
 1 

Zajęcia terapeutyczne w sali Doświadczania Świata SNUEZELEN. 

 

Temat zajęć: Antarktyda 

Wiek: dzieci 5 i 6-letnie 

Czas trwania: 45 minut 

Liczba dzieci: 12 

 

Zajęcia polegają na „zwiedzaniu kontynentu – Antarktydy”. Biała Sala Doświadczania 

Świata. Punktowe oświetlenia: kurtyna, lampa solna, dwie kolumny wodne. Podczas 

„podróży” dzieci relaksują się, nabywają nowe wiadomości, poznają świat zmysłem 

słuchu, wzroku, dotyku, smaku i węchu. 

 

Urządzenia: kolumny wodne, radio-odtwarzacz, kurtyna światłowodów, tor świetlno-

dźwiękowy. 

Pomoce: maskotka pingwina, białe kartki, instrument perkusyjny – trójkąt, projektor lub 

globus, kartki z ilustracjami i napisami zwierząt zamieszkujących Antarktydę, karteczki z 

napisem lub ilustracją przyporządkującą do danej grupy, pufy, zdjęcia przedstawiające 

różne krajobrazy, kostki lodu, pianka do golenia, białe piórka, nagranie kompozycji A. 

Vivaldiego Cztery pory roku, Zima, lody. 

 

Przebieg zajeć: 
 

1. Wstęp. Zajęcia zaczynają się w korytarzu. Dzieci wchodzą do zaaranżowanej 

Białej Sali po białych kartkach przy dźwiękach trójkąta. Siadają w kole na białych 

pufach. 

2. Powitanie. Nauczyciel wita się z dziećmi razem z maskotką – pingwinem. 

Następnie pingwin wędruje kolejno, a dzieci przedstawiają się na motywach 

piosenki o tematyce zimowej: na refren melodii piosenki: Pada śnieg/Jingle Bells. 

3. Burza mózgów. Nauczyciel chce, by dzieci odgadły tematykę zajęć. Np. pyta 

dzieci, co kojarzy im się ze słowem pingwin. 

4. Zdjęcia. Nauczyciel rozsypuje zdjęcia na podłodze, dzieci wyszukują pośród nich 

krajobrazy charakterystyczne dla miejsca, w którym się znajdują. 
5. Mapa świata – nauczyciel wykorzystując rzutnik wyświetla na ścianie mapę 
świata i pokazuje dzieciom, gdzie znajduje się Antarktyda.  

6. Zabawa ruchowa: Chodzimy po lodzie. Po rozmowie na temat najbardziej 

charakterystycznych zjawisk kontynentu, terapeuta proponuje zabawę ruchową 
Chodzimy po lodzie. Na podłodze rozłożone są białe krążki. Gdy dzieci słyszą 
muzykę, skaczą z krążka na krążek. Gdy muzyka milknie, zastygają w bezruchu. 

7. Co to jest lód. Nauczyciel wyciąga kostki lodu. Dzieci dotykają kostki i mówią o 

swoich wrażeniach dotykowych (np. zimny, mokry, twardy, itp.) Odłożenie 

kostek lodu przez dzieci na bok sali. 

8. Zwiedzanie krainy. Nauczyciel dzieli dzieci na dwa zespoły (dzieci losują 
kartoniki z napisem lub rysunkiem – I grupa – Śnieżynki, II grupa – Pingwinki). 

Zespoły zwiedzają krainę. Nauczyciel kontroluje działania dzieci i sam przydziela 

zespoły do poszczególnych zadań. 
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Zadanie1. Tor świetlno-dźwiękowy – przyporządkowanie obrazka do napisu, np. 

pingwin, petrel śnieżny, waleń, foka, wieloryb, orka, lampart morski, niesporczak, 

albatros. 

Zadanie 2. Oszranianie kolumny wodnej pianką do golenia. 

Zadanie 3. Płyniemy łódką na pufach do miejsca, gdzie będzie wykonane następne 

zadanie. 

Zadanie 4. Kurtyna światłowodów: obserwacja zorzy polarnej połączona z masażem 

(sznur światłowodów). 

 

Propozycja podziału zadań pomiędzy grupy: 

 

Śnieżynki Pingwinki 

 

Pufy: płyniemy łódką 
 

 

Tor świetlno-dźwiękowy – 

przyporządkowanie obrazka zwierzęcia do 

napisu. 

 

Tor świetlno-dźwiękowy – 

przyporządkowanie obrazka zwierzęcia do 

napisu. 

 

Pufy: płyniemy łódką 
 

 

Kurtyna światłowodów: obserwacja 

zorzy polarnej połączona z masażem 

światłowodem. 

 

 

Oszranianie kolumny światłowodów 

 

Oszranianie kolumny światłowodów 

 

Kurtyna światłowodów: obserwacja 

zorzy polarnej połączona z masażem 

światłowodem. 

 

Poniższe zadania wykonują obie grupy. 

 

Zadanie 5. Łapanie białych piórek połączone z ćwiczeniami oddechowymi 

(dmuchanie na śnieg). 

Zadanie 6. Degustacja lodów. Osoba z zewnątrz przynosi dla każdego porcje lodów. 

Odgadywanie smaków, np. truskawkowy, ananasowy, czekoladowy. W tle pojawia 

się muzyka: Cztery Pory Roku Vivaldiego. Zima.  

Zadanie 7. Sprawdzenie, co się stało z pozostawionym lodem. Formułowanie 

wniosków przez dzieci. 

 

Ewaluacja zajęć. 
Dzieci otrzymują „białą walizkę” wyciętą z papieru oraz kredki. Ich zadaniem jest 

narysowanie na niej elementu zajęć, który się najbardziej dzieciom podobał. 

 

Opracowała: mgr Elżbieta Dolny 


