
NAUCZANIE ZDALNE - 3. 12. 2021 r. - piątek 

 

Krąg tematyczny: MOJE ZAINTERESOWANIA. 

 

Temat dnia: Lodowa kraina. 

„Co to jest lód?” – poznanie właściwości lodu.  

 

Do wykonania tego doświadczenia będziesz potrzebować: 

 kostki lodu, 

 słoik,   

 gorącą wodę w naczyniu oraz 

 kaloryfer i oczywiście nieocenioną pomoc Mamy lub Taty  

 

► „W co zamieni się lód?” – włóż kostki lodu do słoika i postaw na grzejnik. Cierpliwie 

czekaj na efekt. 

►  Do naczynia z gorącą wodą wrzuć kilka kostek lodu, co zauważyłeś? 

► „Jaki jest lód?” – wymień jego cechy (zimny, mroźny, mokry, twardy itp.) 

► „Czy lód ma smak?” – delikatnie dotknij językiem lód i opowiedz o swoich wrażeniach 

smakowych (wniosek: lód nie ma smaku). 

► „Czy lód umie pływać?” – wrzuć kilka kostek lodu do miski z wodą ciepłą i do miski z 

wodą zimną. Obserwuj, czy lód unosi się na wodzie czy też nie. 

 

Teraz proszę porozmawiaj z Rodzicem o swoich spostrzeżeniach po wykonaniu doświadczeń. 

 

Czas na „poruszanki”, zaproś do zabawy „Stonoga” Mamę, Tatę, pozostałych domowników:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VLO1dX8A0gw 

 

Jest na Ziemi takie miejsce, gdzie jest zawsze zimno, to jest biegun północny  

i południowy. Warunki klimatyczne, jakie tam panują są zupełnie inne niż u nas, tam zawsze 

są niskie temperatury, pada śnieg, zmarznięta ziemia jest cały rok, nie ma tam roślinności,  

a zwierzęta zamieszkujące te tereny musiały przystosować się do panujących tam warunków. 

 

Jeśli masz w domu globus, proszę odszukaj na nim miejsca, o których rozmawiamy. 

Teraz zobacz zdjęcia Arktyki i Antarktydy, opisz wygląd tych krajobrazów.   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VLO1dX8A0gw


 
 

 

 



Nazwij zwierzęta, które zamieszkują biegun północny i południowy: 

 
 

Na koniec spróbuj rozwiązać zagadki, powodzenia! 

 

W białym grubym futrze 

po śniegu spaceruje, 

chętnie w zimnym morzu 

sobie ponurkuje.(niedźwiedź polarny) 

 

Chociaż nie fruwa 

śmieszny to ptak. 

Nosi modny, 

czarny frak. (pingwin) 

 

To największe zwierzę świata, 

wiedzie wodny życia tryb. 

I choć rybą nie jest wcale, 

ma w swej nazwie wiele ryb.(wieloryb) 

 

Sympatyczne te zwierzaki rogate  

Ciągną Mikołaja sanie bogate.  

Do tego maja dobre maniery,  

Czy wiesz kto to taki? (renifer) 



Teraz posłuchaj wiersza H. Szayerowa o mieszkańcu kraju wiecznej zimy: 

 

„Odarpi, syn Egigwy”  

 

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. 

 

 

Po wysłuchaniu wiersza opowiedz historyjkę obrazkową: 
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 Pozdrawiam serdecznie, miłego weekendu życzę 

      p. Iwona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gdybyś się nudził(a) możesz pokolorować obrazki: 



 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 


