
SCENARIUSZ LEKCJI  
WYCHOWAWCZEJ
BEZPIECZNY  
KONTAKT Z PSEM

jak rozmawiać z psem

CZŁOWI
EK-

-PSIAK
RADZI



  kartki „połącz kropki” dla wszystkich dzieci

  ilustracje do „Krótkiej historii wielkiej PSIjaźni” 
dla nauczyciela

  krzyżówki dla wszystkich dzieci, karta z hasłami 
i rozwiązaniem dla nauczyciela

  ilustracje do „Słownika psio-ludzkiego”

  kartki ze słówkami do dopasowania w wierszu dla 
wszystkich dzieci, tekst wiersza dla nauczyciela

  film oraz dodatkowe materiały dydaktyczne 
dostępne na stronie www:  
potojestem.pl/bezpiecznykontaktzpsem

POTRZEBNE MATERIAŁY:

POMOCE NAUKOWE: 

ZADANIE 1: kartki „połącz kropki”

Ilustracje do części „Krótka historia wielkiej PSIjaźni”

ZADANIE 2: krzyżówka

ZADANIE 3: ilustracje do „Słownika psio-ludzkiego”

ZADANIE 4: kartki ze słówkami do dopasowania w wiersz

ZADANIE 5: kolorowanka
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Scenariusz podzielono na trzy części, które oznaczono kolorami: 
zielonym, niebieskim i czerwonym. Poszczególne części składają się 
z dwóch modułów, a każdy z nich wykorzystuje inny sposób narracji 
bądź wiąże się z inną aktywnością dla dzieci. Moduły zostały rozpisane 
na około 5-7 minut, a potem percepcję dziecka należy przekierować na 
inne zadanie. Dzięki temu lekcja staje się rytmiczna, nieszablonowa, 
wymagająca od dzieci konkretnych umiejętności oraz skoncentrowania 
na zadaniu. Zmiany takie mają na celu pobudzenie wyobraźni 
i kreatywności oraz skupienie uwagi dzieci na przekazywanej w możliwie 
najbardziej atrakcyjny sposób wiedzy. Ponadto zostawiono też sporo 
przestrzeni na swobodną rozmowę z dziećmi, poznanie ich emocji 
i opinii związanych z poruszanymi tematami. Zachęcanie dzieci do 
dyskusji stwarza im okazję do wyrażania siebie, a także kształtowania 
umiejętności komunikacyjnych.

Materiały dla uczniów najlepiej przygotować przed zajęciami 
i rozłożyć wcześniej na ławkach, co pozwoli zaoszczędzić 
czas.

 Po przywitaniu dzieci przechodzimy do ZADANIA 1  
„Połącz kropki”.

Jak myślicie, czy z psem da się rozmawiać? Oczywiście, my możemy mu 
powiedzieć wszystko i chociaż niewiele zrozumie, to będzie nas pewnie 
z uwagą słuchał. Pytanie brzmi: czy pies potrafi nam jakoś odpowiedzieć? 
Czy umie opowiedzieć nam o tym co czuje, o swoich emocjach? Dowiedzieć 
się tego pomoże nam nasz superbohater. Spójrzcie, na waszych rysunkach 
pojawia się właśnie niesamowity Człowiek-Psiak. Jest nie tylko super-
szybki, supersilny i supermądry, ale najważniejsze, że rozumie co mówią 
psy. To właśnie on nauczy nas porozumiewać się z psami.

INFORMACJE WSTĘPNE:

WSTĘP
1

2
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Skąd właściwie wziął się

pies i po co nam psy 

W części zielonej przedstawiono wspólną historię relacji ludzko- 
-psich. Krótki wykład zilustrowany został planszami, które można 
wydrukować lub prezentować na ekranie czy tablicy interaktywnej.

Drugą część tego modułu stanowi rozmowa z dziećmi o zaletach 
wynikających z obecności psa. W celu utrwalenia wiadomości oraz 
w ramach wstępu do rozmowy przygotowano krzyżówkę, której 
hasła nawiązują do korzyści, jakie daje opieka nad psem.

Ze wszystkich zwierząt na świecie to właśnie z psami 
zaprzyjaźniliśmy się najbardziej. Od tysięcy lat nasze 
historie się przeplatają, wzajemnie się wspieramy 
i pomagamy w różny sposób. 

Ale skąd w ogóle wzięły się psy? Jak doszło do rozwoju 
takiej wspaniałej międzygatunkowej relacji?

