraje rozwijają
się i są bezpieczne.
3. Europejskie wartości, czyli co jest ważne w Europie, Polsce, naszym mieście
i szkole?
Porozmawiajcie ze swoimi uczniami o tym, co jest ważne we wspólnym życiu, w naszych
domach, klasie i szkole, a także dalej – mieście, Polsce i Europie. Wyjaśnij, że nie chodzi
oczywiście o rzeczy materialne, zabawki, jedzenie, ubrania czy pieniądze, tylko to, jak
ludzie powinni się nawzajem traktować, odnosić do siebie czy ze sobą bawić. Wypiszcie

wszystkie pojawiające się pomysły na tablicy, na flipcharcie, gdzieś w widocznym
miejscu.
Propozycje uczniów połączcie w szersze kategorie i sprawdźcie wspólnie, do których
wartości europejskich najlepiej pasują. W przypadku młodszych dzieci, sam/a wypisz na
dużych kartkach papieru wymienione poniżej proste hasła powiązane
z
wartościami. W starszych klasach możesz poprosić o to dzieci.
Na przykład:
Równość: wszyscy mamy równe prawa
Wolność: ludzie mogą być szczęśliwi tylko wtedy, gdy są wolni
Pokój i współpraca: raczej współpraca niż walka
Następnie poproś o podanie przykładów z bajek, baśni i książek dla dzieci, ilustrujących
te zasady. W nawiasach wymieniamy tytuły, w których na pewno można je znaleźć,
choć oczywiście takich dzieł jest znacznie więcej, a każda opowieść zwykle ilustruje
więcej niż jedną wartość.
Właściwie wszystkie książki dla dzieci odwołują się do wartości, czyli rzeczy ważnych
dla różnych ludzi, kultur i społeczeństw. Warto także przypomnieć, że wiele filmów
rysunkowych opiera się na starych bajkowych motywach albo motywach z literatury
europejskiej, jak np. Król Lew, napisany na motywie z Hamleta, autorstwa jednego z
największych dramatopisarzy angielskich Williama Szekspira. Uczniowie mogą także
podawać przykłady ze współczesnych bajek czy filmów.
Przykłady:
» Wspólnota i więź, czyli RAZEM LEPIEJ NIŻ OSOBNO (np. W dolinie Muminków,
Dzieci z Bullerbyn, Harry Potter)
» Różnorodność, czyli JESTEŚMY CAŁKIEM RÓŻNI I TO JEST PIĘKNE (np. Shrek, Pippi
Pończoszanka, seria o Mikołajku)
» Równość, czyli WSZYSCY MAJĄ RÓWNE PRAWA (Brzydkie kaczątko, Kopciuszek,
Dziewczynka z zapałkami)
» Sprawiedliwość, czyli SPRAWIEDLIWOŚĆ ZAWSZE ZWYCIĘŻA (Kot w butach,
Czerwony Kapturek, O Jasiu i łodydze fasoli)
» Wolność i swoboda, czyli TYLKO WOLNI MOGĄ BYĆ SZCZĘŚLIWI (Królowa śniegu,
Calineczka, O smoku wawelskim)
» Solidarność i pomoc, czyli GDY KOMUŚ JEST ŹLE, TRZEBA MU POMÓC (Królowa
śniegu, Dziewczynka z zapałkami)
» Pokój i współpraca, czyli NIE KŁÓĆMY SIĘ, TYLKO WSPÓŁPRACUJMY (Rzepka,
Trzy świnki)

» Bezpieczeństwo, czyli JESTEŚMY BEZPIECZNI, GDY NIE JESTEŚMY SAMI (Jaś i
Małgosia, Królowa śniegu, Trzy świnki)
» Dobre rządy, czyli LUDZIE WYBIERAJĄ RZĄDZĄCYCH, A CI MUSZĄ
PRZESTRZEGAĆ PRAWA (Nowe szaty króla, Król Maciuś I, Władca pierścieni)
Zapytaj swoich uczniów, jakie zasady i wartości, zapewniające sprawne
funkcjonowanie społeczeństwa, uważają za najważniejsze. Co jest potrzebne do
zbudowania pokojowego społeczeństwa, w którym każdy może żyć razem w harmonii?
Poproś uczniów, aby zapisali swoje sugestie zasad i wartości indywidualnie, a następnie
zaprezentujcie je reszcie klasy i porozmawiajcie o nich na forum. Pamiętajcie, że każde
społeczeństwo powinno opierać się na wzajemnym szacunku.

