
Moje wielkie greckie wakacje

Zajęcia dotyczące kultury Grecji i Turcji



Plan:

1. Grecja – podstawowe informacje

2. Turcja – podstawowe informacje

3. Kultura i zwyczaje

4. Co warto zwiedzić?

5. Planowane miejsca zakwaterowania



Grecja – informacje podstawowe

1. Grecja przystąpiła do Unii Europejskiej w 1981 roku.

2. Prezydentem Grecji jest Ekaterini Sakielaropulu – pierwsza kobieta 

prezydent w historii Grecji.

3. Obowiązującą walutą jest euro.

4. Językiem urzędowym jest język nowogrecki.

5. Ustrój polityczny: republika.

6. Grecja jest narodem wyznania prawosławnego.



Flaga Grecji 

1. Krzyż – przywiązanie Greków do 

cerwki prawosławnej.

2. Kolor niebieski – symbol otaczającego 

Grecję morza.

3. Kolor biały – symbol piany morskiej, 

z której wyłoniła się Afrodyta.

4. Dziewięć biało-niebieskich pasów –

nawiązanie do dziewięciu sylab z 

motta powstańczego: wolność albo 

śmierć.



Tolo – miejscowość na półwyspie Peloponez

1. Miasto położone w sercu Zatoki Argolidzkiej na Morzu Egejskim

2. Miejscowość letniskowa licząca około 1 500 mieszkańców

3. Znajduje się około 150 km od Aten





Kultura i zwyczaje



Coś na ząb – typowe greckie dania 

DOLMADES

Dolmades, czyli greckie gołąbki.

Farsz, którego głównym składnikiem

jest ryż z mięsem oraz przyprawami,

zawijany jest w młode liście

winogron. Danie można zjeść również

w wersji wegetariańskiej.



SAŁATKA GRECKA

Nazywa się ją horiatiki, czyli sałatką

wiejską. Podstawą są pomidory, ogórki,

czerwona cebula, czarne oliwki oraz ser

feta.



MUSAKA

To grecka zapiekanka, która przyrządzana

jest z bakłażanów, pomidorów oraz

mielonego mięsa. Wszystko polane jest

sosem beszamelowym oraz przykryte żółtym

ser. Sos czasem ma konsystencję mazi,

czasami jest stężały.





TURCJA
1. Kraj czterech mórz – otoczona jest Morzem Czarnym, Morzem Egejskim,

Morzem Marmara i Morzem Śródziemnym

2. Stolica: Ankara

3. Powierzchnia: ok. 779 452 km2

4. Większość etniczna: Turcy

5. Mniejszości etniczne: Kurdowie, Tatarzy Krymscy, Arabowie, Azerowie

6. Religia: muzułmanizm



Flaga i jej znaczenie 

•kolor czerwony – symbol krwi przelanej w walce

o niepodległość

•kolor biały – symbol niewinności, czystości

•półksiężyc – symbol piękna

•pięcioramienna gwiazda – symbol pięciu filarów

islamu, na które składają się: wyznanie wiary,

modlitwa pięć razy dziennie, post, jałmużna,

pielgrzymka do Mekki (najświętsze miasto

muzułmanów, wstęp tylko dla osób, które wyznają

islam). Owa pięcioramienna gwiazda pojawiła się z

inicjatywy Atatürka.
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