Popatrzcie sami, bo Człowiek-Psiak przygotował nam 
Krótką Historię Wielkiej PSIjaźni. 
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To przodkowie naszych domowych psów: prawilki. 
Obserwują prehistoryczne obozowisko, w którym 
mieszkają pierwsi ludzie. Ale nie bójcie się, ludziom 
nic nie grozi. 

Prawilki już dawno wpadły na to, że niebezpieczne i męczące polo-
wanie można zastąpić spokojną kolacją. Kiedy ludzie przeniosą obóz 
w inne miejsce, prawilki przyjdą i wyjedzą ze sterty pozostawionych 
odpadków wszystko, co tylko się do tego nadaje. Po co się trudzić 
i narażać, skoro wystarczy poczekać?

ILUSTRACJA 1
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Przez następne setki lat te właśnie prawilki 
zamieniły się w psy, zależne od ludzkich odpad-
ków. Ludzie zauważyli, że warto dokarmiać te nie-
groźne, podążające za nimi zwierzaki. Natomiast 
psy szczekaniem i warczeniem ostrzegały przed 
niebezpieczeństwem, a nawet potrafiły przegonić 
dzikie zwierzęta, które zbliżały się do obozowiska.

Ludzie i psy zamieszkali na jednym terenie, a z sąsiadami, wia-
domo, dobrze żyć w zgodzie. Może kiedyś się przyda ich pomoc?

ILUSTRACJA 2
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Mijały kolejne setki lat. Psy stopniowo przestały być 
dzikimi zwierzętami, a ludzie nauczyli się z nimi roz-
mawiać. Zapewne maczał w tym łapy jakiś przodek 
naszego superbohatera. Człowiek-Psiak mawia, że 
lepszy pies w zagrodzie, niż… gołąb na dachu. Czy 
jakoś tak... Tak czy inaczej, to prawda. 

Ludzie przyuczyli psy do pomagania w różnych pracach, a w zamian 
zapewniali im jedzenie i schronienie. Psy były przydatne przy polo-
waniu albo do pilnowania owiec czy innych zwierząt. „PSIjaźń” mię-
dzy naszymi gatunkami rozwijała się.

ILUSTRACJA 3
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Przez długie wieki współpracy ludzie i psy zrozumieli, 
że mogą sobie nie tylko pomagać. Zauważyli, że dosko-
nale się czują w swoim towarzystwie i darzą szczególną 
sympatią. 

Psy przestały być tylko pomocnikami przy pracy i coraz częściej miesz-
kały w domach, jak przyjaciele, pupile rodziny i towarzysze życia. 
Z psem życie stało się po prostu lepsze.

ILUSTRACJA 4
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I tak się złożyło, że zostaliśmy jednocześnie współpracow-
nikami i przyjaciółmi. Więksi, chodzący na dwóch nogach 
ludzie i ich mniejsi czworonożni partnerzy. 

Dziś psy wykonują z pasją wiele niezwykle ważnych zadań: pomagają nie-
widomym, policjantom, ratują zaginionych w górach czy na gruzowiskach, 
są też sportowcami. Ale nade wszystko czynią życie swoich opiekunów 
bogatszym, poprawiając im humor i dając prawdziwą przyjaźń. Do tego nie 
istnieje lepszy alarm niż czujny pies, który od razu reaguje szczekaniem 
na podejrzane dźwięki czy obce osoby w pobliżu domu. Można przepiłować 
kłódkę czy zepsuć system alarmowy, można ominąć inne zabezpieczenia, 
ale psa oszukać się nie da. Każdy intruz zostanie namierzony “PSIAwiedli-
wości zawsze staje się zadość” mawia Człowiek-Psiak.

ILUSTRACJA 5
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W następnej części rozmawiamy z dziećmi o tym, po co nam 
psy w domach. Takie zwyczajne nasze domowe pupile, nie-
wykorzystywane do żadnej pracy. Najważniejsze wnioski, do 
których powinniśmy dojść podczas rozmowy i rozwiązywania 
krzyżówki to, że pies:

  uczy nas odpowiedzialności;

  pomaga się zrelaksować, redukuje napięcie;

  dba o nasze zdrowie dzięki spacerom i ruchowi na świeżym powietrzu;

  pokazuje czym jest opieka nad kimś słabszym;

  daje nam mnóstwo radości i okazji do śmiechu.

1   Pluszowa zabawka, którą psy uwielbiają szarpać i gryźć. 
MASKOTKA

2   Możemy nauczyć psy wielu z nich (np. turlanie się, aport, siad). 
SZTUCZKI

3   Pies może ją podać na przywitanie. ŁAPA

4   Pies to nasz najwierniejszy… PRZYJACIEL

5   Psy robią zabawne rzeczy, poprawiają nam humor i wywołują 
szczery… ŚMIECH

6   Dla dobrego samopoczucia i wypoczynku, pies powinien przez 
14-16 godzin na dobę… SPAĆ

7   Możemy się poruszać i pooddychać świeżym powietrzem, idąc 
z psem na… SPACER

8   Z psem możemy biegać, bawić się piłką, skakać po łąkach, 
ścigać się i uprawiać… SPORT

9   Bardzo relaksująca czynność dotykania psiej sierści. 
GŁASKANIE

Hasła do krzyżówki wraz 
z rozwiązaniami:
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Polecamy wspólne wypełnianie krzyżówki: nauczyciel 
czyta hasło, a dzieci razem szukają odpowiedzi.

Można wtedy na bieżąco porozmawiać z dziećmi o kolej-
nych zagadnieniach i uzyskanym rozwiązaniu. 

M A S K O T K A

S P A C E R

S P O R T

G Ł A S K A N I E

T O W A R Z Y S Z

Ś M I E C H

Ł A P A

S P A Ć

S Z T U C Z K I

Warto zaznaczyć, że hodowla musi być zarejestrowana w oficjalnej organi-
zacji (w naszym kraju to Związek Kynologiczny w Polsce). Psów nie należy 
kupować w sklepach, na targach ani od przypadkowych osób Należy uwa-
żać na pseudohodowle, w których zwierzęta są tanie, bo nie mają opieki 
weterynaryjnej, odpowiednich warunków życia i często cierpią. 

Na zakończenie tej części rozmowa z dziećmi o tym,  
skąd można wziąć psa: 

  schroniska;

  fundacje, opiekujące się bezdomnymi psami;

  hodowle psów rasowych.
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Mam już psa

i co dalej

W tej części dzieci poznają różne sygnały, używane przez psy do 
komunikacji z ludźmi. Dzieci uczą się, co psy chcą powiedzieć 
poprzez dane zachowanie. 

W drugim module części niebieskiej za pomocą rymowanki 
przekazywana jest dzieciom podstawowa wiedza o prawidłowej 
opiece i zachowaniu wobec psa.

Przez całe wieki przyjaźni i współpracy z człowiekiem  
psy nauczyły się rozmawiać z nami bez słów. Człowiek- 
-Psiak rozumie oczywiście każde warknięcie, szczeknięcie 
czy sapnięcie, ale to jest jego supermoc. Jednak Człowiek- 
-Psiak również doskonale wie, że każdy z nas może część 
tej supermocy zdobyć, jeśli stanie się jego Superuczniem. 
Zobaczycie za chwilę w jaki sposób psy się z nami 
komunikują, a dzięki tajnym tłumaczeniom przygotowanym 
przez Człowieka-Psiaka dowiemy się, co chcą nam przez to 
powiedzieć. 

Zrozumienie psiego języka jest bardzo ważne, jeżeli chcemy, 
żeby nie tylko nasz, ale też każdy inny pies, czuł się przy 
nas bezpieczny i spokojny. 
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A teraz podstawy języka psio-ludzkiego.
W tym module przygotowano ilustracje psich pozycji i zacho-
wań wraz z opisami, wyjaśniającymi ich znaczenie. 

Zadaniem dzieci jest połączyć elementy w odpowiednie pary 
i potem każdą z nich omawia nauczyciel. 

Osoba prowadząca zajęcia czyta głośno opisy (*tajne tłumaczenia od 
Człowieka-Psiaka), a dzieci, patrząc na ilustracje przygotowane na 
osobnych arkuszach, wybierają i podnoszą rysunki we właściwym 
momencie. Nauczyciel następnie weryfikuje odpowiedzi i tłumaczy, 
co dany komunikat psa oznacza.

1 Pies ziaje, otwarty pysk, 
 język wystawiony.

Co to oznacza?
Pies jest spragniony albo się czymś zaniepokoił, zestresował.

 Dzieci pokazują w jaki sposób dyszy pies.

„Chcę wody”  
albo 

„Zostaw mnie 
w spokoju”.
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2 Pies zrelaksowany, z ogonem 
podniesionym do góry. 

Co to oznacza?
Radość, również chęć zaangażowania się, zabawy.

3 Pies z podkulonym ogonem.

Co to oznacza?
Pies się boi, chce uciec, ostrzega, że może zaatakować.

„Przestań!”, 
„Boję się!”

„Co zrobimy?”, 
„Bawmy się!”, 

„Zrobię to, 
co ty!”
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4 Pies oblizuje nos.

Co to oznacza?
Coś niepokoi, denerwuje psa, chciałby się porozumieć, ale na 
razie czuje się niepewnie w tej sytuacji.

5 Pies z otwartym pyskiem,  
odsłonięte zęby.

Co to oznacza?
Pies się boi, chce uciec, ostrzega, że może zaatakować.

„Bardzo się boję!”, 
„Będę się bronić” 

„Przestań to robić”, 
„Odsuń się”, 
„Możemy się  

jeszcze dogadać”
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6 Pies z podniesionymi faflami,  
odsłonięte zęby

Co to oznacza?
Pies się boi i zaraz zaatakuje.

„Bardzo się 
boję, jeśli nie 
przestaniesz, 

ugryzę!”

7

Co to oznacza?
Następnym działaniem psa będzie atak.

„Zaraz nie 
wytrzymam, 

jeszcze chwila, 
a pożałujesz!”

„Księżycowe oko”
Widać białko oka: pies w takiej sytuacji nieruchomieje, ustawia 
się bokiem i patrzy, kierując na nas tylko oczy, bez przekręcania 
głowy, jak zazwyczaj.

wrrrrrrr!
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Co to oznacza?
Pies zaprasza do wspólnej zabawy.

9 Pies leży na plecach, brzuchem do góry

Co to oznacza?
Pies czuje się bezpieczny i zrelaksowany.

„Ale mi dobrze”, 
„Pełen relaks”, 

„Jestem 
bezpieczny”

„Chodź do mnie, 
będziemy się bawić, 
skakać i wygłupiać”, 

„Zaraz będzie super!”

8 Pies w pozycji zabawowej, wygięty w łuk
Przednie łapy wyprostowane do przodu, głowa nisko, 
zad wysoko.
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„Pieskie życie,

dobre życie”

Rymowanka tłumaczy dzieciom podstawy właściwej 
opieki nad psem. Na ławkach należy rozłożyć kartki 
z następującymi hasłami:

SPACERY
PRZYGODA

ŚWIAT
JEDZENIE

NIESZCZĘŚLIWY

WODĘ
GŁASKANY

ŁAPEK
ŁAPĘ

PRZYSMAKIEM

Zadaniem dzieci będzie umieszczenie słów w odpowied-
nim miejscu w tekście. Wcześniej najlepiej przeczytać 
z dziećmi na głos wszystkie wyrazy, żeby się osłuchały. 
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Masz już pieska? Zwierzę własne?
Dbasz o niego? To jest jasne!
Na początek, będę szczery,

bierz go często na... spacery
Lecz na krótkie czasu szkoda,
długi spacer to… przygoda!

Wcale tu nie trzeba wiele, 
baw się, idąc z przyjacielem!
Dobry spacer to nie sztuka:

niech pies biega, skacze, szuka,
kopie, nosem robi zwiady,

Nos ma wszak nie od parady!
Daj powęszyć, bo ten chwat,

przez zapachy widzi… świat!
I szczęśliwsze zaraz psisko.
Ale spacer to nie wszystko…

Bardzo ważne jest karmienie:
daj mu zdrowe psie… jedzenie

Czy to rano, czy z wieczora,
pieska karm o stałych porach.

A gdy je, poczekaj chwilę
i nie podchodź, gdy jest tyłem. 
Niech w spokoju z miski zje.

Ile zechce? Ależ nie!
To nie bzdura, nie żart krzywy, 

gruby pies jest… nieszczęśliwy.
Bolą łapy, swędzi skóra
Psia otyłość to tortura.

Dbaj by zawsze na ochłodę
w misce pies miał czystą… wodę.

Żeby pies czuł się kochany
Czasem zechce być… głaskany.

Ale wiedzieć musisz jak,
by nie robić tego wspak. 

Każdy pies to zawsze powie:
nie po pysku, nosie, głowie.
I jest jeszcze ten dodatek:

nie dotykaj moich… łapek.
Lecz po szyi głaszcz do woli

i po grzbiecie, to nie boli.
Gładź po bokach, a na koniec
podrap trochę nad ogonem. 
Lecz za ogon nie łap, proszę,

tego szczerze wprost nie znoszę.

I na koniec ważna sprawa:
szkoła to dla psa zabawa.
Przy treningu, nie żartuję, 

mózg psa chętnie popracuje.
Zacznij uczyć psa od podstaw:

do mnie, chodź tu, stój i zostań.
Potem naucz to kudłate:

leżeć, siad i podaj… łapę.
Gdy wytęża tak mózgowie,

pogłaszcz psa, lecz nie po głowie!
A gdy sztuczkę pies załapie,

pysznym nagródź go… 
przysmakiem.

Spójrz, jak bardzo łatwe jest
by szczęśliwy był twój pies.

Dbaj, bądź dobry, użyj wyobraźni,
rośnij w ludzko - psiej przyjaźni!

„Pieskie życie, dobre życie”
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Psy, których

nie znamy

W ostatniej części dzieci dowiedzą się, jak postępować w przypadku 
spotkania z obcym psem. Nacisk położono na zwierzęta, które z powodu 
strachu i zagubienia mogą zachowywać się nieodpowiednio bądź 
agresywnie. 

Na początku dzieci obejrzą kilkuminutową animację, w której Człowiek-
Psiak pomoże dwójce dzieci, tłumacząc im jak zachować się podczas 
takiego spotkania. Poznamy także pozycję obronną, którą nazywamy 
pozycją FOCH. 

Podczas dyskusji i utrwalania z dziećmi wiedzy zdobytej podczas 
seansu, należy położyć silny akcent na tę właśnie pozycję i ją dokładnie 
przećwiczyć. 

Już prawie wszystko wiecie, ale jest jeszcze jedna, bardzo 
ważna sprawa, o której musimy porozmawiać. Swojego psa 
znacie bardzo dobrze, jego charakter, zachowania i reakcje. 
Potraficie zazwyczaj przewidzieć, co zrobi w danej sytuacji. 
On również was dobrze zna i wam ufa. Jednak na świecie 
jest wiele różnych psów. Mają inne charaktery, więc mogą 
zareagować na jakąś sytuację zupełnie inaczej niż wasz 
pies. Musicie być uważni, sami zobaczcie jak bardzo. Przy 
okazji będziecie mieli okazję poznać w końcu naszego 
superbohatera, Człowieka-Psiaka we własnej osobie.

Czas na film!
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Po obejrzeniu animacji zostaje chwila na rozmowę z dziećmi 
o tym, co z niej zapamiętały. Najważniejsze wnioski, które 
trzeba utrwalić:
a)  obcego psa zawsze omijamy z daleka, nie podchodzimy do niego, nie 

wołamy;

b)  nie należy nigdy uciekać, bo pies zacznie nas gonić;

c)  warczenie, szczekanie, odsłonięte zęby to sygnały ostrzegawcze, 
należy spokojnie oddalić się od psa lub stanąć w pozycji FOCH;

d)  nigdy nie straszymy żadnego psa, nie odganiamy gwałtownymi 
ruchami. 

Na zakończenie chwila na przećwiczenie pozycji FOCH:
  stój prosto, nieruchomo;

  ustaw się bokiem do psa;

  obserwuj kątem oka, ale nie patrz psu w oczy;

  ręce trzymaj przy sobie i możliwie wysoko  
(najlepiej splecione na piersi);

  nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów.

I to już koniec dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że spędziliście miło ten czas, 
a przede wszystkim, że nauczyliście się wielu ważnych rzeczy o naszych 
czworonożnych przyjaciołach. 
Powodzenia w rozmowach z psami i, jak mawia Człowiek-Psiak,
„Do zaszczekania!”

Uwaga!
Proszę jeszcze dodać, żeby dzieci zawsze pytały 
o zgodę na pogłaskanie obcego psa, zarówno jego 

opiekuna, jak i rodziców czy innych dorosłych, 
którzy w danej chwili odpowiadają za dziecko.

Gdy dzieci zauważą zagubionego czy rannego psa, 
niech to od razu zgłoszą dorosłym!

CZ
ER

WO
NY
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Dzięki wieloletnim badaniom sposobów komunikacji psów nauka dostarczyła 
|nam wskazówek jak niewerbalnie komunikować się z psami. Wiemy, że odpo-
wiednie zachowanie człowieka może nawet całkowicie zniwelować ryzyko kon-
fliktu ze zwierzęciem.

Bezruch i unikanie kontaktu wzrokowego są kluczowe, zwłaszcza podczas spo-
tkania z nieznajomym psem. Bezpieczna pozycja musi jednak szybko zapadać 
w pamięć i być łatwa do nauczenia w formie zabawy. Tak właśnie powstał nasz 
„foch”, czyli ułożenie ciała przypominające postawę obrażonego dziecka.

Obecnie na całym świecie prowadzone są podobne szkolenia dla dzieci, które 
z natury ruchliwe i hałaśliwe mogą czasem przestraszyć czy silnie pobudzić 
nawet bardzo spokojnego psa. W efekcie pies zaczyna skakać, szczekać czy gonić 
dzieci, a w niektórych przypadkach próbuje się bronić przed nachalnym zachowa-
niem. Tymczasem nasza pozycja „foch” jest jasnym sygnałem dla psów, które nie 
czując się zagrożone ani prowokowane, zazwyczaj spokojnie się oddalają.

Czego uczymy?

Stowarzyszenie „Po To Jestem” od 15 lat zajmuje się propagowaniem 
korzystnego wpływu interakcji człowieka ze zwierzętami. Jesteśmy 
świadomi, że odpowiednia relacja z psem może zmienić na lepsze życie 
człowieka, a nawet całych rodzin.

Niestety, nierzadko słyszymy o wypadkach spowodowanych przez psy, 
w których często poszkodowane są dzieci, a także o sytuacjach, gdy do 
schronisk trafiają psy ze względu na tzw. złe usposobienie.

Doskonale wiemy, że wina za takie wydarzenia nie zawsze leży po stronie 
psów. Psy nie są po prostu „złe”, ale mogą być chore, lękliwe, nieprawidłowo 
socjalizowane czy po prostu nienauczone właściwej relacji ze zwierzętami 
i ludźmi. Zdecydowanie zbyt często widuje się psy niewychowane, bez 
podstawowych umiejętności funkcjonowania wśród ludzi.

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niski poziom wiedzy naszego 
społeczeństwa na temat wychowywania i szkolenia psów, zrozumienia ich 
potrzeb gatunkowych oraz instynktownych zachowań.

Uznaliśmy więc, że trzeba zacząć DZIAŁAĆ!
Z wielką przyjemnością przedstawiamy interaktywny program 
profilaktyczny „Bezpieczny kontakt z psem”.

O programie
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Jesteśmy organizacją pożytku 
publicznego – przekaż nam  
swój 1% podatku! 

KRS 0000320623

Pozycja „foch” odróżnia się przestarzałej i mało skutecznej pozycji „żółwika” 
(położenie się na ziemi i zakrycie głowy) nie tylko naturalnością i łatwością 
wykonania, ale przede wszystkim solidnymi naukowymi podstawami. Z tego 
powodu takie właśnie zachowanie podczas spotkania z psem jest propagowana 
obecnie na całym świecie zarówno przez specjalistów zachowania zwierząt, jak 
i pedagogów.

Nasz program skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 9 lat, ale można 
wykorzystywać go również w starszych grupach przedszkolnych oraz w kla-
sach IV-VI. Natomiast sama pozycja „foch” jest oczywiście równie skuteczna 
w wykonaniu młodzieży i osób dorosłych.

Naszym celem jest lepszy świat, zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt –  
PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!

Jak można nam pomóc edukować dzieci?

  WSZYSCY: informuj o programie w mediach społecznościowych i podczas 
rozmów z rodzicami czy nauczycielami,

  RODZICE: opowiedz o programie wychowawcy swojego dziecka i wyślij 
link do tej strony,

  NAUCZYCIELE: zapoznaj się z programem edukacyjnym i przeprowadź 
wyjątkową lekcję wychowawczą, korzystając z naszych materiałów,

  STRAŻACY I POLICJANCI, prowadzący spotkania edukacyjne w szkołach: 
poznaj nowoczesne metody bezpiecznego kontaktu z psem i ucz dzieci 
skutecznej i naturalnej pozycji „foch”.

W opracowaniu programu profilaktycznego wzięli udział pedagodzy i beha-
wioryści, a rezultatem tej współpracy jest interaktywny program obejmujący 
animowany film instruktażowy, zadania dla dzieci i szczegółowe materiały 
informacyjne dla prowadzących zajęcia.

Zapraszamy!

Pomysł i realizacja projektu – Stowarzyszenie Po To Jestem.

Film oraz dodatkowe materiały dydaktyczne dostępne na stronie 
www potojestem.pl/bezpiecznykontaktzpsem
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Do zaszczekania!

PARTNER PROGRAMU

OPRACOWANE PRZEZ


