
A műhelymunka megvalósítása előtt elvégzendő néhány előkészítő tevékenység: 

- Válasszad ki az állatkereskedésekben található kedvtelésből tartott állatokat (pl. Bohóchal, 
csincsilla, tengerimalac, hullámos papagáj, vörös gabonasikló). 

- Nézz utána ezen állatok természetes élőhelyeinek és életének. Például: Hol él? Mit eszik? 
Magányos állatok? Milyen távolságot tesznek meg naponta? 

- Nyomtasd ki ezeket a rövid információkat az egyes fajokról és vágd az egyes mondatokat külön 
papírcsíkokra. 

- Nyomtass ki egy-egy képet a kiválasztott állatfajokhoz.
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A fogságban és a természetes élőhelyén élő állat közötti különbség beazonosítása annak érdeké-
ben, hogy megértsük a kedvtelésből tartott állatok mindennapi szükségleteit. 

Az állatok jogainak okiratba foglalása, annak érdekében, hogy tudatosodjon az ember állatokkal 
szembeni felelőssége.   



A tevékenység megkezdésekor a facilitátor rövid beszélgetést kezd a gyerekekkel az 
állatkereskedésekben található kedvtelésből tartott állatokról: 
Melyik a kedvencük és miért? 
Tudnak-e valamit a viselkedésükről és a természetes élőhelyükről? 

Rövid beszélgetés után a facilitátor csoportokba osztja a gyerekeket. A csoportok száma a 
kiválasztott állatfajok számától függ, de előnyös a csoportonkénti 3-4 gyermek. 

Ezután a facilitátor az állatok nyomtatott képeit a táblára vagy a falra rögzíti. Érdemes inkább egy 
valódi állat fényképét, mintsem rajzot használni, hogy a gyerekek valódi benyomást szerezzenek 
az állatokról. 

A következő lépés az, hogy csoportonként kiosztunk 5-6 mondatot, amelyet az állatok 
szükségleteiről és viselkedéséről nyomtattunk ki és vágtunk fel. 

A feladat az, hogy a csoportok közös megegyezéssel kiragasszák az alá az állat alá a 
mondatotkat, amelyekre szerintük vonatkozik. Amikor ez megvan, a facilitátor még rákérdez, 
hogy szeretnének-e módosítani a mondatok elhelyezésén és ha igen, miért? 

A csoportos megbeszélést követően a facilitátor végigmegy a mondatokon állatonként és kiemeli 
a hibásan elhelyezetteket és kéri a gyerekeket, hogy próbálják a megfelelő állatot megtalálni 
hozzá. 

Végül a facilitátor megkérdezi, hogy van-e háziállatuk a képekek szereplők közül, és hogyan 
gondoskodnak róluk? 

Kezdeményezzünk egy beszélgetést a fogságban való és a szabadban való életkörülmények 
különbségeiről. Ennél a résznél a facilitátor a táblán húzhat egy elválasztó vonalat melynek a két 
oldalára egyszerű mondatokban felírhatja a különbségeket.

Folytasd a beszélgetést a következő kérdések segítségével: 

- Hogyan érzik magukat az állatok fogságban? 
- Meg tudunk felelni a természetes igényeiknek, ha házikedvencként tartjuk őket? 
- Miért akarják az állatokat fogságban tartani? 
- Vajon ugyanaz a helyzet, ha egy állat fogságban születik, mint ha vadon fogják be? 
- Miért léteznek állatmenhelyek? 
- Hogyan lehet boldoggá tennünk a kedvtelésből tartott állatainkat? 
- Felelősek vagyunk az életminőségéért, ha háziállatuk van? 
- Szerinted van olyan törvény, amely védi az állatok jogait? 
- Melyek az állati jogok?

At the beginning of activity, facilitator shortly talks to children about animals in pet stores: 
Which is their favorite and why? 
Do they know anything about their behavior and natural habitat?

After a short dialog, facilitator divides children into groups. The number of groups depends on number of 
chosen animal spices but preferable number is from 3 - 4 children in the group.

Facilitator then pins the printed pictures of animals on the blackboard or on the wide wall. It is advisable to 
have photography's of a real animals rather then drawings or cartoon images so that the children would get a 
real sense of the animals.

Next step is to give each group 5 to 6 cut sentences that describes needs or behavior of animals presented on the 
blackboard.

The group task is to commonly agree and put/pin the sentences under the picture of animal they think it refers 
to.

When all groups are done with this task, facilitator ask the children if they agree with matched sentences under 
the pictures or would they change something and why? 
After a group disscusion, if some sentence doesn't mach the picture facilitator asks the children to correct them 
by pining them under a right picture. 

Then facilitator asks the children if they have any pets from the pictures at home and how do they take care of 
them?
Start a discussion about the differences between living conditions of species in captivity and natural habitat.
At this point, facilitator can draw two pillars (captivity and natural habitat) on the blackboard and write down 
the comparison in short and clear sentences.

Continue the discussion with a help of following questions: 

- How animals feel in captivity?
- Can we satisfy their natural needs when we have them as pets? 
- Why people want to keep animals in captivity?
- Is it the same if an animal is borne in captivity or taken from the wild?
- Why animal shelters exist?
- How can we make pet animals happy? 
- Are we responsible for their quality of life when we have them as pets?
- Do you think there should be laws that protect animal rights?
- What are the animal rights? 

Tips and tricks: 

For younger children, instead of printed sentences, you can print pictures of the information for chosen species, 
for example: picture of the food they eat, habitat they live in etc. 

For additional activities you can brainstorm with children what animal writes would be and develop an Animal 
rights law or a muniment that could be distributed on school web site or social media. 



Tippek és trükkök: 

A fi atalabb gyerekek számára a nyomtatott mondatok helyett a kiválasztott fajokra vonatkozó 
információk nyomtathatóak ki, például az általuk fogyasztott élelmiszerek képe, kép az 
élőhelyükről stb. 

Folytatásként gondolkodhattok a gyerekekkel közösen azon, hogy mik lehetnének az állatok jogai, 
és közösen kidolgozhattok egy állatjogi törvényt vagy okiratot, amelyet az iskolai weboldalon 
vagy a közösségi médiában is nyilvánosságra hozhattok.


