Lekcja “Zabierz psa z czterech ścian” dla
uczniów w wieku 11-13 lat
Autorki:
Martyna Żelazo - studentka zoofizjoterapii, zawodniczka dogfrisbee i kynoedukatorka w Centrum
Edukacji Kynologicznej Dog Mind.
Magdalena Warońska - mgr socjologii i psychologii, założycielka Centrum Edukacji Kynologicznej
Dog Mind i szkoły tropienia Scent Mind, autorka kursu dla kynoedukatorów.

Poniższy konspekt lekcji nawiązuje do akcji 7 grzechów głównych wobec psa kampanii
Zerwijmy Łańcuchy. (https://www.psy.pl/zerwijmy-lancuchy-w-glowach-2021/)

Zerwijmy Łańcuchy to akcja edukacyjna organizowana przez portal psy.pl, która od 2007 roku
skupia się na poprawie losu psów. W 2021 roku kampania Zerwijmy Łańcuchy zyskała nową
nazwę „Zerwijmy łańcuchy w głowach”. Jej celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa,
że przemoc nie ogranicza się do fizycznego znęcania się nad psem. W ramach akcji
zintensyfikowano działania wskazujące na różne aspekty dbania o psy. Uwzględniono wszystkie
potrzeby tego gatunku, za zaspokojenie których zawsze odpowiedzialny jest opiekun. Z okazji
Światowego Dnia Psa w portalu Psy.pl zainaugurowano publikowanie siedmiu artykułów,
obrazujących najbardziej powszechne zaniedbania wobec psów. Cykl nawiązywał do siedmiu
grzechów głównych i ma za zadanie zwrócić uwagę czytelników na to, jaką odpowiedzialnością
jest właściwa opieka nad psem oraz uwrażliwiać na los psów, które tej opieki nie otrzymują.
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7 grzechów głównych wobec psa:
1. Zamknięcie psa w czterech ścianach
2. Złe karmienie
3. Brak opieki medycznej
4. Porzucenie
5. Brak pielęgnacji
6. Brak wyobraźni
7. Obojętność na dobro wszystkich psów

W poniższym scenariuszu zajęć zajmujemy się grzechem 1: zamknięciem psa w czterech
ścianach, który w naszym odczuciu najsilniej dotyka psychologicznych potrzeb psów, często mniej
oczywistych, niż te fizjologiczne.
W niniejszym pliku znajdą Państwo materiały pozwalające przeprowadzić 45-minutową lekcję na
temat dbania o potrzeby psów w domu i na spacerze.
W pierwszej części znajduje się zawartość merytoryczna zajęć. Zdajemy sobie sprawę, że wiedza
o psach nie jest powszechna. Korzystając z informacji zawartych w tym pliku, zyskają Państwo
kluczową wiedzę potrzebną do udzielenia uczniom odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
W dalszej części pliku proponujemy gotowy konspekt zajęć, zawierający konkretne ćwiczenia i
wskazówki do ich realizacji.
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Zawartość merytoryczna - informacje dla nauczycieli
Ze względu na ogólnodostępny charakter niniejszego konspektu, poniżej zamieszczamy
garść informacji, które będą przydatne w analizowaniu pracy uczniów i odpowiadaniu na ich
pytania podczas lekcji.
Odwołujemy się tu do 5 wolności1, stanowiących wskaźnik dobrostanu zwierząt, w tym zwłaszcza
do wolności do manifestowania normalnego, typowego dla gatunku repertuaru zachowań.
Psy, jako zwierzęta inteligentne i zdolne odczuwać emocje, mają bardzo bogaty repertuar
zachowań, a co za tym idzie - potrzeb.
Chciałybyśmy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby społeczne (kontakt z psami i ludźmi) oraz
poznawcze (eksplorowanie otoczenia, uczenie się), jak również - często zapominane - potrzeby
bezpieczeństwa i odpoczynku.

1. Potrzeba bezpieczeństwa i odpoczynku
Pies jest spokojny i zrelaksowany wtedy, kiedy ufa swojemu opiekunowi i czuje się bezpiecznie w
przestrzeni, w której przebywa. Na zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa psa wpływa również
szanowanie jego przestrzeni osobistej - także poza domem. Oznacza to respektowanie sytuacji, w
której pies chce ominąć człowieka i dotykanie go tylko, kiedy sam zainicjuje kontakt. Jeśli chodzi o
zabiegi pielęgnacyjne i weterynaryjne, zaufanie psa można budować poprzez trening,
wprowadzając kolejne poziomy trudności bardzo małymi krokami.
Podczas spacerów poczucie bezpieczeństwa znacznie zwiększa długa, minimum 2.5 metrowa
smycz, a na otwartej przestrzeni kilku- lub nawet kilkunastometrowa linka, pozwalająca psu na
swobodne poruszanie się, eksplorację terenu i unikanie niechcianych kontaktów.
Ważnym elementem zapewnienia potrzeby bezpieczeństwa jest wyznaczenie mu własnej
przestrzeni do odpoczynku, w której nikt nie będzie mu przeszkadzał. Pies, oprócz ruchu i
aktywności, potrzebuje nawet 16-20 godzin niezakłóconego snu na dobę. Dla komfortu snu
niezbędny jest nie tylko spokój, ale też odpowiednia temperatura i wygodne posłanie.
Efektywny sen zwiększa odporność psychiczną psa i jest niezbędny do radzenia sobie ze stresami
życia codziennego (choćby spotykaniem obcych osób na spacerach). Zaufanie do opiekuna i jego
wsparcie, czyli wspomniane już poczucie bezpieczeństwa, również sprawia, że pies szybko wraca
do równowagi psychicznej, nawet, jeśli coś go zaskoczy.
O potrzebie bezpieczeństwa pisano w portalu Psy.pl: artykuł o bezpieczeństwie.
1

