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KARTA DO FILMUKARTA DO FILMU
11 OZNAK PSIEJ MIŁOŚCI11 OZNAK PSIEJ MIŁOŚCI

podniesienie wiedzy o emocjach psów i ich potrzebach,podniesienie wiedzy o emocjach psów i ich potrzebach,   
wytłumaczenie jak buduje się więź między człowiekiem a psem,wytłumaczenie jak buduje się więź między człowiekiem a psem,
omówienie ważnych elementów relacji zwierzęcia i człowiekaomówienie ważnych elementów relacji zwierzęcia i człowieka

          (przywiązanie, zaufanie, miłość, bezpieczeństwo)(przywiązanie, zaufanie, miłość, bezpieczeństwo)

Kartę i film proponujemy jako pomoc do poprowadzenia lekcjiKartę i film proponujemy jako pomoc do poprowadzenia lekcji
MÓJ PRZYJACIEL PIES. Karta pomoże poprowadzić dyskusję poMÓJ PRZYJACIEL PIES. Karta pomoże poprowadzić dyskusję po
filmie. Podpowiadamy na co warto zwrócić uwagę, jakie treścifilmie. Podpowiadamy na co warto zwrócić uwagę, jakie treści
można z dziećmi omówić, aby się utrwaliły.można z dziećmi omówić, aby się utrwaliły.

Zdecyduj, które pytania zaproponowane poniżej wybierzesz do dyskusji i w jakimZdecyduj, które pytania zaproponowane poniżej wybierzesz do dyskusji i w jakim
momencie dyskusji one padną (nie musisz trzymać się zaproponowanegomomencie dyskusji one padną (nie musisz trzymać się zaproponowanego
porządku). Pytania pomogą przypomnieć dzieciom ważne zagadnienia z filmu. Iporządku). Pytania pomogą przypomnieć dzieciom ważne zagadnienia z filmu. I
zastanowić się wspólnie czy dzieci zwracają uwagę na emocje i potrzeby psów.zastanowić się wspólnie czy dzieci zwracają uwagę na emocje i potrzeby psów.

Na zakończenie zarezerwuj sobie kilka minut, żeby podsumować dyskusję,Na zakończenie zarezerwuj sobie kilka minut, żeby podsumować dyskusję,
zebrać najważniejsze wnioski, odnieść się do celów.zebrać najważniejsze wnioski, odnieść się do celów.   
  
Uwaga, film możesz przerywać i prowadzić dyskusję z dziećmi na bieżąco poUwaga, film możesz przerywać i prowadzić dyskusję z dziećmi na bieżąco po
każdej zakończonej jego części, albo po całym filmie.każdej zakończonej jego części, albo po całym filmie.   

Film polecany do lekcjiFilm polecany do lekcji"Mój przyjaciel pies""Mój przyjaciel pies"

Informacje o filmie:Informacje o filmie:
Film znajduje się na kanale:Film znajduje się na kanale:
JASNA STRONAJASNA STRONA
https://youtu.be/d_bVoIr2GcAhttps://youtu.be/d_bVoIr2GcA

PROWADZENIEPROWADZENIE

CEL DYSKUSJICEL DYSKUSJI

klik!klik!

https://youtu.be/d_bVoIr2GcA
https://youtu.be/d_bVoIr2GcA
https://youtu.be/d_bVoIr2GcA
https://youtu.be/d_bVoIr2GcA
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Na jakie różne sposoby psy mówią nam o swoich emocjach?Na jakie różne sposoby psy mówią nam o swoich emocjach?   
Jak możemy przekonać się o tym, że nasze psy nas kochają?Jak możemy przekonać się o tym, że nasze psy nas kochają?
Merdanie ogonem może zapowiadać różne nastroje!Merdanie ogonem może zapowiadać różne nastroje!   
Czy pamiętacie jakie? (radość, niepokój, pewność siebie, zdenerwowanie,Czy pamiętacie jakie? (radość, niepokój, pewność siebie, zdenerwowanie,
stres)stres)
Czy wszystkie psy lubią się tulić?Czy wszystkie psy lubią się tulić?   
Co oznacza kiedy pies tuli się, albo chce być blisko nas?Co oznacza kiedy pies tuli się, albo chce być blisko nas?
Dlaczego nie powinniśmy głaskać obcego psa po głowie?Dlaczego nie powinniśmy głaskać obcego psa po głowie?

Co to są emocje?Co to są emocje?   
Jakie ludzie odczuwają emocje?Jakie ludzie odczuwają emocje?   
Czy psy czują emocje tak jak my?Czy psy czują emocje tak jak my?  
Jakie znacie przykłady psiej miłości?Jakie znacie przykłady psiej miłości?   
Jak należy dbać o psa, aby pies nas kochał i czuł się dobrze?Jak należy dbać o psa, aby pies nas kochał i czuł się dobrze?

SPRAWDŹMY CO GRUPASPRAWDŹMY CO GRUPA
ZAPAMIĘTAŁA Z FILMU!ZAPAMIĘTAŁA Z FILMU!

CZĘŚCI FILMUCZĘŚCI FILMU

PYTANIA WPROWADZAJĄCEPYTANIA WPROWADZAJĄCE

Wpatruje się w wasze oczy 00:37Wpatruje się w wasze oczy 00:37
Przynosi wam zabawki 01:24Przynosi wam zabawki 01:24
Ziewa, gdy wy ziewacie 02:07Ziewa, gdy wy ziewacie 02:07
Śpi z wami 2:46Śpi z wami 2:46
Merda ogonem 3:34Merda ogonem 3:34
Unosi brwi i pokazuje język 04:28Unosi brwi i pokazuje język 04:28
Przytulanie się 5:26
Opiera się o was 6:10
Pozwala wam dotykać swojej głowy 6:55
Spokojnie patrzy, jak wychodzicie 7:31
Szaleje, gdy wracacie 8:32


