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Chcę mieć psa  

Scenariusz zajęć dla dzieci 5-letnich, inspirowane bajką edukacyjną  

 

Smutasek  

 

Cele ogólne 

o rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, czyli analizowania, oceniania i wyciągania 

wniosków 

o ukazanie uczuć i emocji zwierząt w róŜnych sytuacjach Ŝyciowych 

o poznawanie obowiązków, jakie spoczywają na właścicielach czworonogów 

o uwraŜliwianie na właściwą postawę wobec zwierząt 

  

Cele szczegółowe 

Dziecko : 

- uświadamia sobie pewne emocje i uczucia /uczy się przez przeŜywanie/ 

- spontanicznie wypowiada się oraz słucha wypowiedzi innych 

- zna obowiązki spoczywające na właścicielu psa 

- potrafi dostrzec, nazwać problem i poszukuje jego skutecznych rozwiązań  

- dokonuje analizy i syntezy wydarzeń i własnej wiedzy 

- prognozuje następstwa i dyskutuje 

- próbuje uzasadniać własne sądy i opinie 

- globalnie odczytuje zapisane słowa 

- zapamiętuje treść utworu i go opowiada  

-zdobyło wiadomości dotyczące humanitarnego podejścia do zwierząt 

- wie, Ŝe zwierzęta, tak jak ludzie, mają swoje prawa 

  

Pomoce do zajęć: bajka edukacyjna, maskotka pieska, odtwarzacz CD i płyta CD z piosenką 

N.Kukulskiej Puszek okruszek, kartoniki z sylwetą psa, grube, kolorowe markery, czyste kartoniki do 

podpisów, kolorowe płatki kwiatków z imionami dzieci z grupy oraz środek kwiatka z sylwetą psa. 

  

Przebieg zajęcia: 

1.    Wprowadzenie do zajęć. Zabawa w kręgu: „Piesek jest…” Zadania dla dzieci:  

Dzieci siedzą w kręgu, po kolei podają sobie maskotkę i kończą zdanie: „Piesek jest…”. Opisują 

słownie swoje doznania dotykowo - wzrokowe, słuchają wypowiedzi innych. 

  

2.    Słuchanie bajki edukacyjnej pt.: „Smutasek” /fragment 1/. Zadania dla dzieci:  
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Dzieci swobodnie siedzą na dywanie słuchają fragmentu bajki opowiadanej przez nauczyciela. 

Wczuwają się w sytuacje, emocje i uczucia bohatera bajki.  

 

3.Refleksja nt. utworu. Zadania dla dzieci:  

Dzieci siedzą w kręgu, kolejno podając sobie maskotkę psa, mówią o tym jak się czuły podczas 

słuchania fragmentu bajki i o tym co czuł „Smutasek”. WyraŜają słowami własne odczucia, emocje, 

„Smutasek” był pieskiem, ni duŜym, ni małym, takim zwykłym szaro-czarnym kundelkiem. Co dzień 

błąkał się ulicami naszego miasta. Czy słońce, czy deszcz, czy zima , czy lato on spędzał dnie i 

noce na ulicach, parkach, w ogrodach, pod gołym niebem. Nie miał swojego pana, ani swojego 

domu i właśnie dlatego sam nazwał siebie „Smutaskiem”. Jego Ŝyciowa historia była bardzo 

smutna... 

Kiedyś mieszkał w cieplutkim i miłym mieszkanku w bloku. Jego panią i opiekunką była mała, taka 

jak wy, dziewczynka o imieniu Zuzia. Rodzice Zuzi kupili jej „Smutaska” na urodziny. Zuzia na 

początku bardzo cieszyła się z tego upominku. Nazwała go „Ulubieniec”. W tamtych czasach „nasz” 

piesek był wesoły i szczęśliwy. Było mu ciepło i dobrze w domu dziewczynki. Miał swoją miseczkę, 

a w niej swoje „psie przysmaki” i czystą wodę lub mleczko do picia. Spał sobie w wygodnym, 

miękkim posłaniu i było mu tam naprawdę dobrze. Czuł się bezpieczny i kochany! 

Jedna Zuzia szybko przestała cieszyć się ze swojego „Ulubieńca”. Zapominała o wyprowadzaniu go 

na spacery, o karmieniu i pojeniu. RównieŜ rodzicom Zuzi zaczął w domu przeszkadzać pies. Często 

kłócili się między sobą, kto ma się nim opiekować, kto karmić, kto wyprowadzać go na dwór. 

„Ulubieniec” pomału stawał się problemem w tym domu. ChociaŜ był bardzo grzecznym, cichutkim 

psem i słuchał się swoich domowników. Jednak któregoś dnia stało się coś strasznego.......  

