
Fiecare din cele 27 de țări ale UE are propriile sale monumente și locuri 
celebre. Întoarce cărțile și vezi dacă poți forma perechi.

Citește următoarele pagini și află cum să tipărești cărțile de joc, apoi află câte ceva 
despre istoria fiecărui monument sau loc celebru. 

Găsește  Găsește  
simbolurile naționale
simbolurile naționale

Aceasta este versiunea PDF a jocului online „Găsește simbolurile naționale”, disponibil în 
Spațiul învățării: https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_ro
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Imprimă paginile cu steagurile UE 
și cu monumente/locuri celebre din 

fiecare țară 

Poți afla mai multe despre fiecare țară din 
UE pe paginile 12-16.

Îndoaie cărțile după linia punctată și 
lipește cele două părți.

Așază cărțile de joc cu drapelul UE în sus 
și încearcă să găsești perechile de steaguri 

întorcând câte două cărți una după alta.

Decupează cărțile de joc 
urmând linia punctată.

Ia o foarfecă, creioane colorate și lipici.

Cum se pregătesc 
cărțile de joc
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Cehia
Regele Carol al IV-lea a dispus construirea Podului Carol în 1357 pentru a proteja capitala 
Praga împotriva inamicilor. Podul are o lungime de 516 metri și o lățime de 10 metri, 
16 arcade și 30 de statui înfățișând sfinți. Dacă te duci la Praga, nu uita să cauți câinele 
reprezentat în basoreliefurile de pe pod: se spune că dacă îl atingi, îți va purta noroc!

Cunoști  
aceste locuri?

Bulgaria
Știi ce este o mănăstire? Este un loc în care trăiesc și muncesc călugări. Călugării își dedică 
viața predicării cuvântului lui Dumnezeu, îi ajută pe cei bolnavi și săraci și se ajută reciproc. 
Mănăstirea Rila, din Sofia (capitala Bulgariei), poartă numele eremitului bulgar Ioan de Rila. 
În urmă cu sute de ani, acesta a locuit singur, într-o peșteră. A fost ulterior numit Sfântul 
Ioan de Rila, iar multe persoane vizitează acum această mănăstire care îi poartă numele.

Belgia
Acesta este Atomium. A fost construit în 1958 pentru Expoziția Universală de la 
Bruxelles, capitala Belgiei. Reprezintă o moleculă de fier, mărită de 165 de miliarde de ori! 
Monumentul este compus din nouă sfere, unite prin tuburi. Poți intra în aceste sfere sau 
poți urca cu un ascensor direct în vârf, de unde poți vedea tot Bruxelles-ul!

Danemarca
Acest port colorat se numește Nyhavn, ceea ce în daneză înseamnă „noul port”, deși 
de fapt este vechiul port al capitalei Danemarcei, Copenhaga. În acest port sunt multe 
construcții în culori vii , din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea (case, magazine, cafenele și 
restaurante), precum și multe nave istorice din lemn.

Germania
Construită în 1788, Poarta Brandenburg din Berlin este unul dintre cele mai renumite 
simboluri naționale ale Germaniei. A fost închisă în 1961, când s-a construit Zidul 
Berlinului care separa Germania de est de Germania de Vest. Când Zidul a fost distrus, în 
1989 și țara s-a reunificat, aceasta a devenit din nou poarta de intrare într-una din cele 
mai elegante șosele din oraș și un simbol al unității țării.



13

Estonia 
Tallinn este capitala Estoniei, iar orașul vechi este unul dintre cele mai bine conservate 
din Europa. Însă Tallinn are și cartiere moderne. Poate ai auzit de Silicon Valley din 
California, în Statele Unite? Este regiunea unde au fost înființate companii precum Google 
și Facebook. Ei bine, Tallinn este denumit adesea un Silicon Valley al Europei, deoarece aici 
lucrează mulți experți IT.

Franța
Turnul Eiffel din Paris este unul dintre cele mai renumite monumente din lume. Poartă 
numele arhitectului Gustave Eiffel, cel care a construit turnul pentru Expoziția Universală 
de la Paris din 1889. Până în 1928, când a fost construită clădirea Chrysler la New York, 
Turnul Eiffel a fost cea mai înaltă clădire din lume.

