ΖΩΑ ΣΕ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ

7-11

15

ΖΩΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

45 λεπτά

Αναγνωρίστε τις διαφορές μεταξύ ζώων σε αιχμαλωσία και ζώων σε φυσικό περιβάλλον,
με στόχο την κατανόηση των αναγκών των κατοικίδιων στην καθημερινή ζωή.
Ορίστε τα δικαιώματα των ζώων με στόχο το σχεδιασμό του δικαιόγραφου των Ζώων, την
ενίσχυση της επίγνωσης της ευθύνης των ανθρώπων προς τα ζώα.

Πριν την υλοποίηση του εργαστηρίου, πρέπει να κάνετε ορισμένες δραστηριότητες
προετοιμασίας:
- Επιλέξτε είδη ζώων που μπορούμε να βρούμε σε καταστήματα κατοικιδίων (e.g. clownﬁsh, τσιντσιλά, ινδικό χοιρίδιο, παπαγάλο, φίδι καλαμποκιού).
- Ερευνήστε και βρείτε τις πληροφορίες για κάθε επιλεγμένο είδος στην άγρια φύση. Π.χ.
που ζει; Τι τρώει; Είναι μοναχικά ζώα; Τι απόσταση μπορούν να διανύσουν καθημερινά;
- Εκτυπώστε σύντομες πληροφορίες για κάθε είδος και κόψτε χωριστά τις προτάσεις.
- Εκτυπώστε μία εικόνα για κάθε επιλεγμένο είδος ζώου.

Στην αρχή της δραστηριότητας, ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός μιλάει στα παιδιά για τα ζώα
στα καταστήματα κατοικιδίων:
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Συμβουλές και μυστικά:
Για τα πιο μικρά παιδιά, αντί για εκτυπωμένες προτάσεις, μπορείτε να εκτυπώσετε εικόνες
με τις πληροφορίες των επιλεγμένων ειδών, για παράδειγμα: εικόνες με την τροφή που
τρώνε, το μέρος που ζούνε κ.τ.λ.
Ως επιπρόσθετες δραστηριότητες, μπορείτε να κάνετε brainstorming με τα παιδιά, ποια
δικαιώματα ζώων θα πρέπει να υπάρχουν και να αναπτύξετε ένα νόμο για τα δικαιώματα
των ζώων ή ένα δικαιόγραφο που θα μπορούσε να κοινοποιηθεί στον ιστότοπο του
σχολείου ή στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.