Tata Zuzi zabrał pieska na bardzo długi i daleki spacer pod Supermarket, gdzie niby na chwilkę 

przywiązał smycz do barierki, na parkingu, przed Centrum Handlowym. Piesek myślał, Ŝe jego pan 

zaraz po niego wróci, tylko zrobi zakupy i razem wrócą do domu, ale niestety tak się nie stało... 

Piesek czekał i czekał, aŜ zapadła ciemna noc. Zrobiło się mu się zimno i smutno. Kilka razy mocno 

pociągnął za smycz, aŜ uwolnił się z niej. Wtedy „co sił w łapach” pobiegł w stronę budynków. 

Wąchał ślady, szukał swojego domu, lecz nie mógł go nigdzie odnaleźć. Strach, wielki strach 

ogarnął go wtedy.  

- Co teraz ze mną będzie, gdzie się podzieje, gdzie będę mieszkał?- rozpaczliwie myślał piesek.  

Od tego czasu całymi dniami błąkał się ulicami miasta. Był głodny, przemarznięty a z jego „psich 

oczu” często płynęły łzy smutku i Ŝalu. PoŜywieniem stały się odpadki znalezione na śmietnikach, a 

legowiskiem trawniki.  

„Smutasek” skończył swoja opowieść i jeszcze bardziej się zasmucił. Z jego oczu znów płynęły łzy. 
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nastroje. Opowiadają treść utworu. Kolejno wypowiadają się i słuchają wypowiedzi kolegów. Uczą się 

przez przeŜywanie.  

  

4. Studium przypadku- aktywizująca metoda pracy z dziećmi. 

a) diagnoza 

Dzieci w oparciu o treść bajki próbują określić problem (bezdomny, samotny pies). Spontanicznie 

wypowiadają się oraz słuchają wypowiedzi innych. Potrafią dostrzec i nazwać problem. 

Uświadamiają sobie pewne emocje i uczucia . UtoŜsamiają się z bohaterem. 

b) poszukiwanie rozwiązań: „ Burza mózgów” 

Dzieci w kręgu wypowiadają się: Jak moŜna pomóc temu psu? Jak wy moglibyście pomóc? 

Faza 1 – swobodne i twórcze wypowiedzi dzieci, gromadzenie pomysłów. Dzieci poszukują 

rozwiązań danego problemu, dokonują analizy i syntezy wydarzeń i własnej wiedzy.  

Faza 2 – wybór najciekawszych i najtrafniejszych pomysłów /nauczyciel koordynator działań 

dzieci/. 

c) prognozowanie następstw 

Faza 1 - dzieci podają pozytywne skutki rozwiązania danego problemu 

Faza 2 – dzieci podają negatywne skutki proponowanego rozwiązania problemu 

Dzieci uczą się przez prognozowanie i przeŜywanie. 

d) dyskusja nad poszczególnymi rozwiązaniami 

Dzieci dyskutują, wyraŜają własne opinie i propozycje oraz uzasadniają własne wybory. Podają 

pozytywne skutki zastosowania ich propozycji. Nauczyciel czuwa nad dyskusją dzieci. 

  

5. Weryfikacja. Nauczyciel opowiada zakończenie bajki „ Smutasek” /fragment 2/  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zadania dla dzieci:  

…Wtedy ktoś schylił się nad nim, powiedział kilka miłych i ciepłych słów. Była to staruszka, która delikatnie i 

ostroŜnie go pogłaskała.  

– O jejku jaki ty jesteś wygłodniały i chory, bardzo z tobą źle, oj źle!- powiedziała kobieta.  

– Zaopiekuje się tobą piesku, bo jestem osobą wraŜliwą na krzywdę i cierpienie innych. Jak powiedziała tak 

tez się stało! Miła starsza pani wzięła „Smutaska” do swojego domu. Nakarmiła , napoiła i ogrzała go, a 

następnego dnia pojechała z nim do lekarza. Weterynarz, taki zwierzęcy lekarz, podał mu niezbędne witaminy 

i inne substancje oraz lekarstwa. „Smutasek” poczuł się lepiej i radośniej, wesoło zamerdał ogonkiem i 

dziękczynnie popatrzył w oczy swojej „ nowej” pani. Staruszka zauwaŜyła jego radość i powiedziała: - Wiesz 

co piesku nazwę cię „ Wesołkiem” , bo masz takie wesołe oczy. Podoba ci się twoje nowe imię? „Wesołek” był 

teraz bardzo, bardzo szczęśliwy i wdzięczny za uratowanie go od głodu, chłodu i bezdomności.  

Bardzo pokochał swoją panią, a ona pokochała jego. 

I tak oto skończyła się pomyślnie Ŝyciowa historia „Smutaska- Wesołka ” 
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Dzieci porównują własne propozycje rozwiązania problemu /bezdomnego, samotnego pieska/, z 

zakończeniem bajki. Swobodne i twórcze wypowiedzi dzieci, kierowane przez nauczycielkę. 