Historycznie pierwsza spójna definicja dobrostanu została zawarta w raporcie powołanej do tego celu komisji
Brambella w 1965 roku, jako „szerokie pojęcie, obejmujące zarówno fizyczne, jak i psychiczne dobre samopoczucie
zwierzęcia”. Ponieważ na niej bazują liczne regulacje prawne związane z zasadami utrzymania zwierząt gospodarskich,
warto zapoznać się z zawartymi w niej „Pięcioma Wolnościami”:
1) Wolność od głodu, pragnienia lub nieodpowiedniego pożywienia
2) Wolność od termicznego i fizycznego dyskomfortu
3) Wolność od urazów i chorób
4) Wolność od strachu i przewlekłego stresu
5) Wolność do manifestowania normalnego, typowego dla gatunku repertuaru zachowań.
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Dla psów ważna jest przewidywalność, dlatego obowiązkiem opiekuna jest zadbanie o codzienną
rutynę: stałe pory spacerów i posiłków. Do istotnych rytuałów należy też sekwencja zdarzeń przy
porannej pobudce, wychodzeniu na spacer, do pracy lub szkoły, czy też kładzeniu się spać.
W związku z ogromnym znaczeniem wspomnianych potrzeb, proponujemy w poniższym
scenariuszu zajęć projektowanie planu dnia - dzięki temu uczniowie będą mogli przeanalizować
temat na konkretnych przykładach.

2. Potrzeby społeczne
Psy jako zwierzęta społeczne potrzebują kontaktu z innymi przedstawicielami swojego gatunku, a
także z ludźmi. Odpowiedzialnością opiekuna jest zadbanie o jakość tych kontaktów. Warto
pamiętać, że relacje z innymi psami, to również zbieranie informacji zapachowych. Podczas
spaceru psy dużo węszą, co stanowi ich naturalną potrzebę.
Spacer jest przede wszystkim dla psa! Tempo poruszania się, długość trwania spaceru i trasy
spacerowe powinny być dostosowane do możliwości czworonoga. Dopasowanie się do psa na
spacerze i jednocześnie proponowanie mu co jakiś czas dodatkowych atrakcji w postaci treningu
lub zabawy, sprzyja budowaniu wartościowej relacji.
Dzięki dbaniu o komfort psa na spacerach, człowiek zaczyna być dla czworonożnego
podopiecznego ważnym wsparciem. Pies uczy się, że może liczyć na swojego opiekuna w
trudnych sytuacjach i że w jego pobliżu nie grożą mu żadne zagrożenia. Dzieje się tak jednak tylko
wtedy, gdy człowiek jest wrażliwy i uważny na psie emocje.
Kontakty z innymi (zwłaszcza obcymi) psami i ludźmi powinny być ściśle kontrolowane. Warto
dobrać psu takie towarzystwo, w którym czuje się on swobodnie. Wybór odpowiedniego
towarzysza spacerów dla czworonoga to temat, któremu warto poświęcić uwagę, żeby uniknąć
zachowań lękowych i agresywnych w przyszłości.
Jeśli chodzi o towarzystwo ludzi - dla psa najważniejsza jest bliska więź z opiekunem, którą można
pielęgnować poprzez jasną komunikację, przestrzeganie zasad (rutyna dnia, zaspokajanie potrzeb
psa), zabawę i wspólne spędzanie czasu na spacerach. Ważne jest chronienie psa przed
niechcianym kontaktem z obcymi osobami. Kiedy pies unika spotkania lub wygląda na
przestraszonego, rolą opiekuna jest poproszenie osoby zbliżającej się do czworonoga o
zachowanie dystansu (“mój pies się boi, proszę go ominąć/zachować odległość”).
Poza kontaktem z opiekunem i psami na spacerach, psy potrzebują również bliskości człowieka w
domu. Ważne jest więc, by pozwolić psu na przebywanie z rodziną, jednocześnie zapewniając mu
ustronny kąt do odpoczynku od nadmiaru wrażeń. Dorosły pies nie powinien zostawać w
mieszkaniu sam dłużej, niż 8-9 godzin.