4. Odgrywamy scenki z ulubionymi zabawkami
Poproś dzieci, aby przyniosły do klasy swoje ulubione maskotki/zabawki i pokazały je
koleżankom i kolegom. Jeśli jest wystarczająco dużo czasu, mogą krótko o nich
opowiedzieć (w parach lub na forum), podać ich imiona i historię.
Podziel dzieci na 3-5 osobowe zespoły (może być całkowicie losowo – ważne jest, aby
grupy były zróżnicowane). Powiedz, że ich zadaniem będzie wymyślenie wspólnie
krótkiej scenki, która ilustruje jedną lub dwie omawiane wcześniej zasady, np.
JESTEŚMY CAŁKIEM RÓŻNI I TO JEST PIĘKNE oraz GDY KOMUŚ JEST ŹLE, TRZEBA
MU POMÓC.
Możesz te zasady wcześniej napisać dużymi literami na kartkach i rozdać zespołom.
Możesz też rozlosować wszystkie lub wybrane zasady między grupy, a w przypadku
młodszych dzieci wybrać 2-3 zasady dla całej klasy.
Dzieci wspólnie wymyślają 2-3 minutową scenę, w której wystąpią ich zabawki – to
dzieci same nimi poruszają i wypowiadają ich kwestie (można się wymienić zabawkami
na czas scenki). Mogą to być historyjki z ich własnego życia, opowieści inspirowane
bajkami lub wymyślone wspólnie na lekcji. Ważne, by każdą z nich rozpocząć (lub
zakończyć) pokazaniem planszy z zapisaną zasadą (co ułatwi zrozumienie klasie całej
opowieści) i by scenka rzeczywiście się do niej odnosiła. Planszę może pokazywać jeden
z uczniów lub Ty. Po każdej scence wszyscy widzowie nagradzają zespół oklaskami.
Uwaga: to ćwiczenie można przeprowadzić w innej formule, np. teatrzyku z pacynkami
lub kamishibai. Jeśli jesteś w stanie przeznaczyć więcej czasu na tę pracę, można
zorganizować klasowe lub szkolne przedstawienie, gdzie kolejne małe zespoły będą
pokazywały swoje scenki z europejskimi wartościami w tle.

Uczniowie w wieku 10-14 lat
Temat: Wspólne wartości na poziomie lokalnym, państwowym i ponadpaństwowym
Czas trwania zajęć: 60-90 minut
Potrzebne materiały: tablica/flipchart, markery, długopisy, ołówki
Cele:
» Rozmowa o wartościach, którymi chcemy kierować się w życiu
» Opracowanie zasad, dzięki którym możemy wprowadzać wartości w życie, zasady
ważne dla życia w społeczeństwie
Przebieg zajęć:
Społeczeństwo/społeczność - wartości i zasady jak żyć wspólnie
Ćwiczenie “Wyspa”
This exercise is an opportunity to discuss the fundamental values that a society should uphold
and defend. It will also allow your students to learn to distinguish between values and rules
and to express and debate different opinions on social issues.
Organisation: groups of 4-6 students depending on class size
Scenario: you’re taking your holidays on a cruise ship. A major accident occurs and the boat
sinks. You survive and manage to reach the nearest island with some other people. You are
the only people on the island.
Tasks: consider what kind of society you would like to set up on your island, how it would be
organised, what kind of lifestyle you would have and how you would ensure the society
functions optimally. Which values do you think are most important? What about the other
members of the group? What can you do to ensure your chosen values are respected? The
rules you introduce in your society must be based on the system of values you have adopted.
Write down the values and corresponding principles/rules on the board.
Suggestion: if you think the distinction between values and principles/rules will be too
difficult or too abstract for your students, skip this step.
Example
Values and rules
- Value: freedom
Rule: no censorship: we all have the right to freely express our opinions without other people
preventing us from doing so, etc.
-

Value: a clean environment

Rule: we don’t throw our litter on the ground but dispose of it appropriately. We recycle
packaging, etc.
Now hold a discussion with your students, encouraging them to think about these rules/values
in the context of the real world:
A representative of each group should present the values his/her group considers most
important for the island.
Questions for each group/the class
Has your group managed to agree on all points? How might you overcome disagreements and
conflicts? Which do you consider to be the most important needs of your new community?
Are the rules you have introduced for your island inspired by those found in the real world, or
have you invented new rules?
-

-

Compare the values that have come up in the exercise with those of your country’s
constitution. The constitution might be read in order to find out what values it
contains.
Next, the students should compare the values of their country’s constitution with
European values (Article 2 of the Treaty on European Union)
Article 2 of the Treaty on European Union (TEU)

The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy,
equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons
belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in
which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality
between women and men prevail.
Article 1 of the French Constitution of 1958
France is an indivisible, secular, democratic and social republic. It guarantees the equality
before the law of all its citizens, regardless of their origin, race or religion. It respects all
religions. Its institutions are decentralised.
The law promotes equal access for women and men both to elected political office and to
positions of social and professional responsibility.

Article 3 of the Constitution of the Republic of Croatia
The highest values of the constitutional order of the Republic of Croatia and the basis for
interpreting the constitution are: freedom, equality, ethnic and gender equality, the
reinstatement of peace, social justice, and respect for human rights and immovable property,
the protection of nature and the human environment, the rule of law and the presence of a
multi-party, democratic political system.

Article 2 of the Constitution of the Republic of Poland
We, the Polish nation – all citizens of the Republic, both those who believe in God, the source
of truth, justice, goodness and beauty, and those who do not share this faith and who draw
these universal values from other sources, …

Artykuł 5. Konstytucji Grecji
Każdy, kto znajduje się na terytorium greckim, korzysta z pełnej ochrony swojego życia,
honoru i wolności, bez względu na narodowość, przynależność rasową, język, przekonania
religijne lub polityczne. Dopuszczalne są wyjątki w przypadkach przewidzianych w prawie
międzynarodowym.

Article 3 of the Constitution of the Italian Republic
All citizens enjoy equal social dignity and are equal before the law, regardless of their sex,
race, language, religion, political opinions and personal and social conditions.
The Republic aims to eliminate obstacles of an economic and social nature that limit de facto
the freedom and equality of citizens and impede the full development of each individual and
the effective participation of each worker in the political, economic and social organisation of
the country.

Given that constitutions often contain complicated terms that may be difficult for primary
school students to understand, it is important to explain any unknown or difficult terms such
as ‘pluralism’ and ‘non-discrimination’.

ĆWICZENIE 3: SŁUCHAMY ODY DO RADOŚCI
In the second part of the session, you or a music teacher will introduce the children to
Beethoven’s Ninth Symphony – the European anthem. The children will be given the
opportunity to express their feelings and reactions.
Listening
First the children listen to the piece by Beethoven, paying attention to the feelings brought on
by music. They should then discuss their reactions and emotions with the teacher. The teacher
goes on to play some other works by Beethoven, pointing out that Ode to Joy’s motif returns
in many of them.
Next the teacher helps the children analyse the piece in more detail. He or she plays the theme
on the piano first, then again using different tempos and instruments. It will be pointed out
that the piece, just like European values, is universal, has survived through difficult times, and
so on. In spite of conflict, disagreements and differences, the piece has resisted to this day,
just as European values have held firm over the time.

