Metoda projektu przy opracowaniu lektury R. Pisarskiego „O psie, który
jeździł koleją”.
Czas trwania projektu: dwa tygodnie
Klasa : III
Temat: Lampo – podróżnik
Cel główny: Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, promowanie nawyku
czytania.
Cele szczegółowe: Rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się.
- Bogacenie słownika.
-Rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej.
- Kształcenie umiejętności zdobywania informacji z różnych źródeł.
- Wdrażanie do współpracy w grupie.
Metody pracy: problemowe, aktywizujące, ekspresji, impresji
Formy pracy: zbiorowa jednolita;
indywidualna jednolita;
grupowa jednolita;
grupowa zróżnicowana
Pomysł projektu nasunął się podczas realizacji tematu „Mój przyjaciel”. Jeden z
uczniów opisał psa jako swego przyjaciela. To bardzo zaintrygowało pozostałe
dzieci w klasie. Nawiązała się dyskusja „Czy pies może być przyjacielem?”
Chcąc rozstrzygnąć ten spór postanowiliśmy pogłębić wiedzę.

Etap I 1. Sporządzenie siatki wstępnej wiedzy uczniów.
Gatunek
zwierze domowe,
ssak,
budowa (cztery łapy,
głowa, tułów),
występują różne rasy

Potrzeby psa

Miejsce
przebywania

zapewnienie
pożywienia,
wody, legowiska

dom,
podwórko

Rola psa w życiu
człowieka
ratownik,
przewodnik
przyjaciel

Pies

Akcesoria
obroża, smycz,
buda, legowisko,
miska

Pies w
literaturze
„Puc, Bursztyn i
goście”, „Doktor
Dolittle i jego
zwierzęta”

Zagrożenia
szczeka,
gryzie

2. Sprawy organizacyjne (podział na grupy, ustalenie pełnionych ról w grupie :
lider, sekretarz, sprawozdawca, plastyk,)
Etap II – realizacja projektu
Zajęcia I
1. Zabawa kolejką.
2. Wypowiedzi na temat swoich podróży. Przypomnienie rodzajów środków
transportu.
3. Lapbook nawiązujący do książki R. Pisarskiego pt. „O psie, który jeździł
koleją”.
4. Czytanie pierwszego rozdziału przez nauczyciela.
5. Praca z mapą Włoch. Szukanie informacji o tym kraju w różnych źródłach.
Prezentowanie swoich zdobytych wiadomości przez poszczególne grupy.
Uzupełnianie wyrazami i przepisanie notatki o Włoszech.
6. Głośne czytanie następnych dwóch rozdziałów książki lub słuchanie
z audiobooku.

Zajęcia II
1. Ustalenie zasad bezpieczeństwa podczas podróży pociągiem.
2. Wycieczka pociągiem do Białegostoku.
3. Na dworcu kolejowym – obejrzenie architektury dworcowej. Rozmowa
z zawiadowcą.
4. Posiłek w barze dworcowym.
5. Udanie się do schroniska dla psów. Rozmowa z opiekunem zwierząt.
6. Układanie wypowiedzi na temat: Co czuje pies przebywający w schronisku
i jak możemy mu pomóc. - ( praca w grupach).
Zajęcia III
1. Praca plastyczna - Pies (wydzieranka z uwzględnieniem rasy).
2. Wyszukiwanie informacji w różnych źródłach o rasach psów.
Prezentacja zdobytych widomości w postaci plakatu z użyciem
wydzieranki.
3. Poznanie zasad bezpiecznego obcowania z psem.
4. Rola psa w życiu człowieka.
5. Obowiązki właściciela psa.
Zajęcia IV
1. Przypomnienie piosenki „Kundel Bury”.
2. Redagowanie ogłoszenia o zaginięciu psa. Prezentacja ogłoszeń, wybór
najciekawszego i zapisanie w zeszycie.
Zajęcia V
1. Wypełnienie metryczki książki „O psie ,który jeździł koleją”.
2. Sprawdzenie znajomości lektury ( każda grupa układa pytania, a następnie
losowo wybiera zestaw pytań i na nie udziela odpowiedzi.)
3. Układanie kolejności zdarzeń (przedstawienie ich przez sprawozdawcę).
Zajęcia VI
1. Rozważania na temat: Czego uczy nas ta lektura?
2. Wypisanie cech prawdziwego przyjaciela.
3. Wyjaśnienie znaczenia powiedzenia „ wierny jak pies”.
4. Opisywanie psa Lampo. Prezentacja przez grupy swoich prac.
5. Praca plastyczna wykonanie orderu za bohaterstwo.
Zajęcia VII
1. Układanie innego zakończenia historii psa Lampo.
2. Zilustrowanie nowego zakończenia przygód Lampo.
3. Prezentacja powstałych prac.
Etap III Podsumowanie
1. Wykonanie mapy mentalnej Lampo.
2. Sporządzenie siatki wiadomości uczniów po zakończeniu projektu.

Gatunek
wyjaśnia pojęcie: ssak, zwierze domowe,
wie, że pies to udomowiona forma wilka szarego,
podaje różnice między zwierzętami dzikimi a
domowymi, podaje szczegółowe części ciała,
wymienia najbardziej rozwinięte zmysły, zna
popularne rasy psów, ma wiadomości o rasach
niebezpiecznych, agresywnych, wie które rasy
potrzebują większej przestrzeni, a które mogą
przebywać w bloku

Rola psa w życiu człowieka

Miejsce przebywania
wyjaśnia pojęcia: schronisko, lecznica,
hotel dla zwierząt;
wie jak możemy pomóc zwierzętom
przebywającym w schronisku;
wie do kogo należy się zwrócić w
przypadku psów bezdomnych

Potrzeby psa
zna obowiązki właściciela psa, wie na
czym polega właściwa opieka (leczenie,
szczepienia, spacery, utrzymanie
czystości) oraz właściwe zachowanie w
stosunku do psa

Pies

wie jaką rolę pełni pies: ratownik,
przewodnik, przyjaciel, pasterski,
stróżujący, myśliwski, zaprzęgowy,
towarzyski, w służbie policji, w
dogoterapii , wie jaką rolę pełni pies
w naszym życiu

Zagrożenia
Akcesoria
wie w jakie podstawowe i
dodatkowe akcesoria można
wyposażyć psa (obroża,
smycz, buda, legowisko,
miska, buty, kubraczki, GPS,
usługi groomerskie - psi
fryzjer)

Pies w literaturze
zapoznał się z lekturą
„ O psie, który jeździł koleją”,
zna bohaterski czyn Lampo,
umie opisać Lampo,
redaguje ogłoszenie o zaginięciu psa,
układa dalsze losy psa
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zna zasady bezpiecznego obcowania
z psem;
wie jak zachować się w wypadku
zagrożenia ze strony psa;
zna pozycje obronne (żółwia),
wie jak postępować w przypadku
alergii

