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Krąg tematyczny : Polarna wyprawa 

 

 

1. Symetryczne śnieżynki – wycinanka 

Dziecko składa kilkukrotnie białą kartkę ( powinna być kwadratowa), 

następnie nacina brzegi złożonej kartki. Po rozłożeniu otrzymamy kształt 

śnieżynki. 

 

 

2. Lodowa rzeźba -  zabawa dramowa. 

Dziecko porusza się swobodnie po pokoju przy muzyce. Na sygnał 

zatrzymania ( np. wyłączenie muzyki) , tworzy z ciała lodową rzeźbę i nie 

porusza się. 

 

3. Niedźwiedź brunatny czy polarny? – oglądanie obrazków, rozmowa. 



Oglądamy wspólnie z dzieckiem zdjęcia niedźwiedzia brunatnego i 

polarnego. Dziecko opowiada, czym charakteryzują się te zwierzęta, w 

czym są do siebie podobne, a czym się różnią. 

 

 
 

Niedźwiedź brunatny to chroniony ssak z rodziny niedźwiedzi. Ma masywną budowę 
ciała, krótką i grubą szyję, małą głowę i oczy i uszy, bardzo silne kończyny. Skóra 



porośnięta bardzo gęstym futrem w kolorze brązowym, zdarzają się też barwy 
kremowej i czarnej. Ma bardzo dobry węch i słuch. Żyje w  Eurazji, północnej Afryce, 
Ameryce Północnej. W Polsce można go spotkać w Tatrach, Bieszczadach i na Babiej 
Górze. Zamieszkuje trudno dostępne lasy górskie i nizinne. Zwykle aktywny głównie w 
nocy. Dużo wędruje za pokarmem. Dobrze pływa i wspina się po zboczach. Potrafi 
wspinać się na drzewa, ale tylko gdy jest młody. Potrafi szybko biegać ale krótko. 

W listopadzie zapada w sen zimowy, podczas którego nie pobiera pokarmu. Długość 
snu zależy od ilości zgromadzonego w organizmie tłuszczu i warunków pogodowych. 
Budzi się zwykle w marcu. Legowisko niedźwiedzia brunatnego to gawra, która 
znajduje się zwykle w jaskini, jamie skalnej lub wśród gęstych młodników. Niedźwiedź 
brunatny łatwo się oswaja. Oswojony niedźwiedź może żyć już tylko w zoo. 

Zwykle nie atakuje człowieka, chyba że broni młodych, jest ranny lub czuje się 
zagrożony z innego powodu. 

Jego pożywieniem są jagody, grzyby, żołędzie, zielone części roślin, miód, owady, 
ryby, żaby, ptaki, jaja, ssaki (od gryzoni po jelenie).  

W Polsce niedźwiedź brunatny znajduje się pod ścisłą ochroną gatunkową. Jest 
największym żyjącym drapieżnikiem w Polsce. Ma łagodne usposobienie, nie atakuje 
człowieka, wręcz go unika, jednakże sprowokowany może być bardzo groźny.  

W 2008 roku było ich w Polsce tylko 90 

Niedźwiedź polarny, niedźwiedź biały to drapieżnik z rodziny niedźwiedzi o białym 
lub kremowym futrze. Ma dłuższą szyję, bardziej wydłużony tułów od pozostałych 
niedźwiedzi. Palce do połowy ma połączone skórą. Stopy są owłosione, co chroni go 
przed zimnem. Jest celem polowań Eskimosów. Cenione jest jego futro i tłuszcz. To 
niekwestionowany władca wiecznych lodów. 

Niedźwiedzie polarne zasiedlają tereny dookoła bieguna północnego. 

Odbywa dalekie wędrówki. Doskonale pływa i nurkuje. Często można go zobaczyć z 
dala od lądu na krach. W sen zimowy zapadają tylko samice w ciąży. Kopią nory w 
śniegu, a ich komora jest wyżej od wejścia, przez co ciepło nie uchodzi na zewnątrz. 

Unika kontaktu z człowiekiem. 

Niedźwiedź polarny to jeden z największych lądowych drapieżników świata. Waga 
niedźwiedzia białego oscyluje od 400 kg do nawet 1 tony. Długość ciała wynosi od 220 
do 250 cm. Samice są mniejsze od samców. 

Jego pożywieniem są foki, renifery, pieśce, zające, ptaki, ryby. 



Niedźwiedź polarny potrafi płynąć z prędkością do 4-5 km/h. Co najmniej 1/3 życia 
spędza właśnie w wodzie. Świetnie nurkuje. 

Gatunek ten jest narażony na wymarcie. 

4. Ratowanie foki- zabawa równoważna. 

Rozkładamy na podłodze kartki z sylabami ( z poznanych wcześniej liter) -  „kry 
lodowe”. Na końcu pokoju znajduje się foka ( maskotka, zdjęcie lub sylweta). 
Zdaniem dziecka jest dojście do foki, stąpając po lodowych krach. 

5. Wędkowanie – zabawa usprawniająca motorykę małą. 

Dajemy dziecku słomkę jednorazową lub kredkę, rozsypujemy makaron 
rurki. Zadaniem dziecka jest „złowienie rybek” (nawlekanie makaronu na 
słomkę bez pomocy drugiej ręki) 

6. Miś- wydzieranka. 

Dziecko otrzymuje czarno białe gazety (ewentualnie białe kartki papieru) i 
niebieskie kartki. Praca polega na wydzieraniu z gazety lub kartek, kształtu 
niedźwiedzia i przyklejeniu go na niebieskim kartonie. Następnie dziecko 
domalowuje lub dolepia z waty inne elementy obrazka. 

 

 

 

 
 


