
VALORILE MEDIULUI 0-3

4-6 sau
individual

20-30 de minute 
până la o oră

EXPLORAREA ANI-
MALELOR - 
EU ȘI ANIMALELE

Cultivarea iubirii animalelor la copii. Dacă te uiți la copiii mici cum se joacă în natură, vei conștintiza 
cât de entuziasmați și fără griji sunt  atunci când descoperă lumea care îi înconjoară. Poate că 
există un fel de iubire de bază față de natură.  Una dintre cele mai importante scopuri ale fi ecărui 
educator este să prevină  pierderea contactului cu natura.
1. Folosiți o abordare biocentrică în educația timpurie prin furnizarea oportunităților pentru copiii 
de a se conecta cu animale vii. Sprijiniți înclinația și dragostea  copiilor față de animale și hrăniți 
sentimentele de conectare prin captivarea tuturor organelor și prin sentimentul că ei fac parte din 
natură. 
2. Sprijiniți copiii în conștientizarea lor crescută și în interesul lor arătat față de animale prin 
observația  senzorială  ( de ex. Să asculte cântecul păsărilor)  
3 . Ajutați alfabetizarea cu natura

Culori pentru pictura de față non-toxice. Căutați  culori care nu conțin parabeni, formaldehidă, col-
oranți sintetici sau alte substanțe chimice  nocive! Puteți chiar și pregăti propriile vopseli folosind 
cremă rece, amidon și coloranți alimentari.
• 2 linguri de cremă rece sau  cremă de față groasă
• 1 lingură de amidon 
• Coloranți alimentari în culori asortate
• Farfurii de hârtie
• Pensule mici
• Opțional: sabloane



Mergeți afară ca să observați animalele. Dacă vizitați o pădure cu copii de trei ani, alegeți o zonă 
care are acces ușor la drumuri/ cărări plate. Copiii de la grădinițe și copiii din ciclul primar sunt 
mult mai interesați de animale decât de plante.  Aceste anumale pot fi  creaturi sălbatice comune 
cum are fi  rațele, veverițele și păsările de curte sau pisica vecinului sau furnicile.  Pentru copiii 
mici toate sunt interesante și speciale. 
1. Pregătirea experienței în aer liber
Copiii trebuie pregătiți pentru vizită și trebuie stârnită curiozitatea lor.  La această vârstă nu 
ne putem aștepta ca copiii să aibă cunoștințe prealabile despre natură, pentru că acest lucru 
depinde de familie. Se poate folosi o marieonetă care spune o poveste după cum urmează:
O povestă fantastică care pregătește  o excursie în pădure
Era o zi minunată de primăvară, și șoricica Lilly vroia să facă ceva special într-o zi specială ca 
aceea. Dar ce să facă? Își deschise cutia cu jucării, dar nu avea chef să se joace. Putea să se 
joace cu jucăriile ei într-o zi ploiasă. Așa că și-a adus lucrurile cu care picta, dar nu vroia să 
picteze deloc. Pot picta și altă dată. Și-a luat ursulețul Bernie, pentru că avea o idee grozavă. 
Împreună ar fi  putut face o călătorie în pădure. Bernie, ai umblat vreodată pe câmp?- Întrebă Lilly.
Bernie și-a scuturat capul.  Bernie, ai mirosit vreodată o fl oare sau un fl uture? Bernie și-a scuturat 
capul din nou. Bernie, vrei să te duc într-o călătorie în pădure? Da, Bernie vroia să fi e luată. Lilly, 
șoricica se gândea.  De ce va avea nevoie într-o excursie? Dispăruse  în gaura din perete de sub 
scări și aduse  un rucsac.  Apoi căută pantofi  rezistenți pentru ea și pentru Bernie. Dar totuși ceva 
mai lipsea. Vremea s-ar putea înrăutăți, s-ar putea să plouă.Așa că a mai adăugat două pelerine 
de ploaie. Și ce dacă ei sau lui Bernie i se face foame sau sete ? Ea puse un măr și apă în rucsac. 
Acum, putea să înceapă călătoria
S-au urcat într-un autobuz ca să ajungă la park. Lilly se gândea din nou. Oare Bernie, ursul ,știe 
cum să se comporte în natură? Se gândea la niște reguli simple pe care le-a și spus lui Bernie
Să nu pui nimic în gură din parc!