3. Potrzeba aktywności umysłowej
Warto pamiętać, że aktywność umysłowa jest równie ważna, jak fizyczna - zaspokojenie tylko
jednej z nich nie jest równoznaczne z zaspokojeniem drugiej.
Wszystkie psy potrzebują ruchu, eksplorowania (swobodnego poznawania) otoczenia, uczenia się
- choćby przez mierzenie się z nowymi sytuacjami. Dlatego spacery na długiej lince w wygodnych
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szelkach (typu guard) lub szerokiej obroży są koniecznością dla każdego czworonoga. Zwiedzanie
nowych miejsc to nie tylko urozmaicenie dla człowieka, ale też szalenie ważna sprawa dla psa.
Zarówno aktywność fizyczna, jak umysłowa powinna być adekwatna do indywidualnej
charakterystyki psa: specyfiki rasy, wieku, stanu zdrowia, temperamentu. Psy ras przeznaczonych
do konkretnych zadań, jak również ich mieszańce, potrzebują aktywności zbliżonych do ich
pierwotnego przeznaczenia. Przykładowo może to być ciągnięcie (w przypadku psów
zaprzęgowych), aportowanie, tropienie, przeciąganie zabawki (w przypadku ras myśliwskich) lub
trening z człowiekiem (np. w przypadku owczarków sprawdzi się nauka sztuczek lub sportów
kynologicznych). Każde z tych zadań angażuje zarówno ciało, jak umysł psa i pozwala mu się
zdrowo zmęczyć.
Rolą opiekuna jest taki dobór i dawkowanie aktywności, żeby nie przeforsować i nie sfrustrować
czworonoga. Szczeniaki szybko się rozpraszają, więc zabawy i ćwiczenia powinny być krótkie, ale
powtarzane wielokrotnie w ciągu dnia. W ich wypadku aktywność umysłowa (np. wyszukiwanie
smakołyków w przeznaczonych do tego zabawkach lub zakamarkach mieszkania) jest bardzo
ważna dla rozwoju młodego mózgu, nauki odpowiednich zachowań, przydatnych w przyszłości
oraz zbudowania relacji z opiekunami. Szczeniaki mają bardzo delikatny układ ruchu i nie wolno go
forsować, spacery powinny być więc spokojne i podzielone na krótkie odcinki, a aktywność
umysłowa może świetnie pomóc w spożytkowaniu nadmiarowej energii.
Dorosłe psy potrzebują zarówno ruchu (w przypadku niektórych ras - bardzo intensywnego), jak i
nauki oraz zabawy. W przypadku psich seniorów lepiej postawić na spokojną aktywność fizyczną i
łamigłówki umysłowe, które pozwolą opóźnić proces starzenia mózgu. Jednak bez względu na to,
jakiego mamy psa, nie wolno nam zrezygnować ze spacerów! Zwiedzanie świata, czyli tzw.
eksploracja to jedna z fundamentalnych potrzeb psa. Dodatkowo spacery pełnią też przecież
funkcję higieniczną.
Dobry spacer pozwala psu w bezpiecznej atmosferze poznawać otoczenie, zaznać ruchu, węszyć,
tarzać się i bawić. Warto pamiętać, że do zabawy również potrzebne jest zaufanie - rolą opiekuna
jest takie aranżowanie gier i zabaw, by pies odnosił w nich sukcesy. Równie ważny jest odpowiedni
dobór psich towarzyszy spacerów - z reguły lepiej sprawdzi się kilka znajomych psów o podobnych
rozmiarach i temperamentach, niż mnóstwo przypadkowo napotkanych czworonogów.
Ponieważ aktywność z psem to obowiązek każdego opiekuna i niezbędny czynnik wpływający na
zdrowie i samopoczucie psa, w poniższym scenariuszu proponujemy ćwiczenie, w którym
uczniowie będą mogli samodzielnie przeanalizować potrzeby różnych psów i sprawdzić, czy
potencjalny opiekun będzie w stanie te potrzeby zaspokoić. Ćwiczenie to uświadamia uczniom
również, że nie każdy może pozwolić sobie na psa.
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Scenariusz zajęć
Cel ogólny
●

Zwiększanie świadomości na temat psychologicznych potrzeb psów i rozwój umiejętności
zaspokajania tych potrzeb, poprzez lepsze ich zrozumienie.

●

Zwiększanie świadomości na temat odpowiedzialnej opieki nad psem.

Cele szczegółowe
W obszarze wiedzy:
●

Znajomość kluczowych psychologicznych potrzeb psów

●

Znajomość pojęcia radzenia sobie w środowisku, jako jednego z kryteriów dobrostanu

W obszarze umiejętności:
●

Umiejętność zastosowania wiedzy o potrzebach do konkretnych działań (dobór aktywności
dla psa, aranżowanie wnętrza, wybór sprzętu)

●

Umiejętność zastosowania wiedzy o potrzebach do konkretnych psów, w zależności od ich
indywidualnej specyfiki (wiek, stan zdrowia, poziom aktywności)

●

Umiejętność zaplanowania dnia z uwzględnieniem potrzeb psa i możliwości opiekuna

W obszarze postaw:
●

Zwiększenie świadomości na temat indywidualnych potrzeb różnych psów

●

Wzrost empatii wobec psów utrzymywanych w nieodpowiednich warunkach

Metody
●

burza mózgów

●

praca w grupach

●

rozmowa kierowana

●

praca indywidualna
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Materiały
●

karteczki samoprzylepne, duży arkusz papieru

●

karty pracy z rodzinami i psami (opisane poniżej) + karta odpowiedzi dla nauczyciela

●

karty pracy z planem dnia i listą zakupów dla psa + karta wskazówek dla nauczyciela

Program lekcji

Czas pracy:

Cel:

Przebieg:

Materiały:

10 min.

