
Kółko ekologiczne „MAŁY EKOLOG”
ZAJĘCIA TRZECIE „MALI PRZYJACIELE ZE SCHRONISKA”

Witam Was serdecznie na zajęciach kółka
i zapraszam do ekologicznych zabaw

Przywitajmy się słowami piosenki :
Witam Was, Witam Was ekologii już czas!
Jestem Ja, jesteś Ty, raz, dwa i trzy!

Na początek mam dla Was zagadkę czy rozpoznajecie czyj to głos? 
Linki załączone na stronie pod scenariuszem zajęć 

Przed tysiącami lat nasi przodkowie udomowili psy i koty, by pomagały im i chroniły przed plagą gryzoni. 
Obecnie mieszkają z nami w naszych domach. Są naszymi pupilami, przyjacielami. Lubimy ich 
towarzystwo, one za to kochają nas bezgranicznie. Dobrze wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie, 
dzięki nim lepiej się czujemy. 

Zdjęcie krakvet.pl

Jednak nie wszystkie zwierzęta mają tyle szczęścia, niektóre zostają porzucone i trafiają do schroniska.  
Czują się tam bardzo samotne, nie mają na co dzień spacerów, głaskania, przytulania. Wolontariusze i 
pracownicy schronisk dbaja o zwierzęta, zapewniają im schronienie, opiekę weterynaryjną i pokarm. Co 
jakiś czas wyprowadzaja psy na dłuższe spacery, uczą je, głaskają, czeszą. Jednak każdy psiak czy kociak 
potrzebuje swojego człowieka, swojego przyjaciela.

Zdjęcie schronisko-lodz.pl

Posłuchajcie wiersza L. Łącz p.t „Przyjaciel ze schroniska”
Był sobie pewien piesek malutki
Uroczy- mówię Wam
Czepiały się go troski i smutki
Bo był zupełnie sam
Nie miał rodziny, siostry ni braci
W schronisku mieszkał gdzieś
Aż raz ktoś przyszedł, spojrzał, zapłacił,
A był to rudy Grześ
Przytulił pieska- zostali razem



Na dobre i na złe
Znikła samotność, bo przyjaciele
Nie są samotni, nie!!!

Zdjęcie grupa LUX MED

Odpowiedzcie proszę na pytania:
-Gdzie mieszkał malutki piesek?
-Czy było mu dobrze?
-Czy miał mamusię albo tatusia?
-Kto wziął pieska?
-Kim dla Grzesia został piesek?
-Czy teraz jest szczęśliwy?

A teraz małe zadanie - pewnie macie w domu pluszowego przyjaciela w postaci pieska, kotka, a może 
innego zwierzaka, weżcie swojgo pluszowego przyjaciela i waszym zadaniem jest „Pocieszenie 
zwierzaczka” – spróbujcie pocieszyć przyjaciela (głaszcząc, przytulając, kołysząc, mówiąc miłe słowa).

Decyzja o posiadaniu w domu zwierzęcia musi być bardzo dobrze przemyślana, trzeba zapoznać się ze 
wszystkimi konsekwencjami posiadania psa czy kota. Trzeba pamiętać, że zwierzę to nie zabawka, którą się 
pobawimy, a jak się znudzi to pójdzie w kąt. Posiadanie zwierzaka to wielka odpowiedzialność i dużo 
dodatkowych obowiązków.
Zastanówcie się jak powinna wyglądać opieka nad zwierzakiem? Czego potrzebuje nasz czworonożny 
przyjaciel?

Zobaczmy, czy wymieniliście te same rzeczy co ja?

Zwierzątko, którym się opiekuje potrzebuje dobrej karmy i świeżej wody, czystych misek, swojego posłania,
poświęconej uwagi: zabaw, głaskania, czesania, ale także nauki zachowania się w domu i na spacerach. 
Częstych spacerów niezależnie od pogody, kontrolnych wizyt u weterynarza i leczenia kiedy jest chore. Po 
swoim psiaku trzeba także posprzątać, gdy wychodzimy z nim na spacer, a kotu codziennie czyścić kuwetę. 
Należy też pamiętać, że nigdy nie siadamy na psie/kocie, nie łapiemy za ogon, nie przewracamy, nie 
tupiemy. Nie zaczepiamy zwierzaka, kiedy je, nie zabieramy mu jedzenia. Nie zabieramy psu zabawki, kiedy
się nią sam bawi. Nie zaczepiamy zwierząt, gdy odpoczywają i śpią, zwierzęta również potrzebują 
odpoczynku. 