Plantele sunt foarte delicate. Dacă le rupi, nu vor crește din nou.
Animalele sălbatice sunt tare/ foarte timide. Nu le atinge!
Rămâi în vizorul meu! Trebuie să te văd!
Bernie, să nu ții  o creangă în fața ta și să nu alergi cu ea. 
După ce LILLY și Berbie au căzut de acord, s-au plimbat împreună în park. Au ascultat cântecul 
păsărilor și s-au uitat  la o albină pe o fl oare. După aceea au ajuns pe un câmp minunat și au 
decis să se odihnească și să mănânce gustoasele mere roșii.



2. În are liber : investigare și formulare de întrebări

 Observați cu grijă curiozitatea naturală a copilului în aer liber. Detectați cum se comportă în natură 
apoi implicați copii prin explicare modului în care viața sălbatică este diferită de viața noastră. 
Nu uitați că natura reprezintă o rezervă imprevizibilă de posibilități spontane care urmează să fi e 
explorate.

 a) observați și explicați caracteristicile fi zice ale animalului pe care îl observați ( aripi, degetele de 
la picior, uerchi, ochi, nas, formă, blană, piele ) și dacă este posibil să asculte sunetele produse 
de animalul observat. ( de exemplu păsări) . Folosiți simțul tactil, simțul olfactiv, și gustul în tim 
ce copiii sunt în aer liber.: de exemplu inivitați copiii să miroase și să atingă coaja copacului unde 
trăiesc veverițele sau păsările, sau fl orile unde aterizează albinele, pământul de lângă colonia 
furnicilor, și între timp să îți imagineze oare ce simt animalele cu simțurile lor în timp ce noi 
traversăm habitatul lor natural.
Pentru a gusta , organizatorul  poate aduce  snakc-uri naturale  pe care le mănâncă și animalele 
: mere, nuci, miere etc. 

b) observați habitatul și adăpostul: explicați unde trăiesc aceste animale și că unele dintre ele își 
construiesc propria casă ( un cuib, un bârlog, o gaură sau pot chiar să ducă casa pe spate) Unele 
case sunt doar pentru un singur animal, sau pentru mama și bebelușii. Alte gace sunt pentru un 
mare grup de animale care trăiesc împreună. 

c) observați obiceiurile de a mânca: explicați copiilor că  
animalele trebuie să găsească propria lor mâncare și 
că manâncă lucuru specifi ce, de exemplu insecte sau 
viermi.

d) observați mișcarea : explicați că animalele au o 
putere specială, de exemplu pot zbura, pot săpa, și 
încurajați copii să își imagineze cum ar fi  să fi e animalul 
respectiv ( o rață, o veveriță, o furnică...)

  
3. Pentru procesarea, interpretarea și refl ectarea asupra expeienței din aer liber, combinați cu o 
activitate în clasă care ar putea fi :

a) folosiți imagini luminoase vii despre animalele observate pentru a veadea și a învăța despre 
ele. Arătați animalele și dați-le nume. În caz contrar, folosiți jucării umplute ca să ajutați copiii să 
învețe numele ca : pisică, câine, pasăre- copiilor le place  că sunt capabili să identifi ce animale 
și să imite sunetele pe care le fac. 

b) Ascultați un cântec despre animale. Faceți copiii să se miște ca animalele. De exmplu aripile 
unei pasăre pot fi  brațele noastre. Această activitate 
cognitivă nu numai că îmbogățește vocabularul și 
competențele lingvistice, dar totodată ajută copiii să 
dezvolte obiceiul de a lua perspectiva, care este un alt 
concept pentru empatie.

c) Folosiți pictura de  față pentru identifi carea cu 
animale

Activități complementare: Înfi ințați un spațiu de hrănire 
a păsărilor în afara feresterei clasei sau într-o altă 
locație, unde copiii vor putea vedea păsările.