Finally, the teacher and pupils will discuss writing their own anthem. The students, their
music teacher and possibly the city of Paris’s head music teacher will think about how best
the children might go about writing the words to the anthem. For example, will the children’s
anthem take the form of a hymn or a song? How long will it be? Will there be accompanying
instruments? And what musical style (rock, reggae etc.) will be used?
The theme of Ode to Joy: a form of obsession
A powerful and universal motif seems to have taken possession of Ludwig van Beethoven at
the beginning of the 19th century, a time when the composer was beginning to lose his
hearing. The motif is found in several pieces, particularly from 1808 onwards – for example
in the Choral Fantasy (Opus 80) and certain passages of his sonatas and chamber music. The
same motif became the finale of his final symphony – Ode to Joy.
In Ode to Joy the motif is brought out clearly by using different orchestrations and a changing
harmonisation (for example, a subdominant instead of a dominant; a dominant instead of a
tonic).
The strength of this simple motif is that it ‘resists against’ every form of harmonisation. It
might be said that the theme overcomes the laws of harmony in order to establish a truth via
its own monody, which is universal and accessible to everyone. The predictable harmonic and
rhythmic aspects of the piece (major tonality, slow marching rhythm) fill the listeners with
positive feelings and a sense of unity.
The theme has two distinct parts, arranged as follows: A A’ II: B A’ :II
Part B does not have a moving harmony: the harmony and its prosody are both fixed. The
harmonisation is: I V – V 6 4 I V – V 6 4 I V 5 – III 6 5 barre I VI II 7 V - I
Re-harmonisation is only possible for part A.

MODUŁ 2: WARSZTAT KREATYWNEGO PISANIA
Czas trwania zajęć: 90-120 minut
Equipment: board, marker pens, paper and pencils
Learning outcomes:
-

Improve writing skills
Boost creativity
Develop argumentation skills

Materiały pomocnicze:
-

Zeszyt ćwiczeń dla uczniów cz.2
Przewodnik dla nauczycieli

Uczniowie w wieku 7-9 lat
Begin with a brief reminder of the values considered in the previous session. Then:
1. remind the students of the values they presented during their puppet performances.
2. Provide a brief introduction to Ludwig Van Beethoven. Introduces his main works and
the historical period in which he composed the Symphony.
3. Play Symphony no 9 in D minor (op.125) – Ode to Joy. Describe its history and
present the words that go with it.
4. After listening to the Symphony, the students should share their thoughts on the music
and text (speaking skills). They should then discuss the nature of the European Union,
as well as the associated values, emotions and ideas.
5. Provide a brief history of the poem Ode to Joy and Beethoven’s Ninth Symphony, as
well of their use as the European anthem.
6. Working in groups of 4-5, the students are given a section of the piece to which they
should rewrite the words as they choose.
7. Each group should present their section of the piece to the rest of the class so as to
create a full song by combining the different parts. Help the students to choose which
words to be used in which section.
8. Arrange for the resulting anthem to be recorded prior to the main rehearsal in order to
check everything is in order.
Homework
The following activities can be proposed as extras to be completed at home using online
games and books/resources on the European Union.
You might suggest some online games and reading material related to the European Union.
You may also encourage the students to try out the special European Union website providing
European Union-related educational games. 1

o For 10-14-year-olds

1

https://europa.eu/learning-corner/lets-explore-europe_it

1. Remind the students of the values they discussed during ‘The Island’ exercise above.
Split the class into small groups, each of which must choose one or two values; on the
basis of these values they should write four lines of 15 syllables each on the topic of
European integration or EU values.
2. Provide a brief introduction to Ludwig Van Beethoven setting out his main works and
the historical period in which he composed the Symphony.
3. Have your students practice singing along to Ode to Joy. This will familiarise them
with the piece before they create their own version.
The melody contains four long musical phrases, each of 15 notes, with the exception of the
third, which contain 17. The syllables/feet of the students’ lines must match these notes.
As the phrases are long, we suggest systematically placing a caesura on the ninth note of each
phrase. The caesura will make it much easier to write the song and manage breathing. It will
also provide an orientation point with an accompanying rhyme.
Examples:
________A_____B
________A_____B
________C_______D
________C_____D
or
________A_____B
________B_____A
________C_______D
________D_____C

The music teacher should explain the rules of meter so that the students can make sure their
words match the melody. The children must also make sure their words rhyme correctly.
4. Give a brief history of Ode to Joy: why it was chosen as the European anthem and how
it was composed.
5. Working in groups of 4-5 (depending on class size), the students should take a section
of the piece and write a text to go with it. The text should be based on the values
chosen above.
The work should proceed as follows: under your supervision the students write a couplet;
once a phrase has been produced it should be sung by the children a cappella.

