
 GR. VII  ,,KACZUSZKI" 

 

Data: 20.11.2020 

Grupa wiekowa: 6 latki 

Temat kompleksowy ( tygodniowy): Mój zwierzak 

Temat zajęć: Pies przyjaciel 

Cele:  

- Uświadomienie roli psa w życiu człowieka 

- Doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi 

- Utrwalanie znajomości liter, zachęcanie do odczytywania wyrazów 

- Rozwijanie logicznego myślenia 

Forma pracy: zdalna 

      

    

 

 

 



1. „ PIES PRZYJACIEL ” – rozmowa z dzieckiem na podstawie ilustracji. Rodzic pokazuje 

dziecku ilustracje przedstawiające psy pełniące różne funkcje. 

 

PIES TOWARZYSZ LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

                  

  

Pies asystujący to pies, który towarzyszy osobie z niepełnosprawnością i wykonuje dla niej specjalne 

zadania. Taki pies mieszka z osobą z niepełnosprawnością i różni się od zwykłego, domowego psa 

tym, że jest specjalnie wyszkolony i potrafi pomóc swojemu opiekunowi w codziennych czynnościach. 

 

 

 

 

Pies przewodnik ludzi niewidomych. Taki pies (odpowiednio wyszkolony) może prowadzić człowieka 

w wybranym kierunku, znaleźć miejsce siedzące, przejście dla pieszych, schody lub drzwi. Jego 

zadaniem jest omijanie przeszkód i znalezienie bezpiecznej drogi do wyznaczonego celu. Rasą 

najczęściej wybieraną do pełnienia takich funkcji są labradory. 

 

 

 

 



PIES RATOWNIK PRACUJĄCY W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH 

 

Psy szukające osób zaginionych w gruzach. W takich zadaniach najlepiej spełniają swą 

funkcję owczarki niemieckie i border collie 

           

Psy szukające zaginionych osób w górach, pod lawiną. W takich warunkach najczęściej 

pracują psy rasy bernardyn 

 

 

Psy ratujące tonących. Nowofudnland idealny pies ratownik wodny 

 

 



 

PIES TROPICIEL PRACUJĄCY W POLICJI 

   

Psy te szkolone są do tropienia złodziei i wykrywania szkodliwych substancji, najczęściej 

spotykana w policji rasa to owczarek niemiecki. 

 

PSY PASTERSKIE  

 

Pies pasterski pilnuje stada zwierząt. Najczęściej spotykaną rasą wykonująca takie czynności 

jest owczarek podhalański. 

2. „Prawda czy fałsz” - rodzic czyta zdania. Zadaniem dziecka jest odpowiedzieć, czy 

podana informacja jest prawdziwa czy fałszywa. 

- Pies ma cztery łapy. 

- Obroże zakładamy psu na ogon. 

- Pies jest przyjacielem człowiek. 

- Psa trzeba codziennie szczotkować i systematycznie kąpać. 

- Psa można ciągnąć za ogon. 

- Psy pełnią rolę przewodnika dla osób niewidomych. 

- W trosce o zdrowie psa, należy odwiedzać lekarza weterynarii. 



3. Zabawa dydaktyczna ,,Dopasuj miski". Odszukaj taki sam napis jaki ma pies, miska i buda 

i połącz odpowiednio sylwety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. „Psiaki ” – zabawa ruchowa. Rodzic czyta polecenie a dziecko ruchem, mimiką i głosem 

naśladuje czynności wykonywane przez psa. 

- Czy potrafisz szczekać jak pieski? 

- Czy potrafisz warczeć jak pies? 

- Czy potrafisz turlać się jak pies? 

- Czy potrafisz pokazać jak pieski piją wodę? 

- Czy potrafisz pokazać jak pieski biegają? 

- Czy potrafisz pokazać jak pieski odpoczywają? 



5. Rozmowa o zachowaniu się wobec psów. Dzieci starają się odpowiedzieć na pytania: 

- Czy pies zawsze zachowuje sie przyjaźnie? 

- W jakich sytuacjach psy bywają groźne, agresywne? 

- Co zrobić kiedy znajdziemy się w takiej sytuacji? 

KODEKS POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA ZE STRONY PSA 

Zachowaj spokój. Wezwij pomoc. Nie uciekaj. Nie szarp się. Nie patrz psu w oczy. Przyjmij 

pozycję ,,żółwia" 

 

 

 

Proponowany zestaw zabaw ruchowych 

„Skrzydlaci przyjaciele” – dziecko biega po pokoju. Rodzic wyznacza linię, która 

będzie „gałęzią”. Dziecko-papuga biega. Na hasło: Papużka na gałęzie! Dziecko 

ustawia się na wyznaczonej linii. Po chwili odpoczynku biega dalej. 

 „Chomiki” – dziecko naśladuje chomika, porusza się na czworakach. Co chwilę 

zatrzymuje się i wyprostowuje by zobaczyć co jest dookoła. 

„Rybki” – rodzic podaje dziecku kubeczek z małą ilością wody i słomką. Na sygnał 

rodzica wciąga powietrze przez nos i wypuszcza przez słomkę tworząc bąbelki 

w kubku. 

 

 

 

 

  



 

 Dorysuj brakujące elementy i pokoloruj psa 

 

Opracowała: Aneta Gajer 