Croația
Acoperișul bisericii Sfântul Marcu din capitala Croației, Zagreb, este celebru pentru culorile 
ale: acesta reprezintă stema fostelor regate ale Croației, Slavoniei și Dalmației și pe cea 
a orașului Zagreb, un castel alb pe fond roșu. Stema este o imagine compusă din diverse 
elemente, uneori cu lei și balauri, și era des utilizată în trecut, fiind pictată pe scuturile 
soldaților care plecau la război. Multe familii bogate aveau propria lor stemă, iar unele 
dintre ele o mai folosesc chiar și în zilele noastre.

Irlanda
Faleza de la Moher din comitatul Clare din Irlanda este o minune a naturii. Având o lungime 
de 14 km, este vizitată în fiecare an de aproximativ 1,5 milioane de persoane care doresc 
să admire formațiunile stâncoase, plantele, păsările și alte specii sălbatice. Ai văzut filmul 
„Harry Potter și prințul semipur”? În el apare Faleza de la Moher...data viitoare când vezi 
filmul încearcă să o identifici!

Grecia
Acropolis este dealul mare stâncos din Atena, capitala Greciei, pe care au fost construite 
multe temple grecești. Acestea serveau drept refugiu pentru populația din Atena, în caz 
de atac. Partenonul este cel mai mare templu și îi este dedicat Atenei, zeița greacă a 
înțelepciunii. Iar orașul Atena a fost numit după ea.

Spania
Lucrările pentru construirea bisericii Sagrada Familia din Barcelona au început în 1882, 
dar nu au fost niciodată finalizate și sunt încă în curs. Biserica a fost proiectată de celebrul 
arhitect Antoni Gaudí și se preconizează că va fi finalizată în 2026, an care va marca 
împlinirea a 100 de ani de la moartea lui Gaudí.
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Cipru 
Biserica Sfântul Lazăr (Agios Lazarus) din Larnaca (Cipru) a fost construită în urmă cu 
aproximativ 1 200 de ani în fața mormântului Sfântului Lazăr. Lazăr a trăit în aceeași 
perioadă cu Isus. Când a murit, se spune că Isus l-a adus din nou la viață. Ulterior, Lazăr 
a plecat în Cipru și a devenit primul episcop de pe această insulă (era responsabil cu 
personalul care gestiona bisericile) și sfântul patron, adică protectorul localității Larnaca.

Lituania
Turnul Gediminas este ceea ce a rămas din castelul din capitala Lituaniei, Vilnius. 
Construcția sa s-a încheiat în 1409. Legenda spune că, după o zi de vânătoare, Marele 
Duce Gediminas a visat că, în vârful dealului unde a vânat, a apărut un lup de fier mare 
care urla cu forța a sute de lupi! Când i-a povestit magului visul său, acesta i-a spus că ar 
trebui să construiască un oraș în acel loc, care ulterior va deveni superb și celebru.

Italia
Pisa este un oraș din Italia în care, în 1173, a fost inițiată construcția unui turn. Când 
constructorii au ajuns la etajul al doilea, turnul a început să cedeze și să se încline. Și de 
peste 900 de ani este în poziția asta! După ce turnul a fost consolidat pentru a se evita 
căderea sa, vizitatorii pot urca din nou cele 294 de trepte pentru a ajunge în vârful lui.

Letonia
Casa Capetelor Negre se află în centrul istoric al orașului Riga, capitala Letoniei. Construită 
în secolul al XIV-lea, a fost distrusă în al Doilea Război Mondial și apoi reconstruită 
în 1995. Numele său provine de la un grup de proprietari de magazine și de armatori 
necăsătoriți care organizau aici multe festivități și petreceri. Se spune că tradiția de a 
amplasa un pom de Crăciun s-a născut în momentul în care Capetele negre au început să 
cânte și să danseze în jurul unui pom în perioada Crăciunului.

Ungaria
Această clădire majestuoasă găzduiește Parlamentul Ungariei, la Budapesta. Este situată 
pe malurile Dunării, al doilea fluviu ca lungime din Europa. Parlamentul este locul în care 
aleșii poporului se întâlnesc pentru a discuta și decide ce trebuie să facă pentru țara lor, 
cum ar fi construirea de drumuri, ce materii trebuie predate în școli, cum trebuie protejat 
mediul etc. Clădirea este atât de încăpătoare încât pentru construcția sa a fost nevoie de 
aproximativ 100 000 de oameni, 40 de milioane de cărămizi, jumătate de milion de pietre 
prețioase și chiar 40 de kilograme de aur!

