
Turniej wiedzy o życiu ludzi i zwierząt żyjących 
na biegunach - scenariusz zajęć w klasie drugiej 

 
 

Kr ąg tematyczny - Od bieguna do bieguna 
 
Temat dnia - Organizujemy klasowy turniej wiedzy 
 
Temat zajęć: Turniej wiedzy o życiu ludzi i zwierząt żyjących  
                        na biegunach 
 
Oczekiwane efekty aktywności ucznia: 
- Wie, jakie są warunki życia na Antarktydzie i na Grenlandii 
- Zna zwyczaje panujące wśród Eskimosów 
- Umie rozpoznać i nazwać zwierzęta żyjące na obu biegunach 
- Zna treść lektur: ,,Zaczarowana zagroda” i ,, Anaruk, chłopiec z Grenlandii” 
- Umie odtworzyć i wykorzystać zdobyte wiadomości 
- Potrafi zachować ład i porządek podczas pracy zespołowej 
- Umie współpracować w grupie 
 
Metody : rozmowa, metoda problemowa, praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne 
 
Formy: zbiorowa jednolita, grupowa jednolita, grupowa zróżnicowana 
 
Środki dydaktyczne : plątaninka sylabowa, kartoniki z nazwami grup, 
karteczki z pytaniami do losowania-Warunki życia na Antarktydzie i na 
Grenlandii, teksty do uzupełnienia dla poszczególnych grup-Zwyczaje 
Eskimosów, zagadki o zwierzętach obu biegunów, ilustracje tych zwierząt, 
plansza z konturami ukrytych zwierząt, kartoniki z pingwinkiem - punkty 
zdobywane przez poszczególne grupy, śnieżynki-na podsumowanie zajęć, 
dyplomy za udział w turnieju wiedzy, pojemniczki na punkty, koperty. 
 
                                             Przebieg zajęć 
 
1.Wprowadzenie do tematu lekcji. 
- Odczytajcie zdanie ukryte w plątanince sylabowej, a dowiecie się, co będzie 
tematem dzisiejszej lekcji. 
( W plątanince ukryte jest zdanie: ,,Co wiemy o życiu ludzi i zwierząt żyjących              
na biegunach?) 
- W poprzednim tygodniu opracowywaliśmy 2 lektury, które opowiadały                        
o życiu ludzi i zwierząt na biegunie południowym i północnym. Przypomnijcie, 



jakie tytuły nosiły te lektury? (,,Zaczarowana zagroda, ,,Anaruk, chłopiec                             
z Grenlandii”.) 
- Kto napisał te książki?   (A. i Cz. Centkiewiczowie ) 
- Informacje na ten temat zdobywaliśmy z różnych źródeł:   lektury, podręcznik, 
opowiadania N., dużo informacji i ciekawostek wspólnie wyszukiwaliście. 
- Na dzisiejszej lekcji odbędzie się klasowy turniej podsumowujący waszą 
wiedzę z tej  dziedziny. 
3.Zapoznanie z regulaminem oraz z zasadami konkursu. 
  a)Konkurs zostanie przeprowadzony w grupach. 
  b)Każda grupa ma swoją nazwę. Nazwy grup związane są z tematyką zajęć. 
     (Są to: Polarnicy, Eskimosi, Foczki, Niedźwiadki Polarne, Morsy) 
  c)W każdej grupie jest grupowy ,czyli kierownik grupy. 
  d)Zadania dla grup będą zróżnicowane i jednolite. 
  e)Każde zadanie konkursowe ma określoną punktację.Za każdą prawidłową  
     odpowiedź uczniowie zdobywają punkty w postaci kartoników   
     z pingwinkiem. Wygrywa zespół, który zbierze najwięcej ,,pingwinków”. 
4.Krótkie przypomnienie wspólnie ustalonych zasad dotyczących właściwego 
zachowania się.(Zapis na tablicy). 
   1.W grupie naradzamy się i pracujemy po cichu. 
   2.Nie rozmawiamy głośno. 
   3.Zgodnie współpracujemy. 
   4.Kulturalnie i właściwie zgłaszamy się do odpowiedzi. 
Grupa, która nie będzie przestrzegała tych zasad, będzie miała zabierane 
zdobyte punkty. 
5.Przeprowadzenie turnieju. 
 
   I zadanie konkursowe -   Warunki życia na Antarktydzie i na  Grenlandii 
 
 - Za każdą poprawną odpowiedź grupa otrzymuje 2 punkty. 
 - Jedna osoba z każdej grupy podchodzi do nauczyciela, losuje pytanie i podaje  
   odpowiedź.  
 
