
Jocul de rol - povestirea acțiunii urmând instrucțiunile de mai jos.
Lecția poate fi  legată de pregătirea pentru Halloween, deoarece copiii se îmbracă adesea ca 
vrăjitoare și pisici negre. Învățați-i pe cei mai mici cântecelul păianjenului Micul-piticul păianjen 
(Eency-weency Spider).

VALORI ETICE ȘI VALORILE MEDIULUI 3-6

15

45 de minute
RELAȚIA DINTRE ETICĂ ȘI 
ESTETICĂ - SERVICIUL DE 
LIVRARE AL LUI KIKI

La începutul fi lmului Kiki oferă impresia unei fetițe obișnuite, dar caracterul ei predispus la 
accidente, neîndemânatic, dar totuși fermecător și amabil este dezvăluit destul de curând. Ea 
este un model pentru tinerii care o urmăresc, datorită comportamentul ei respectuos față de 
vârstnici și în bunătatea sa. Deci, cele mai importante valori etice referitoare la desenele animate 
sunt bunătatea și comportamentul respectuos. De asemenea, acestea reprezintă un exemplu al 
legăturii dintre valorile etice și estetice, adesea ușor de urmărit de către copii - valori etice prin 
elemente estetice/vizuale.



1.Pregătirea

Prezentați elevilor desenul animat intitulat Serviciul de livrare al lui Kiki, sau vizionați fi lmul 
împreună. Dacă nu este posibil să îl urmăriți, puteți citi versiunea cărții tipărite. Se poate găsi 
online cu acces liber în mai multe limbi. 
Vedeți aici: https://www.cartoonson.tv/cartoons/view/id/kikis-delivery-service-1989-full-movie

Pregătiți jetoane cu următoarele personaje ale desenului animat și laminațile:

Kiki      Ursula

Osono     Jiji

Tombo     Menajera

  
Bătrâna     Băieții și fetele

1.Preparation

Make students watch the animated movie about Kiki's delivery service. 
or watch the movie together. If it is not possible to watch it you can read the paperback book version.
It is open-access online in several languages.
see here: https://www.cartoonson.tv/cartoons/view/id/kikis-delivery-service-1989-full-movie

Prepare Flashcards of the following characters of the cartoon and laminate those:
Kiki                                                                 Ursula

Osono                                                              Jiji

Tombo

                                                                            The Housekeeper

Old woman                                                              Boys and girls
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2. Joc de rol
Discutați despre poveste cu elevii dvs. și jucați piatră, hârtie, foarfece. Dacă cineva câștigă, el/
ea poate alege unul dintre personaje.

Încercați să jucați cât mai multe scene posibil. Este mai ușor pentru copiii de 6 ani.

3. Discutați despre morala fi ecărei scene.

Dacă vă pregătiți pentru o activitate de Halloween, în decursul lecției le puteți învăța copiilor 
cântecelul Micul-piticul păianjen (Eency-weency Spider). Aici puteți vedea un exemplu de 
Nursery Beats, în acest caz puteți folosi materialul video de mai jos. De asemenea, este foarte 
util să înțelegeți că, dacă încercați din răsputeri sunteți capabil să vă atingeți obiectivele. 
Profesorul trebuie să-i facă pe copii să înțeleagă să nu renunțe niciodată la obiectivele pe care 
le au.

https://www.youtube.com/ watch?v=mlE3pOadJUo&fbclid=IwAR3PsVnOTQ0SrkLACJtieiYIK-
vDjTHBvKeJC8KbzUYnEkX20Cptrx515xM4

Versuri:
Micul-piticul păianjen s-a urcat pe streașină
Dar ploaia a venit, și el aproape a murit
Dar soarele a ieșit și l-a uscat
Iar acum micul-piticul păianjen urcă din nou pe strașină.


