
TEMAT TYGODNIA: ZWIERZETA DUŻE I MAŁE 

PIĄTEK: NIEZNAJOME ZWIERZĘ 

 

 

 

Drogie dzieci dzisiaj bardzo ważny temat. Wiemy, że lubicie pieski, macie w domu 

ale w kontakcie z psem trzeba zawsze uważać i odpowiednio traktować pieska. 

Dzisiaj poznacie zasady ostrożności wobec piesków a także jak o nie dbać. 

 

1. „Pies przyjacielem człowieka” – poszerzanie słownika czynnego dzieci  

o nazwy związane z psami, doskonalenie umiejętności wypowiadania się 

na określony temat. 

Dziecko razem z rodzicem ogląda albumy lub w internecie zdjęcia psów różnych ras. 

Rodzic podaje nazwy rasy psów np. owczarki, labradory, teriery…itd. Dzieci 

rozpoznają wśród zdjęć wymienione rasy. 

Rodzic zadaje pytania: 

- czy prawdziwe jest powiedzenie „Pies przyjacielem człowieka”? Jeśli tak to w jakich 

sytuacjach przejawia się ta przyjaźń? 

- w jaki sposób należy dbać o psa? 

 

 

 



2. „Bądźmy bezpieczni”  - uwaga zły pies! – tworzenie kodeksu właściwego 

zachowania się wobec nieznajomych zwierząt. 

Razem z dzieckiem prowadzimy rozmowę, podczas której ustalamy zasady, jakich 

należy przestrzegać wobec nieznajomych zwierząt. Zadajemy pomocnicze pytania: 

- czy wszystkie psy są przyjazne? 

- czy można pogłaskać nieznajomego psa? 

- czy należy uciekać przed psem który nas goni? 

Razem z dzieckiem ustalamy co wolno robić a czego nie, kiedy spotka się 

nieznajomego psa. 

Możemy to zapisać na dużej kartce/szarym papierze i powiesić aby dziecko 

zapamiętało. 

 

 

Kontakt ze zwierzętami 

PAMIĘTAJ! 

- nigdy nie należy zaczepiać, drażnić, bić/rzucać czymś w zwierzęta, nie można 

zabierać jedzenia, zabawki; 

- nie dotykaj, nie głaskaj obcych zwierząt; 

- nie dokarmiaj zwierząt w ZOO, bo im szkodzisz (zakazy); 

- wiem, jak się zachować w sytuacji napotkania niebezpiecznego zwierzęcia 

(chore, dzikie, groźne, nieznane:  nie podchodzę, unikam kontaktu, odchodzę, 

zasłaniam się, omijam z daleka; 

- wiem, w jaki sposób mam się zachowywać na wypadek ataku psa : nie drażnię 

psa gwałtownymi ruchami, nie okazuję się, że się boję, nie odwracam się 

plecami, nie uciekam, wchodzę na ławkę, gdy zaatakuje – kulę się i osłaniam 

głowę, bronię się tornistrem),  

a jak zachować się w przypadku ukąszenia przez owada: nie wymachuję rękami 

odpędzając pszczołę/bąka, idę do dorosłego po pomoc - wyjęcie żądła, 

opatrunek; 

- ostrożnie się bawię i odpowiednio zachowuję w kontaktach nawet ze znanym 

zwierzakiem; 



- wiem, że należy się opiekować i troszczyć zwierzętami domowymi (same 

sobie nie poradzą, nie zadbają o siebie i jesteśmy za nie odpowiedzialni) – 

właściwa pielęgnacja, karmienie itp., wizyty      u weterynarza. 

W KONTAKTACH Z PSAMI PAMIĘTAJ O ZASADACH: 

- Nie zbliżaj się do obcego psa – może być zły lub chory; 

- Nie dotykaj/głaskaj psa bez zgody jego właściciela – nie każde zwierzę lubi 

dotyk obcego człowieka, a czasem właściciel sobie tego nie życzy; 

- Nie wchodź na teren pilnowany przez psa – możesz być uznany za intruza        

i pies zaatakuje; 

- Nie dotykaj (nawet znanego psa) w chwili, gdy zwierzę się tego nie spodziewa 

– pies może ugryźć ze strachu; 

- Nie zaczepiaj i nie drażnij – pies też może mieć zły humor, gwałtowne 

machanie rękami, wymachiwanie rozdrażni i zaniepokoi go; 

- Nie sprawiaj psu bólu – nie ciągnij go za ogon, uszy, sierść; 

- Nie zabieraj psu jego zabawki – niekiedy pies traktuje zabawkę jako swoją 

zdobycz i pies źle wychowany nie odda jej nawet swojemu właścicielowi; 

- Nie podchodź do psa, który je posiłek – może pomyśleć, że chcesz zabrać mu 

jedzenie; 

- W obecności psiej mamy nie próbuj głaskać, czy brać na ręce szczeniaki – 

suczka może pomyśleć, że chcesz jej odebrać dzieci lub zrobić im krzywdę             

i może ich bronić; 

- W obecności psa, który ma rozwinięty instynkt obrony swojego stada nie baw 

się dynamicznie (np. nie baw się w berka, siłowanie) – pies może uznać, że 

chcesz zrobić krzywdę członkowi jego stada i może stanąć w jego obronie; 

- Nie bij psa, nie ucz go agresji; nie rozdzielaj walczących psów; 

- Uważaj, jak się bawisz z psem, pies nie zawsze lubi takie zabawy. 

