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MIEJSCE

NA MAPIE

Estonia, inaczej 

Republika Estońska, 

leży w północno-

wschodniej Europie, 

nad Morzem 

Bałtyckim.

STOLICA - TALLINN

GODŁO



ZWYCZAJE
W obchody świąt religijnych wplatano pogańskie elementy jak:

• 3- dniowe młodzieżowe zabawy z muzyką i tańcami podczas 

Zielonych Świątek,

• obchody Nocy Kupały - palenie ognisk i skakanie przez ogień,

• puszczanie na wodę wianków p.w. św. Jana w wigilię jego 

święta.

Ciekawym zwyczajem jest wiosenne stawianie wysokich huśtawek 

przez młodzież, połączone jest to ze śpiewaniem piosenek, których 

refreny naśladują odgłos huśtania.



STROJE 
LUDOWE

W estońskich strojach
ludowych widoczne są

wpływy "kultury wyższej", 
jak i podobieństwa ze 

strojami krajów sąsiednich. 
Najstarszy strój ludowy

datowany jest na XI wiek.



STEREOTYPY

1. Estonia to taka Polska, tylko mniejsza.

2. Estończycy (szczególnie mężczyźni) są niezwykle 

powolni.

3. Obcowanie z naturą cieszy Estończyków bardziej niż 

towarzystwo sąsiadów.

4. Estonia to kraj egzotyczny, jest to odludzie, gdzieś w 

leśnej głuszy lub na wybrzeżu.



DANIA REGIONALNE
Sauerkraut

(Kiszona Kapusta)

Vastlakukkel

(Słodka Bułka z Kremem)

Küpsetatud Õunad

(Pieczone Jabłko)

Rosolje

(Sałatka Ziemniaczano - Buraczana)

Kama

(Deser z Mieszanki Mąk)

Lillkapsas Juustukastmes

(Kalafiorz Serem)



SPORTY

• Koszykówka - jeden z najpopularniejszych sportów.
Drużyna gra nie tylko na szczeblu krajowym, ale także
międzynarodowym.

• Kiiking - celem zawodników jest wykonanie obrotu o 360°
na specjalnej huśtawce. Wynik uzależniony jest od długości
pionowych słupków, na których wykonywane są ewolucje –
im są dłuższe, tym lepiej.

Inne sporty: Siatkówka, Hokej, Kolarstwo, Piłka Nożna.



Z CZEGO 
SŁYNIE 

ESTONIA?

Estonia jest najbardziej wolnym 
krajem na świecie, według The 

State of the World Liberty 
Project. Ma największą na świecie 

liczbę kraterów 
meteorytowych. Krater Kaali w 
Saaremaa jest tym, co pozostało 

z ostatniego gigantycznego 
meteorytu, który uderzył w obszar 

zamieszkały przez ludzi



RELAKS

Jedno z największych jezior w Europie –
Jezioro Pejpus, zachwyca krajobrazem, 

atrakcjami kulturalnymi
i architektonicznymi. Cztery parki narodowe 

i cztery krajobrazowe. Do Estonii 
należy 1500 wysp i wysepek Zatoki Ryskiej. 

Estońskie wybrzeże to plaże z około 80 
latarniami morskimi zlokalizowanymi 

wzdłuż linii brzegowej.

Malownicze, brukowane uliczki, przytulne 
kawiarnie i wyjątkowa atmosfera miasta 

zachwycą najbardziej wymagających 
turystów. Stolica – Tallinn to najpiękniejsze 

estońskie miasto, rozbrzmiewające 
wielojęzycznym gwarem.



ZNANE OSOBY

Johan Laidoner - Pokonał

Sowietów, w czasie wojny estońsko-

bolszweickiej.

Konstantin Päts -pierwszy

prezydent Estonii.
Toomas Hendrik Ilves -

obecny prezydent Estonii.



DZIĘKUJEMY 

ZA UWAGĘ
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