wprowadzen
ie do
tematu,
wstępna
weryfikacja
wiedzy
uczniów

Nauczyciel informuje uczniów o akcji
“Zerwijmy łańcuchy” i tematyce zajęć,
wskazując, że opiekun, jako osoba w pełni
odpowiedzialna za psa, jest mu winna
szacunek i opiekę. Uczniowie dowiadują
się, że psy odczuwają emocje i są zdolne
do myślenia, w związku z tym ich potrzeby
to nie tylko jedzenie i dach nad głową, ale
też wiele innych. Nauczyciel rozdaje
karteczki i prosi uczniów o wypisanie co
najmniej jednej potrzeby psa (praca
indywidualna). Zbiera karteczki i
umieszcza je na plakacie, grupując
tematycznie. Następnie wypisuje główne
kategorie potrzeb (kontakt z ludźmi,
kontakt z psami, bezpieczeństwo,
odpoczynek, ruch, zabawa, nauka,
węszenie i eksplorowanie otoczenia).

karteczki
samoprzylepne,
duża kartka
(plakat) flamastry

15 min.

poznanie
indywidualny
ch potrzeb
różnych
psów

Ćwiczenie z dobieraniem psów do rodzin,
zgodnie z instrukcją do kart pracy. Przez
połowę czasu uczniowie pracują w
podgrupach z kartami pracy, przez drugą
połowę omawiają z nauczycielem wnioski:
- które rodziny nie mogą mieć psa?

karty pracy +
karta
wskazówek dla
nauczyciela

- dlaczego?
- co musiałoby się zmienić w ich życiu,
żeby mogli zaspokoić potrzeby psa?
- jakie cechy tego psa sprawiają, że będzie
mógł poradzić sobie we wskazanym
środowisku życia?
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15 min. (10
min. pracy
własnej + 5
min.
sprawdzenia
i omówienia)

5 min.

adaptowanie
wniosków z
poprzednieg
o ćwiczenia
do realnych
sytuacji z
życia
uczniów

Indywidualna praca z kartami pracy,
zgodnie z instrukcją.

podsumowa
nie,
zaproszenie
do konkursu
plastyczneg
o

Nauczyciel podsumowuje kluczowe
wnioski z ćwiczeń: psy mają ważne
potrzeby, których zaspokojenie zajmuje
czas i bywa kosztowne. Nie każdy może
sobie pozwolić na psa, ale każdy, kto go
ma, jest mu winien dobrą opiekę.

Nauczyciel prosi uczniów o zastanowienie
się nad własnym psem lub wymyślenie
sobie wymarzonego psa, w wypadku
uczniów, którzy psa nie mają.

karty pracy +
karta
wskazówek dla
nauczyciela

Uczniowie planują plan dnia psa i pakiet
niezbędnych akcesoriów. Nauczyciel
podsumowuje na podstawie wskazówek
zamieszczonych w karcie wskazówek dla
nauczyciela.
-

Nauczyciel zachęca uczniów do
angażowania się w akcję Zerwijmy
łańcuchy.
Nauczyciel przekazuje instrukcje do pracy
plastycznej: za pomocą dowolnej techniki,
stwórz obraz przedstawiający Twój idealny
spacer z wymarzonym i szczęśliwym
psem.
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Konkurs plastyczny
Częścią kampanii “Zerwijmy łańcuchy w głowach” w 2022 roku jest konkurs plastyczny dla
uczniów szkół podstawowych. Chcemy zaangażować młodzież w refleksję na temat losu psów,
ich potrzeb i tego, co z psiej perspektywy można nazwać szczęściem.
Tematem konkursu jest szczęśliwy pies. Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej (w
dowolnej technice), przedstawiającej psa, który ich zdaniem wygląda na szczęśliwego.
Warunkiem udziału w ogólnopolskim konkursie jest nadesłanie przez nauczyciela zdjęć pracy
ucznia wraz z opisem, zgodnie z poniższym regulaminem.
Zachęcamy do urządzenia w szkole wewnętrznego konkursu i/lub wystawy prac - pozwoli to na
zainteresowanie tematem dobrostanu psów uczniów pozostałych klas oraz kadry nauczycielskiej.
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Karty pracy - instrukcje do zadań
Psy i rodziny - instrukcja
Instrukcja:
Grupę dzielimy na trzy podgrupy.
Każda podgrupa otrzymuje trzy ilustracje rodzin wraz z opisem (gdzie mieszkają, jak pracują, ile
mają czasu etc.) oraz dwie ilustracje psów do adopcji wraz z opisem (wielkość, wiek, stan zdrowia,
ile wymaga pielęgnacji etc.).
Zadaniem każdej z grup jest wskazanie najbardziej odpowiedniej rodziny dla każdego z psów.
W ramach podsumowania każda grupa prezentuje wyniki i wraz z nauczycielem omawia, dlaczego
jedna z rodzin została bez psa. Jakich potrzeb nie zaspokoiłaby ta rodzina?
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Karty pracy - wzór
Rodziny

Psy

Rodzina Nowaków to rodzice, którzy są
informatykami. Mają piętnastoletniego syna,
który bardzo chciałby mieć pierwszego psa, z
którym mógłby trenować psie sporty. Psu
planuje poświęcić cały wolny czas.

Lilo to roczny owczarek, potrzebuje bardzo
dużo ruchu i kontaktu z opiekunem. Uwielbia
aportować i uczyć się nowych sztuczek.