Students can then continue to write other couplets or else spoken texts, depending on the
class’s preference.
They might choose to write a hymn or a song:
● Hymn writing
A hymn should focus on aspects related to peace, freedom, solidarity and fraternity in Europe.
The students might initially brainstorm ideas related to these themes before writing the lines
of the hymn, supervised by the teacher.
● Song writing
The anthem does not have a chorus. Usually songs without a chorus contain a recurrent word
or group of words that often appear at the beginning of the song (as, for example, in ‘La mer’,
‘Dans le port d’Amsterdam’ and ‘Avec le temps’). Such repetition is typical of song lyrics (it
is not the case for hymns and poetry).
It would also be possible to use the Ode as a chorus and to place spoken passages in between
the repeated chorus. The Ode (chorus) would have an instrumental accompaniment or, for
example, be accompanied by humming.
A specific theme (peace, culture, solidarity etc.) and point of view must be chosen for the
spoken section.
For example, the theme of fraternity might be illustrated by the story of an animal that visits
Europe and meets other animals there.
Here are some thematic starting points: first names, names of cities, food, music, artists,
sports people. This approach would require research and would be good opportunity to raise
the children’s awareness of diversity in Europe.
6. Each group should present its chosen values and ideas for the chorus/couplets. Once all
the groups have presented their work, a vote will take place to decide which values will
be used for the class’s song for example, freedom or equality may be chosen.
7. The same groups of students should then write a couplet on the values chosen. For
example, if freedom has been chosen then each group should write a couplet on the
nature of freedom in the European Union.
Note:
Extra time may be required for writing the words, especially if you wish to have the students
visit the EU’s special website offering Europe-themed educational games.2

2

https://europa.eu/learning-corner/quiz_en

MODUŁ 3: NAGRYWANIE I FINAŁ
Czas trwania zajęć: 90-120 minut

ĆWICZENIE 1: PRÓBA GENERALNA
Potrzebny sprzęt (o ile nie korzystacie z profesjonalnego studio nagań):
-

Mikrofon
Komputer
Program do nagrywania głosu i dźwięku
Pendrive
CD

Występ przed publicznością: rodzice, pzyjaciele, inni członkowie społeczeństwa.
Equipment: stereo, printed words to song, Ode to Joy
Realizacja:
-

Begin with a vocal warmup exercise.

-

Advise your students on correct posture, stage behaviour and so on.

-

All the singers should read the words together without music, paying attention to the
rhythm of each syllable.

-

Check for synchronisation.

-

Now rehearse with voices, music and movement.

If you are not musically trained
If there is no one to provide an instrumental accompaniment, the students should be divided
into two groups – high and low voices. You may sing along with the students or else use a
recording of the melody. Rather than working with musical notation, the students will learn
the melody by repeating a single syllable (ta-ta-ta-ta...).
If you are musically trained

For the first hour, separate the students into five groups: two groups of singers (high and low
voices) and three instrumental groups (instruments with a higher range, such as the violin and
flute; instruments with a lower range, such as the cello and trombone, and accompanying
instruments, such as guitars and rhythmic percussion instruments). Distribute sheet music.
First read with the high-voiced students, using the names of the notes (solfège) and playing
along on the piano. Then repeat with the low-voiced students.
Next, the two singing groups should sing together, accompanied by the piano.
All the singers should read the words together, paying attention to the rhythm of each syllable,
as shown on the sheet music (using the rhythm of the melody). All the singers should then
sing their melody accompanied by the piano.
You might ask the accompanying musicians for specific advice on the music and its notation;
this will enable you to practise in the classroom and perhaps to give the students some
exercises to complete their work on the words.
Now divide the students into their initial groups again.
Position the higher voices at the front of the room on the left. The higher-range instruments
should be positioned behind them.
Position the low voices at the front of the room on the right. Any lower-range instruments
should be placed behind them.
At the back, in the centre of the room, should be those playing accompanying instruments.
Those playing instruments should tune them, using the piano if necessary. They should play
their parts together, like a small orchestra and choir.
The students should correct any errors in terms of notes, rhythm, consistency of volume and
so on. You should have them rehearse several times. Next, the choir and orchestra should sing
and play together. If necessary, the students can also rehearse separately in groups – for
example, the low voices can train with their accompanying instruments. This will help the
students to distinguish the different parts and better understand their own role.

