
Lista materialelor necesare:
• Culorile noastre din manualul Karen Katz sau fi şe de lucru ori
https://www.youtube.com/watch?v=9PwCkX59WBo
Imagini cu personaje
• Culori: roșu, galben, negru, alb, pensule, apă, şerveţele umede
• O hârtie maro foarte mare
• Scorțișoară, unt de arahide, ciocolată, prăjituri, piersici, nucă de cocos, boabe de cafea, miere, 
pudră de ghimbir, pudră de chili, frunze de toamnă, caramele, pâine prăjită, sau imagini cu aceste 
alimente, și tipuri de ciocolată în diferite nuanțe de maro. 

VALORI DEMOCRATICE ȘI SOCIALE 3-6 ani

grup de 6 copii

45 de minute

CULTURA - 
CULORILE NOASTRE

Obiectivele de învățare care  trebuie atinse în domeniul EVE.
Respect, dialog și cetățenie activă:
• Recunoașterea și respectarea diferitelor nuanțe ale pielii
Identifi carea și numirea competențelor care ne fac diferiţi
• Dezvoltarea abilităților motorii fi ne în timp ce se amestecă 
diferitele nuanțe de maro



1. Profesorii trebuie să facă copii despre caracterele din carte sau să tipărească capturile de 
ecran din videoclip și să aranjeze imaginile pe perete așa cum apar acestea în poveste, începând 
cu Lena. https://www.youtube.com/watch?v=9PwCkX59WBo 

2. Inițial, întregul grup se afl ă într-un cerc împreună cu profesorul și joacă următorul joc: Pot 
vedea ceva albastru în această cameră. Ce este? Ceilalți copii trebuie să ghicească ce este. 
O minge/covorul/perdelele. Fiecare copil va pune o întrebare, dar aceasta trebuie să conţină o 
culoare diferită: roșu, galben, gri, negru.

3. Această scurtă introducere este urmată de întrebările profesorului, care va arăta între timp 
alimentele și ingredientele și îi va încuraja pe copii să numească culorile acestora. După câteva 
secunde, copiii vor realiza că toate au la bază culoarea maro, doar nuanțele sunt diferite.

4. Profesorul prezintă personajul principal din poveste, o fetiţă pe nume Lena și spune că vor face 
o plimbare împreună cu ea. Astfel, vor auzi o poveste spusă de fetiță.

5. Se prind de mâini și se duc la o plimbare de-a lungul peretelui, unde au fost lipite deja 
fotografi ile. Copiii ascultă povestea și privesc cu atenție fotografi ile de pe perete. Se îndreaptă 
lent către următoarea imagine, pe măsură ce povestea continuă.

6. Când termină plimbarea, se aşează într-un cerc și copiii sunt încurajați să spună ce culoare 
le-a plăcut cel mai mult, care a fost caracterul lor preferat.

7. După aceea, aceștia sunt invitați să încerce să descrie nuanţa culoarii pielii lor folosind numele 
următoarelor alimente sau băuturi: înghețată de vanilie galbenă și albă, galben ca banana, 
culoarea cafelei cu lapte.

8. Profesorul le explică faptul că, de fapt culoarea de bază este una - maro, dar această culoare 
poate avea nuanţe diferite. Copiii pot primi niște ciocolată și o pot gusta. Toți vor fi  de acord că toți 
au o ciocolată, dar bucăţile au gust diferit. Aceasta este ceea ce le face deosebite.

9. Profesorul le spune copiilor că ei sunt speciali și le cere să arate ceva care îi face cu adevărat 
speciali: să cânte o melodie, să arate un truc, să se strâmbe, să facă un desen, să coloreze ceva.

10. După aceea, copiii se aşează în jurul unei mese și amestecă culorile, ei vor încerca să 
amestece culoarea pe care o au mâinile lor. După ce găsesc culoarea potrivită, își vor colora 
palmele și îşi vor pune mâinile pe hârtia mare. De asemenea, ei vor fi  încurajați să încerce diferite 
nuanțe și să facă cât mai multe imprimări pe hârtie, după bunul lor plac.

11. La sfârșit, copiii îşi vor scrie numele deasupra amprentelor lor.

Asigurați-vă că cei mici își pot spăla mâinile sau pot folosi şerveţele umede după fi nalizarea 
exerciţiului. 



https://www.youtube.com/watch?v=9PwCkX59WBo

Povestea: Culorile noastre de Karen Katz.

Numele meu este Lena și am șapte ani.

Eu am culoarea scorțișoarei. Mama spune că m-ar putea mânca.
Mama mea are culoarea pâinii prăjite, ea este un artist. 

Mama mă învață să amestec culorile. Ea spune că dacă amestec vopseaua roșie, galbenă, cea 
albă şi cea neagră în cantitatea potrivită, voi avea exact acea nuanţă de maro, pe care o pot folosi 
pentru a face o pictură despre mine.
Maroul potrivit ... Dar maroul mamei este doar maro, după părerea mea. Dar nu este așa, mama 
spune că există o mulțime de nuanțe de maro.
Hai sa facem o plimbare. Vei vedea unde. Mergem la locul de joacă, unde ne vom întâlni cu 
prietena mea Sonya.
Sonya are nuanţa unui maro spre galben deschis. Mama spune că este ca untul de arahide 
cremos. Preferatul meu.

Isabella are culoarea unei ciocolate maro, asemenea prăjiturilor cu care am fost serviţi de ziua 
ei de naștere
Lucy are o piele asemenea culorii piersicii cu o nuanţă de maro-auriu.
Cel mai bun prieten al meu, Jojen, locuieşte aproape de locul de joaca.
Jojen are culoarea mierii. Peste două străzi, ne vom  întâlni cu vărul meu, Kyle.
Pielea lui este un maro roșcat, ca frunzele în timpul toamnei.
Karlis și Rosita și-au adus noul caţeluş în parc.
Karlis are o nuanţă maronie de cacao cu lapte, iar 
pielea lui Rocitas este asemenea caramelelor.
Când mama și cu mine trecem prin salonul de pizza,  îl vedem pe domnul Pellegrino învârtind o 
pizza uriaşă în aer.
El are culoarea cojii unei pizza, un maro-auriu.
Bona mea, Candy este ca o bijuterie frumoasă, bronz și ambră. Arată ca o prințesă.
După prânz am mers la magazinul preferat al mamei, unde mr. Cashmere vinde multe condimente 
diferite.
El are culoarea pudrei de ghimbir și a celei de chili.
Pe această stradă este spălătoria, unde se afl ă şi mătuşa mea, Cathy. Ea are 22 de ani, şi arată 
ca maroul nucilor de cocos şi al cafelei combinată cu ceai. 
După ce ne plimbăm, vin şi prietenii mei, ne luăm prosoapele, ne urcăm pe acoperiş şi privim 
Soarele. 

Mă gândesc la toate persoanele pe care le-am văzut astăzi: Sonia, Isabella și Lucy, Jojen și Kyle.
Karlis și Rosita, Pellegrino și Candy, domnul Cashmere și mătușa Cathy, fi ecare dintre ei are o 
culoare frumoasă. Prietenii mei pleacă și cobor şi eu.
Sunt fericită că am toate aceste culori: galben, roșu, negru și alb.
Mă gândesc la toate culorile minunate pe care le voi face și le spun numele cu voce tare:  
scorțișoară, ciocolată și miere, cafea, caramele, sună atât de delicios
În cele din urmă, mi-am terminat picturile și am pictat pe toată lumea.
Uite mamă, îi spun „culorile noastre”.


