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A fogságban és a természetes élőhelyén élő állat közötti különbség beazonosítása annak érdekében, hogy megértsük a kedvtelésből tartott állatok mindennapi szükségleteit.
Az állatok jogainak okiratba foglalása, annak érdekében, hogy tudatosodjon az ember állatokkal
szembeni felelőssége.

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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Kezdeményezzünk egy beszélgetést a fogságban való és a szabadban való életkörülmények
Continue the discussion with a help of following questions:
különbségeiről. Ennél a résznél a facilitátor a táblán húzhat egy elválasztó vonalat melynek a két
oldalára
mondatokban felírhatja a különbségeket.
- How
animalsegyszerű
feel in captivity?
- Can we satisfy their natural needs when we have them as pets?
- Why
people want
to keep animals
in captivity?
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- Do you think there should be laws that protect animal rights?
- What
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animal rights?
- Vajon
a helyzet, ha egy állat fogságban születik, mint ha vadon fogják be?
- Miért léteznek állatmenhelyek?
- Hogyan lehet boldoggá tennünk a kedvtelésből tartott állatainkat?
Felelősek
Tips -and
tricks: vagyunk az életminőségéért, ha háziállatuk van?
- Szerinted van olyan törvény, amely védi az állatok jogait?
For younger
children,
of printed sentences, you can print pictures of the information for chosen species,
- Melyek
az állatiinstead
jogok?
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 ﬁatalabb 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.

