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KARTA DO FILMUKARTA DO FILMU
12 ZACHOWAŃ, KTÓRE DENERWUJĄ TWOJEGO PSA12 ZACHOWAŃ, KTÓRE DENERWUJĄ TWOJEGO PSA

podniesienie wiedzy o potrzebach psów,podniesienie wiedzy o potrzebach psów,   
wytłumaczenie zwyczajowych zachowań psów oraz powodów ichwytłumaczenie zwyczajowych zachowań psów oraz powodów ich
występowania,występowania,
uwrażliwienie na ważne elementy opieki nad psem,uwrażliwienie na ważne elementy opieki nad psem,
zachęcenie do dyskusji o zdolnościach i talentach psów;zachęcenie do dyskusji o zdolnościach i talentach psów;

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 zachowania i potrzebyzastanowić się wspólnie czy dzieci zwracają uwagę na zachowania i potrzeby
psów.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 lekcji Film 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/hyIszjdg0u0https://youtu.be/hyIszjdg0u0

PROWADZENIEPROWADZENIE

CEL DYSKUSJICEL DYSKUSJI

klikklik !!

https://youtu.be/hyIszjdg0u0
https://youtu.be/hyIszjdg0u0
https://youtu.be/hyIszjdg0u0
https://youtu.be/d_bVoIr2GcA
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Jakie zapamiętaliście rzeczy, których pies nie lubi?Jakie zapamiętaliście rzeczy, których pies nie lubi?     
Dlaczego pies potrzebuje codziennej rutyny i ustalonych zasad?Dlaczego pies potrzebuje codziennej rutyny i ustalonych zasad?
W jaki sposób psy się komunikują z nami?W jaki sposób psy się komunikują z nami?
Jak pies może odbierać ciągnięcie za smycz?Jak pies może odbierać ciągnięcie za smycz?
Dlaczego pies oznacza moczem różne miejsca na dworze?Dlaczego pies oznacza moczem różne miejsca na dworze?   
Czy wszystkie psy lubią się tulić?Czy wszystkie psy lubią się tulić?   
Jakie sygnały wysyła pies kiedy czuje się nieswojo? (ziewanie, uszy położoneJakie sygnały wysyła pies kiedy czuje się nieswojo? (ziewanie, uszy położone
płasko, oblizywanie warg, próba ucieczki)płasko, oblizywanie warg, próba ucieczki)
Dlaczego nie należy krzyczeć na psa?Dlaczego nie należy krzyczeć na psa?   
Czy pies może niszczyć kiedy za mało się bawi?Czy pies może niszczyć kiedy za mało się bawi?
Jakie rozrywki i aktywności psy lubią?Jakie rozrywki i aktywności psy lubią?
Czy psy lubią jak głaszczą je obce osoby?Czy psy lubią jak głaszczą je obce osoby?
Czy pies powinien witać się i zapoznać z każdym psem?Czy pies powinien witać się i zapoznać z każdym psem?
Czy psy potrafią wyczuwać nasze nastroje?Czy psy potrafią wyczuwać nasze nastroje?       

Co pies lubi robić?Co pies lubi robić?   
Jak możemy poznać czego pies nie lubi albo się boi?Jak możemy poznać czego pies nie lubi albo się boi?   
Dlaczego należy zwracać uwagę na to co pies lubi?Dlaczego należy zwracać uwagę na to co pies lubi?

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

CZĘŚCI FILMUCZĘŚCI FILMU

PYTANIA WPROWADZAJĄCEPYTANIA WPROWADZAJĄCE

Brak codziennej rutyny i ustalonych zasad 0:27Brak codziennej rutyny i ustalonych zasad 0:27
Zakładanie ubrań 1:30Zakładanie ubrań 1:30
Język mówiony zamiast mowy ciała 2:17Język mówiony zamiast mowy ciała 2:17
Drażnienie się z psem 3:19Drażnienie się z psem 3:19
Ciągnięcie psa za smycz 3:59Ciągnięcie psa za smycz 3:59
Ignorowanie strachu przed wodą 5:42Ignorowanie strachu przed wodą 5:42
Przytulanie psa 6:19Przytulanie psa 6:19
Krzyczenie na psa 7:09Krzyczenie na psa 7:09
Zbyt mało czasu na zabawę 8:03Zbyt mało czasu na zabawę 8:03
Pies zostaje sam 8:59Pies zostaje sam 8:59
Pozwalanie nieznajomym na głaskanie psa 9:32Pozwalanie nieznajomym na głaskanie psa 9:32
Zły humor właściciela 10:27Zły humor właściciela 10:27