   Zestaw pytań: 
   1.Jak nazywa się najzimniejszy kontynent świata?  ( Antarktyda ) 
   2.Na którym kontynencie wieją silne wiatry przez około 200 dni w roku?   
     ( Antarktyda ) 
   3.Wymień 2 nazwy roślin, które rosną na Antarktydzie.  
     ( trawy, mchy, porosty, drobne krzewy ) 
   4.Czy na Antarktydzie są stali mieszkańcy? Dlaczego? ( Nie ma. Panują tam  
      bardzo trudne warunki klimatyczne. ) 
   5.Najniższa temperatura na Antarktydzie dochodzi do - ......  
      ( - 70 stopni Celsjusza ) 
   6.Jak nazywa się największa wyspa świata? ( Grenlandia ) 



   7.Ile miesięcy na Grenlandii trwa noc polarna? ( 4 miesiące )  
   8.Ile miesięcy na Grenlandii trwa dzień polarny? ( 5 miesięcy ) 
   9.Ile wynoszą średnie temperatury lata na Grenlandii? (od 5 do 10 stopni ) 
   10.Czym zajmują się mieszkańcy Grenlandii?  
   ( rybołówstwem, polują na foki ) 
 
  II zadanie konkursowe -  Zwyczaje panujące wśród Eskimosów 
 
 - Każda grupa otrzymała 2 nieskończone zdania dotyczące życia Eskimosów. 
  Zadaniem każdej z grup jest poprawne dokończenie tych zdań. 
 - Każde poprawnie dokończone zdanie - to 1pingwinek. 
 
  Zestawy zdań, które należy dokończyć: 
  Dokończ poprawnie zdania:  
  I zestaw 
  1.Zimowe mieszkanie Eskimosa to ................. ( igloo)  
  2.Buty Eskimosi wykonują ze skóry ................( foki ) 
 
  II zestaw 
  1.Eskimosi polują aby ..................................... ( zdobyć pożywienie ) 
  2.Ostrza harpunów i strzał robią z .................... ( z kości zwierząt ) 
  III zestaw 
  1.Pocałunek eskimoski to ................................. ( pocieranie nosem o nos ) 
  2.Eskimosi mięso suszą i przechowują .............. ( pod kamieniami ) 
  IV zestaw 
  1.W języku eskimoskim nie ma słowa ................ ( kraść ) 
  2.Eskimosi do polowań na foki i renifery używali takiej broni jak: ................... 
     ( harpuny, łuki, dzidy, strzały ) 
  V zestaw 
  1.Skarbem dla Eskimosów jest ........................... ( drewno ) 
  2.Eskimosi rozstrzygają spory w ten sposób, że stają naprzeciwko siebie  
     w obecności całej osady i układają na siebie .....................( złośliwe piosenki) 
  
  III zadanie konkursowe  -  Jakie to zwierzę 
 
 Każda grupa otrzymuje w kopercie 4 dowolne ilustracje zwierząt polarnych                         
i opis jednego z tych zwierząt. Zadaniem grupy jest przeczytanie tego opisu, 
podanie nazwy tego zwierzątka i dobranie właściwej ilustracji. Jest to zadanie 
konkursowe za 3 punkty. 
 
  Zestaw opisów zwierząt - zagadek o zwierzętach  
  
   1.Zwierzę to jest ptakiem, który nie potrafi latać, ale za to świetnie pływa    



     i nurkuje. Na lądzie porusza się w pozycji wyprostowanej lub pełza na  
      brzuchu.  (pingwin) 
 
   2.Zwierzę to należy do ssaków morskich. Żywi się rybami. Przebywa i żyje na  
     przybrzeżnych krach. Może długo przebywać pod lodem. ( foka) 
 
  3.Jest bardzo drapieżnym i wszystkożernym mieszkańcem Grenlandii.  
     Świetnie pływa i nurkuje. Poluje przede wszystkim na foki.  
     (niedźwiedź polarny) 
 
  4.Jest ogromnym morskim ssakiem. Przez setki lat był poławiany. Jest    
     bezzębny, a z  podniebienia zwisają mu fiszbiny, które odcedzają pokarm 
      od wody.   ( wieloryb) 
 
  5.Jest zwierzęciem roślinożernym. Jest mniejszy od jelenia, ma rogi rosnące   
     do przodu i do tyłu, pokryte futrem.  ( renifer) 
 
 
 IV zadanie konkursowe -  Jakie zwierzęta ukryły się na ilustracji? 
 
 Na planszy są przedstawione kontury poznanych zwierząt polarnych. Zadaniem 
grup jest rozpoznanie tych zwierząt i dobranie do nich odpowiednich nazw. 
Paseczki z  nazwami zwierząt należy przykleić pod odpowiednią ilustracją.                        
Za każde poprawnie rozpoznane zwierzę- 1punkt. 
Jest to zadanie jednolite dla wszystkich grup. 
 
6.Podsumowanie punktów -  wręczenie dyplomów drużynom biorących udział   
   w turnieju. 
7.Zakończenie i podsumowanie zajęć. 
 - Jak oceniacie swoją pracę w grupach? 
 - Wpiszcie na gwiazdkach-śnieżynkach swoje odczucia po lekcji, 
   czyli - Co najbardziej podobało się Wam na dzisiejszych zajęciach? 
- Zebranie śnieżynek i odczytanie odpowiedzi uczniów.  
 
 
 
  
 
 


