
PSIA 
LEKCJA

SCENARIUSZ DO LEKCJISCENARIUSZ DO LEKCJI
MÓJ PRZYJACIEL PIESMÓJ PRZYJACIEL PIES

WPROWADZENIEWPROWADZENIE
Wprowadź uczniów i uczennice do tematu lekcji. Warto zapytać: KtoWprowadź uczniów i uczennice do tematu lekcji. Warto zapytać: Kto
ma zwierzę? Kto ma psa? Jaki jest ten pies? W jaki sposób uczniowie ima zwierzę? Kto ma psa? Jaki jest ten pies? W jaki sposób uczniowie i
uczennice opiekują się swoimi psami? Skorzystaj z pytań z kartuczennice opiekują się swoimi psami? Skorzystaj z pytań z kart
dyskusji!dyskusji!

FILMFILM
Włącz filmWłącz film    - przypominamy, że do tej lekcji są przygotowane 2 filmy:- przypominamy, że do tej lekcji są przygotowane 2 filmy:
- 11 oznak psiej miłości + KARTA DYSKUSJI- 11 oznak psiej miłości + KARTA DYSKUSJI
- 12 zachowań, które denerwują twojego psa + KARTA DYSKUSJI- 12 zachowań, które denerwują twojego psa + KARTA DYSKUSJI   
Możesz tę lekcję rozłożyć na 2 (2x45 minut) i wykorzystać oba filmy!Możesz tę lekcję rozłożyć na 2 (2x45 minut) i wykorzystać oba filmy!

DYSKUSJADYSKUSJA
Zachęć klasę / grupę do dyskusji po filmie.Zachęć klasę / grupę do dyskusji po filmie.   

ZESZYT ĆWICZEŃZESZYT ĆWICZEŃ
Po dyskusji zaproponuj pracę indywidualną z zeszytem ćwiczeń.Po dyskusji zaproponuj pracę indywidualną z zeszytem ćwiczeń.

podniesienie wiedzy o potrzebach psów,podniesienie wiedzy o potrzebach psów,   
wytłumaczenie zwyczajowych zachowań psów,wytłumaczenie zwyczajowych zachowań psów,   
przedstawienie ważnych elementów opieki nad psem,przedstawienie ważnych elementów opieki nad psem,
omówienie zachowań ludzi, które mogą być trudne dla psów,omówienie zachowań ludzi, które mogą być trudne dla psów,
podniesienie wiedzy o tym jak obchodzić się bezpiecznie z psem;podniesienie wiedzy o tym jak obchodzić się bezpiecznie z psem;

filmy edukacyjne (do wyboru):filmy edukacyjne (do wyboru):   

dyskusja po filmie w oparciu o Karty dyskusjidyskusja po filmie w oparciu o Karty dyskusji
zeszyt ćwiczeń nr 1zeszyt ćwiczeń nr 1

                  - - 11 oznak psiej miłości11 oznak psiej miłości   
                  - 12 zachowań, które denerwują twojego psa- 12 zachowań, które denerwują twojego psa  

PROWADZENIEPROWADZENIE

CEL LEKCJI:CEL LEKCJI:

5'5'

10'10'

15 '15 '

15 '15 '
Pozostałe kolorowanki i zadania z Zeszytu ćwiczeń
rozwiążcie na następnej lekcji lub w domu. 

ELEMENTYELEMENTY


