
A 27 uniós tagállam mindegyikében található valamilyen jellegzetes 
épület vagy természeti képződmény. A kártyákat felfordítva találd meg 
a párokat!

Az alábbi oldalakra kattintva bővebben tájékozódhatsz az egyes épületek vagy 
természeti látnivalók történetéről, illetve kinyomtathatod a kártyákat. 

Párosítsd  Párosítsd  

össze a látnivalókat!
össze a látnivalókat!

Ez játék a „Párosítsd össze a zászlókat!” elnevezésű online játék PDF-változata. Az internetes játék 
a Tanulósarokban érhető el: https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_hu
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Nyomtasd ki a lapokat, melyeken az 
uniós zászlók és az egyes országokban 

található látványosságok képei láthatók.

A 12–16. oldalon bővebb információk 
olvashatók az egyes EU-tagállamokról.

Hajtsd össze a kártyákat a szaggatott vonal 
mentén, majd ragaszd össze a két oldalukat.

Keverd össze a kártyákat, és rakd ki őket úgy, 
hogy az uniós zászló nézzen felfelé. Keresd meg 

a párokat!

A szaggatott vonal mentén 
vágd ki a kártyákat.

Fogj egy gyermekollót, néhány színes ceruzát és 
papírragasztót

A kártyák 
előkészítése
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Csehország
A Károly híd építését IV. Károly rendelte el 1357-ben, hogy megvédje a fővárost, Prágát, 
az ellenségeitől. A 16 boltívből álló híd 516 méter hosszú és 10 méter széles. A hidat 30 
szobor díszíti, amely mindegyike valamilyen szentet ábrázol. Ha egyszer eljutsz Prágába, 
keresd meg a kutyát ábrázoló domborművet a hídon! Úgy tartják róla, hogy szerencsét hoz 
annak, aki megsimogatja.

Ismered ezeket 
a helyszíneket?

Bulgária
Tudod, hogy mi az a „kolostor”? Egy olyan hely, ahol szerzetesek élnek és dolgoznak. A 
szerzetesek istentiszteleteket tartanak, segítik a betegetek és a szegényeket, valamint 
támogatják egymást. A Bulgária fővárosához, Szófiához közel található rilai kolostor 
nevét egy évszázadokkal korábban élő szerzetesről, Jánosról (szlávosan: Ivánról) kapta, 
aki hosszú ideig remeteként, barlangban élt. Halála után felszentelték. A róla elnevezett 
kolostort sokan látogatják.

Belgium
Ez az „Atomium” emlékmű, amely az 1958-as brüsszeli világkiállításra épült. Az építmény 
egy vasmolekulát ábrázol, 165 milliárdszoros nagyításban. Kilenc gömbből áll, amelyeket 
csövek kötnek össze. A gömbök némelyike nyitva áll a látogatók előtt, sőt, az épület 
tetejébe is fel lehet liftezni, ahonnan panoráma nyílik Belgium fővárosára, Brüsszelre.

Dánia
Ennek a színes házakkal övezett kikötőnek a neve: Nyhavn, ami dánul „új kikötőt” jelent. 
A nevével ellentétben ez Dánia fővárosának, Koppenhágának legrégebbi kikötője. A 
színes épületek a 17. és a 18. században épültek, ma pedig üzleteknek, kávéházaknak, 
éttermeknek és lakóházaknak adnak otthont. A kikötőben számos korabeli, fából készült 
hajó is látható.

Németország
A Németország egyik leghíresebb jelképévé vált brandenburgi kapu 1788-ban épült 
Berlinben. 1961-ben, amikor Kelet- és Nyugat-Németországot fallal választották el, a 
brandenburgi kaput is lezárták. A berlini falat 1989-ben ledöntötték, és a két ország 
egyesült. A város egyik legelegánsabb sugárútjához vezető brandenburgi kapu újra 
megnyílt, és az ország újraegyesítésének szimbólumává vált.
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Észtország 
Tallinn Észtország fővárosa. Történelmi központja egyike a legjobb állapotban fennmaradt 
óvárosoknak Európában. De Tallinn modern is. Talán már hallottál a kaliforniai (Amerika) 
Szilícium-völgyről? Itt születtek meg az olyan cégek, mint a Google vagy a Facebook. 
Tallinnt gyakran hívják „Európa Szilícium-völgyének” is, mert sok informatikus dolgozik a 
városban.