ĆWICZENIE 2: NAGRYWANIE
Professional option

Now begins the culmination of the work carried out by your students over several months: the
recording of their song.
The recording of your Ode to Joy may be done in a professional recording studio. If you have
worked with a music specialist when writing the Ode, make sure to invite him or her to the
recording session to help you ensure the best possible arrangements.
You and your music specialist may decide to record the students together or in groups; this
will depend on the time you have at the studio and the equipment available. If you decide to
record the students in groups, the groups should be prepared in advance.
If some of your students can play musical instruments, you might add a musical
accompaniment (piano, guitar, wind instruments) and perform the Ode in, for example, rap or
reggae style.
In order to simplify the recording process, you are advised to record the musical
accompaniment in advance so your students can sing along to the recorded track on the big
day.
You can then copy the recording onto a USB stick or CD so that your students and their
families/friends can keep a copy. You might hand out these copies at the final event – the
performance at which your students will be singing their Ode to their friends and family.
Minimalist option
If you record your students’ Ode on your smart phone, make sure to do so indoors so as to
avoid background noise such as the sound of traffic, wind, birds and so on. When recording
indoors it is important to avoid echoes (for example, if the room is too empty or has too many
smooth surfaces): a carpeted room may be best. Hold your smart phone in your hand
throughout the recording so as to avoid any noise caused by the contact between the phone
and table etc.

ĆWICZENIE 3: PRZYGOTOWANIE WYDARZENIA/KONCERTU
Organisation:
- 9 May, if possible, or during the week so that both parents and children can be present
- An auditorium for the performance, if possible
Equipment:
- CD or USB stick
- Posters with the words to Ode to Joy
- R-EU CONNECTED flyers and posters
- Event flyers and posters
Technical equipment:

-

Laptop computer
Video projectors
Microphones
Chairs
European flags
Sound system
Video camera
Camera
Pre-tuned instruments (optional)

Event venue:
The event may take place in the open air, a concert hall, a lecture theatre, a cultural centre or a
recording studio.
Final event
You will need to contact the following people in order to organise the event:
-

Parents: in order to make sure parents can attend the event, we suggest you invite them
directly by sending an invitation via, for example, the students’ homework diaries.

-

Speakers: two or three guest speakers will be required. They will be seated on the
stage, will listen to the songs and will take questions from the audience and students.
The guest speakers may belong to a European institution, a European organisation, a
European NGO or a European media outlet. They should be experts who can answer
audience questions.

-

Music teacher (optional): the presence of a music teacher could be particularly helpful,
especially if he/she has worked with the students throughout the various sessions.
He/she could also attend the event to help the students with their instruments.

-

Venue director: you should discuss the aims of the event with the venue director as far
in advance as possible. He or she will be able to help you organise and prepare the
auditorium, the sound system and the other equipment.

Performance during the final event
Guidelines
-

Begin with vocal warmup exercises.
Remind the students how they should behave on stage – posture, body language and so
on.
Make sure all the students have learnt the words and music by heart before the big
day.
Make sure everyone is synchronised.
Conduct an on-stage rehearsal with voices, music and choreography.

Venue
The event could be held in various places: in the open air, in a church, in a concert hall, a
lecture hall or at a cultural centre.

ĆWICZENIE 4 : DECODING EUROPE – WIECZÓR DEBAT (opcjonalnie)
The ‘Deciphering Europe: Facts and Misconceptions’ debate night aims to respond to
citizens’ questions, criticisms and comments on the future of Europe. Europe is currently the
object of legitimate democratic debate that is challenging the European project as a whole.
However, it is important that debate be based on facts: European construction has fallen
victim to numerous misconceptions that tend to generate rumours and inaccurate ideas.
The event is designed to be fun and interactive. Using the website Sli.do, the audience will
choose the topics to be addressed by the speakers by voting on their smartphones or tablets
whether or not they agree with a statement such as, for example, ‘Prices have gone up since
the euro was introduced’. The results will be posted live on a large screen, allowing the
audience and speakers to know whether those in the room mostly agree or disagree with the
statement. In this way the speakers will be able to provide targeted responses, and the
audience will be directly involved in the debate.
Other applications may also be used: kahoot, mentimeter, etc.

