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Przedszkolak – opiekunem zwierząt domowych 

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI: językowa, słowna i ruchowa  

 

METODY: słowna i czynna 

 

CELE OGÓLNE: 

- Kształtowanie postawy opiekuńczej wobec zwierząt  

- uwrażliwianie dzieci na potrzeby i prawa zwierząt 

- ćwiczenie ostrożnego zachowania podczas spotkania obcego zwierzęcia 

- wyrabianie umiejętności wcielenia się w role oraz naśladowanie pozytywnych zachowań wobec ludzi i 

zwierząt 

- określenie roli psa (kota) w rodzinie i uświadomienie dzieci o różnicy pomiędzy zwierzęciem żywym, a 

zabawką (kształtowanie wrażliwości i empatii oraz odpowiedzialności) 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

- rozpoznaje i nazywa zwierzęta domowe  

- dziecko jest opiekuńcze w stosunku do zwierząt  

- zna podstawowe sposoby zaspokajania potrzeb zwierząt: potrzebę głodu, pragnienia, bezpieczeństwa i 

spokoju  

- zdaje sobie sprawę, że zwierzę nie jest zabawką i ma swoje prawa- swobody o potrafi wskazać właściwe i 

naganne zachowania względem zwierząt 

- dziecko wie jak należy się zachowywać w kontaktach z obcymi zwierzętami (psami) 

- rozumie znaczenie podpisywania zwierząt i ogromną przydatność identyfikatorów 

- potrafi odegrać scenkę z postawą bezpieczną  

 

POMOCE : 

- obrazki przedstawiające różne postawy psa – uległe, zapraszające do zabawy, agresywne – załączona tabela 

- fotografie zwierząt domowych – dzieci mogą przynieść zdjęcia swoich pupili 

- obrazki z symbolami zachowań wobec ludzi i psów – załączona grafika 

- rzeczy związane z opieką nad psem (wg uznania nauczyciela prowadzącego) 

- tablice zachowań pozytywnych i negatywnych wobec psów oraz mowy ciała psa 
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PRZEBIEG ZAJĘĆ 

Zajęcia można rozbić na kilka dni uwzględniając możliwości skupienia uwagi dzieci  

1. Dzieci siadają w kole na dywanie. Nauczycielka odczytuje wiersz L. Łącz p.t „Przyjaciel ze 

schroniska” 

Był sobie pewien piesek malutki 

Uroczy - mówię Wam 

Czepiały się go troski i smutki 

Bo był zupełnie sam 

Nie miał rodziny, siostry ni braci 

W schronisku mieszkał gdzieś 

Aż raz ktoś przyszedł, spojrzał, zapłacił, 

A był to rudy Grześ 

Przytulił pieska - zostali razem 

Na dobre i na złe 

Znikła samotność, bo przyjaciele 

Nie są samotni, nie!!! 

 

2. Nauczyciel prosi dzieci aby odpowiedziały na następujące pytania: 

- Gdzie mieszkał malutki piesek? 

- Czy było mu dobrze? 

- Czy miał mamusię albo tatusia? 

- Kto wziął pieska? 

- Kim dla Grzesia został piesek? 

- Czy teraz piesek jest szczęśliwy? 

 

Krótka dyskusja na temat: „Dlaczego już nie ma domu?” ze zwróceniem uwagi na rolę schronisk dla 

zwierząt i zachęceniem do odwiedzin schroniska z rodzicami i wzięcia psiaków na spacer. 

- pieski są w schroniskach ponieważ: 

a) zgubiły się, nie miały identyfikatorów 

b) znudziły się komuś 

c) zmarł ich opiekun lub bardzo zachorował 

d) miały złe warunki i zostały zabrane od złych ludzi 

 

3. Następnym zadaniem dzieci jest „Pocieszenie smutnego pieska” – dzieci w parach pocieszają 

przyjaciela (głaszcząc, przytulając, kołysząc, mówiąc miłe słowa); zmiana w parach 

 

4. Krótka rozmowa no tym czy dzieci mają zwierzęta domowe, a jeśli nie to czy chciałyby mieć i 

dlaczego oraz co zrobić by pies czy kot był z nami szczęśliwy - z naciskiem na ukazanie różnic 

pomiędzy żywym zwierzątkiem, a pluszakiem.  
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Dyskusja na temat „co czuje pies gdy”: 

- jest długo zamknięty w domu, czekający na pana (potrzeba wskazania że pies czy kot nie robi tego 

celowo – nie robi nikomu „na złość”, zwierzęta nie są zawistne, zazdrosne, złośliwe, gdy coś niszczą 

to dlatego, że nie miały długiego spaceru albo brakuje im zabawek, stresują się i tęsknią a gryzienie 

pomaga rozładować emocje) 

- zgubi się na spacerze (potrzeba chipowania psów i zakładania do obroży identyfikatorów) 

- jest bardzo kochany przez wszystkich domowników i jak okazywać miłość psu i kotu (czy 

psiaki/kociaki lubią być przytulane (nie każdy) czy wolą głaskanie, zabawę piłką, szarpakiem, trening 

siadania, leżenia itp.) 

