
Kochane Sikorki. W tym tygodniu poznajemy wiadomości na temat Europy oraz Unii Europejskiej.  

 

1. Poproście rodziców o przeczytanie „Legendy o Europie” – załącznik.  

 

Podobała Wam się legenda?  

 Kim była Europa? 

 Jak miał na imię władca wszystkich bogów, który zakochał się w Europie? 

 W jakie zwierzę zamienił się Zeus? Dlaczego? 

 W jakim miejscu spotkała Europa Zeusa zamienionego w byka? 

 Jak zareagowała Europa na widok Zeusa zamienionego w byka? 

 Czy Europa bała się byka? Dlaczego nie? 

 Dokąd zabrał Zeus Europę? 

 Jak długo trwała podróż? 

 Na jakiej wyspie wylądowali Zeus i Europa? 

 Dlaczego nasz kontynent wg legendy nazywa się Europa? Kto nadał naszemu kontynentowi tę 

nazwę? 

 

2. Maskotka Syriusz 

 

Kochani poznaliście flagę i hymn Unii Europejskiej. Symbolem Unii Europejskiej jest również 

maskotka, która ma na imię Syriusz  😊  Imię jej pochodzi od najjaśniejszej gwiazdy. Syriusz jest 

uśmiechniętą stonogą! 😊 Ma kolor niebieski i jest ubrany w granatową koszulkę z żółtymi 

gwiazdkami, takimi samymi, jakie znajdują się na fladze Unii Europejskiej i w białe rękawiczki. 

Maskotka prezentuje otwartą postawę. 

Kochani, to nie wszystko 😊 Sympatyczna maskotka w każdym kraju może być ubrana inaczej! 😊 

Każdy kraj może ubrać maskotkę w coś co ten kraj charakteryzuje 😊  

 Francja – Syriusz jest ubrany w czarną czapkę i ma akordeon. 

 Niemcy – Syriusz jest ubrany w zielony kapelusz, w ręku trzyma kijek. 

 Włochy – Syriusz gra na banjo. 

 Hiszpania – Syriusz gra na gitarze. 

 Dania – Syriusz trzyma wiosło. 

 Holandia – Syriusz trzyma bukiet kwiatów. 

 Portugalia – Syriusz zszywa rybackie sieci. 

 Finlandia – Syriusz ma ekwipunek do jazdy na nartach i jest ubrany w zimową czapkę. 

 Austria – Syriusz ma w dłoni tort, na głowie perukę. 

 Irlandia – Syriusz ma zieloną czapkę, w dłoni trzyma koniczynkę. 

 Wielka Brytania będąca do niedawna członkiem Unii Europejskiej – Syriusz jest ubrany w 

czarny melonik. 

 

 

 

 

 



 

3. Maskotka Syriusz – praca plastyczna – kontur w załączniku. 

Sikoreczki, jak już wiecie, nasz kraj nie ma swojej maskotki Syriusza. Spróbujcie zaprojektować 

dowolną techniką strój dla Syriusza z elementami polskimi. Karta pracy z konturem Syriusza w 

załączniku. Pochwalcie się swoimi dziełami na naszym facebookowym profilu 😊 
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