
Scenariusz projektu edukacyjnego 

„Pies najlepszym przyjacielem człowieka”

Kiedy patrzę w oczy zwierzęcia nie widzę w nich zwierzęcia. Widzę przyjaciela. 
Czuję duszę.

                                                                                A.D. Williams

Miejsce realizacji: Przedszkole Miejskie nr 1 w Gostyniu

Czas realizacji: 1.10.2019 rok – 31.10.2019 rok

Opracowały: mgr Marta Działdowska i mgr Anna Pietrzyk.

Cele główne: 

1. Nabywanie nowych wiadomości na temat psów oraz ich roli w życiu człowieka 
podczas różnych sytuacji edukacyjnych.

2. Kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt oraz odpowiedzialności za 
zwierzęta. 

3. Uwrażliwianie na niebezpieczeństwa związane z nieostrożnym zachowaniem się 
wobec psów.

4. Rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności inspirowanej życiem psów.

Cele szczegółowe: 

1. Potrafi opiekować się pieskiem.

2. Traktuje zwierzęta z szacunkiem i wrażliwością.

3. Potrafi podać cechy prawdziwego przyjaciela zwierząt.

4. Zna zagrożenia płynące z nieostrożnego zachowania wobec psów.

5. Rozróżnia wybrane rasy psów.

6. Wymienia ciekawostki dotyczące życia i hodowli psów.

7. Uczestniczy w lekcji o tematyce przyrodniczej.

8. Wie, jakie korzyści czerpią ludzie z kontaktu i posiadania psów.

9. Podejmuje różnego rodzaju aktywności twórcze: plastyczne, muzyczne, ruchowe.

10. Uczestniczy w akcji charytatywnej.

Planowane formy działania:



- wycieczki i spacery,

- uczestnictwo w akcji charytatywnej – zbiórka karmy,

- wystawa prac plastycznych „Pies najlepszym przyjacielem człowieka” w bibliotece,

- wykorzystanie sprzętów multimedialnych, przeglądanie czasopism i albumów o życiu i 
hodowli psów.

Metody pracy:

- metody podające,

- metody kierowania samodzielną pracą dzieci,

- metody poszukujące.

Planowane sytuacje edukacyjne:

1. Spotkanie w przedszkolu z pracownikiem Schroniska w Dalabuszkach.

2. Wycieczka do szkoły – zajęcia z biologiem (o psach).

3. Spotkania w bibliotece – słuchanie bajek, których bohaterem jest pies (czytanych 
przez pracowników biblioteki).

4. „Dzień pluszowego psa” w przedszkolu.

5. Zorganizowanie wystawy prac plastycznych na temat „Pies najlepszym przyjacielem 
człowieka” w bibliotece. 

6. Zbiórka karmy dla zwierząt w Schronisku w Dalabuszkach – wycieczka do Schroniska 
(dostarczenie karmy, obejrzenie schroniska i jego mieszkańców).

7. Podsumowanie projektu – prezentacja multimedialna.

W związku ze Światowym Dniem Zwierząt obchodzonym 4 października w naszym 
przedszkolu zaplanowałyśmy realizację projektu edukacyjnego obejmującego cały miesiąc 
październik. W czasie trwania projektu dzieci z najstarszych grup przedszkolnych – 
„Słoneczka” i „Kotki – Psotki” – będą poznawać ciekawostki związane z życiem i hodowlą 
psów. Poprzez zorganizowanie sytuacji edukacyjnych chcemy wzbudzić zainteresowanie 
światem zwierząt domowych – psów. Obcowanie dziecka ze zwierzętami domowymi jest 
bardzo ważne dla jego rozwoju. Opiekowanie się w dzieciństwie zwierzątkiem może wyrobić 
większą wrażliwość na uczucia i postawy innych ludzi, uczy tolerancji i odpowiedzialności, 
samoakceptacji i panowania nad sobą. Dlatego też postanowiłyśmy wprowadzić do realizacji 
niniejszy projekt.