- pan zapomniał go nakarmić (odpowiedzialność za psa i kota – one nie zjedzą jeśli im nie damy – 

pytanie czy ktoś pomaga karmić zwierzęta) 

- jest stary i chory (potrzeba leczenia zwierząt i wizyt u weterynarza – może jakieś dzieci były z 

rodzicami i zwierzątkiem domowym u weterynarza – niech opowie)  

- jako szczeniak, brudzi wszystko, niszczy itp. (szczeniaki mają ostre ząbki i nie mają wyczucia że 

mocno ugryzą – trzeba uważać na to w czasie zabawy – podobnie jak dzieci czasem za mocno kogoś 

przytulą, częste wychodzenie ze szczeniakiem na dwór by zrobił siku i kupkę – potrzeba sprzątania 

kupy do woreczka i wyrzucenie do śmietnika i czy dzieci by to robiły gdyby miały szczeniaczka,  

 

Dzieci przedstawiają swoje sposoby opieki nad zwierzątkiem i opowiadają o przeżyciach ze swoim 

pupilem. 

5. ,,Tajemnicze pudło”. 

W pudle kartonowym schowane są przedmioty, które mogą symbolizować sposób spędzania 

czasu wolnego z psem. Zadaniem dziecka jest określenie, co symbolizuje wylosowany z pudła 

przedmiot: 

- ringo,  mała piłka - zabawy, aportowanie 

- kwiatek – letni spacer po łące 

- but sportowy - wspólne bieganie 

- szampon - pielęgnacja psa 

- miseczka – karmienie 

- smycz – spacer 

- woreczek – sprzątanie psiej kupy 

6. Rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć: 

 a) Przyjaciel zwierząt nie może (podawanie propozycji przez dzieci): 

- ich krzywdzić, 

- denerwować, szczuć, zabierać zabawek 

- przeszkadzać w spaniu, jedzeniu 

- rzucać w nie kamieniami, 

- bić, kopać 

- trzymać na krótkim łańcuchu, w kojcu zamkniętego cały czas, 

- szarpać na smyczy 

- podnosić za łapy do góry 

- przybliżać buzi do pyska gdy on odwraca się lub warczy 
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 b) Przyjaciel zwierząt powinien: 

- karmić je, 

- wychodzić z nimi na dwór, 

- sprzątać ich kupy 

- kąpać je, 

- bawić się z nimi, 

- chodzić na badania do weterynarza, 

- reagować na krzywdy zadawane przez innych ludzi (uświadamiać ich). 

7. Następnym elementem zajęć jest wskazanie przez nauczyciela podczas odgrywania scenki: 

- czego nie robić gdy spotkamy samotnego obcego psa (zaczepiać, wołać, krzyczeć, machać rękoma, 

machać kijem)  

- jak się zachować (przejść spokojnie obok z rękoma blisko siebie, nie wpatrując się w psa ani nie 

uśmiechać się do niego – wygląda to jak szczerzenie zębów).  

Ważne by dzieci zrozumiały, że nie każdy pies jest przyjaźnie nastawiony do obcych, czasem w 

strachu może zaatakować i ugryźć.  

Ważne by dzieci i nauczyły się nie podchodzić do samotnych psów a gdy pies ma opiekuna pytać 

opiekuna psa o pozwolenie na pogłaskanie. 

 

8. Ostatnim punktem zajęcia jest zademonstrowanie przez nauczycielkę pozycji jaką dzieci muszą 

przyjąć, gdyby nagle zostały zaatakowane przez psa. Należy zwinąć się w kłębek i rękoma osłonić 

okolice twarzy i szyi. Dzieci ćwiczą wspólnie z nauczycielem tą pozycję. 
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Opracowała Barbara Leszczyńska (magister Pedagogiki Pracy Socjalnej i Resocjalizacji US) na postawie 

konspektów zajęć: 

http://www.edukacja.edux.pl/p-5330-przyjaciel-ze-schroniska-konspekt-zajecia.php 

https://schronisko.leszno.pl/47.edukacja 

https://blizejprzedszkola.pl/upload/files/kurczewska_bugaj_scenariusz_podpisz_pieska.pdf 

https://www.przedszkola.edu.pl/moj-przyjaciel-pies---scenariusz-zajec-dla-dzieci.html 

https://www.przedszkola.edu.pl/smutny-piesek---scenariusz-zajec-dla-5-latkow.html 

https://blizejprzedszkola.pl/upload/files/anna_przepiora_scenariusz_podpisz_pieska.pdf 
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