VALORI DEMOCRATICE ȘI SOCIALE

RESPECTUL - CEI DOI
ȘOARECI

Respect, dialog și cetățenie activă:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Recunoașterea și respectarea nevoilor și
valorilor celorlalți
Dezvoltarea abilităților motorii ﬁne prin
realizarea posterelor

Șoarecele de oraș și șoarecele de țară cartea sau
pliantul cu fabula (accesibilă la https://www.youtube.
com/watch?v=nwUFBObQwl0)
Carduri care ilustrează caracteristicile cele mai
importante ale șoarecilor: mediul, hrana, casele și
paturile lor
Două păpuși care ilustrează șoarecele de oraș și
șoarecele de țară
Pagini imprimate care ilustrează mediul rural: copaci,
ﬂori, gard viu, arbuști, fructe de pădure, nuci
Pagini imprimate care ilustrează mediul urban:
autoturisme, biciclete, tren, clădiri
Foarfece, lipici, creioane colorate, foi de hârtie maro
și gri A3
O hârtie albă mare

3 - 6 ani
6-8 copii
într-un grup
45 de minute

Pliantul cu fabula:
A fost odată un șoarece mic de țară maro. Numele lui era Pipin. Locuia într-o casă dintr-un gard
viu.
Primăvara el se așează în iarbă și ascultă păsările cântând. Vara, mușca din căpșuni sălbatice...
și tăia iarbă pentru patul de iarnă. Într-o zi, pe măsură ce s-a făcut mai frig și suﬂa un vânt rece...
el a auzit ciocănind Cioc! Cioc! la ușă. „Pipin!” spunea o voce. „Sunt vărul tău. Am venit să stau!”
Pipin deschise ușa. „Șoarecele de oraș Toby” striga el. „Intră!”
Pipin îl poftește pe Toby pe un scaun dintr-un mușchi moale. „E prea umed!” a spus soarecele
de oraș Toby.
Pipin îl luă pe Toby la plimbare. Miroase ﬂorile! Hapciu!
Dar ﬂorile îl făceau să strănute. În noaptea aceea, Pipin a mers la magazinul de alimente. El și-a
ales cele mai bune nuci și fructe de pădure. Urgh! spuse șoarecele de oraș Toby. „Urăsc nucile.
Asta-i tot ce ai? În oraș, mâncăm ca niște regi.”„Într-adevăr?” întrebă Pipin.„Vino și vezi”, spuse
Toby. „Satul este oribil. Niciodată nu vei mai dori să trăiești aici.” A doua zi, verii s-au trezit în zori.
„Vom lua trenul”, spuse Toby.
Au fugit la gară. În curând, au auzit zgomotul pietriceleelor care săreau pe linia de cale ferată.
„Vine trenul!”, strigă Pipin.„Este imens”. S-a oprit scârțîind și horcăind.
O ușă se deschise. - „Sari!”, spuse Toby. Trenul a scos un țipăt și un horcăit și s-a oprit din nou.
Chugga-chugga-chugga-chugga. Choo! Choo!
Pipin se uită pe fereastră. Vedea copacii ce își mișcau ramurile. Apoi nu mai existau copaci - doar
clădiri înalte care atingeau cerul. În timp ce cerul se întuneca, trenul se opri din nou. Toby își
zvâcni mustățile. Mirosea aerul. „Suntem aici”, a spus el. „În sfârșit sunt din nou în oraș.”
Casă dulce casă. „Acum urmează-mă.” Toby sări pe peron.
„Fii rapid, Pipin!”, strigă el. „Ai grijă să-te grăbești.” Ajutor!
Șoarecii au ieșit din gară și au intrat pe o stradă aglomerată.
Pipin gâfâia. A fost atât de mare zgomotul. Erau foarte multe mașini. Hornurile lor erau înfundate.
Și mirosurile! Pipin a mirosit primul salam și tușea de fum. Dă-te din calea mea! Bip! Ding-a lingling. „ Și asta”, spuse Toby cu mândrie, îndreptându-și labele, „este casa mea.”
Se strecură într-o gaură mică. Pipin l-a urmat. Au alergat pe coridoare întunecate sub podea... și
scări ascunse în spatele zidurilor. Nu-i așa că e mare? Dansau în camera goală.
Beep! Beep! ...și se jucau cu jucăriile din grădinița copiilor. „Să alergăm la sala de mese”, a spus
Toby.
„E timpul de a sărbători!” Șoarecii au sărit pe masă și au început să mănânce.
Ei au mușcat din plăcintă. Au lins crema. Toby a mâncat din brânză... în timp ce Pipin își înﬁpse
lăbuțele în sosul de ciocolată. „Doamne!”, spuse Toby. „Sunt aproape plin.”
„Mmm! Hâc! Pipin își strânse burta. În gând... hâc... voi ﬁ… bolnav.”
Dintr-o dată masa se clătină. Toby se întoarse. Alergă pentru viața ta! „E pisica!”, strigă el. „Bună”,
torcea și și-a lins buzele. „E timpul pentru cina mea, cred...” Toby l-a apucat pe Pipin. „Haide”, a
spus el.
Au alergat încotro au văzut cu ochii. Gheară! Gheară! Pisicii îi era foame. A dat peste un ulcior
și acesta a căzut pe podea. „Rapid”, strigă Toby. „În acastă gaură.” Pipin a alergat. Pisica a sărit.
Ea l-a lovit pe Pipin cu ghearele ei... și a ratat. „Fir-ar să ﬁe”, spuse ea. Pipin a coborât pe podea.
„Vărule!”, spuse el. „Vreau să mă întorc acasă.” „Încă nu!”, spuse Toby. „Încă nu ai încercat patul
meu din puf ﬁn.”
“Dar în dimineața următoare, Pipin tot voia să plece. Toby îi dădu o hartă către gară. „Nu te
pierde.””
„La revedere!”, a spus Pipin și a alergat către gară. El dansa și dădea din picioare… și s-a ascuns
într-o pungă pentru a ajunge în tren. În întunericul înstelat, Pipin a ajuns la gardul său.
Casă dulce casă! A înghițit aerul dulce și rece și a zâmbit. Apoi s-a culcat în patul de fân cald.
„Asta-i viața pentru mine”, a spus el.

