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Życie  w  jurcie  –  pasterze  z  mongolskich 
stepów
___________________________________
Cel: zapoznanie dzieci z warunkami życia codziennego życia mongolskich ludów 

koczowniczych. 

Potrzebne środki i materiały: 

sznurek;  rolki  od  papieru  toaletowego;  kartki  białego  papieru;  nożyczki;  klej; 

zdjęcia jurty,  zwierząt i krajobrazu (załączniki nr 2 − 8); schemat wnętrza jurty 

(załącznik nr 1). 

Realizacja

1. Nauczyciel dzieli grupę na zespoły. Każdy zespół otrzymuje duży plastiko-

wy worek oraz zadanie wskazania jak największej liczby sposobów jego 

wykorzystania. Nauczyciel podsumowuje pomysły dzieci, a następnie za-

prasza z wizytą do kraju, gdzie warunki są bardzo trudne i gdzie trzeba 

wykazać się wielką pomysłowością, aby przeżyć i normalnie funkcjono-

wać.

2. Każde dziecko słownie lub pisemnie wymienia listę rzeczy, które posiada, 

po czym wraz z grupą ustala, czy jest ich dużo czy mało i czy wszystkie 

są rzeczywiście niezbędne.  

3. Nauczyciel zaprasza do kraju, którego mieszkańcy posiadają bardzo nie-

wiele  rzeczy,  a na dodatek cztery razy do roku zmieniają  miejsce za-

mieszkania. 

4. Dzieci  oglądają  zdjęcia  z  Mongolii  prezentowane  przez  nauczyciela  – 

step, jurta, mężczyźni na koniach, owce, krowy, wielbłądy, jaki (załączniki 

nr 2-8). Stopniowo zapoznają się z warunkami życia nomadów.  

5. Urządzamy naszą jurtę. Nauczyciel rozdaje dzieciom kartki z narysowa-

nym kołem wyznaczającym kształt mongolskiej jurty oraz wycięte elemen-

ty (sprzęty), które się w niej znajdują. Następnie podaje dzieciom wska-
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zówki  dotyczące sposobu rozmieszczenia poszczególnych przedmiotów 

w gerze, zgodnie z którymi uczniowie układają swoje obrazki. Po wykona-

niu zadania dzieci porównują wykonane przez siebie rysunki ze schema-

tem jurty (załącznik nr 1).

6. Nauczyciel dzieli dzieci na zespoły zgromadzone w swoich gerach. Infor-

muje, że ze względu na surowe warunki życia oraz niewielką ilość mate-

riałów do budowy domostw, Mongołowie wykorzystują w tym celu dostęp-

ne im zwierzęta. Zadaniem dzieci jest ustalenie na podstawie zdjęcia (lub 

rysunku) zwierzęcia, które przedmioty, narzędzia i potrawy  zrobione są z 

wykorzystaniem jego mięsa, kości, wełny i mleka. 

7. Jakie umiejętności winniśmy posiadać, aby sprawnie żyć w naszym świe-

cie? Dzieci wymieniają, a następnie zapisują umiejętności niezbędne do 

normalnego funkcjonowania.

8. Umiejętności niezbędne Mongołom do życia na stepie:

• umiejętność szybkiego pakowania rzeczy 

      Nauczyciel prosi, aby każda grupa wyłożyła przed sobą kilka sztuk garde-

roby i  innych drobnych przedmiotów.  Następnie,  na sygnał  dany przez 

prowadzącego poszczególne grupy pakują swoje rzeczy w jak najmniej-

szy pakunek.  Wygrywa zespół,  który zapakował  się najszybciej  i  w jak 

najmniejszym pakunku.

• umiejętność zbieractwa 

      Nauczyciel przygotowuje około 20 koralików symbolizujących owoce le-

śne. Jedna z grup wychodzi, a pozostałe chowają „owoce” w „lesie”. Na-

stępnie, na sygnał nauczyciela grupa, która opuściła salę wraca i zbiera 

owoce  leśne.  Tytuł  najlepszego  zbieracza  otrzymuje  zespół,  który  naj-

szybciej  zbierze  wszystkie  owoce.  By  nieco  utrudnić  konkurencję,  ele-

mentem  oceny  można  uczynić  ilość  zebranych  owoców  w  ustalonym 

uprzednio czasie.

• umiejętność panowania nad stadem

      Każde dziecko przygotowuje wycinankę jednego ze zwierząt hodowanych 

przez Mongołów. Oto schemat: składamy kartkę na pół i na jednej z nich 

rysujemy określone zwierzę. Następnie wycinamy je, zaś kopyta, oczy i 

pysk  dorabiamy plasteliną.  Wszystkie zwierzątka wieszamy na sznurku 
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trzymanym przez dwie osoby z jednego zespołu. Członkowie drugiej gru-

py za pomocą kijka lub długopisu próbują strącić, czyli „zagnać pod jurtę”, 

zawieszone na sznurku zwierzęta.   Zabawę przeprowadzamy na czas: 

sprawdzamy, w jakim czasie uda się strącić poszczególne zwierzęta lub 

ustalamy określony czas i sprawdzamy, ile zwierząt uda nam się strącić. 

• umiejętność robienia podchodów w trakcie tropienia zwierzyny 

łownej 

      Członkowie jednej grupy − myśliwi − stają w różnych częściach sali, na 

środku zaś z zawiązanymi oczami siedzi członek innej drużyny − zwierzy-

na łowna. Na sygnał dany przez nauczyciela myśliwi  próbują upolować 

zwierzę − podejść i dotknąć ramienia kolegi lub koleżanki. Dziecko z za-

słoniętymi oczami wskazuje ręką stronę, z której słyszy nadchodzących 

myśliwych. Jeśli wskaże dobrze, to zdemaskowany myśliwy odpada z gry.

• umiejętność polowania

      Na środku sali nauczyciel rozkłada szary papier lub dowolną tkaninę, 

wzdłuż której jedno z dzieci przesuwa antylopę. W odległości ok. 2 me-

trów stoi myśliwy z przyłożoną do oka lornetką – rolką papieru toaletowe-

go. Gdy myśliwy dojrzy antylopę w zasięgu lornetki, mówi: „Stop”. Zwierzę 

zatrzymuje się, zaś myśliwy próbuje je ustrzelić – trafić w nie papierową 

kulką.  

• umiejętność przędzenia owczej wełny 

      Każda grupa otrzymuje taką samą liczbę białych kartek, następnie rwie je 

na wąskie paski, skręca i próbuje połączyć w jeden długi sznur. Wygrywa 

zespół, który skręci jak najdłuższą nić. 

9. Zakończenie: praca plastyczna pt. „Mój dzień w jurcie (w gerze)” lub wy-

powiedź pisemna „Co jest dla mnie niezbędne do życia?”. 
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