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Osiągnięcia dziecka po zrealizowaniu scenariusza: 

• Wzbogacenie wiadomości na temat życia psów przez: 
– wypowiadanie się na temat ras psów na podstawie fotografii i własnych doświadczeń; 
– układanie nazw niektórych ras psów (czytanie globalne); 
– wymienianie właściwych zachowań ludzi wobec psów; 
– tłumaczenie, dlaczego nie można traktować psa jak zabawkę; 
– odczytywanie nastrojów psa. 

• Uświadomienie roli psa w życiu człowieka przez podanie przykładów psów pracujących.  
• Zapoznanie ze sposobami ochrony przed agresywnym psem. 

 
 1. „Głos psa” – zabawa słuchowa 

– wersja dla jednego dziecka lub mniejszej grupy dzieci: 
Jedno z dzieci odwraca się tyłem. Inne dziecko lub osoba, która bierze udział w zabawie, ukrywa się  i 
zaczyna wydawać odgłosy, naśladując  szczekanie,  popiskiwanie itp. Zadaniem dziecka jest 
odnalezienie kryjówki „ pieska”. 
 

–  wersja dla większej grupy dzieci: 
Dzieci siedzą w kręgu. Jedno dziecko, na ochotnika, odwraca  się tyłem, a inne naśladuje szczekanie, 
próbując zmienić swój głos. Zadaniem  jest odgadnięcie, które dziecko z grupy naśladowało psa. 
 
• Oglądanie albumów, fotografii, przedstawiających różne rasy psów. 
• Układanie podpisów  do ilustracji przedstawiających psy (czytanie globalne): kundel, bokser, labrador, 
   mops, spaniel, seter, itd. 
• Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej-Pasiak, pt: „Jaaaaaaamnik”. 
 

JAAAAAAAMNIK 
Zwiedzam świat na krótkich nóżkach, 
czasem włażę ci do łóżka, 
jem gazety na śniadanie, 
kiedy lewą łapką wstanę. 
Jeśli zechcesz będę wilkiem, 
psem obronnym, lub pupilkiem, 
który leży na tapczanie 
i zaraża cię ziewaniem. 
Mogę cię odnaleźć w tłumie, 

bo twój ślad wywąchać umiem, 
zjadam kapcie do połowy, 
byś nie musiał kupić nowych, 
bardzo wdzięcznie zadkiem kręcę, 
manewrując na zakręcie, 
zawsze myję swoją miskę, 
by się przejrzeć w niej psim pyskiem. 
Proszę, doceń me zasługi, 
Tylko nie mów na mnie długi…* 

______________________________ 

*Agata Widzowska-Pasiak, Co uciął Gucio?,  Bis, Warszawa 2005 
 
• Rozmowa z dziećmi na temat: „Co to znaczy, że człowiek nie można traktować zwierzęcia  jak zabawki?”  
 
2. „Co każdy opiekun  powinien widzieć  o swoim piesku?”  –  zabawa dydaktyczna 
Przygotować rekwizyty ilustrujące podstawowe potrzeby psa, np.:  

Miski – jedna na wodę, druga na pokarm, 
Kocyk – jako miejsce do spania i odpoczynku, 
Smycz – jako symbol wychodzenia na spacery,  
Piłka – jako symbol potrzeby zabawy  i poświęcania mu czasu, 
Szczotkę – jako symbol dbania o higienę sierści, 
Tabletki – jako potrzebę opieki weterynaryjnej i dbania o zdrowie. 

Osoba, która bawi się z dziećmi przykrywa rekwizyty  kawałkiem materiału (chustą). Dziecko losuje 
wybrany przedmiot i opowiada do czego on służy, czy jest ważny i dlaczego. 
 
• Tworzenie, wspólnie z dziećmi, kodeksu właściwego zachowania się wobec nieznanych zwierząt. 
   Pytania pomocnicze: 



– czy wszystkie pieski są przyjazne? 
– czy można pogłaskać nieznanego psa? 
– czy można uciekać przed psem, który nas goni? 
– czy można odwracać się do dużego psa tyłem? 
– czy można patrzeć psu prosto w oczy? 
– Jaką pozycję przyjąć w razie ataku psa? 

• Odczytywanie nastrojów psa na podstawie przygotowanych zdjęć lub ilustracji. 
• Ćwiczenia w przyjmowaniu pozycji obronnych w razie ataku psa. 
   Gdy dojdzie do kontaktu z niebezpiecznym psem:  

– nie wolno uciekać,  
– nie należy patrzeć psu w oczy (kontakt oko w oko oznacza wyzwanie), 
– nie odwracać  się tyłem do psa (jeśli jest duży z łatwością  przewróci dziecko), 
– postarać się ustawić do psa bokiem, na lekko rozstawionych nogach, 
– przyjąć pozycję „ słupa” lub „żółwia”. 

  Pozycja „ słup”: 
–  ustawić się do psa bokiem, w lekkim rozkroku,  
–  zaciśniętymi w pięść dłońmi osłonić szyję.  

  Pozycja „żółw”: 
– spleść dłonie do wewnątrz, 
– schować  kciuki do środka, 
– założyć ręce na kark i osłonić nimi również uszy, 
– przykucnąć, 
– przyciągnąć głowę do kolan, 
– rozstawić stopy na zewnątrz. 

• Rozmowa z dziećmi na temat roli psa w życiu człowieka (można wyszukać w Internecie  zdjęć psów  
   pracujących), np.: 

– przewodnik – najczęściej pomaga ludziom niewidomym 
– tropiciel – pies policyjny tropi ślady przestępców; pracujący na lotnisku szuka narkotyków i  
   materiałów wybuchowych; tropiciel-ratownik odnajduje ludzi zasypanych przez lawinę. 

 
3.  „Pieski pokonują przeszkody” – zabawa ruchowa 

 – wersja dla 1-3 dzieci 
Ustawiamy w domu tor przeszkód,  wykorzystując sprzęty domowe i meble (krzesła, stoliki). 
Rozmieszczamy przeszkody w pewnej odległości od siebie, aby można było wygodnie je pokonać.  
Uzgadniamy wspólnie z dzieckiem kolejność i bezpieczne  sposoby pokonywania przeszkód. 
 

– wersja dla większej grupy dzieci 
Dzieci są podzielone na dwie grupy. Jedna grupa będzie pełniła rolę „żerdek” w płocie, druga „piesków”. 
Dzieci „żerdki” ustawiają się w szeregu i trzymają  za rozpostarte na boki ręce, tworząc „płotek”. 
Naprzeciwko „żerdek”, w odległości pięciu kroków, ustawiają się na czworakach „pieski”, po czym biegną 
w stronę płotka. Każdy piesek omija swoją żerdkę z prawej strony, wychodzi z drugiej i wraca na swoje 
miejsce. Następnie grupy zamieniają się rolami. 
_______________________ 
*Kazimiera Wlaźnik,  Wychowanie fizyczne w przedszkolu,  WSiP,  Warszawa 1988 
 
4. „Buda dla psa”  – ćwiczenie plastyczne  

– Dziecko zgniata i rozprostowuje  dłońmi szary papier formatu  A4  (czynność tę powtarza 
   kilka razy). 
– Następnie rozrywa pogięty szary papier na paski.  
– Układa z pasków budę, przyklejając je  na kolorowym papierze. 
– Ze starego kalendarza lub gazety wybiera zdjęcie psa i wycina je nożyczkami. 
– Nakleja zdjęcie na budę. 
– Nadaje imię „swojemu” pieskowi.  
– Wymyśla przygody, jakie przeżył piesek i opowiada o nich.  

 


