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 Bodźcem do tego, aby rozpocząć projekt 
pt. „Pies” było ogłoszenie akcji pt. 

„Pomoc dla zwierząt” czyli zbiórki karmy 
oraz artykułów pielęgnacyjnych dla 
zwierząt ze schroniska przy ulicy 
Bukowskiej 266 w Poznaniu. Dzieci 
zainteresowały się potrzebującymi 

zwierzętami, dlatego wspólnie 
zdecydowaliśmy o rozpoczęciu projektu 

dnia 24.02.2014 r. 
 



ETAP I – ROZPOCZĘCIE PROJEKTU 
 przywieszenie plakatu dotyczącego zbiórki karmy i 

artykułów pielęgnacyjnych dla zwierząt; 

 stworzenie siatki pojęć tego, co dzieci wiedzą na temat 
psów; 

 zapisanie tego, czego chcą się dowiedzieć dzieci; 

 propozycje, jakie działania chciałyby podjąć dzieci w 
tym temacie; 

 przekazanie rodzicom informacji o propozycji 
rozpoczęcia projektu podczas warsztatów pt. 
„Obchody Dnia Marchewki”; 

 wywieszenie ogłoszenia z prośbą o zaangażowanie 
rodziców w projekt; 

 



Plakat zachęcający do udziału w 
zbiórce artykułów żywnościowych 

i pielęgnacyjnych dla zwierząt 

Siatka pojęć 



ETAP II – REALIZACJA PROJEKTU 

 Zorganizowanie kącika książki o tematyce związanej z 
projektem, 

 Gromadzenie artykułów pielęgnacyjnych i karmy dla 
zwierząt w ramach akcji „Pomoc dla zwierząt”, 

 Słuchanie ciekawostek związanych z życiem, 
wyglądem psów, 

 Słuchanie opowiadań, wierszy oraz piosenek o psach, 

 Poznawanie ras psów – rozwieszenie plakatów w sali, 
odgadywanie zagadek 

 

 

 

 



 Wykonanie albumu pt. „Psy”. 

 Udział w zabawach matematycznych pt. „Kości”, 

 Tworzenie budy dla psa z figur geometrycznych oraz 
klocków różnego rodzaju, 

 Ankiety dla dzieci i rodziców z zadaniem na weekend 
(policzyć ile psów dzieci widziały w ciągu weekendu 
oraz narysować jednego z nich), 

 Ankiety dla pracowników przedszkola ( dzieci 
zaznaczały ile osób lubi psy i posiada je w domu) 

 „Psy w bajkach i wierszach” – spotkanie z literaturą, 

 

 



 Rozmowa na temat „Pies – najlepszy przyjaciel 
człowieka” – opowiadanie historii o bohaterskich 
psach, 

 Wycieczka do sklepu z artykułami dla zwierząt przy 
ulicy Szamarzewskiego, 

 Wycieczka do schroniska dla zwierząt przy ulicy 
Bukowskiej – przekazanie darów ze zbiórki, 

 Spotkanie z policyjnym psem ratownikiem, 

 Zapoznanie się z budową psa, 

 Gra w „Psie Bingo”, 

 

 

 



 Tworzenie okazji do zabaw tematycznych, 

 „Tropiciele psów” – spacer w okolicy przedszkola, 
obserwacje psów, zwrócenie uwagi na brak 
odpowiedzialności właścicieli za to, co zostawiają po 
sobie ich pupile 

 Kolorowanie, rysowanie psów, tworzenie plakatów, 

 Oglądanie bajek, książek i czasopism w kąciku 
książki, 

 Zabawy ruchowe, muzyczno – ruchowe, relaksacyjne, 
związane z tematyką. 

 



Zgromadzone pozycje książkowe i 
czasopisma – kącik książki 



Poznawanie budowy psa, tworzenie plakatu 



Spotkanie z policjantem  i 
psem ratownikiem 

Czytanie bajek 
związanych z 

tematyką 



Tropiciele Psów 



Gra w „Psie Bingo” 

Relaksacja przy 
piosenkach o 

psach 



Wizyta w sklepie z 
artykułami dla zwierząt 

Oglądanie publikacji 
związanych z tematyką 

projektu 



Wizyta w 
schronisku 

dla 
zwierząt 



ETAP II – ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 

 Projekt zakończyliśmy wykonaniem z masy solnej 
oraz plasteliny psów – „Mój wymarzony pies”. 
Nadaliśmy imiona powstałym dzieciakom. 

 W trakcie trwania projektu utrwalaliśmy zdobytą 
wiedzę poprzez wykorzystywanie różnorodnych 
metod pracy, zachęcanie do aktywności, 
samodzielnego poszukiwania i doświadczania, 