ĆWICZENIE 5: EWALUACJA

<Date and venue>
Did you enjoy this event? Give your rating on a scale of 1 to 5.
1

2

3

4

5

Not at all

Not much

Quite a bit

Yes

Very much

How would you rate your knowledge of the European Union before taking part in this event?
Rate your knowledge on a scale of 1 to 5.
1

2

3

4

5

Inexistent

Weak

Average

Good

Excellent

Do you feel you have learnt something this evening?

1

2

3

4

5

Not at all

Not much

Quite a bit

A lot

A huge amount

Wystąpienie

1. Had you already heard Ode to Joy before this course?
1

2

3

4

5

Not at all

Not much

Quite a bit

Yes

Very much

2. Did you like the words you used?
1

2

3

4

5

Not at all

Not much

Quite a bit

Yes

Very much

3. Did you like your performance?

1

2

3

4

5

Not at all

Not much

Quite a bit

Yes

Very much

Dziękujemy! ☺

CZĘŚĆ 2: PRZYDATNA WIEDZA

Europejska oś czasu

KALENDARIUM WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM UNII EUROPEJSKIEJ
Idea unii w Europie nie była wcale taka nowa! Już w 1849 roku francuski pisarz Victor
Hugo zaproponował utworzenie „Stanów Zjednoczonych Europy”. Jednak europejscy
przywódcy czekali, aż do zakończenia II wojny światowej, aby rozpocząć tworzenie idei
nowej Europy, opartej na unii, by nigdy więcej taka tragedia nie miała miejsca.
Wspólnota miała zapewnić długotrwały pokój na kontynencie.
1945: Koniec II wojny światowej
1950: Francuski Minister Spraw Zagranicznych Robert Schuman deklaruje w swoim
przemówieniu poparcie dla unii gospodarczej w Europie. Sugeruje, aby Unia budowana
była stopniowo, poczynając od sektora ekonomicznego i produkcji węgla i stali.
1951: Na mocy Traktatu Paryskiego powstaje Europejska Wspólnota Węgla i Stali
(EWWiS), która reguluje wspólny rynek. Wybór węgla i stali był strategiczny i bardzo
symboliczny, ponieważ to właśnie ich użyto do stworzenia i produkcji broni na czas II
wojny światowej. Celem było zapobieganie przyszłym wojnom poprzez łączenie
zasobów potrzebnych do ich wywołania.

1957: Traktat rzymski ustanawia wspólny rynek w Europie, umożliwiając sześciu
krajom, które podpisały porozumienie, swobodny handel. Wśród nich znalazły się:
Niemcy, Belgia, Francja, Luksemburg, Włochy i Holandia.
1979: Aby Unia Europejska była bardziej demokratyczną, Parlament Europejski jest od
teraz wybierany przez wszystkich obywateli krajów UE w powszechnych wyborach
bezpośrednich.
1981: Grecja staje się kolejnym państwem członkowskim Unii Europejskiej.
1985: Układ z Schengen znosi kontrole na granicach wewnętrznych państw
sygnatariuszy i umożliwia obywatelom Europy podróżowanie po całej Europie bez
barier i ograniczeń.
1992: Traktat z Maastricht ustanawia wspólną walutę (euro) i obywatelstwo
europejskie. W ten sposób obywatele krajów członkowskich UE mogą głosować w
wyborach do Parlamentu Europejskiego w dowolnym kraju Unii, nawet jeśli nie są
obywatelami tego kraju.
2002: Euro staje się walutą używaną w większości krajów UE (12 z 15 członków).
2004: Unia Europejska przechodzi poważne rozszerzenie: 10 krajów Europy
Środkowej i Wschodniej (CEEC) przystąpiło do wspólnoty w tym samym roku (w tym
Polska). Bułgaria i Rumunia stały się członkami w 2005 roku, a Chorwacja przystąpiła
do UE w 2013 roku.

