
Środa 02.02.2022r. 

 

Dzień dobry drogie Motylki!!! 

 Zapraszam  Was do lodowej krainy gdzie poznacie przesympatyczne zwierzęta, które 

przedstawiają zdjęcia poniżej. Dowiecie się także kilku ciekawostek z życia pingwina. 

 

Temat: „Lodowa Kraina”  

 Temat: „Rodzina pingwinów” 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pzuNKN2Iv-A 

 

Informacje dla rodzica i dziecka: 

Pingwin królewski  – duży nielotny ptak wodny z rodziny pingwinów, zamieszkujący 

chłodne oceany półkuli południowej. Gnieździ się na obrzeżach Antarktydy, Ziemi Ognistej, 

Falklandach i innych wyspach tej części świata. Jeden z najbardziej znanych gatunków 

pingwinów, zaraz po pingwinie cesarskim. Między płciami nie ma różnic w ubarwieniu. 

Upierzenie  na  szyi    i  barkach  jasnoszare,  na  grzbiecie  ciemnoszare  z  granatowym  

https://www.youtube.com/watch?v=pzuNKN2Iv-A


połyskiem. Policzki i gardło pomarańczowe, brzuch biały. Boki dzioba różowe, pozostałe 

części czarne. Pisklęta są brązowe, czasami blado pomarańczowe, aż do pierzenia. 

Wymiary średnie: długość ciała ok. 90 cm (z ogonem), masa ciała ok. 11 – 15 kg; samce 

nieco większe od samic. 

Gniazdo: Nie budują gniazd. Tworzą ogromne kolonie (do kilkudziesięciu tysięcy par), które 

najczęściej są tworzone na delikatnie pochylonych plażach. 

Jaja: Składa 1 jajo raz na 2 lata (często 2 lęgi w przeciągu 3 lat). Część ptaków składa jajo  

wcześniej, w listopadzie (pisklęta wykluwają się w styczniu), a część później, w styczniu (pi- 

sklęta wykluwają się w marcu).  

Wysiadywanie: Jajo jest wysiadywane na zmianę przez samca i samicę przez ok. 55 dni. 

Rodzice trzymają jajo na stopach i przykrywają fałdą brzuszną. Zmieniają się co 6 – 18 dni; to 

z nich, które nie wysiaduje, płynie żerować. Po wykluciu pisklęta są jeszcze trzymane na 

stopach rodziców przez 30 – 40 dni, aż wykształcą puch i będą zdolne regulować temperaturę 

ciała.  

Młode pozostają w kolonii przez całą zimę, gromadząc się w szkółki. W tym czasie rodzice  

polują, tylko od czasu do czasu karmiąc pisklęta. Przerwy między karmieniami dochodzą  

do 3 miesięcy, w tym czasie młode tracą do 50% masy ciała. Zdrowe pisklęta są zdolne  

przeżyć 5 miesięcy bez pokarmu. Pierzenie odbywa się następnego lata (okres tworzenia  

piór trwa od 14 do 16 miesięcy). 

Pożywienie: Ryby, kryl, morskie skorupiaki i kałamarnice. Zdobywają pożywienie nurkując, 

z reguły na 150 – 300 m (maksymalna zarejestrowana głębokość – 500 m). 

 

Słuchanie piosenki „Pingwin” 

 
https://www.youtube.com/watch?v=C3hg36xItpM 

 

1. Ja jestem mały pingwin, 

pokażę teraz Wam, 

jak chodzę tip-topami, 

https://www.youtube.com/watch?v=C3hg36xItpM


bo nóżki krótkie mam. 

Ref: Tip-top, Tip-top, Tip-top. 

Tip-top, Tip-top, Tip-top. 

Tip-top, Tip-top, Tip-top. 

Tip-top, Tip-top, Tip-top. 

Tip-top, Tip-top, Tip-top. 

2. Ja jestem mały pingwin, 

saneczek nie mam, nie. 

Bo ja na swoim brzuszku, 

uwielbiam ślizgać się. 

Ref: Tip-top, Tip-top, Tip-top. 

Tip-top, Tip-top, Tip-top. 

Tip-top, Tip-top, Tip-top. 

Tip-top, Tip-top, Tip-top. 

Tip-top, Tip-top, Tip-top. 

3. Ja jestem mały pingwin 

i rybki lubię jeść. 

Wciąż pływam w zimnej wodzie, 

nurkuję śmiało też. 

Ref: Tip-top, Tip-top, Tip-top. 

Tip-top, Tip-top, Tip-top. 

Tip-top, Tip-top, Tip-top. 

Tip-top, Tip-top, Tip-top. 

Tip-top, Tip-top, Tip-top. /x2 

Rozmowa na temat piosenki: 

- O kim jest mowa w piosence? 

- Czy jest ona wesoła czy smutna?  

- Jak porusza się pingwin? 

- Co najchętniej lubi robić? 

 

Zabawa „Chodzimy tip-topami”. 

Dziecko porusza się jak pingwin w rytm melodii śpiewając refren (ręce wzdłuż tułowia,  

dłonie i stopy skierowane na zewnątrz). 

 

„Łapiemy rybki” – zabawa dydaktyczna. 

Pomoce: papierowe rybki ze spinaczem ( wykonują dzieci według własnego pomysłu), wędki 

(laska gimnastyczna lub kijek ze sznurkiem zakończonym  magnesem),  niebieskie  kartki, 

kredki, 

   

Zagadka: 

Ptak, co swetrów nie nosi 

ani też szalika. 

We fraku nurkuje 

i po lodzie bryka.  /pingwin/ 



Rodzic rozkłada na dywanie okręgi wycięte  z niebieskich kartek  imitujące wodę, a do środka  

wkłada rybki z papieru z zaczepionym spinaczem. Dziecko ma dyspozycji wędkę (laska 

gimnastyczna ze sznurkiem lub kijek, na końcu którego zaczepiony jest magnez). Zadaniem 

dziecka jest złowienie jak najwięcej rybek dla swojej grupy. Po zakończonych „połowach” 

dziecko liczy ryby i próbuje  podzielić je sprawiedliwie między siebie a pozostałych 

członków rodziny (tak aby każdy miał po tyle samo). Gdy zdarzy się tak, że sprawiedliwy 

podział będzie niemożliwy, dziecko  podaje propozycję, jak rozwiązać problem, tak aby nikt 

nie został pokrzywdzony. 

 
 

Jeśli do zabawy nie macie odpowiednich akcesoriów to polecam zmodyfikować zabawę i 

łowić rybki ( makaron) wędką ( rurka do picia) tak jak na zdjęciu poniżej. 

 
 



Jeśli nadal macie ochotę popracować to dla nadaktywnych poniżej znajdują się karty pracy. 

Życzę miłej nauki i zabawy. Pozdrawiam Was serdecznie pani Agnieszka 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