Np. Czy podoba wam się zakończenie opowiadania o Smutaska ? Dlaczego? Czy są inne bezdomnie psy 

i jak moŜna im pomóc? 

  

6. Zabawa ruchowa przy piosence Puszek okruszek Natalii Kukulskiej. 

Podczas 1 zwrotki: dzieci swobodnie biegają po sali na czworakach naśladując ruchy i zachowania 

psów.  

Podczas refrenu, dzieci w parach naprzeciwko siebie, na słowa: 

Puszek okruszek- 1xklasnięcie w ręce i 2x w kolana 

Puszek kłębuszek – jw. 

Bardzo go lubię – 1x klaśnięcie w ręce i 2x ręce krzyŜują się na klatce piersiowej 

Przyznać to muszę – j.w. 

Puszek okruszek, kłębuszek- 1xklasnięcie w ręce, 2x w kolana i 1x w ręce kolegi z pary 

Jest między nami przyjaźni nić- dzieci w parach przytulają się do siebie 

Wystarczy tylko - 1xklasniecie w dłonie i 2x ręce krzyŜują się na klatce piersiowej 

śe się poruszę - 1xklasniecie w dłonie i 2x ręce krzyŜują się na klatce piersiowej 

Zaraz przybiega by ze mną być - ręce w bok wyciągnięte i splecione z rękami kolegi z pary. I delikatne 

kołysanie się z boku na bok w parach. /2x powtórka/ 

Podczas 2 zwrotki: Dzieci-pieski swobodnie czworakują po sali, bieg piesków, improwizują zachowanie 

się czworonogów. 

Refren: jw. 

  

7. Zabawa edukacyjna „Podpisz pieska” 

a) Zadania dla dzieci: dzieci w kręgu, kaŜde wybiera sobie obrazek z sylwetą psa /wszystkie obrazki są 

jednakowe/ i marker. Na hasło: PODPISZ PIESKA, kaŜde dziecko rysuje jakiś symboliczny znaczek, 

przy swoim piesku np.   

Następnie dzieci wstają i na hasło: SPACER podrzucają do góry swoje obrazki. Obrazki rozsypują się 

po dywanie i mieszają się. Zadaniem dzieci jest odszukanie swojego pieska, po znaczku 

rozpoznawczym. 

 

b) Nauczycielka gromadzi dzieci wokół siebie. Wyjaśnia i pokazuje zdjęcie psa, z zawieszonym na szyi 

numerkiem /identyfikatorem/ i wyjaśnia, iŜ kaŜdy właściciel psa ma obowiązek zarejestrowania 

swojego czworonoga. Wtedy taki pies otrzymuje medal ze swoim numerkiem, który przypina się mu 

do obroŜy. Gdy piesek się zgubi na spacerze, tak jak u nas w sali, przed chwilką, pieski pomieszały się, 
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to po tym numerku moŜna sprawdzić, gdzie jest jego dom i kto jest jego właścicielem. PokaŜe wam to 

w zabawie. 

 

c) Nauczycielka zbiera obrazki od dzieci i losowo wyciąga 1 obrazek z narysowanym przez jakieś 

dziecko symbolicznym znaczkiem i pyta – Czyj to piesek?. Właściciel pieska wstaje. Zabawę powtarza 

kilkakrotnie. 

  

8. Podsumowanie. Ewaluacja zajęć za pomocą metody aktywizującej zwanej:„Kwiat grupowy”. 

Nauczycielka kładzie na dywanie płatki kwiatków, z napisanymi na nich imionami poszczególnych 

dzieci z grupy. Kładzie równieŜ środek kwiatka z narysowanym psem. 

Zadania dla dzieci: 

Dzieci globalnie rozpoznają swoje imię na płatku. KaŜde dziecko bierze sobie „swój” płatek kwiatka. I 

mówi:  

-Jakie prawa mają zwierzęta? (prawo do opieki, prawo do poŜywienia, prawo do Ŝycia, do odpoczynku, 

prawo do naturalnego zachowania się itd.).  

Nauczyciel zapisuje wypowiedzi dzieci na ich płatkach kwiatowych, które kolejno są dołączane do 

środka kwiatowego, tworząc 1 kwiat: „Grupowy Kwiat Dobroci dla Zwierząt”.  

Na zakończenie zajęć nauczyciel odczytuje wszystkie wypowiedzi dzieci i zawiesza „Grupowy Kwiat 

Dobroci dla Zwierząt” pod salą , by rodzice mogli zapoznać się z jego treściami.  

  

Refleksja nauczyciela:  

Czy teraz wiecie jaką waŜną decyzję podejmują ludzie, którzy: Chcą mieć pieska? Porozmawiajcie, o 

tym dziś z rodzicami w domu.  
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