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ÚVODEM K PROGRAMŮM 

 

Naše vzdělávací programy pro děti obsahují také spoustu pohybových a dovednostních aktivit, které odpovídají 

věku navštívené dětské skupiny. Vše probíhá ve většině případů ve venkovních prostorech a za dodržení 

platných epidemiologických nařízení.  

 

Při naší návštěvě se společně s dětmi a psy učíme správným pravidlům prostřednictvím her, pohybových aktivit 

a kreativních činností. Fixujeme tím v dětech návyky správného chování. V závěru programu děti obdrží naší 

publikaci (Ne) Bezpečný svět Bindi Sue, kde si mohou doma vše zopakovat i se svými rodiči.  

 

NABÍZENÉ PROGRAMY: 

 

Mateřská škola (vhodné pro předškoláky) – SEZNAMUJEME SE S PEJSKEM: 

Obsah: seznámení s pejskem, procházka s pejskem, bezpečné mazlení s pejskem, cvičení a jednoduché hry 

(přetahovaná, skáčeme panáka po tlapkách, prolézání tunelu, sbíráme hovínka, apod.). 

Rozsah: cca 45 minut 

Edukativní materiál: každé dítě obdrží publikaci (Ne)Bezpečný svět Bindi Sue po absolvování programu 

Cena programu: 50 Kč/dítě, publikace 50 Kč (běžná cena publikace 129 Kč)  

 

Základní škola – I. stupeň – PSÍ PROFESE: 

Obsah: děti se dozví, kde všude je pes pomocníkem člověka, jak mu pomáhá a vykonává psí profesi (policejní 

pes, pes asistent apod.). Děti si také vyzkouší, jaké „je být pes“ a danou profesi vykonávat (např. dráha 

slepeckého psa). 

Rozsah: 2 x 45 minut 

Edukativní materiál: každé dítě obdrží publikaci (Ne)Bezpečný svět Bindi Sue po absolvování programu  

Cena programu: 50 Kč/dítě, publikace 50 Kč (běžná cena publikace 129 Kč)  

 

Zájemci o náš program, prosím kontaktujte nás pomocí našeho odpovědního formuláře na stránce kontakty: 

https://www.bratrstvopsichtlapek.cz/kontakt  - na termínu a průběhu návštěvy se s Vámi rádi dohodneme. 

 

Více o aktivitách a reference spolku Bratrstvo psích tlapek najdete na: 

www.bratrstvopsichtlapek.cz 

FB: https://www.facebook.com/BratrstvoPT 

 

Rádi také odpovíme na Vaše případné dotazy na níže uvedených kontaktech: 

 

Koordinátorka pro edukativní programy a poradkyně pro canisterapii - Dita Neudeková 

tel.: 605981235, mail: Dablik.ditula@seznam.cz 

Metodik edukativní programů - Petra Benešová  

tel.: 732784854, mail: consulting.benesova@gmail.com 
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