Do rodziny Bartyli należy małżeństwo w
średnim wieku. Nie mają dzieci. Mieszkają w
dużym domu jednorodzinnym. Oboje pracują w
domu. Od paru lat myślą o adopcji dużego psa.

Tina to czteromiesięczna suczka,potrzebuje
stałej opieki, częstych posiłków i spacerów.
Będzie bardzo dużym psem, ze względu na
swoje rozmiary nie powinna chodzić po
schodach. Jej utrzymanie będzie bardzo
kosztowne.

W rodzinie Parskich mama zajmuje się
domem. Tata pracuje na pełen etat. Mieszkają
w niedużym domu jednorodzinnym z ogrodem.
Mają szesnastoletnią córkę, która od
najmłodszych lat pasjonuje się psami. Jest
wolontariuszką w schronisku. Kiedyś chce
zostać weterynarzem.

Dino jest 2 letnim terierem mimo niewielkich
rozmiarów potrzebuje dużo ruchu i treningów.
Jego sierść wymaga regularnej pielęgnacji i
strzyżenia.

Państwo Ksaweccy są emerytami. Mieszkają w
małym, dwupokojowym mieszkaniu, blisko
parku. W wolnym czasie dużo spacerują. W
okresie letnim często przyjeżdża do nich
siedmioletnia wnuczka. Chcą adoptować psa
od dłuższego czasu.

Fafik to niewielki 9 letni piesek. Jest bardzo
spokojny i przyjaźnie nastawiony do otoczenia.
Mimo wieku dalej jest bardzo aktywny i
uwielbia chodzić na spacery.

Rodzina Myszków mieszka w dużym domu z
ogrodem, bardzo blisko lasu. Tata uwielbia psy,
a mama chciałaby pomóc psu ze schroniska.
Dwudziestoletnia córka pracuje w innym
mieście, przyjeżdża do nich raz w miesiącu.
Od niedawna rozważają adopcje psa ze
schroniska.

Roki jest dziesięcioletnim , małym psem,
któremu zmarł poprzedni opiekun. Jest
przyjazny jednak nie lubi jednak małych dzieci,
ponieważ traktują go jak zabawkę.

W rodzinie Nowackich tata samotnie
wychowuje czternastoletnią córkę. Mieszkają w
dużym mieszkaniu na parterze, z wydzielonym
ogrodem. Prowadzą aktywny tryb życia.
Chcieliby psa, z którym mogliby biegać.

Lili to półtoraroczna suczka średniej wielkości,
która uwielbia biegać. Jest bardzo przyjazna.
Wymaga długich spacerów i treningu.

W rodzinie Marwli mama samotnie wychowuje
dwójkę dzieci, młodsze chodzi do przedszkola,
a starsze kończy szkołę podstawową. Mama
pracuje całymi dniami. Mieszkają w małym
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wynajętym mieszkaniu, w którym właściciel nie
wyraża zgody na zwierzęta.
W rodzinie Michów tata jest kierowcą taksówki
a mama całe dni pracuje w szpitalu,
czteroletnią córką zajmuje się babcia, która boi
się psów.
Rodzina Wilków mieszka w dużym domu z
ogrodem, bardzo blisko lasu. Tata nie lubi
zwierząt, a mama chciałaby kota. Jedynie ich
syn namawia ich na psa, jednak za dwa lata
wylatuje za granicę na studia.

Zestaw 1:
Rodzina Nowaków, pies Lilo, rodzina Bartyli, pies Tina, rodzina Marwli
Zestaw 2:
Rodzina Parskich, pies Dino, rodzina Ksaweckich, pies Fafik, rodzina Michów
Zestaw 3:
Rodzina Myszków, pies Roki, rodzina Nowackich, pies Lili, rodzina Wilków

Psy i rodziny (klucz odpowiedzi):
Rodzina Nowaków- pies Lilo
Rodzina Bartyli- pies Tina
Rodzina Marwli- bez psa
Rodzina Parskich- pies Dino
Rodzina Ksaweckich- pies Fafik
Rodzina Michów- bez psa
Rodzina Myszków- pies Roki
Rodzina Nowackich- pies Lili
Rodzina Wilków- bez psa
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Plan dnia i lista zakupów - instrukcja
Instrukcja:
Uczniowie indywidualnie wypełniają karty z planem dnia, uwzględniającym zaspokojenie potrzeb
dorosłego i zdrowego psa o przeciętnej aktywności.
Wskazówka dla nauczyciela:
Dorosły zdrowy pies nie powinien wstrzymywać moczu dłużej niż 8 godzin, powinien mieć
zapewnione przynajmniej 3 spacery dziennie o łącznym czasie minimum 90 minut, odpoczynek w
spokojnym miejscu zajmuje mu ok 16 godzin i jest niezbędny do regeneracji fizycznej oraz
psychicznej. Pies powinien otrzymać dwa zbilansowane posiłki w ciągu dnia.
W drugiej części karty pracy uczniowie tworzą listę zakupów na podstawie przedstawionej puli
produktów.
W ramach podsumowania nauczyciel omawia, jakie punkty powinny znaleźć się w planie dnia, a
uczniowie weryfikują swoją pracę. Analogicznie sprawdzamy listę zakupów, wskazując kluczowe
produkty, bez których odpowiednia opieka nad psem nie będzie możliwa (m.in. długa linka
spacerowa, odpowiednie szelki lub szeroka obroża, adresówka).
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Karta pracy: plan dnia psa
6.00- 7.00
7.00- 8.00
8.00- 15.00
15.00- 16.00
16.00- 17.00
17.00- 18.00
18.00-19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00
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Lista zakupów

