
Във всяка от 27-те страни от ЕС има паметници и забележителности. 
Опитай се да откриеш двойките, като обръщаш картите. 

Ще научите повече за това как се отпечатват картите и за историята на всеки 
паметник или забележителност на следващите страници.

Открий Открий 
забележителностите
забележителностите

Това е PDF версията на онлайн играта „Открий забележителностите“, достъпна в Къта 
за обучение: https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_bg
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Разпечатай страниците, съдържащи 
знамената на държавите от ЕС и 

техните забележителности

Можеш да научиш повече за всяка 
страна от ЕС на страници 12—16.

Сгъни картите по пунктираната линия и 
залепи двете страни.

Нареди всички карти със знамето на ЕС нагоре 
и се опитайте да откриеш двойките знамена!

Изрежи всяка от картите 
по пунктираната линия.

Вземи детска ножица, няколко молива и 
лепило за хартия.

Как да подготвиш 
картите
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Чехия
През 1357 г. крал Карл IV наредил да бъде построен Карловият мост, за да бъде 
защитена от врагове столицата Прага. Мостът е дълъг 516 метра и широк 10 метра, 
на него има 16 арки и 30 статуи на светци. Ако някога отидеш в Прага, потърси 
изображението на куче на моста: казват, че е на късмет да го докоснеш с ръка!

Познаваш ли 
тези места?

България
Знаеш ли какво означава манастир? Това е място, където живеят и работят монаси. 
Монасите почитат Господ, помагат на бедни и болни хора и се грижат едни за други. 
Близо до столицата на България София се намира прочутият Рилски манастир, наречен 
така на монаха Иван. Преди стотици години той живял сам в пещера. По-късно 
този монах е обявен за светия — Свети Иван Рилски. В днешно време много хора 
посещават манастира, който носи неговото име.

Белгия
Това е Атомиумът. Той е построен през 1958 г. за Световното изложение в столицата 
на Белгия Брюксел. Представлява молекула на желязото, която е 165 милиарда пъти 
по-голяма от реалната! Атомиумът е изграден от девет кръгли топки, съединени с 
тръби. Можеш да влезеш във вътрешността на топките или да се изкачиш до върха с 
асансьор и да видиш целия Брюксел от високо!

Дания
Това цветно пристанище се нарича Nyhavn, което на датски означава ново 
пристанище, но в действителност то е старото пристанище на датската столица 
Копенхаген. Пристанището е пълно с пъстроцветни къщи, магазини, кафенета и 
ресторанти от 17 и 18 век, както и с много старинни дървени кораби.

Германия
Построена през 1788 г., Бранденбургската врата в Берлин е една от най-прочутите 
забележителности в Германия. Тя е затворена през 1961 г., когато е издигната 
Берлинската стена, разделяща Източна и Западна Германия. Когато стената пада през 
1989 г. и страната е обединена, Бранденбургската врата отново става вход към една 
от най-елегантните улици в града и символ на единството на страната.
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Естония 
Талин е столицата на Естония, а неговият стар град е един от най-добре запазените 
в Европа. Но Талин е и модерен град. Може би си чувал за Силициевата долина 
в САЩ? Там са създадени компании като Google и Facebook. Често наричат 
Талин „Силициевата долина на Европа“, тъй като там работят много компютърни 
специалисти.

Франция
Айфеловата кула в Париж е един от най-прочутите монументи в света. Наречена е на 
името на Гюстав Айфел, който я построил за Световното изложение в Париж през 1889 
г. До 1928 г., когато е построена сградата „Крайслер“ в Ню Йорк, Айфеловата кула е 
била най-високата сграда в света.

Хърватия
Покривът на църквата „Свети Марко“ в столицата на Хърватия Загреб е прочут 
със своята пъстрота: на него са изобразени гербът на бившите кралства Хърватия, 
Славония и Далмация и гербът на Загреб — бял замък на червен фон. Гербът е 
изображение, съставено от различни елементи, понякога включващо лъвове и 
дракони, което е било много популярно в далечното минало, особено нарисувано 
върху щитовете на войниците, отиващи на война. Много богати семейства имали свои 
собствени гербове, а някои хора използват семейните си гербове и днес.

Ирландия
Скалите на Мохер в графство Клеър в Ирландия са чудо на природата. Простиращите 
се по протежение на 14 км. скали всяка година са посещавани от близо 1,5 млн. души 
заради скалните образувания, растенията, птиците и други представители на дивата 
флора и фауна. Гледал ли си филма „Хари Потър и нечистокръвният принц“? В него са 
показани скалите на Мохер ... Погледни по-добре, когато отново гледаш филма, и виж 
дали ще ги откриеш!

Гърция
Акрополът е висок скалист хълм в гръцката столица Атина, на който са построени 
множество древни храмове. Те са били използвани като убежище за атиняните в 
случай на нападение срещу града. Партенонът е най-големият от храмовете и е 
посветен на гръцката богиня на мъдростта Атина. Град Атина носи нейното име.

Испания
Работата по изграждането на църквата „Светото семейство“ (Sagrada Familia) в 
Барселона започва през 1882 г. и продължава и до днес. Сградата е проектирана от 
прочутия архитект Антони Гауди, като се очаква да бъде завършена през 2026 г.— 
100 години след смъртта на Гауди.



14

Кипър 
Църквата „Свети Лазар“ в Ларнака, Кипър, е построена преди около 1200 години върху 
гроба на Свети Лазар. Лазар е живял по времето на Исус. Твърди се, че когато Лазар 
умрял, Исус го върнал към живот. По-късно Лазар отишъл в Кипър и станал неговият 
първи епископ (който отговаря за хората, управляващи църквите) и светец покровител 
(специален закрилник) на Ларнака.

Литва
Кулата на Гедиминас е единствената все още запазена част на Горния замък в 
столицата на Литва Вилнюс. Завършена е през 1409 г. Според легендата след 
продължил цял ден лов великият херцог Гедиминас сънувал, че на хълма, където 
ловувал преди това, се появил голям железен вълк и започнал да вие като сто 
вълка! Херцогът споделил съня си с гадател, който казал, че той означава, че на това 
място ще бъде построено селище, което по-късно ще се превърне във великолепен и 
световноизвестен град.

Италия
Пиза е град в Италия, в който през 1173 г. започва изграждането на нова камбанария. 
Когато строителят стига до втория етаж обаче, кулата започва да потъва и да се 
накланя. Оттогава тя стои все така! След като са взети мерки кулата да не се срути, на 
посетителите се разрешава да се изкачват по 294 стъпала до нейния връх.

Латвия
„Къщата на черноглавите“ се намира в стария град на Рига, столицата на Латвия. 
Тя е построена през 14 век, унищожена е през Втората световна война и отново е 
построена през 1995 г. Наречена е така заради група ергени — собственици на 
магазини и кораби, които организирали там пиршества и празненства. Твърди се, 
че традицията на коледните дръвчета води началото си от песните и танците на 
черноглавите около едно дръвче през коледните празници.

Унгария
Тази величествена сграда е дом на унгарския парламент в Будапеща. Тя се намира на 
брега на река Дунав — втората по дължина река в Европа. Парламент е място, където 
хората се срещат, за да разговарят и да решават важните въпроси за дадена страна: 
например за изграждане на пътища, какво да се преподава в училищата, грижи за 
природата. Сградата е толкова голяма, че в изграждането ѝ са участвали около 100 
000 души, използвани са 40 млн. тухли, половин милион скъпоценни камъка и дори 40 
кг. злато!

Люксембург
Построен през 1723 г., форт Тюнген е част от защитните стени около град Люксембург. 
Известен е и под името „Трите жълъда“ заради три златни жълъда на върха на всяка 
от кулите. Фортът е обграден от дълбок ров и може да бъде достигнат през дълъг 
подземен скалист проход. Днес се използва като музей.
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Полша
Високият 237 метра Дворец на науката и културата в полската столица Варшава е 
най-високата сграда в страната. Той е построен през 1955 г. и в него има театри , 
музеи и кино. През 2000 г. към сградата е прибавен и часовникът на хилядолетието. 
Едната от неговите стрелки е дълга почти 4 метра!

Португалия
Кулата „Белем“ е символ на епохата, когато Португалия е изпращала пътешественици 
да откриват нови земи. Построена през 1519 г., кулата се намира на брега на река 
Тежу и в миналото е изпозвана за защита на столицата Лисабон.

Румъния
Намиращият се в румънския регион Трансилвания замък „Бран“ е по-известен като 
„Замъкът на граф Дракула“. Въпреки че графът вампир е съществувал само в романа, 
неговият образ е вдъхновен от реална личност — Влад Цепеш (Влад „Набивачът на 
кол). Този замък, който Влад вероятно никога не е посещавал, изключително много 
прилича на описания в романа.

Малта
Откритата през 1577 г. в столицата Валета катедрала „Свети Йоан“ е посветена 
на Свети Йоан Кръстител. Той е наречен така, тъй като е кръстил Исус Христос. В 
катедралата — включително по богато декорирания таван и олтара — са изрисувани 
множество сцени от живота на Свети Йоан.

Нидерландия
Селото Киндердейк (това означава „детска дига“) се намира в провинция Южна 
Нидерландия. Дигата е съоръжение, чиято цел е да се запазят на сушата земи, 
които иначе биха потънали под водата, например по крайбрежието. Около 1740 
г. холандците построили тези 19 вятърни мелници, за да поддържат сухи ниско 
разположените земи и да предотвратят наводняване на района.

Австрия
Селото Киндердейк (това означава „детска дига“) се намира в провинция Южна В 
Австрия има много планини — повечето от тях са в планинската верига Алпи, която е 
толкова обширна, че се простира и на територията на други държави. Най-високата 
планина в Австрия се нарича Großglockner. През зимата планините са покрити със сняг, 
затова хората обичат да ходят в Австрия на ски!
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Финландия
Катедралата на Хелзинки със своя висок, зелен централен купол и четири по-малки 
купола се е превърнала в символ на града. Тя също така е ориентир за пристигащите 
по вода. Построена е през 1852 г. в знак на признателност към император Николай, 
когато Финландия е била част от Русия.

Словения
Езерото Блед в северозападната част на Словакия е много популярна туристическа 
дестинация. На острова, намиращ се посред езерото, има няколко сгради, но най-
посещавана е църквата „Възнесение Богородично“. Смята се, ако младоженецът 
пренесе булката по 99-те каменни стъпала до църковната кула, това ще донесе 
късмет на новобрачната двойка.

Швеция
Сградата Ericsson Globe във формата на гигантска топка за голф е най-голямата 
полусферична сграда в света. Тя е открита през 1989 г. и представлява зала за 
турнири по хокей на лед, рок концерти и други представления. През нощта сградата е 
осветена и може да бъде видяна от километри!

Словакия
Разположеният на висок хълм над река Дунав Братиславски замък е построен през 9 
век. През годините той е претърпял много промени, а през 1811 г. дори е повреден 
при силен пожар. Замъкът има четири крила, всяко едно с кула на върха. В определен 
период скъпоценностите на унгарските крале са съхранявани в югозападната кула, 
тъй като тогава Словакия е била управлявана от Унгария.


