
Data: 04.06.2020r.  

Tematyka tygodniowa: Tacy sami, a jednak inni 

Temat dnia: Wyprawa na Grenlandię 

 

Dzień dobry kochani!  

Dzisiaj przeniesiemy się na Biegun Północny! 

A tam jest bardzo zimno.  

 

Chciałabym, byście spośród wklejonych poniżej rzeczy, wybrali 

te, które nadają się na naszą wyprawę (tam, gdzie żyją Eskimosi)  

 



                      

                           
 

 

Na pewno poradziliście sobie doskonale! Brawo! 

 

Zapraszam teraz na ,,Bajkę dla dzieci o Biegunie Północnym” : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D2_IgH22L4k\ 

 

 

Teraz chwilka na rozruszanie. Spójrzcie, jak dzieci z innego 

przedszkola aktywnie uczestniczą w zajęciach. Przyłączcie się do nich 

😊 . Mamę z tatą także zapraszamy! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EAce5cPCJV0 

 
Przygotowałam dla Was historyjkę obrazkową:  

„Odarpi, syn Egigwy” - H. Szayerowa. Popatrzcie i posłuchajcie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D2_IgH22L4k/
https://www.youtube.com/watch?v=EAce5cPCJV0


To Odarpi. Mały chłopiec Eskimosek. 

Oczy czarne, jak paciorki, płaski nosek. 

 

 

 



Żyje w kraju wiecznej zimy, wiecznych śniegów. 

I ma samych Eskimosów za kolegów. 

A, że w skórach chodzą wszyscy Eskimosi, 

Więc Odarpi też niedźwiedzie futro nosi. 
 

 

 



Mieszka w igloo, igloo śnieżnej chacie z bloków lodu. 

Jeszcze dziadek sam zbudował je za młodu. 
 

 



A do szkoły co w odległym jest okręgu 

Wiozą chłopca na saneczkach psy w zaprzęgu. 

I Odarpi widzi ciągle w czasie biegu, 

Renifery mech skubiące, gdzieś z pod śniegu. 
 

 



Gdy Odarpi leży nocą w swym śpiworze. 

To mu do snu lodowate huczy morze. 

A gdy mały Eskimosek mocno zaśnie, 

Sen mu inne niż wam opowiada baśnie. 
 

 



 

Pytania do opowiadania: 

-Kim jest Odarpi? (Eskimosem) 

-W co się ubierają Eskimosi? (futra zwierząt, np. futro niedźwiedzia) 

-Gdzie mieszka?(w igloo)  

-Czym jedzie do szkoły Odarpi? ( sankami) 

-Kto ciągnie te sanie? (psi zaprzęg) 

 

No dobrze kochani! Popatrzcie teraz  na obrazek i powiedzcie, co 

na nim jest? Tak, to foki. Tylko wyglądają trochę inaczej, bo są 

kolorowe.  

 

Odpowiedz na pytania: 

-Ile jest fok? (4) 

-Która foka jest różowa? (trzecia) 

-Która foka jest niebieska?(pierwsza) 

-Która foka jest żółta (druga) 

-Która foka jest czerwona? (czwarta) 



 

-Ile jest fok na tym obrazku? (4) 

-Która foka jest największa? (trzecia) 

-Która foka jest najmniejsza? (czwarta) 

 

Popatrzcie jakie zwierzęta można tam spotkać: 

 



 

 

Na koniec wrzucam  jeszcze kilka fotografii z Bieguna 

Północnego: 

 

 



 

 

 



 

 

 



Chcielibyście mieszkać na Grenlandii?   

Bo ja nie😊 Uwielbiam jak świeci słońce i można wychodzić na dwór 

w krótkim rękawku 😊  

 

Na dzisiaj to wszystko. Jutro wybierzemy się na wycieczkę 

do ciepłego kraju .  

Ściskam Was mocno! 

P. Angelika 