Zapraszam Was teraz do zabaw ruchowych na czworakach 
Zabawa pierwsza „Pieski na spacer”
Należy przygotować różnego rodzaju przeszkody, między którymi dziecko będzie się mogło poruszać. Na 
hasło: pieski na spacer – dzieci na czworakach poruszają się pomiędzy przeszkodami, a na hasło pieski do 
budy-dziecko wraca do wyznaczonego miejsca.
Zabawa druga „Kotki piją mleczko”. Rodzic włącza dowolną muzykę i dzieci-kotki poruszają się pomiędzy 
przeszkodami rozłożonymi na podłodze, jak muzyka przestaje grać dzieci - kotki piją mleczko z miski 
(wyznaczony przedmiot).
Zabawa trzecia „Piesek niesie kość”. Kością może być maskotka. Na hasło: „piesek niesie kość”– dziecko 
wkłada sobie wybrany przedmiot pod brodę i niesie w wyznaczone miejsce.



Jak wiecie, psy mogą być również groźne i mogą nas zaatakować, zwłaszcza takie, które nas nie znają. 
Ważne jest abyście znali zasady „właściwego zachowania” się w stosunku do obcych zwierząt.
Jak bezpiecznie przywitać się z obcym psem?
1. Zapytaj właścieciela, czy możesz pogłaskać psa. Uszanuj, jeśli się nie zgodzi!
2. Jeśli pozwoli, zachowaj spokój, nie krzycz i nie machaj rękami, bo możesz wystraszyć zwierzę 
3. Zawołaj psa i poczekaj, aż podejdzie. Jeśli nie chce, zaakceptuj to!
4. Gdy podejdzie, stój prosto, nie pochylaj się nad psem. Jeśli chcesz, możesz kucnąć
5. Nie patrz mu w oczy, psy tego nie lubią
6. Pozwól psu się obwąchać
7. Kiedy dotknie lub poliże twoją dłoń, wtedy możesz go pogłaskać, ale lepiej nie po głowie! Przyjemniejsze
jest dotykanie brody i szyi. Obserwuj jak reaguje, gdy zacznie się wycofywać, pozwól mu odejść. Nie 
przytrzymuj psa na siłę!

Warto znać również zasady zachowania się, gdy obcy pies nas zaatakuje

Zadanie 
Opowiedz co widzisz na obrazkach, wskaż obrazki, na których ludzie zachowują się właściwie



Pamiętajcie, że czasem z różnych powodów nie możemy mieć w domu czworonożnego przyjaciela, ale 
zawsze możemy wspierać schroniskowe zwierzęta. Możemy braż udział w akcjach organizowanych przez 
schroniska i zabrać psiaka na spacer lub wygłaskać kociaka, który tego potrzebuje. Możemy również 
wesprzeć schronisko poprzez podarowanie karmy, koców, poszewek, zabawek dla psiaków i kotów.

Waszym zadaniem w tym miesiącu będzie wykonanie zwierzęcego przyjaciela. Wykorzystajcie do tego 
różne odpady, np.: rolki po papierach, zakrętki, korki, worki foliowe, stare płytki CD i co Wam tylko 
przyjdzie do głowy.
Gotową pracę przynieście do przedszkola. 

