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Tytuł zajęć:
Wyruszamy na Antarktydę

Cele:
rozwijanie pasji poznawania świata, rozwijanie ciekawości poznawczej, rozwijanie
umiejętności wyrażania swoich planów i zamierzeń, czytanie tekstów i wyrazów,
rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, rozwijanie wyobraźni.

Metody/techniki/formy pracy:
gry oraz zabawy integracyjne, społeczne i edukacyjne, doświadczanie świata poprzez
eksperymentowanie i samodzielną aktywność dziecka, pogadanka, rozmowa kierowana,
symulacje, inscenizacja, metoda zadawania pytań, słuchanie opowiadania i czytania
nauczyciela, aktywizowanie poprzez literaturę, sztuki plastyczne oraz muzykę,
obserwacje i doświadczenia przyrodnicze, prace plastyczne i techniczne, elementy
metody pedagogiki zabawy, praca w grupach, praca indywidualna, praca w parach,
pogadanki, zabawy, w tym zabawy naśladowcze i tematyczne.
Środki dydaktyczne: naturalne (otoczenie przyrodnicze, kulturowe, społeczne),
wzrokowo-słuchowe (rysunki, fotografie, ilustracje w książkach, nagrania dźwięków,
piosenek, materiały multimedialne), manipulacyjne (kartki, kredki, klocki, zabawki,
konstrukcje z różnych materiałów, kąciki zainteresowań wraz z wyposażeniem).

Opis przebiegu zajęć:
1.	Wprowadzenie do tematu zajęć: nauczycielka przynosi kurtkę, ciepłe rękawiczki
i czapkę. Któreś z dzieci ubiera ten strój. Wszystkie dzieci zastanawiają się, do
jakiego kraju dzisiaj pojadą. Jak tam jest? Pani pokazuje napis lub pisze na tablicy:
ANTARKTYDA. Dlaczego na Antarktydzie nie da się mieszkać? Pokazujemy dzieciom
globus i miejsce, gdzie znajduje się Antarktyda.
2.	Podróżujemy na Antarktydę – zabawa w rozwijanie wyobraźni. Co należy ze sobą
zabrać, a co będzie zupełnie niepotrzebne? Co można na Antarktydzie robić? Jak
najlepiej się tam poruszać? Burza mózgów dzieci, potem nauczycielka pokazuje
zdjęcia lub puszcza krótkie filmy, ukazujące warunki na Antarktydzie.
3.	Zabawa plastyczna – „Tworzymy zorzę polarną”. Dzieci najpierw oglądają krótki film,
który ukazuje zorzę polarną, po czym opisują, jakie kolory zauważyły, co dzieje się na
niebie. Potem samodzielnie farbami za pomocą pędzla, lub wykorzystując technikę
malowania ręką, tworzą własną zorzę polarną.
4.	Zabawa rytmiczna połączona z wyobraźnią: „Jesteśmy badaczami, którzy
przemieszają się po Antarktydzie: ubieramy się, zakładamy narty, idziemy szybko, bo
śnieg jest dobry, teraz musimy zrobić podejście, więc idziemy wolniej, na horyzoncie
widzimy pingwiny, dotarliśmy do celu!”.
5.	Czytanie dowolnej baśni opisującej Antarktydę dostępnej w biblioteczce
przedszkolnej lub będącej w zasobach nauczyciela. Rozmowa o przeczytanym tekście,
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ocena emocjonalna opowiadania przez dzieci: czy ta baśń im się podobała, czy jest
inna, dziwna, niespotykana, jak my byśmy się zachowali w podobnych sytuacjach?

Komentarz metodyczny
Jeśli jest taka możliwość, dobrze byłoby przynieść do przedszkola na czas
„podróżowania” po różnych kontynentach globus. Dzieci lubią bawić się
z globusem, odszukiwać miejsca, o których się mówi. Warto odszukać i czytać
dzieciom więcej opowieści z różnych stron świata – dzieci mogą same wybierać
kraje, o których chcą usłyszeć opowieść.

