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Mam przyjaciela psa 
Scenariusz zajęć dla dzieci 4-6 - letnich 

  

CELE OPERACYJNE: 

Dziecko: 

- określa emocje po wysłuchaniu opowiadania 

- potrafi wskazać dobre i złe zachowania człowieka wobec zwierząt 

- rozumie znaczenie słów „pies przyjacielem człowieka” 

- aktywnie uczestniczy w zaplanowanych zabawach, działaniach twórczych 

  

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  

wiersz E. Szelburg-Zrembiny Do zabłąkanego pieska, tekst własny, maskotki pluszowe, piosenka N. 

Kukulskiej Puszek okruszek, piosenka Kundel bury (muz. A.Markiewicz, sł. W.Chotomska), hasła do 

realizacji, atrapa ramy lustra, kartony, szary papier, figury geometryczne z kolorowego papieru, 

pastele, klej. 

  

Przebieg: 

1. Powitanie – iskierka przyjaźni: 

Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, 

Niech wróci do moich rąk. 

Dzieci w kręgu przekazują sobie „ Iskierkę” poprzez uścisk dłoni.  

  

2. Rozmowa wprowadzająca – kto Ŝyje w pobliŜu człowieka? Dzieci wymieniają zwierzęta w domu i 

gospodarstwie człowieka. 

  

3. Opowiadanie o Mateuszku: 

  

Jestem sobie Mateuszek 

Kocham zwierzęta i wciąŜ  

Nowe mieć muszę. 

  

Najpierw Ŝółwia od mamy dostał 

Lecz szybko o nim zapomniał 

Bo taki twardy, nie ma futerka 

- teraz chcę mieć kundelka. 
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Kundelek piszczy, w oczy zagląda  

A nasz Mateusz za kotkiem się ogląda. 

Bo tak fajnie mruczy i kłębuszek gania 

- pasuje do mojego mieszkania. 

  

Po trzech dniach zabawą znudzony  

Zapragnął mieć rybki- welony. 

Bo tak niewiele zjadają 

I pięknie w akwarium wyglądają. 

  

A następnego dnia przyniósł do domu jeŜa. 

Zwierzęta coraz bardziej stłoczone. 

Smutne i nie nakarmione. 

Z pomocą przyszła im wróŜka: 

  

Ten chłopiec nie ma serduszka 

ja kocham zwierzęta szczerze 

a w miłość Mateusza nie wierzę,  

zabieram was więc wszystkie. 

Źle zwierzętom z taki panem. 

  

Rzecze na to pies – ja jednak z nim zostanę. 

Na pewno gdy mnie samego zostanie. 

Zrozumie na czym polega kochanie. 

  

Mateusza nic nie zmieniło! 

Zostawił psa pod sklepem  

I psie się zgubiło. 

  

Wtedy mała dziewczynka do psa zagadała: 

„Byłbyś wpadł pod samochód, malutki! 

UwaŜać trzeba. 

Ach jaki ty jesteś chudziutki! 

Chcesz chleba? 

Chodź ze mną. 

  

Mieszkam w podwórku. 
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Będziesz mógł biegać tam,  

Sam i nie na sznurku... 

Będzie ci dobrze, 

Chodź! JuŜ nie znajdziesz pana 

Choćbyś tu czekał do rana. 

No, ochoćŜe ze mną nieboŜe. 

Nie wiesz, Ŝe w mieście pies 

Sam, być nie moŜe! 

(Do zbłąkanego pieska, Ewa Szelbrg-Zarembina) 

  

4. Rozmowa na temat opowiada  

- czy Mateusz był przyjacielem zwierząt? 

- Czy zwierzętom dobrze było z Mateuszem? 

- czy chciałbyś mieć takiego pana będąc psem? 

- dlaczego wszystkie zwierzęta odeszły, a został tylko pies? 

  

5. Powieść ruchowa z elementami pantomimy „Spacer z psem”. 

- dzieci za pomocą gestów, ruchów, mimiki próbują oddać emocje, wraŜenia towarzyszące kontaktom 

z psem. 

                      

6. Trening zadaniowy – dzieci w parach losują tematy (nauczyciel czyta po cichu zadanie), np.: 

- pies długo zamknięty w domu, czekający na pana  

- pies, który zgubił się na spacerze  

- pies, który jest bardzo kochany przez wszystkich domowników 

- pies, którego pan zapomniał nakarmić 

- pies stary i chory 

- mały szczeniak, który brudzi wszystko, niszczy itp. 

Dzieci rysują w parach, układają krótkie opowiadanie – wspólna prezentacja.  

  

7. Techniki twórczego myślenia. 

- Łańcuszek skojarzeń - stopniowe oddalenie się od hasła wyjściowego: 

  

Pies – uszy – łapy – nos - ogon – obroŜa - smycz – pan – dom (prawdopodobne odpowiedzi). 

  

- Rozeta – otoczenie hasła wyjściowego pewną liczbą asocjacji 

  

Pies 
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Czworonóg 

Przewodnik 

Zwierzę 

Przyjaciel 

StróŜ domu 

Nauczyciel tworzy obraz graficzny usłyszanych wypowiedzi. 

  

8. Zabawa przy piosence Puszek okruszek z wykorzystaniem maskotek – improwizacje przy piosence, 

animacja maskotki. 

  

9. Zabawa dramowa Lustro. 

- dzieci przechodzą kolejno na drugą stronę lustra (atrapa), stają się psami, mówią o czym marzą. 

  

10. Dziecięce filozofowanie na temat: 

„Nie wiem kto kogo ma – pies ma nas, czy my mamy psa?” 

  

11. Działania twórcze – „Linia czasu” 

- dzieci na długich paskach papieru naklejają figury geometryczne symbolizujące kolejne etapy Ŝycia 

psa (figury są zróŜnicowane pod względem wielkości, dzieci mogą dorysować części ciała) 

- podczas pracy nauczyciel włącza piosenkę Kundel bury                 

 

LITERATURA: 

1. K. Konieczna, Nauczanie metodami aktywizującymi. 

2. G. Olczak, Metody aktywizujące. 

3. Program wychowania w przedszkolu, MAC Edukacja.  

  

Scenariusz stanowi część projektu, którego celem jest wzmacnianie więzi z otaczającym środowiskiem 

społecznym – przyrodniczym poprzez własne zaangaŜowanie. W przedszkolu prowadzone są zbiorki 

makulatury i aluminium (z ich sprzedaŜy systematycznie przekazywane są środki finansowe na konto 

schroniska dla zwierząt przy ulicy Marmurowej w Łodzi). Przedszkole zorganizowało takŜe aukcję prac 

plastycznych dzieci z przeznaczeniem na rzecz ww. schroniska. 

  

 

Autor: Ewa Kurczewska, Anna Bugaj,  

Przedszkole Miejskie nr 90 Łódź 

Scenariusz wyróŜniony w konkursie na najlepszy scenariusz z zakresu edukacji humanitarnej, który 

moŜe być wykorzystany w ramach Ogólnopolskiej Edukacyjnej Kampanii Społecznej Podpisz Pieska. 