Luxemburg
Construit în 1732, Fortul Thüngen făcea parte din zidurile ridicate în jurul orașului 
Luxemburg pentru a-l proteja împotriva atacurilor inamice. Este supranumit „cele trei 
ghinde”, din cauza celor trei ghinde aurite din partea de sus a fiecărui turn. Fortul a fost, 
de asemenea, înconjurat de un șanț adânc și în el se putea intra printr-o galerie subterană 
lungă. În prezent, este muzeu.
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Polonia
Cu o înălțime de 237 m, Palatul de Știință și Cultură din capitala Poloniei, Varșovia, 
este cea mai înaltă clădire din țară. Construită în 1955, găzduiește teatre, muzee și 
un cinematograf. În anul 2000, i s-a adăugat „orologiul mileniului”, secundarul având o 
lungime de aproape 4 metri!

Portugalia
Turnul Belem este un simbol al vremurilor în care Portugalia a trimis exploratori pentru 
a descoperi noi tărâmuri. Construit în 1519, este situat pe malul fluviului Tagus și a fost 
utilizat pentru a proteja capitala, Lisabona.

România
Situat în Transilvania, o regiune din România, castelul Bran este renumit fiind cunoscut 
drept „castelul contelui Dracula”. Cu toate că vampirul-conte există doar într-un roman, el 
a fost inspirat de o persoană reală, Vlad Țepeș, iar acest castel - în care probabil că Vlad 
nu a pășit niciodată - se aseamănă mult cu cel descris în roman.

Malta
Inaugurată în 1577, catedrala Sfântul Ioan din capitala La Valletta este dedicată Sfântului 
Ioan Botezătorul, numit astfel pentru că el este cel care l-a botezat pe Isus Cristos. Multe 
scene reproduse în interiorul Catedralei, inclusiv pe tavanul bine decorat și pe altar, 
ilustrează momente din viața Sfântului Ioan.

Țările de Jos
Satul Kinderdijk (care înseamnă „digul copiilor”) este situat în provincia Olanda de Sud. Un 
dig este un baraj construit pentru a recupera terenurile care, altfel, ar fi inundate de apă, 
de exemplu de-a lungul coastei mării. În jurul anului 1 740, olandezii au construit aceste 
19 mori de vânt pentru a evita ca terenurile aflate sub nivelul mării să fie inundate.

Austria
Austria are multe munți - majoritatea fac parte din lanțul muntos numit Alpi, care este 
atât de mare încât se întinde și în alte țări. Cel mai înalt munte din Austria se numește 
Großglockner. Iarna, acești munți sunt acoperiți de zăpadă, Austria fiind o destinație de schi 
foarte populară!
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Finlanda
Catedrala din Helsinki, cu turnul său înalt, de culoare verde și celelalte patru turnuri mai 
mici, a devenit simbolul orașului. De asemenea, este un reper și pentru cei care ajung aici 
pe mare. A fost construită în 1852, în semn de omagiu către Țarul Nicolae pe vremea când 
Finlanda făcea parte din Rusia.

Slovenia
Lacul Bled, situat în partea de nord-vest a Sloveniei, este o destinație turistică foarte 
populară. Pe insula de pe lac există mai multe clădiri, însă cea mai vizitată este biserica 
Adormirea Maicii Domnului. Se zice că aceasta le aduce noroc cuplurilor proaspăt 
căsătorite dacă soțul își poartă soția în brațe până în vârful turnului bisericii, urcând cele 
99 de trepte de piatră.

Suedia
Având forma unei mingi de golf, Globul Ericsson este cea mai mare construcție emisferică 
(însemnând jumătate de sferă) din lume. Inaugurat în 1989, este o arenă interioară 
utilizată pentru a găzdui turnee de hochei pe gheață, spectacole și concerte rock. Noaptea 
este iluminat și poate fi văzut de la kilometri distanță!

Slovacia
Castelul Bratislava, situat pe un deal deasupra Dunării, datează din secolul al IX-lea. De-a 
lungul anilor, a suferit multe modificări și a fost chiar afectat de un mare incendiu în 
1811. Castelul are patru aripi, fiecare dintre acestea având un turn în partea de sus. La un 
moment dat, bijuteriile Coroanei Ungariei erau păstrate în turnul din partea de sud-vest, pe 
vremea când Slovacia era sub stăpânirea Austro-Ungariei.