Pula produktów

karma sucha dobrej jakości, kokardka, smycz
3m, karma z marketu, szelki z cekinami,
karma mokra dobrej jakości, szeroka obroża,
smycz, linka treningowa 10m, zabawka,
gryzak, szelki typu guard, adresówka,
posłanie, ubranko, buty, szczotka, zabawka za
300 zł, bardzo wąska obroża, smycz 120 cm,
obroża z diamencikami za 250 zł, miska,
smakołyki,

Lista zakupów:
1…
2…
3…
4…
5…
6…
7…
8…
9…

https://www.psy.pl/ https://www.zerwijmylancuchy.pl/ https://dogmind.pl/

Lista zakupów (klucz odpowiedzi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

karma dobrej jakości (mokra lub sucha)
posłanie
linka treningowa + szelki typu guard
gryzaki
smycz 3m + szeroka obroża
zabawki
adresówka
miski (dwie: na wodę i na karmę)
smakołyki treningowe (przeznaczone specjalnie dla psów)
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Regulamin konkursu plastycznego “Szczęśliwy pies”.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Szczęśliwy pies” (dalej zwanego „Konkursem”) jest
Petstar sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie (00-515) przy ul. Żurawiej 22/615, zarejestrowana przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod Nr KRS 0000332117, NIP 5272605346, Regon 141911560, (dalej zwana
„Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej
https://www.psy.pl/artykuly/konkursy.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie uczeń klasy od 5 do 7, w wieku od 11 do 13 lat,
którego klasa zrealizowała lekcje opisane w pkt 2.1., zamieszkały na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnik”). Na
uczestnictwo w Konkursie w tym na wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu powinna być
wyrażona pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego Uczestnika – Organizator może
zweryfikować udzielenie takiej zgody przed finalnym wyłonieniem laureatów Konkursu, przy czym
brak udzielenia takiej zgody będzie dyskwalifikował zgłoszenie w Konkursie danego Uczestnika.
1.5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. uczeń biorący udział w Konkursie
powinien samodzielnie wykonać zadanie konkursowe (pracę plastyczną). Zgłoszenie do Konkursu
powinno zostać wysłane przez nauczyciela wskazanego przez placówkę oświatową wskazaną w
pkt 2.1. (dalej „Zgłaszający”). Uczestnik oraz Zgłaszający, są związani warunkami niniejszego
Regulaminu.
1.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, i inne osoby współpracujące
przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.
1.7. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie
trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad
przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Zgłaszających oraz Uczestników i podejmowania
innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku jednomyślności wszystkich członków
Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.
II. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1. Konkurs jest przeprowadzany w placówkach oświatowych, które przystąpiły do akcji „Zerwijmy
łańcuchy w głowach”, w ramach której przeprowadzane są lekcje “Zabierz psa z czterech ścian”, z
zastrzeżeniem zmian wprowadzonych w Regulaminie.
2.2. Konkurs jest organizowany w dniach od 11 maja 2022 roku do dnia 23 września 2022 roku.
2.3. Organizator ogłosi zwycięzców Konkursu (laureatów) w terminie 30 dni od dnia zakończenia
Konkursu poprzez ogłoszenie na łamach mediów Organizatora (np. strona internetowa
Organizatora, konto w serwisach społecznościowych facebook, instagram i inne). Lista laureatów
będzie wskazywała następujące dane: nazwa placówki oświatowej, która dokonała zgłoszenia oraz
imię i pierwsza litera nazwiska laureata.
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2.4. Uczestnik Konkursu powinien wykonać zadanie konkursowe tj. pracę plastyczną w dowolnej
technice, które będzie artystyczną odpowiedzią na temat, który brzmi „Szczęśliwy pies” (dalej
„Odpowiedź”). Odpowiedź nie może zawierać wizerunków żadnych postaci.
2.5. Odpowiedź powinna zostać dostarczona przez Uczestnika do Zgłaszającego z placówki
oświatowej do której uczęszcza, celem przygotowania i wysłania przez Zgłaszającego zgłoszenia
w Konkursie opisanego w pkt III poniżej.
III. PRZEBIEG KONKURSU
3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Zgłaszający powinien dokonać zgłoszenia w Konkursie tj.
w terminie od dnia 11 maja 2022 roku do dnia 23 września 2022 roku przesłać pod adres mailowy
konkurs@psy.pl mail zawierający:
a) dane wszystkich zgłaszanych przez siebie Uczestników (imię i nazwisko oraz klasa do której
Uczestnik uczęszcza), oraz
b) odpowiedzi wszystkich zgłaszanych przez siebie Uczestników jako załączniki w formie plików
„jpg” (max. Rozmiar pojedynczego pliku 5 MB, wymiary max 1795 na 2669 px) w sposób
pozwalający wskazać Uczestnika danej Odpowiedzi, oraz
c) dane adresowe placówki oświatowej do której uczęszczają zgłaszani Uczestnicy.
W przypadku gdyby nie można było zamieścić w jednym mailu Odpowiedzi wszystkich
Uczestników, Zgłaszający powinien dokonać zgłoszenia w kilku mailach, za każdym razem dbając,
by dany mail obejmował kompletne zgłoszenie wszystkich Uczestników ujętych w danym mailu.
3.2. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w pkt 3.1 powyżej uważa się za
prawidłowe zgłoszenie udziału Uczestnika w Konkursie.
3.3. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz, tj. w Konkursie może zostać
zgłoszona tylko jedna jego Odpowiedź.
3.4. Odpowiedzi na zadanie konkursowe powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez
Uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności Odpowiedzi nie mogą być
publikowane w innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych konkursów. Treść
Odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób
trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jak
również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Odpowiedzi na zadanie
konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu, w szczególności nie związane z tematyką
Konkursu, będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.
3.5. Komisja, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze najlepsze Odpowiedzi na
zadanie konkursowe. Uczestnicy – autorzy Odpowiedzi, które Komisja uzna za najlepsze, są
laureatami Konkursu.
3.6. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi oraz miejsc w Konkursie Komisja będzie się kierować
własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, w szczególności
oryginalność i pomysłowość Uczestnika – autora Odpowiedzi, oraz adekwatność Odpowiedzi do
tematu zadania konkursowego. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność
zgłoszeń.
3.7. Komisja wśród laureatów Konkursu dokona wyboru miejsc w Konkursie.
IV. Prawa autorskie. WIZERUNEK
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4.1. Uczestnik (w tym jego przedstawiciel ustawowy wyrażający zgodę na udział Uczestnika w
Konkursie) niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez niego
do Konkursu; (ii) Odpowiedź nie narusza przepisów prawa ani praw osób trzecich; (iii) przysługują
mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi; (iv) Odpowiedź
nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
4.2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej,
nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi w celu przeprowadzenia Konkursu, w
