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GRUPA III OBŁOCZKI



I etap 
– rozpoczęcie projektu



Rysunkowa siatka wiedzy wstępnej

Rozpoczęliśmy od wykonania rysunkowej siatki 

wiedzy wstępnej. 

Każdy z nas opowiadał,  co wie o psach, a pani 
zapisywała to na papierze.

Mówiliśmy też o tym, czego chcielibyśmy się 
dowiedzieć, ponieważ tak mało jeszcze 

wiedzieliśmy o psach….



Rysunkowa siatka wiedzy wstępnej





ZAPOZNANIE SIĘ Z RÓŻNYMI RASAMI PSÓW – MUSIMY SIĘ DOKŁADNIE POZNAĆ:)



● I tym sposobem poznaliśmy się 
troszkę lepiej, a nasz kącik 
projektowy nieco się zapełnił:)



II etap – aktywność badawcza



Tworzenie naszej małej biblioteki

Wspólnie stworzyliśmy bibliotekę. 

Oglądaliśmy przyniesione przez nas książki o 
psach, a także słuchaliśmy wierszyków. 

W naszej sali powstała całkiem spora kolekcja 
książek i czasopism związanych, z tym tematem. 
Panie czytały nam często i dzięki temu uczyliśmy 

się nowych rzeczy o naszych pupilach.





STUDIUJEMY LITERATURĘ FACHOWĄ





Spotkanie z właścicielami psa Dżeka

Do naszej sali przybył specjalny gość 

piesek Dżek, ze swoimi właścicielami. 

Na początku troszkę baliśmy się Dżeka, ale 
okazał się on bardzo przyjaznym pieskiem. 

Witaliśmy się z nim i głaskaliśmy, pamiętając o 
tym, że nie wolno pieska ciągnąć za ogon czy 

uszy. 

 



Gość ...



Spotkanie z ekspertem – właścicielką suczki labradorki – tym 
razem jesteśmy dużo bardziej odważni ponieważ labradory 

bardzo kochają dzieci i my to od razu poczuliśmy:)



Spotkanie z ekspertką – przedstawicielką fundacji „Mały piesek 
Zuzi”- nauczyliśmy się, jak zachowywać się w obecności psa, jak 
podawać mu smakołyki oraz jak opiekować się psami.



SPOTKANIE Z EKSPERTKĄ – PANIĄ FRYZJERKĄ DLA PSÓW-
to było bardzo pouczające spotkanie, od tej chwili wiemy już jak  

pielęgnować i dbać o naszego pupila. 



LEKCJA STRZYŻENIA



Spotkanie z ekspertem – wyprawa 
terenowa do gabinetu weterynaryjnego
Dowiedzieliśmy się, kto to jest weterynarz, a 

także zadaliśmy mu kilka pytań. 

Ciekawiło nas, czy pieski nie marzną w łapki, czy 
boją się zastrzyków, czy umieją pływać i czy 

wolno karmić je słodyczami. 

Mogliśmy posłuchać jak bije psie serce, a także 
wykonaliśmy prawdziwe psie badanie USG.



W GABINECIE U PANI WETERYNARZ





W prezencie dla pani doktor narysowaliśmy piękną pracę i 
wręczyliśmy jej laurkę.



WYPRAWA TERENOWA DO SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W 
POZNANIU

Zanim wyruszyliśmy w teren wysłuchaliśmy prelekcji, którą 
przeprowadziła z nami pani na temat niechcianych psów.

Bardzo wzruszył nas los samotnych zwierzaków.
Postanowiliśmy przeprowadzić zbiórkę żywności dla piesków.

Zwiedziliśmy schronisko, a na koniec spotkania wręczyliśmy karmę 
dla psów, a w zamian otrzymaliśmy piękne podziękowanie.





Nasze podziękowania dla ekspertów



● Lepienie piesków z plasteliny;

● Szkice psów;

● Papierowe pieski;

● Budowanie domku dla psa;

● Poznaliśmy piosenkę pt. „Puszek okruszek”;

● Słuchaliśmy bajek i opowiadań o psach;

● Kolorowanki,malowanki itp.

NASZE TWÓRCZE DZIAŁANIA:NASZE TWÓRCZE DZIAŁANIA:



TWORZYMY SZKICE PSA



PAPIEROWE PIESKI



BUDOWANIE DOMKU DLA PSA







KOLOROWANKI, MALOWANKI



NASZE ANKIETY



PORÓWNUJEMY, SEGREGUJEMY, PRZELICZAMY



WSPÓLNIE OBEJRZELIŚMY KILKA FILMÓW – SZCZEGÓLNIE PODOBAŁ NAM SIĘ TEN O 
TRESURZE PSÓW :)



III etap – podsumowanie projektu

 

Czego się dowiedziałem podczas trwania 
projektu? 

Stworzyliśmy siatkę wiedzy, która prezentowała 
nasz przyrost wiedzy. 

Nasz kącik projektowy wyglądał imponująco:)







A NA SAM KONIEC ZAPROSILIŚMY NASZYCH KOCHANYCH RODZICÓW, 
ŻEBY MOGLI ZOBACZYĆ CO ZROBILIŚMY I CZEGO SIĘ DOWIEDZIELIŚMY 
NO I TEN TRUSKAWKOWY TORT BYŁ NAPRAWDĘ PYSZNY....MNIAM :)



„Posiadanie psa jest jak tęcza, 
szczenięta są radością na 

jednym jej końcu. Stare psy są 
skarbem na drugim.”



KONIEC
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