PSIA LEKCJA
Program edukacyjny
o bezpieczeństwie dzieci i psów.
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DLA
KOGO?

Dla kogo stworzyliśmy ten program?
„PSIA LEKCJA” to nowy bezpłatny program edukacyjny
Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom, skierowany do szkół podstawowych
i placówek wychowawczo-oświatowych.
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CEL?

Dlaczego stworzyliśmy ten program?
Co jest jego celem?
Szkoły chcą angażować się w działania naszej organizacji. Działania
prozwierzęce a przede wszystkim niesienie pomocy dzieciom w szpitalach.

Otrzymacie podstawową wiedzę z obszaru potrzeb psa, sposobów
komunikacji oraz tego jak z psem można pomagać innym.
Zdobytą wiedzę będziecie mogli wykorzystać w działaniu!
Organizując zbiórkę pieniędzy pomożecie chorym dzieciom w szpitalu!
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NA CZYM
POLEGA?

“PSIA LEKCJA” to cykl zajęć, składający się z minimum dwóch lekcji,
realizowanych z tą samą klasą lub grupą, która następnie wspólnie
przygotowuje działania skierowane do osób spoza tej grupy.
W programie może być zaangażowana klasa, grupa międzyklasowa,
a nawet cała szkoła!

Program wprowadza uczniów i uczennice w zagadnienia opieki nad
psami, komunikacji psów i o tym jak zachowywać się bezpiecznie przy
psie. Zajęcia lekcyjne i działania dostosowane są do wieku uczniów
i uczennic klas 1-3 szkoły podstawowej.
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Program podzieliliśmy na 3 moduły:

BUDOWA

Lekcja “Mój przyjaciel pies” – to lekcja o opiece
nad psem, jego potrzebach. Zdolnościach i
talentach.
Lekcja “Przybij łapę” – lekcja o komunikacji psów,
różnych, ważnych sygnałach wysyłanych przez psy
do ludzi czy innych zwierząt.
Akcja „Przyłóż łapę do czegoś dobrego” –
działanie informacyjne i charytatywne w szkole.
Uczniowie mają okazję przekazać dalej ważną
wiedzę! A co najważniejsze organizując zbiórkę
pieniędzy pomogą chorym dzieciom, które
korzystają z dogoterapii!

Lekcja:
Mój przyjaciel pies

Lekcja:
Przybij łapę

Akcja:
Przyłóż łapę do
czegoś dobrego

5

Co zapewniamy?

CO
ZAPEWNIAMY?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

broszurę o dogoterapii (w wersji elektronicznej),
plakat informacyjny,
interaktywne plakaty edukacyjne,
naklejki na puszki oraz druk do przelewu (dla grup, które zdecydują się
na zbiórkę finansową),
prezentację o programie (do użycia na radzie pedagogicznej i/lub
spotkaniu z rodzicami),
prezentację „10 rzeczy, które powinniście wiedzieć o Stowarzyszeniu
Zwierzęta Ludziom”,
materiały merytoryczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć (m.in.
scenariusze lekcji, karty pracy i karty dyskusji),
manual pomagający w organizacji zbiórki pieniędzy
zaświadczenie o uczestnictwie i dyplom dla szkoły (po zrealizowaniu
programu i wysłaniu raportu podsumowującego),
wsparcie poprzez webinary (ich daty zakomunikujemy mailowo z
wyprzedzeniem).
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CZEGO
OCZEKUJEMY?

Czego oczekujemy?
•
•
•

zrealizowania 1 lub 2 lekcji w ciągu semestru,
przeprowadzenia działania – organizacji zbiórki pieniędzy
lub akcji informacyjnej,
raportu z działań – na tej podstawie wyślemy zaświadczenie
o uczestnictwie i certyfikat dla klasy i osoby prowadzącej.
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WAŻNE
STRONY

FORMULARZ REJESTRACJI: bit.ly/psia_lekcja_rejestracja
FORMULARZ RAPORTU: bit.ly/psia_lekcja_raport

Pytania prosimy kierować na adres: edukacja@zwierzetaludziom.pl
Więcej informacji o naszych programach edukacyjnych na stronie:
edukacja.zwierzetaludziom.pl/
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DZIĘKUJEMY!
Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom
Ul. Diamentowa 1 m 7
05-077 Warszawa - Wesoła
kontakt@zwierzetaludziom.pl
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