Symbole Unii Europejskiej

The European flag consists of 12 golden stars in a circle
against a blue background. It represents solidarity and unity
between the people of Europe. It was adopted for the first
time in 1955 by the Parliamentary Assembly of the Council
of Europe. In 1986 it became the symbol of the European
Union.

The euro
Europe has been the official
currency of the European Union
since 1 January 2002. Today 19 of
the 28 EU countries use the euro,
forming what is referred to as the
Eurozone.
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May: Europe Day
On 9 May 1950 the French Minister of Foreign Affairs Robert Schuman made a famous
speech: the Schuman Declaration. In order to prevent another outbreak of war in the
future, Schuman proposed pooling the coal and steel production of European countries. As
a result, the countries involved became interdependent, since coal and steel were of great
importance at the time. 9 May has since been named Europe Day in recognition of
Schuman’s speech.
The European motto: ‘United in diversity’.

This motto describes the European Union’s mission: to unite its Member States around ideals
of peace and prosperity and to help every European country benefit from the continent’s rich
variety of cultures, traditions and languages.

HISTORIA ODY DO RADOŚCI – HYMNU EUROPY

What is an anthem?
Traditionally an anthem is a song that is sung to glorify a person
or values that are considered to be of great importance.

Who wrote the anthem?

The author of the poem: Friedrich von Schiller (1759-1805)
Schiller was a German poet, philosopher and historian. He wrote the
poem Ode to Joy in 1785, at the age of 26. The poem describes
Schiller’s carefree happiness following a difficult period in his life. It
was an instant success in Germany, particularly among young people,
for whom Schiller became a cult figure.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) and the Ninth Symphony
Beethoven was a German composer. He began his career in Bonn,
then moved to Vienna. He admired Schiller’s poem and shared its
author’s love of freedom, justice and brotherhood. He therefore
decided to compose a symphony based on it. The resulting symphony
was Beethoven’s last: it was performed in 1824, three years before
his death. During his lifetime, Beethoven, who suffered from
syphilis, gradually lost his hearing. When he wrote the Ninth
Symphony he was already deaf. The symphony was a great success.
It translates feelings of joy and brotherhood into music and expresses
the idealist vision of Schiller’s poem. Beethoven had wanted to set Schiller’s poem to music

for a long time. If we pay careful attention to the different musical themes contained in the
Ninth Symphony, it is clear that Beethoven had worked on the Symphony for some 30 years!

Adoption and adaptation of the anthem by the EU
In 1972 the Council of Europe decided that the ideals of peace,
brotherhood and solidarity expressed by Beethoven’s symphony
matched the values pursued by the founders of the Council of
Europe. As a result, the fourth movement of the Symphony was
adopted as the European anthem.
First, however, the words to the symphony were removed. This means that every country in
Europe, regardless of language, can identify with the ideals and values expressed by the
music. It is a way of respecting Europe’s different languages.

MIT O EUROPIE
Europa była księżniczką mieszkającą w
Królestwie Fenicji, które znajduje się
obecnie we współczesnym Libanie, w
pobliżu miasta Tyr. Według mitologii
Europa słynęła ze swojej niezwykłej urody.
Lubiła spędzać czas ze swoimi
rówieśniczkami, tańcząc, zbierając kwiaty,
chodząc nad brzegiem morza. Pewnego dnia
zauważył ją sam Zeus i zakochał się w niej
bez pamięci.
Aby uwieść księżniczkę przemienił się w

pięknego białego byka i zjawił się na łące, miejscu zabaw Europy i jej towarzyszek.
Europa była zafascynowana wspaniałym, łagodnym zwierzęciem. Podbiegła do niego z
innymi dziewczętami, oplotła go wieńcami i urzeczona usiadła mu na grzbiecie.
Zeus, pod postacią byka, skorzystał z tej sytuacji i zerwał się do ucieczki. Wskoczył do
morza i nie spoczął dopóki nie dopłynął z księżniczką na Kretę (grecką wyspę). Po
dotarciu do brzegu, gdzie czekało na nich mieszkanie w pięknej grocie, ujawnił swoją
prawdziwą tożsamość. On i Europa zostali razem i mieli troje dzieci - Minosa
(przyszłego króla Krety), Rhadamanthus i Sarpedon.
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