Teraz się już żegnamy, a na zakończenie posłuchajcie opowiadania ,,Prezent”- D.E. Sobiesiak
Kamil był chłopcem bardzo mądrym. Wiele nauczył się w ośrodku rehabilitacyjnym. Jest to taka jakby 
szkoła, w której uczą wszystkich potrzebnych człowiekowi czynności. Chłopiec od urodzenia miał trudności 
z poruszaniem się. Niedawno okazało się, że będzie musiał korzystać z wózka inwalidzkiego.
Rodzice chłopca zajmowali się nim jak tylko potrafili najlepiej. Zawsze przed południem mama Kamila 
wiozła go do parku. Tam karmił on wróble, gołębie, a kiedyś nawet wiewiórka wskoczyła mu na kolana. 
Była taka milutka. Za kilka miesięcy Kamil zostanie już uczniem i wtedy na pewno będzie rzadziej bywał w 
parku.
Chłopiec codziennie spotykał też w parku psa. Był duży, ale jeszcze bardzo młody. Kamil przynosił mu coś 
dojedzenia i tak co dnia się spotykali. Kamil miał zawsze przy sobie swoją maskotkę. Był to stary pajacyk, 
któremu powierzał swoje myśli i marzenia.
- Kamilku, zostawię cię tu na chwilę i pójdę tatusiowi kupić gazetę.
- Dobrze mamusiu. Pobawię się z pajacykiem. Idź.
Kamil przytulał swoją maskotkę, podnosił do góry i opowiadał mu swoje różne tajemnice. Nagle, nie 
wiadomo dlaczego, pajacyk wypadł z rąk chłopca, spadając na ziemię.
-Jak teraz go podniosę?- pomyślał chłopiec- przecież nie mogę się ruszyć. Pies, który leżał przy wózku 
chłopca jakby zrozumiał, że musi zrobić coś dla swojego przyjaciela. Nie zgadniecie. Pies podszedł do 
pajacyka, powąchał go i szybko złapał w zęby.
- Daj to! Daj!- powiedział Kamil. Pies podszedł z zabawką, położył ją na kolanach chłopca, a na dodatek 



położył swój łepek, patrząc mądrymi oczami na dziecko.
- Kamilku, już jestem, wracamy do domu.
-Mamo, wiesz co się zdarzyło… i Kamil opowiedział historię z pajacykiem.
-Dobrze, dobrze, już dobrze- powiedziała mama.
-Cześć piesku, spotkamy się jutro, przyniosę ci coś dobrego.
Następnego dnia, Kamil zbudził się rano, bo poczuł że na jego ręku leży coś ciężkiego.
- co to jest?
-Co… Co ty tu robisz?!- zawołał
-Piesku, piesiuńciu…Mamo!!!
- Co się stało, Kamilku? A, o to ci chodzi? Wiesz, wczoraj wieczorem opowiedziałam tatusiowi historię z 
pajacykiem. Tato poszedł do parku. Gdy już spałeś, po twojego nowego przyjaciela. Wyobraź sobie, że nie 
chciał z tatusiem przyjść. Dopiero gdy zobaczył pajacyka i poczuł twój zapach, poszedł za tatusiem. 
Wykąpaliśmy go, nakarmiliśmy i postanowiliśmy, ze skoro nie ma domu, to niech zamieszka z nami. 
Zapiszemy go do specjalnej szkoły dla psów. Jest młody, wszystkiego się nauczy i będzie ci zawsze 
pomagał. Wiesz, on chyba ciebie bardzo polubił.
-Och, dziękuję wam! Będę się nim opiekował.
-Tak, ty będziesz się opiekował nim, a on tobą. Będzie wspaniałym przyjacielem- powiedziała mama z 
uśmiechem i dodała:
-Wszystkiego najlepszego Kamilku! Dzisiaj są twoje urodziny. A …a właśnie jak go nazwiemy.
-Nazwiemy go Reks, chyba ładnie?
-Dobrze. Tak więc dzisiaj są twoje urodziny, a Reks jest naszym prezentem dla ciebie- powiedziała mama i 
zawiązała Reksiowi na szyi szeroką czerwoną kokardę. Wyglądał pięknie.

Polecam Wam też bajkę edukacyjną „Zasady bezpieczeństwa podczas zabawy z psem”, którą znajdziecie 
na youtube

https://www.youtube.com/watch?v=zgHcI_pe8CU

Życzę Wam dobrej zabawy 

pani Marysia


