
Czwartek 03.02.2022r. 

Temat tygodnia: „Lodowa kraina” 

Temat dnia: „Igloo” 

 
Informacje dla rodziców i dzieci: 

Nazwa Grenlandia oznacza “kraj ludzi”. Prawie 80 procent masy ziemi pokryta jest pokrywą 

lodową i lodowcami. Połowy wielorybów, łowiectwo i rybołówstwo są głównymi źródłami 

dochodów mieszkańców Grenlandii. W ostatnich latach rozwija się również branża 

turystyczna. Flaga tego kraju to niedźwiedź polarny na niebieskiej tarczy – niedźwiedź 

polarny ma symbolizować faunę Grenlandii, a niebieski symbolizuje Oceany Atlantyckie 

i Arktyczne. Eskimosi pochodzą z północnej części Stanów Zjednoczonych na Alasce, w 

Kanadzie i Rosji. Obecnie Eskimosi znajdują się na Grenlandii i północnej części Ameryki 

Północnej.  

Eskimos żyje w wyjątkowym domu zbudowanym ze śniegu, zwanym Igloo. To połowa 

prawdy. Eskimos nie mieszka jednak w Igloo na zawsze. Jest to tymczasowy dom, 

budowla z blokami lodowymi z dziurą, które zapewniają Eskimosowi schronienie 

podczas polowań. Stałe domy Eskimosów zbudowane są w tym samym stylu co igloo. 

Domy te wykonane są z drewna, skóry fok i wielorybów. Skóra fok używana jest jako 

dach, który zapewnia ciepło. Ponadto podczas bardzo krótkich letnich dni Eskimos 

mieszka w domach wykonanych ze skóry zwierząt. 

 



 

O życiu Eskimosów decyduje to, co je otacza. Żyją w zimnym środowisku, głównie w pobliżu 

oceanów. Oczywiście ryba jest ich podstawowym posiłkiem. Bazują na mięsie zwierząt 

śnieżnych i morskich. Trudno im znaleźć owoce czy warzywa. Foki i niedźwiedzie polarne 

stanowią część ich pożywienia. Jedzą surowe ryby i gotowane mięso z olejem fokowym. Olej 

z fok służy również do ogrzewania domów. 

Eskimosi noszą sukienki wykonane ze skór zwierząt. Ponieważ klimat zawsze będzie zbyt 

zimny i mroźny, nie ma różnicy w odzieży między płcią i wiekiem. 

Obuwie wykonane jest z wodoodpornej skóry uszczelniającej. Odzież, która jawi się jak 

długi płaszcz wykonany jest z niedźwiedzia polarnego lub lisa. Podobnie jak kangury, matka 

małego Eskimosa nosi dziecko w saszetce w futrze. 

Eskimos to bardzo twórczy ludzie. Skóry zwierzęce są wykorzystywane przez nich na wiele 

sposobów np. do tworzenia dzieł sztuki. Na przykład maski, fantazyjne ubrania z futrem 

zwierzęcym. 

 

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 23. 

„Idziemy po śladach” – marsz w szeregu za rodzicem. 

„Zabawy na śniegu” – naśladowanie różnych zabaw dzieci na śniegu. 

Dziecko wymienia  zabawy na śniegu i naśladuje je. 

„Rzuty śnieżką” - zabawa z elementem rzutu. 

Dziecko  naśladuje lepienie śnieżek, skłon po śnieg, ugniatanie i rzut śnieżką. 

„Lepimy bałwana” - ćwiczenie tułowia. 

Dziecko  naśladuje toczenie kuli śniegowej, ustawia  ją, toczy kolejną... 

„Wracamy do domu” - ćwiczenie orientacji. 

Dziecko znajduje sobie dowolne miejsce w pokoju . Na hasło „wracamy do domu”, szybko 

wraca  do wybranego przez siebie miejsca. Na hasło „idziemy na spacer” – spaceruje po 

pokoju. 

 

Rozwiązywanie zagadek: 

Co za białe piórka, 

sypie zimą chmurka? (śnieg) 

 



Szczypie w uszy, 

nos czerwieni. 

W szklaną taflę 

wodę zmieni. (mróz) 

 

Może być na rzece 

albo na jeziorze. 

Z niego długie sople, 

kiedy mróz na dworze. (lód) 

 

Żyją sobie spokojnie w domkach z lodu, 

nie bojąc się śnieżycy, ani chłodu. 

Pogodnie mrużą swoje oczy skośne, 

gdy wieją wiatry północne nieznośne. 

Każdy z nich przez rok cały futro nosi, 

czy wiesz, kto to taki? To ..... (Eskimosi!) 

 

Z lodowych klocków 

dom nie wysoki. 

Jego lokator, 

jadł mięso foki. (igloo) 

 

Rozmowa na temat zagadek: 

 

- Kto mieszka w dalekiej, mroźnej krainie? 

- Jak ubierają się Eskimosi? 

- Jak wygląda jego dom i z czego jest zbudowany? 

 



– Popatrzcie jak wygląda dom Eskimosa. To igloo. Zrobiony jest z bloków lodu. Wejście do 

niego jest bardzo malutkie. W środku jest jeden pokój. 

– Jak myślicie, czy da się tam mieszkać w tak strasznym zimnie? 

– Jak wygląda dom Eskimosa, czy jest podobny do naszych domów? 

 

Igloo z klocków 

Ponieważ aktualnie nie ma śniegu proponuję Wam zbudowanie według waszego pomysłu 

igloo z klocków które macie w domu.  

 

 „Lodowa kraina” – wydzieranka. 

Do wykonania tego zadania potrzebne Wam będą dwie kartki jedna niebieska, druga biała 

oraz klej. Z białej kartki wydzieramy małe kawałki papieru i układamy całą lodową krainę 

na niebieskiej kartce. Na tak powstałym krajobrazie możecie  narysować, wyciąć i wkleić 

lub ulepić z plasteliny Eskimosa, pingwina, fokę, morsa, niedźwiedzia.  

 

Życzę Wam miłego dnia i super pomysłów  pani Agnieszka  

 


