
Piątek 04.02.2022 

Dzień dobry Motylki!!! 

 Ponownie zapraszam Was do lodowej krainy. Dzisiaj sprawdzicie i utrwalicie swoje 

wiadomości o Grenlandii, jej charakterystycznych cechach, ludności oraz zwierzętach tam 

zamieszkujących. Życzę Wam miłej zabawy i nauki oraz zdrowego weekendu.  

Pozdrawiam serdecznie pani Agnieszka 

Tematyka tygodnia: W lodowej krainie 

Temat dnia:  Kraina śniegu i lodu 

 
 „Lodowa kraina”  - tekst Jolanta Zapała. 

Dziś Treflinka Wam opowie 

o krainie skutej lodem. 

Tam, gdzie góry są lodowe, 

tam, gdzie mróz i zima trzyma.  

Słonko się odbija w lodzie,  

to lodowa jest Kraina.  

Wszędzie biało, długa zima.  

Tutaj spotkasz też pingwina.  

Pingwin żyje w wielkim stadzie,  

ma rodzinę w swej gromadzie.  

Pingwin bardzo dobry pływak. 

Ptak to jakiś śmieszny dziwak. 

Nie potrafi latać, nie umie też skakać, 

za to w wodzie szybko lubi rybki łapać. 

Arktyka zimne wody,  

wszystko wkoło skute lodem.  



A przy brzegu oceanu,  

foki leżą całkiem same.  

Tłuste, wielkie foki dwie,  

lubią zimno to się wie. 

A polarny niedźwiedź biały,  

wcale nie jest taki mały.  

Grube futro grzeje misia,  

by mu ciepło było dzisiaj. 

  

W noc polarną też dla Ciebie,  

zorza błyszczy się na niebie.  

Cud zjawisko niesłychane,  

Eskimosom dobrze znane. 

Eskimosi ludzie zimy,  

też z lodowej są krainy. 

Teraz potrzyj nosek z noskiem,  

powitanie eskimoskie.  

W ciepłych iglach zamieszkują,  

chociaż z lodu je budują. 

W skóry zwierząt są odziani,  

Eskimosi są nam znani. 

Sanie ciągną renifery, 

zaprzęg liczy ich że cztery.  

Tu nie jeżdżą samochody,  

w saniach szuka się wygody.  

Wszędzie śnieg i zima biała,  

tę krainę zasypała. 

Lato tam jest bardzo krótkie.  

I czy lato jest cieplutkie?  

Też jest zimno, wiatry wieją,  

lody szybko nie stopnieją.  

Trudno żyć, gdy zima wkoło,  

wcale nie jest im wesoło.  

Lecz zwierzęta oraz ludzie  

żyć potrafią w wielkim trudzie. 

 

Rozmowa na temat treści:   

- Jak wygląda Kraina Lodu?  

- Jakie zwierzęta tam mieszkają?  

- Jak nazywają się Ludzie Lodu ?  

- Jak nazywa się mieszkanie Eskimosa?  

- Jak sobie radzą zwierzęta i ludzie by przetrwać w zimnie?  

- Co można zobaczyć w noc polarną? 

 



Zabawa „Zimowy masażyk”.  

Biały puszek nad głowami,    

(palcami delikatnie oklepujemy głowę dziecka) 

skrzypi śnieżek pod nogami.  

( delikatnie szczypiemy plecy dziecka) 

Tęgi mróz szczypie w uszy,     

(delikatnie szczypiemy uszy) 

biały śnieg wszędzie prószy.  

(palcami oklepujemy całe plecy) 

Zabawę możemy odwrócić i jeszcze raz powtórzyć wierszyk, tym razem dziecko wykonuje 

nam masażyk.. 

 

„Zwierzęta Grenlandii” – rozwiązywanie zagadek słowno - obrazkowych. 

 

 
Jestem jak bracia, wielkiej postury, 

ostre mam zęby oraz pazury, 

ale choć biała u mnie jest skóra,  

to u kuzynów czarna lub bura.   (niedźwiedź polarny) 

 

W lodowej krainie  

Choć z różnej świata jesteśmy strony, 

wszyscy wspaniałe mamy ogony.  

Kuzynek z lasu rudy lub szary,  

ja śnieżnobiały. Może to czary?   (lis polarny) 



Kto to: czarne, wąsate. 

W futrze zimą i latem. 

Lubią mroźną pogodę, 

łowią ryby pod lodem.     (foka) 

 

Tam, gdzie są lodowe kry,  

pływa ssak, który ma kły.  

Cztery płetwy ma on też… 

Wiesz już kto to? To się ciesz.   (mors) 

 

W bajkach nos czerwony mam,  

Mikołaja wiozę wam.   (renifer) 

 

Informacje dla rodzica i dziecka: 

Wśród ssaków należy wymienić renifera, żyjącego w dużych stadach na Grenlandii, zające  

bielaki i niedźwiedzie, lisy polarne, wilki, woły piżmowe; z ptaków żyją tu: nurzyk, alki   

i sowa śnieżna. Olbrzymia większość spotykanych na tym obszarze ptaków morskich nie  

gniazduje tam, a jedynie żeruje w czasie krótkiego okresu obfitości pożywienia. W morzu  

żyją  wieloryby  i  foki,  których  liczba  jednak  w  następstwie  bezplanowej  eksploatacji  

jest znacznie mniejsza niż pierwotnie. Do najbardziej znanych zwierząt tego obszaru należą:  

niedźwiedź polarny, karibu piesiec, leming, zając, bielak, wół piżmowy, walenie, foki, sowa  

śnieżna, rybitwa popielata, nurzyk. Na Grenlandii żyje ok. 700 gatunków owadów i 

pajęczaków: liczne komary, motyle, trzmiele i pająki.  

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

 

 



 