- Zdenerwowany/agresywny pies zazwyczaj ma zjeżoną sierść, postawione 

uszy, warczy i pokazuje zęby 

 

3. „Uwaga zły pies” – zabawa orientacyjno-porządkowa 

Dziecko biega np. w ogrodzie i na sygnał rodzica przybiera pozycję „żółwia”. 

 

 

 



4. Wysłuchanie opowiadania, rozmowa z rodzicem na temat jego treści. 

 

„Zły pies” O. Masiuk 

– Moi sąsiedzi mają na płocie taką tabliczkę z napisem „zły pies” – powiedziała nagle 

Elizka. 

– Skąd wiesz, że taki napis tam jest? – chciał wiedzieć Kuba. 

– Tata mi przeczytał. 

– I co z tego, że mają taki napis? – Kuba wciąż nie rozumiał. 

– To – zaczęła wyjaśniać Elizka – że ich piesek jest malutki i nawet szczekać nie 

chce. Za to ucieka, jak tylko się ktoś pojawi. 

– Mój tata mówi, że te psy nie są złe, tylko takie tabliczki się wiesza, żeby odstraszyć 

złodziei – wtrącił się Szczypior. 

– To pewnie złodzieje już o tym wiedzą i nie dadzą się odstraszyć – powiedziała 

Zosia. 

– Lepiej pobawmy się w psa. Będziesz psem? – zwróciła się do Tupa, który właśnie 

przytuptał. 

– Nie mogę być psem. Jestem zającem i nie będę udawał psa – Tup się oburzył. 

– Dobra, to Szczypior będzie psem, a ja go będę wyprowadzać na spacer – 

zdecydowała Elizka. 

I Szczypior poszedł na spacer, a Tup był zającem, którego Szczypior obszczekiwał. 

W końcu jednak Szczypior zmęczył się bieganiem za patykiem i trzeba było przerwać 

zabawę i zająć się czymś innym. 

Następnego dnia Elizka wpadła rozgorączkowana do przedszkola. 

– Wiecie co się stało?! – nie mogła złapać tchu. 

– Co?! Co?! Co?! – wszyscy dopytywali, bo każdy chciał poznać tę sensację. 

– Okazało się, że zły pies może być jednak zły. I że twój tata, Szczypior, nie miał 

racji. 

Szczypior już chciał bronić taty, choć nie do końca wiedział, o co chodzi. Ale Elizka 

mówiła dalej: 

– Bo wczoraj rzeczywiście do sąsiadów chcieli wejść złodzieje. A w domu była tylko 

Putka… 

– Jaka Putka? – zainteresował się Tup. 



– No zły pies, który miał nie być zły. 

– Ten, który nie szczeka i ucieka? 

– Właśnie. Ale okazało się, że Putka jednak jest zła i potrafi szczekać i ugryzła 

złodzieja w kostkę, i on się zaplątał w nogawki, i upadł, i otworzył mu się worek, 

i wysypały się z niego wszystkie pieniądze, które ukradł, i złoto. 

– I co? Złapali go? – wykrzyknęła przerażona Zosia. 

– Chyba nie – Elizka zamyśliła się. 

– To skąd wiesz, że się worek otworzył i wysypało złoto? – zapytał  

z powątpiewaniem Kuba. 

Elizka znów się zamyśliła. 

– Bo worek leżał na podłodze, i złoto, kiedy nasi sąsiedzi wrócili. A Putka sobie obok 

worka siedziała. 

I tylko kawałek tej nogawki złodziejskiej wystawał jej z pyszczka. A nasi sąsiedzi chcą 

teraz zmienić napis na tabliczce na płocie. 

- Dlaczego? Przecież teraz już wiadomo, ze Putka to zły pies, czyli napis jest 

prawdziwy – zdziwił się Szczypior. 

- Teraz chcą napisać. Uwaga, bardzo zły pies – wyjaśniła Elizka.  

 

Po wysłuchaniu opowiadania dziecko odpowiada na pytania dotyczące jego 

treści. 

 Co było napisane na tabliczce, którą przeczytał Elizce jej tata? 

 Dlaczego wiesza się takie tabliczki? 

 Jak miał na imię pies sąsiadów Elizki? 

 Czy Puta był złym psem? 

 Dlaczego? 

 Jak należy zachować się w obecności psa, który pilnuje podwórka lub domu? 

 

5. Piosenka – Jak rozmawiać z psem 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C2j3BhxIey0 

 

Posłuchaj i powiedz co zapamiętałeś. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C2j3BhxIey0


6. Zasady bezpieczeństwa podczas zabawy z psem - bajka edukacyjna dla 

dzieci 

              https://www.youtube.com/watch?v=zgHcI_pe8CU 

Powtórz zasady razem z rodzicem. Zapamiętaj je - to bardzo ważne. 

 

 

7. Jak należy dbać o psa? – wykonanie plakatu. 

Drogie dzieci czy macie psa? Myślę, że część z Was tak i już doskonale wie jak  

o niego należy dbać. Jeśli nie macie to razem z rodzicami zastanówcie się jak trzeba 

dbać o pieska? O czym pamiętać? Czego piesek potrzebuje? Pomysły wasze 

napiszą rodzice na dużym brystolu. szarym papierze, który możecie ozdobić np. 

rysunkiem piesków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zgHcI_pe8CU


 

8. Praca plastyczna – wyklej psa bibułą w odpowiednich kolorach lub włóczką. 

Możesz też użyć plasteliny jeśli wolisz albo farb. Postaraj się aby rysunek był 

staranny. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



Wiemy, że mamy długi weekend i na pewno odpoczywacie. Życzymy udanego 

wypoczynku, pięknej pogody, niesamowitych wrażeń i przygód. 

Bawcie się dobrze! 

 