szczególności w celu zamieszczenia Odpowiedzi na łamach mediów Organizatora, na czas
trwania Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji: (i) zwielokrotnianie
dowolną techniką, oraz (ii) publiczne rozpowszechnienie na łamach mediów Organizatora (w tym
konta w internetowych serwisach społecznościowych).
4.3. Laureat wyłoniony w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, z chwilą zawiadomienia
laureata o wygranej w Konkursie i w ramach przyznanej mu nagrody w Konkursie, udziela
Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej
dalej „Utworem”, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na
rzecz osób trzecich, na następujących polach eksploatacji:
1) zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w
aplikacjach mobilnych;
4) wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich
formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i
internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w
materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich
polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt;
5) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z
opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego do Utworu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt.
4.4. Uczestnik i laureat wyrażają niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Utworu bez oznaczania
imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem (nickiem) autora – Uczestnika lub laureata.
V. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Petstar sp.z.o.o z siedzibą w
Warszawie (00-515) przy ul. Żurawiej 22/615, KRS 0000332117, NIP 5272605346, Regon
141911560. Dane są przetwarzane w celu: 1. przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród
laureatom; oraz 2. marketingu bezpośredniego. Podstawy prawne przetwarzania danych są
następujące: Art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność danych do przeprowadzenia Konkursu i
wydania nagród, art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność danych do wypełnienia obowiązku
prawnego oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO - prawnie uzasadnione interesy administratora; marketing dobrowolna zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie
administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego
prawa. Prawa osoby, której dane dotyczą są następujące: Prawo żądania sprostowania, usunięcia
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lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; inne
prawa, o których mowa w „Polityce Prywatności Petstar sp.z.o.o”.
5.2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu
przez Organizatora są zawarte w „Polityce Prywatności Petstar sp.z.o.o” znajdującej się pod
adresem: https://www.psy.pl/polityka-prywatnosci/
VI. NAGRODY
6.1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
a) za zajęcie pierwszego miejsca - głośnik o wartości 199 zł,
b) za zajęcie drugiego miejsca - słuchawki - o wartości 138,99 zł,
c) za zajęcie trzeciego miejsca - słuchawki - o wartości 138,99 zł,
d) za zajęcie miejsc od cztery do piętnaście (wyróżnienia) - słuchawki – każde o wartości 69,99 zł.
6.2. Organizator w terminie 14 dni od daty rozwiązania Konkursu, powiadomi Zgłaszającego,
emailem na adres poczty elektronicznej, z którego dokonano zgłoszenia do Konkursu o laureatach
z tej placówki oświatowej.
6.3. Nagrody dla poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na
koszt Organizatora pod adres wysyłki wskazany przez Zgłaszającego w emailu zgłoszeniowym do
Konkursu (adres placówki oświatowej właściwej dla laureatów), najpóźniej w terminie 28 dni od
dnia powiadomienia Zgłaszającego o wygranej albo od chwili spełnienia przez laureata wszystkich
wskazanych w Regulaminie warunków do odbioru nagrody – w zależności od tego, co nastąpi
później. Placówka oświatowa zobowiązana jest do wydania laureatom zgłaszanym przez nią wyżej
wymienionych nagród bez zbędnej zwłoki w sposób dowolnie przyjęty przez tę placówkę
oświatową (np. podczas szkolnej ceremonii, apelu lub spotkania laureatów).
6.4. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do
dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
6.5. W odniesieniu do nagród, których wartość nie przekracza kwoty 2000,00 zł - Z uwagi na to, że
Organizator prowadzi działalność w zakresie prowadzenia informacyjnych serwisów internetowych,
Konkurs jest emitowany z wykorzystaniem środków masowego przekazu, zaś wartość każdej z
nagród nie przekracza kwoty 2000,00 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
6.6. W odniesieniu do nagród, których wartość przekracza kwotę 2000,00 zł – Zgodnie z ustawą z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, laureat zostanie obciążony
podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 2000,00 zł, w
wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagrody pieniężnej, kwota na poczet podatku,
zostanie potrącona z kwoty nagrody, na co laureat niniejszym wyraża zgodę. W przypadku nagród
rzeczowych, laureat jest zobowiązany uiścić Organizatorowi kwotę na poczet podatku w wysokości
10% wartości nagrody. W tym celu Organizator obliczy należną kwotę podatku i podczas kontaktu,
o którym mowa w pkt 6.2, wskaże laureatowi kwotę podatku i numer konta, na które należy
dokonać wpłaty. Laureat jest zobowiązany do uiszczenia kwoty na poczet podatku w terminie 14
dni. Warunkiem wypłaty nagród pieniężnych lub wydania nagród rzeczowych, obciążonych
obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego jest wcześniejsze potrącenie albo wpłacenie przez
laureata kwoty na poczet podatku. Brak uiszczenia ww. kwoty podatku w zakreślonym terminie
będzie równoznaczny z rezygnacją przez laureata z nagrody.
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6.7. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość
pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych
właściwości nagrody. W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania
świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie, itp.) nagrodę stanowi kupon
imienny.
VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie
45 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.6 powyżej,
za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Organizatora:
konkurs.mpik@gmail.com, lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Petstar sp.z.o.o., ul.
Żurawia 22/615, 00-515 Warszawa, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Konkurs plastyczny
„Szczęśliwy Pies”.
7.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
7.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w
formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
7.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje
uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.
7.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany
przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora,
niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
7.6. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują
im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy
postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającym
konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
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i kontaktu z opiekunem.
Uwielbia aportować i uczyć się
nowych sztuczek.