1. Profesorii trebuie să creeze în prealabil două păpuși și cartonașe
2. Inițial, întregul grup se aﬂă într-un cerc împreună cu profesorul, care le prezintă personajele
poveștii, șoarecele de la țară și șoarecele de la oraș, precum și numele lor Pipin și Toby. Profesorul
îi roagă pe copii să descrie în câteva cuvinte ce poartă șoarecii (Toby poartă un costum negru cu
cravată neagră, Pipin poartă un pulover albastru și blugi decolorați) și le cere, de asemenea, să
ghicească locul în care trăiesc aceștia (sat-oraș ).
3. Această scurtă introducere este urmată de povestirea reală de la 8 la 10 minute.
4. Păpușile sunt date celor doi copii, care stau în locuri separate în cameră. Ceilalți primesc
carduri. Copiii vor trebui să spună unul câte unul ce se aﬂă pe cardurile lor și să se alăture ﬁe
grupului lui Pipin, ﬁe grupului lui Toby.
5. Profesorul va arăta copiilor că ambii șoareci au aceleași valori, chiar dacă sunt diferiți. Copiii
ridică cardurile cu paturile, hrana, casele și mediul. Cardurile arată același lucru, dar le ilustrază
în mod diferit, toate sunt lucruri materiale prețioase, chiar dacă nu sunt la fel.
6. Grupul lui Pipin va primi o hârtie maro și pagini imprimate. Ei vor trebui să creeze mediul lui
Pipin. Grupul lui Toby va primi, de asemenea, pagini imprimate și hârtie gri, iar sarcina lor este de
a crea mediul lui Toby. Scopul acestei părți este munca în echipă și dezvoltarea abilităților motorii.
7. Când ﬁnalizează cele două aﬁșe, copiii vor ﬁ rugați să spună antonime despre cele două
postere: linişte-zgomot, aerul curat-aerul poluat, siguranța-lipsa de siguranță, lent-rapid, curatmurdar, familiar-necunoscut și așa mai departe.
8. Profesorul îi va încuraja pe copii să-și formuleze ideile despre cum s-a simțit Pipin în patul lui
și cum s-a simțit Toby în patul lui Pipin. Care este atitudinea lui Pipin față de mâncarea ecologică
(el lucrează pentru a-și aduna mâncarea pentru perioada iernii, îşi face un magazin alimentar și îi
dă lui Toby nucile și fructele de pădure cele mai bune). Care este reacția lui Toby? (Urăsc nucile!)
Care este atitudinea lui Toby față de mâncare? (El fură mâncarea de la oameni, mănâncă totul,
face mizerie pe masă). Toby este mai persuasiv decât Pipin, în timp ce Pipin este mai politicos și
respectuos (a încercat patul lui Toby)
Politețea, răbdarea, generozitatea, prietenia, munca grea, respectul sunt trăsături prețioase
nu sunt vizibile ca valorile materiale, dar ele oferă valoare.
9. De asemenea, copiii sunt încurajați să se concentreze asupra aspectelor comune ale celor
două personaje: ambele sunt curajoase, pentru că vizitează locuinţa celuilalt, ambele doresc
să călătorească, nu se învinovățesc pentru aventura cu pisica și respectă decizia celuilalt. Toby
chiar i-a dat lui Pipin o hartă pentru a se putea întoarce în locuinţa sa.
10. La sfârşit, copiii primesc o hartie mare pe care îşi desenează mâncarea/fructele/legumele/
activitatea preferată. Când termină, se aşează cu toţii într-un cerc și profesorul va arăta că,
potrivit desenelor, există fructe care apar de 3 sau de 4 sau chiar de 5 ori și există fructe care
apar doar o singură dată. Acest lucru înseamnă că, în unele aspecte suntem asemănători și în
alte aspecte, suntem diferiți. Acest fapt nu înseamnă că suntem buni sau răi, înseamnă doar că
suntem diferiți și că cea mai bună atitudine este să ne respectăm reciproc.
Sfaturi şi trucuri
Dacă nu tăiați imaginile în prealabil, asigurați-vă că cei mici pot folosi foarfecele .