Franciaország
A párizsi Eiffel-torony a világ egyik legnevezetesebb építménye. A torony az 1889-es 
világkiállításra készült; nevét Gustave Eiffelről, az építtetőjéről kapta. A New York-i Chrysler 
Building felépítéséig (1928) az Eiffel-torony volt a legmagasabb épület a világon.

Horvátország
Horvátország fővárosában, Zágrábban áll a Szent Márk-templom, amely színes cserepeiről 
híres: ezek a Horvát-Szlavón és a Dalmát Királyság, valamint Zágráb címerét mintázzák (ez 
utóbbi fehér várat ábrázol piros háttéren). A címer különbözőképpen (néha oroszlánokkal 
és sárkányokkal) illusztrált jelkép, amelynek használata régen nagyon elterjedt volt. 
Különösen gyakran festették a hadba vonuló katonák pajzsára. Sok gazdag családnak 
megvolt a maga címere; egyes emberek a mai napig használják.

Írország
Az írországi Clare megyében található, 14 kilométer hosszan húzódó Moher-sziklák a 
természet csodái. A kőzetek, a növények, a különböző madárfajok és más, vadon élő 
állatok évente kb. másfél millió turistát vonzanak a térségbe. Láttad a Harry Potter és a 
Félvér Herceg c. filmet? A filmben feltűnnek a Moher-sziklák is. Ha legközelebb nézed a 
filmet, próbáld meg beazonosítani a helyszínt!

Görögország
Az Akropolisz a Görögország fővárosában, Athénban található magas, sziklás hegység, 
amelyre számos templom épült az ókorban. Az épületegyüttes rendeltetése az volt, hogy 
támadás esetén az athéniak el tudjanak bújni. Az Akropolisz egyik legnagyobb épülete a 
Parthenón templom, amelyet Pallasz Athéné, a bölcsesség görög istennőjének tiszteletére 
építettek, akiről Athén város a nevét kapta.

Spanyolország
A Szent Család-templomot (azaz a Sagrada Família templomot) a híres építész, Antoni 
Gaudí tervei alapján 1882-ben kezdték el építeni Barcelonában. A templom várhatóan 
2026-ra, 100 évvel az építész halála után fog elkészülni.
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Ciprus 
A Ciprusi Lárnakában áll a Szent Lázár templom, amelyet kb. 1200 évvel ezelőtt építettek 
a névadó szent sírjánál. Szent Lázár Jézussal egy időben élt. A legenda szerint miután 
Lázár meghalt, Jézus feltámasztotta. Később Lázár Ciprusra utazott, ahol ő lett az első 
püspök (az egyházért felelős vezető), majd Lárnaka védőszentje.

Litvánia
A Gediminas-torony a Litvánia fővárosában, Vilniusban álló egykori felsővár egyetlen, máig 
fennmaradt épülete. A vár építését 1409-ben fejezték be. A legenda szerint Gediminas 
nagyfejedelem egyszer azt álmodta, hogy a hegyen, ahol előző nap vadászott, egy 
vasfarkas úgy üvölt, mint száz farkas. Elmesélte álmát egy álomfejtő sámánnak, aki 
szerint várost kell építeni azon a helyen. A város gyönyörű és világhírű lesz – jósolta.

Olaszország
Pisa olasz város, ahol 1173-ban harangtorony építésébe fogtak. A második emelet 
építésekor azonban a torony megsüllyedt és dőlni kezdett. Azóta is ferde. A tornyot hogy 
össze ne omoljon, több éven át restaurálták, majd ismét megnyitották a látogatók előtt. A 
toronyba 294 lépcső vezet fel.

Lettország
A „Feketefejűek háza” Lettország fővárosában, Riga óvárosában áll. Eredetileg a 
14. században épült, de mivel a második világháborúban megsemmisült, 1995-ben 
újjáépítették. Nevét azokról a nőtlen kereskedőkről és hajótulajdonosokról kapta, akik 
számos lakomát és mulatságot rendeztek az épületben. A karácsonyfa-állítás hagyománya 
állítólag onnan ered, hogy a feketefejűek egyszer a karácsonyi időszakban egy feldíszített 
fenyőfa körül énekeltek és táncoltak.

Magyarország
Ez a hatalmas budapesti épület – amely Európa második leghosszabb folyójának, a 
Dunának a partján áll – Magyarország parlamentjének ad otthont. A parlament, más 
néven országgyűlés az a hely, ahol a képviselők az ország sorsáról döntenek: például az 
útépítésekről, az iskolai tananyagról vagy a vidékfejlesztésről. Az Országház épülete olyan 
nagy, hogy felépítéséhez kb. 100 ezer emberre volt szükség. Az építkezés során 40 millió 
téglát, félmillió díszkövet és 40 kg aranyat használtak fel.

