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Dzień dobry Marzyciele!

W dniu dzisiejszym wzbogacicie wiadomości na temat życia psów poprzez: poznanie 
wybranych ras psów, dowiecie się jak opiekować się zwierzętami domowymi,  jaka jest rola psa 
w życiu człowieka (przykłady psów pracujących), poznacie sposoby ochrony przed agresywnym 
psem.

                                                                                                                               Miłej zabawy!

Część I.
Temat: Nazwij psa – poznanie wybranych ras psów.

1. Rozwiążcie zagadkę.
Ja mam ręce dwie
Ty masz ręce dwie.
Kto ma cztery łapy?
Chyba każdy wie! (PIES)
Dzisiejsze zajęcia będą właśnie dotyczyć psów i odpowiednich zachowań w kontakcie z nimi.

2. Obejrzyjcie krótki film o 5 najbardziej przyjaznych człowiekowi rasach psów. 
https://www.youtube.com/watch?v=4z4-y3olnf4 

3. Obejrzyjcie zdjęcia psów różnych ras, jednocześnie nazywając te rasy (owczarki, labradory, 
teriery, husky, mopsy, rottweilery, amstaffy, yorki). 
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Część II.
Temat: „Podaj łapę” - poznanie potrzeb psów i obowiązków ich właścicieli.

1.„Co każdy opiekun powinien wiedzieć o swoim piesku?” – zabawa dydaktyczna.
Na obrazkach są rekwizyty potrzebne w opiece nad psami. Nazwijcie je i określcie, do czego one 
służą (smycz, obroża, kaganiec, karma dla psów, kość, piłeczka szczotka, miska), czy są ważne i 
dlaczego. 



Rekwizyty ilustrujące podstawowe potrzeby psa, np.:
miska – na wodę, na pokarm
kocyk – jako miejsce do spania i odpoczynku
smycz – jako symbol wychodzenia na spacery
piłka – jako symbol potrzeby zabawy i poświęcania mu czasu
szczotka – jako symbol dbania o higienę sierści
tabletki – jako potrzebę opieki weterynaryjnej i dbania o zdrowie.

2. Jaka jest rola psa w życiu człowieka, np.:
- psy pracujące w policji, straży pożarnej, GOPR, TOPR, WOPR (tropiące ślady, szukające osób 
zaginionych w gruzach, górach, pod lawiną, ratujące tonących)



- przewodnicy osób niepełnosprawnych – najczęściej pomagają ludziom niewidomym
- psy zaprzęgowe
- psy stróżujące
- psy biorące udział w dogoterapii (pracują z chorymi dziećmi, z osobami cierpiącymi na chorobę 
Alzheimera).

3. „Pieski pokonują przeszkody” – zabawa ruchowa.
Ustawcie sobie w domu tor przeszkód. Rozmieśćcie przeszkody w pewnej odległości od siebie, aby 
można było wygodnie je pokonać. W bezpieczny sposób pokonajcie przeszkody.

4. ,,Pies tropiciel” – zabawa węchowa.
Przygotujcie sobie kilka rzeczy do rozpoznania, np. cytryna, mydło, róża, mięta i inne. Zakryjcie 
oczy i spróbujcie rozpoznać różne zapachy za pomocą węchu.

5. Przypomnijcie sobie , czego nie wolno robić, spotykając na swojej drodze obcego psa:
- Podchodzić zbyt blisko: NIE PODCHODŹ ZBYT BLISKO DO OBCEGO PSA!
- Zaczepiać: NIE ZACZEPIAJ PSA!
- Zabierać: NIE ZABIERAJ NICZEGO PSU!
- Uciekać: NIE UCIEKAJ PRZED PSEM!

6. 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.
                                                                                                                     Dziękuję za zabawę!
                                                                                                                     Milena Kurpiewska


