1. Przeczytaj uważnie tekst.

26.02.2020r.
Witaj!
Mam na imię Tukto. Jestem Inuitą, czyli Eskimosem. Mieszkam na Grenlandii, w
niewielkiej osadzie. Dzisiaj domy, w których żyjemy, są zbudowane z cegieł, ale nie zawsze
tak było. Mój dziadek często opowiada mi o tym, jak żyło się na Grenlandii jeszcze 100 lat
temu.
Moi pradziadkowie zimą mieszkali igloo, które było zbudowane ze śnieżnych brył.
Przeczekiwali w nim noc polarną, która trwała na ich terenach 4 miesiące. Zimą kobiety szyły
ubrania, a mężczyźni wyrabiali i naprawiali broń.
Latem Inuici mieszkali w namiotach ze skór dzikich zwierząt. Ich podstawowym
wyżywieniem było surowe mięso. Byli doskonałymi myśliwymi. Polowali na foki, renifery,
niedźwiedzie polarne. Łowili ryby, nawet wieloryby.
Upolowane zwierzęta nie tylko dostarczały mięsa. Ze skór wyrabiano ubrania, buty,
śpiwory i pokrycia na namioty. Kości służyły do wyrobu harpunów, dzid i noży. Z żeber
wieloryba wykonywano stelaż do namiotów. Z ości ryb robiono igły do szycia, a z jelit nici.
Kajaki również były wykonywane ze skór.
Każda rodzina Inuitów hodowała psy. Zwierzęta te ciągnęły sanie i pomagały w
polowaniach. Mój tata uczy mnie budowania igloo i obiecał, że jak podrosnę zabierze mnie
na polowanie. Ciekaw jestem jak wygląda Twój kraj, z czego zbudowane są domy? czy też
chodzisz na polowania? Czy u Was też pada śnieg? Jak ciepło jest latem?
Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie.
Tukto

2. Zaznacz właściwe zakończenia zdań:
1. Igloo zbudowane jest z/ze
a) śniegu

b) cegieł

c) drewna

2. Na Grenlandii mieszkają
a) Indianie

b) Inuici

c) Japończycy

3. Psy Inuitów
a) ciągnęły sanie b) pomagały w zakupach c) służyły tylko do zabawy
4. Eskimosi polowali na
a) słonie

b) lwy

c) foki

3. Tukto czeka na odpowiedź. Odpisz mu w kilku zdaniach.
4. Jakie to zwierzęta? Podaj nazwy.

5. Napisz 5 najbardziej absurdalnych i nieprawdopodobnych zdań, jakie tylko potrafisz
wymyślić ze słowami: Eskimos, igloo, harpun, ości, polowanie.
6. DLA CHĘTNYCH!!!!!
Narysuj na kartce igloo Tukta. Zrób zdjęcie i wyślij jako załącznik razem z całą pracą
domową.