Luxemburg
Az 1732-ben épített Thüngen-erőd a Luxembourg városát körülvevő védőfal része volt. Az 
erőd másik neve („A három makk”) a tornyok tetején található aranyozott makkokra utal. 
Az egykor mély sánccal körülvett, földalatti sziklás árkon keresztül megközelíthető épület 
ma már múzeumként működik.
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Lengyelország
A Kultúra és Tudomány Palotáját 1955-ben építették Lengyelország fővárosában, 
Varsóban. Ma mozinak, színházaknak és múzeumoknak ad otthont. Ez az ország 
legmagasabb építménye (237 méter). 2000-ben egy „milleneumi” toronyórát építettek 
hozzá, amelynek nagymutatója közel négy méter hosszú!

Portugália
Az 1519-ben épült Belém-torony azokat az időket jelképezi, amikor portugál utazók új 
területek fedeztek föl. A Tejo folyó partján álló épület a fővárost, Lisszabont védte.

Románia
Románia egyik régiójában, Erdélyben található a törcsvári kastély, amely a popkultúra 
szerint Drakula gróf lakóhelye volt. A vámpír gróf a valóságban nem is létezett: 
regényszereplő volt, akinek megalkotásához egy valós személy, Karóbahúzó Vlad 
fejedelem adott ihletett. A kastély valóban hasonlít a regényben leírt várra, jóllehet az igazi 
Vlad valószínűleg soha nem járt a törcsvári kastélyban.

Málta
Az 1577-ben megnyitott Szent János katedrális a fővárosban, Vallettában található. A 
templom a Jézust megkeresztelő Szent János tiszteletére épült. A katedrális díszítéseinek 
(pl. a mennyezeti freskónak és az oltárnak) gyakori témája Keresztelő Szent János élete.

Hollandia
A Kinderdijk nevű település (szó szerinti jelentése: „gyermekek gátja”) a Dél-Holland 
tartományban található. A gátak olyan építmények, amelyek megakadályozzák – pl. egy 
tengerparton –, hogy egy adott terület víz alá kerüljön. A hollandok 1740 körül építették 
ezt a (víz átemelésére szolgáló) 19 szélmalmot, hogy az alacsonyan fekvő területeket 
szárazon tartsák, és megelőzzék az áradásokat.

Ausztria
Ausztria nagy részét hegyek borítják. Legtöbbjük az Alpok nevű kiterjedt 
hegységrendszerhez tartozik, amely olyan hosszú, hogy vonulatai más országokba is 
átnyúlnak. Ausztria legmagasabb hegycsúcsa a Grossglockner. Ezeket a magas hegyeket 
télen hó borítja, ezért a síelni vágyók szívesen utaznak Ausztriába.
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Finnország
A helsinki székesegyház – magasba nyúló zöld kupolájával és négy kisebb kupolájával – a 
város jelképe, és a hajón érkezőknek már messziről jelzi a szárazföldet. A templom 1852-
ben épült, Miklós cár tiszteletére, mert ebben az időben Finnország az Orosz Birodalomhoz 
tartozott.

Szlovénia
A Szlovénia északnyugati részén elhelyezkedő Bledi-tó turisták kedvelt célpontja. A tó 
közepén található szigeten több épület is emelkedik, leglátogatottabb közülük a Mária 
mennybemenetele temploma. A babona szerint a friss házasoknak szerencsét hoz, ha az 
újdonsült férj fölviszi menyasszonyát a templomtorony 99 kőlépcsőjén.

Svédország
A golfladbához hasonló Ericsson Globe a világ legnagyobb félgömb alakú épülete. A beltéri 
sportpályának helyet adó építmény 1989-ben nyitotta meg kapuit; azóta jégkorong-
mérkőzések, koncertek és más nagyszabású események kaptak benne helyet. Éjszaka ki 
van világítva, ezért messziről is jól látszik.

Szlovákia
A pozsonyi várat a 9. században építették a Duna partján fekvő magas dombra. Az 
évek során sokat változott; 1811-ben ráadásul le is égett. A várnak négy szárnya van, 
mindegyiken egy-egy torony látható. A magyar koronát egy időben a délnyugati toronyban 
őrizték; Pozsony ugyanis az egykori Magyarország területén helyezkedett el.


