
Wygląd i mieszkanie Eskimosa 

• W krainie tej zima trwa niemal przez cały rok. Nie ma tam drzew , a jedynie małe krzaczki , które zielenią
się tylko przez kilka tygodni. 

• Jak myślicie , czy da się tam mieszkać w takim strasznym zimnie? 
Co jest potrzebne aby wytrzymać w zimnie ? 
Bardzo ciepłe ubranie , czapka , rękawice , buty

• Popatrzcie to tak wygląda człowiek , który mieszka w zimnych krajach . To Eskimos.
Kto wie gdzie mieszka Eskimos ? –igloo

Popatrzcie jak wygląda dom Eskimosa. To igloo. Zrobiony jest z bloków lodu . Wejście do niego jest 
bardzo malutkie . W środku jest jeden pokój . Na stole stoi lampka , ale nie taka żarówką , Tylko oliwna , 
pali się w niej foczy tłuszcz. Lampka daje nie tylko światło, ale można się przy niej ogrzać. 
• Jak myślicie , w tej krainie jest bardzo dużo śniegu, to czym poruszają się Eskimosi ? 

Co jedzą Eskimosi? Ryby, które łowią w przeręblach 



Określanie cech charakterystycznych wyglądu murzynka- Afrykanina: 
-kolor skóry, włosy, ubiór.

Określanie miejsca zamieszkania murzynków- Afrykanów oraz zwierząt kojarzonych z tym 
kontynentem:

- Afryka- kraj w którym jest zawsze ciepło i nie pada tam śnieg
- mieszkają w lepiankach: budowla mieszkalna, albo gospodarcza wykonana z niewypalanej gliny, 
mułu

– jakie pożywienie kojarzy się z Afryką?; banany



Jestem Li-long, chłopiec Azjata,
W pagodzie mieszkam i sypiam na matach.
Mam dwie pałeczki zamiast łyżeczki
i pałeczkami jem ryż z miseczki.
Jak słońce ciało moje wygląda.
Na świat skośnymi oczkami spoglądam.
Specjalny strój mam na uroczystości,
Kimonem wszystkich zachwycam gości.
Jest nas najwięcej na całym świecie,
Co jeszcze wiedzieć o mnie chcecie?

Rozmowa na temat treści wiersza w oparciu o treść i ilustracje.

- Jak nazywał się bohater wiersza?
- Skąd pochodził chłopiec?
- Czym i co jadał Li-long?
- Jakiego koloru jest skóra Li-longa?
- Jak wglądają jego oczy?

- Omówienie  pokarmów kojarzących się z krajami azjatyckimi:


