
 
 

 „Zuzia i Nero”,  
– czyli jak nalez y się zachowac  
podczas spotkania z 
nieznajomym psem 

 

 

Cel: dziecko zna zagrożenia płynące ze świata zwierząt i unika ich. Dziecko wie 
jak trzeba się zachować w sytuacji zagrożenia. 

Środki dydaktyczne: opowiadanie Piotra Gabrysza „Zuzia i Nero” (zakładka 
opowiadania i bajki), kartki, kredki, plastelina, płyta z muzyką. 
 
 

 
 
Przebieg zajęć: 
 
1.Przeczytaj dzieciom opowiadanie Piotra Gabrysza „ Zuzia i Nero”- tekst znajdziesz w 

zakładce/opowiadania i bajki/. Porozmawiaj z nimi na temat treści: 

 Kto jest bohaterem opowiadania? 

 Jakim psem był Nero? 

 Dlaczego Zuzia nie bała się Nera? 

 Dlaczego właściciel psa postępował niewłaściwie? 

 Jak mogła zakończyć się ta przygoda, gdyby Nero był innym psem? 

 

2. Porozmawiaj z dziećmi o zachowaniu psa, gdy się boi i jest wystraszony lub jest 

agresywny. Wytłumacz dzieciom, że nie należy głaskać i dotykać obcych psów, bo mogą się 

nas bać i zrobić nam krzywdę. Nie należy drażnić psa nawet, jeśli dobrze go znamy. 

 

3.Powiedz i pokaż dzieciom jak należy się zachować, jeśli zachowanie psa jednoznacznie 

wskazuje, że może nas zaatakować i nie istnieje możliwość uniknięcia tego ataku: 



 staraj się zachować spokój 

 nie szarp się, bo pies będzie jeszcze bardziej zaciskał szczęki 

 nie uciekaj, bo pies zacznie cię gonić 

 nie patrz psu w oczy, gdyż możesz go rozdrażnić i sprowokować do walki 

Naucz dzieci przyjmowania pozycji „ żółwia” ( instrukcję i zdjęcia znajdziesz na stronie 

www.podlaska.policja.gov.pl/programy/stop_bezmyslnosci/obrona.htm) 

Przećwiczcie przyjmowanie tej pozycji kilka razy. 

Powiedz dzieciom, że jeśli nie zdążyły przyjąć pozycji „żółwia” mają zrobić „ drzewo”- 

Powiedz im i pokaż,  jak to się robi: ustaw się do psa bokiem, w lekkim rozkroku, a 

zaciśniętymi w pięść dłońmi osłoń szyję. Nie wykonuj gwałtownych ruchów, staraj się nie 

mówić. Jeśli pies cię przewróci, postaraj się przyjąć pozycję) „żółwia”. Razem z dziećmi 

przećwiczcie tę pozycję. 

Można ćwiczyć przyjmowanie tych pozycji w formie zabawy: 

Wybieramy jedno dziecko, które będzie psem. Pozostałe dzieci spacerują po sali, która jest 

parkiem, przy dźwiękach muzyki. Gdy muzyka milknie, wybiega groźny pies, który głośno 

szczeka. Wszystkie dzieci przyjmują pozycję „ żółwia” lub „ drzewa”. Nauczyciel 

sprawdza, czy robią to prawidłowo, wybiera jedno dziecko, które zrobiło to dobrze i to ono 

jest teraz psem. 

Warto bawić się w tę zabawę często, aby przyjmowanie tych pozycji stało 

się dla dzieci nawykiem. 

4.Po zabawie dzieci mogą zilustrować opowiadanie rysując, lub lepiąc z plasteliny. 

 

 

 

 

Agata Gabrysz 
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