Tina to czteromiesięczna suczka, potrzebuje
stałej opieki, częstych posiłków i spacerów.
Będzie bardzo dużym psem, ze względu na
swoje rozmiary nie powinna chodzić po
schodach. Jej utrzymanie będzie bardzo
kosztowne.

Dino jest 2 letnim terierem mimo niewielkich
rozmiarów potrzebuje dużo ruchu i treningów.
Jego sierść wymaga regularnej pielęgnacji i
strzyżenia.
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Lili to półtoraroczna suczka
średniej wielkości,
która uwielbia biegać.
Jest bardzo przyjazna.
Wymaga długich spacerów i treningu.

?
E. A. Bartylowie

Do rodziny Bartyli należy małżeństwo w średnim wieku. Nie mają dzieci.
Mieszkają w dużym domu jednorodzinnym. Oboje pracują w domu.
Od paru lat myślą o adopcji dużego psa.

?
M. W. Ksaweccy

Państwo Ksaweccy są emerytami. Mieszkają w małym, dwupokojowym
mieszkaniu, blisko parku. W wolnym czasie dużo spacerują.
W okresie letnim często przyjeżdża do nich siedmioletnia wnuczka.
Chcą adoptować psa od dłuższego czasu.

?
N. Marwla

W rodzinie Marwli mama samotnie wychowuje dwójkę dzieci,
młodsze chodzi do przedszkola, a starsze kończy szkołę podstawową.
Mama pracuje całymi dniami. Mieszkają w małym wynajętym mieszkaniu,
w którym właściciel nie wyraża zgody na zwierzęta.

?
K. G. Michowie

W rodzinie Michów tata jest kierowcą taksówki
a mama całe dni pracuje w szpitalu,
czteroletnią córką zajmuje się babcia, która boi się psów.

?
D. L. Myszkowie

Rodzina Myszków mieszka w dużym domu z ogrodem, bardzo blisko lasu.
Tata uwielbia psy, a mama chciałaby pomóc psu ze schroniska.
Dwudziestoletnia córka pracuje w innym mieście, przyjeżdża do nich raz
w miesiącu. Od niedawna rozważają adopcje psa ze schroniska.

?
B. Nowacki

W rodzinie Nowackich tata samotnie wychowuje czternastoletnią córkę.
Mieszkają w dużym mieszkaniu na parterze, z wydzielonym ogrodem.
Prowadzą aktywny tryb życia.
Chcieliby psa, z którym mogliby biegać.

?
M. G. Nowakowie
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?
A. J. Parscy

W rodzinie Parskich mama zajmuje się domem. Tata pracuje na pełen etat.
Mieszkają w niedużym domu jednorodzinnym z ogrodem.
Mają szesnastoletnią córkę, która od najmłodszych lat pasjonuje się psam
i.
Jest wolontariuszką w schronisku. Kiedyś chce zostać weterynarzem.

?
A. P. Wilkowie

mu z ogrodem, bardzo blisko lasu.
Rodzina Wilków mieszka w dużym do
y kota.
Tata nie lubi zwierząt, a mama chciałab
nak za dwa lata
Jedynie ich syn namawia ich na psa, jed
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