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KARTA DO FILMUKARTA DO FILMU
GDY TWÓJ PIES SKRĘCA OGONGDY TWÓJ PIES SKRĘCA OGON

dostarczenie wiedzy o komunikacji psów,dostarczenie wiedzy o komunikacji psów,
przekonanie o tym, że zrozumienie psiego języka ciała jest kluczowe, byprzekonanie o tym, że zrozumienie psiego języka ciała jest kluczowe, by
zbudować z czworonogiem silną i pełną zaufania relację,zbudować z czworonogiem silną i pełną zaufania relację,
uwrażliwienie na to jak jak myśli pies i co chce nam przekazać,uwrażliwienie na to jak jak myśli pies i co chce nam przekazać,

Kartę i film proponujemy jako pomoc do poprowadzenia lekcjiKartę i film proponujemy jako pomoc do poprowadzenia lekcji
PRZYBIJ ŁAPĘ. Karta pomoże poprowadzić dyskusję po filmie.PRZYBIJ ŁAPĘ. Karta pomoże poprowadzić dyskusję po filmie.
Podpowiadamy na co warto zwrócić uwagę, jakie treści można zPodpowiadamy na co warto zwrócić uwagę, jakie treści można z
dziećmi omówić, aby się utrwaliły.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 filmuporządku). Pytania pomogą przypomnieć dzieciom ważne zagadnienia z filmu
oraz zastanowić się wspólnie czy dzieci zwracają uwagę na komunikację psów ioraz zastanowić się wspólnie czy dzieci zwracają uwagę na komunikację psów i
na to, że psy do nas mówią w swoim języku.na to, że psy do nas mówią w swoim języku.   

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"Przybij łapę""Przybij łapę"

Informacje o filmie:Informacje o filmie:
Film znajduje się na kanale:Film znajduje się na kanale:
JASNA STRONAJASNA STRONA
https://youtu.be/fTJpASo5Egshttps://youtu.be/fTJpASo5Egs

PROWADZENIEPROWADZENIE

CEL DYSKUSJICEL DYSKUSJI

klikklik !!

https://youtu.be/fTJpASo5Egs
https://youtu.be/fTJpASo5Egs
https://youtu.be/fTJpASo5Egs
https://youtu.be/d_bVoIr2GcA
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Jak pies może nam zasygnalizować, że się boi albo jest zestresowany?Jak pies może nam zasygnalizować, że się boi albo jest zestresowany?
(ziewanie, oblizywanie, sztywne machanie ogonem)(ziewanie, oblizywanie, sztywne machanie ogonem)
W jakich kierunkach pies macha ogonem?W jakich kierunkach pies macha ogonem?  
Z jakiego powodu pies kopie dołki?Z jakiego powodu pies kopie dołki?
Co mogą oznaczać oklapnięte uszy?Co mogą oznaczać oklapnięte uszy?
Wymieńcie wszystkie powody dlaczego pies macha ogonem. Jak się możeWymieńcie wszystkie powody dlaczego pies macha ogonem. Jak się może
wtedy czuć?wtedy czuć?
Co można zrobić jak pies zjada nam buty?Co można zrobić jak pies zjada nam buty?
Co należy zrobić jak pies szoruje/jeździ pupą po podłodze?Co należy zrobić jak pies szoruje/jeździ pupą po podłodze?
Jak jest ułożony ogon, kiedy pies jest smutny?Jak jest ułożony ogon, kiedy pies jest smutny?
Dlaczego pies goni swój ogon?Dlaczego pies goni swój ogon?
Jak wygląda pozycja psa, który zaprasza do zabawy?Jak wygląda pozycja psa, który zaprasza do zabawy?  

Czy psy się komunikują?Czy psy się komunikują?   
Dlaczego warto znać język psa?Dlaczego warto znać język psa?   
Kiedy wiemy, że pies chce nam coś powiedzieć?Kiedy wiemy, że pies chce nam coś powiedzieć?   
Czy należy słuchać psy? Czy mogą przekazać nam coś ważnego?Czy należy słuchać psy? Czy mogą przekazać nam coś ważnego?  

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

CZĘŚCI FILMUCZĘŚCI FILMU

PYTANIA WPROWADZAJĄCEPYTANIA WPROWADZAJĄCE

Kichanie lub ziewanieKichanie lub ziewanie     0:260:26
Wysoko podniesiony, sztywny ogon 0:57Wysoko podniesiony, sztywny ogon 0:57
Machanie językiem 1:25Machanie językiem 1:25
Odchylanie głowy 1:50Odchylanie głowy 1:50
Kopanie 2:23Kopanie 2:23
Kontakt wzrokowy 2:47Kontakt wzrokowy 2:47
Oklapnięte uszy 3:07Oklapnięte uszy 3:07
Przynoszenie przedmiotów 3:35Przynoszenie przedmiotów 3:35
Merdanie ogonem na lewo lub prawo 4:08Merdanie ogonem na lewo lub prawo 4:08
Merdanie do tyłu i do przodu 4:33Merdanie do tyłu i do przodu 4:33
Niszczycielskie żucie 4:56Niszczycielskie żucie 4:56
Dotykanie 5:21Dotykanie 5:21
Skomlenie 5:45Skomlenie 5:45
Bezustanne buziaki 6:05Bezustanne buziaki 6:05
Szorowanie po podłodze 6:28Szorowanie po podłodze 6:28
Niszczenie mebli 6:49Niszczenie mebli 6:49
Opuszczony ogon 7:16Opuszczony ogon 7:16
Skręcony ogon 7:40Skręcony ogon 7:40
Gonitwa za ogonem 8:05Gonitwa za ogonem 8:05
Ukłony 8:34Ukłony 8:34


