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Learning objectives that should be achieved in field of EVE.
Respect, dialogue45and
active citizenship:
minutes
45 minutes
• Recognizing our values and strainghts
• Developing language skills through role –playing
• Developing fine motor skills while colouring and cutting the images
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List of needed materials :
• Six flashcard illustrating the dangerous animals from the jungle the sna
crocodille and one card illustrating the hunter and another one illustratin
• Six colouring pages illustrating: kingʼs pudding – a heap of mud, kingʼs
drum – a wasp nest
• A poster illustrating a jungle
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• A poster
a jungleillustrating
jungle care ilustrează animalele periculoase
• Șaseacarduri,
ured pencils,
• Coloured
scissors, pencils,
gluedin junglă,
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• Two puppets
the tiger
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and the little
the tiger
deer and the little deer
carte ilustrând vânătorul, iar altul ilustrând micul cerb.
mall images• illustrating
Six small images
the little
illustrating
deer
the little deer
• Șase pagini de colorat care ilustrează: budinca
regelui - o grămadă de noroi, centura regelui - un
șarpe, tamburul regelui - un cuib de viespi
• Un aﬁș care ilustrează o junglă
• Creioane colorate, foarfece, lipici
• Două păpuși care ilustrează tigrul și micuțul cerb
• Șase imagini mici care ilustrează micul cerb

1. Profesorii trebuie să creeze în prealabil două păpuși, aﬁșul junglei, imaginile de colorat și
cardurile
2. Inițial întregul grup este așezat într-un cerc. Ei sunt rugați să-și imagineze că sunt în junglă.
Ei primesc cărțile. Fiecare dintre ei scoate un sunet puternic, imitând sunetul animalului pe care
îl ține în mână: răcnetul leului, șuieratul șarpelui, pocnetul crocodilului, răcnetul tigrului, pufff-ul
vânătorului. Copiii vor realiza că micul cerb nu poate scoate niciun sunet înfricoșător, iar pentru
el toate celelalte animale reprezintă un posibil pericol.
3. Profesorul arată cele două păpuși și începe să spună povestea în fața posterului junglei.
Budinca regelui
https://www.youtube.com/watch?v=2txx60Cucnw
4. După terminarea poveștii, copiii sunt încurajați să spună care personaj le-a plăcut cel mai mult
și de ce. Ei vor trebui, de asemenea, să spună ce sentimente au avut în timpul povestirii. După
aceea, copiii întocmesc o listă cu valorile caracteristice a celor două animale: puternici, mari,
periculoși, stupizi, cerbul mic - inﬁm, minuscul, curajos, cu inimă de leu
5. Profesorul le dă copiilor paginile de colorat, toți le colorază, decupează imaginile și le lipesc pe
posterul care ilustrează jungla.
6. După aceea copiii vor primi cele două păpuși și vor juca rolul celor două personaje principale
în fața posterului junglei. Deoarece există șase copii în grup, este posibil ca ﬁecare să joace un
rol. Ei vor juca povestea de trei ori.
7. Când termină, profesorul le poate arăta imagini despre cerb și despre tigru, astfel încât copiii
să poată vedea diferențele reale dintre cele două animale.
8. La ﬁnal, profesorul subliniază faptul că micul cerb a mers la râu să bea, pentru că avea nevoie
de apă pentru a supraviețui. Dacă nu ar ﬁ fost înțelept și curajos să ajungă la apă, ar ﬁ murit.
Atât lipsa de apă, cât și tigrul în sine reprezenta un pericol pentru viața sa. Trebuia să ﬁe foarte
curajos și cu inima de leu pentru a ajunge la apă și, de asemenea, pentru a se descotorosi de
tigrul puternic și stupid.
9. La ﬁnal copiii creează singuri jucării mici de cerb. Ei au voie să-și ducă acasă jucăriile, acestea
le vor aminti că indiferent câți ani au (3,4,5,6), cum arată, care este locul de muncă al părinților
lor, de ce fel de familie aparțin, ei trebuie să ﬁe neînfricați și curajoși.
Dacă nu decupați imaginile în prealabil, asigurați-vă că copiii pot folosi foarcele.
https://www.youtube.com/watch?v=2txx60Cucnw
Fișă de lucru cu fabula: Budinca regelui
Micuțul cerb trăia într-o junglă periculoasă
SNAP Grrrr! Hiss!
Într-o dimineață, el a mers la râu să bea.
Dintr-o dată ceva îl privi în ochii.
„Tigrul” icni micuțul cerb
„Micul dejun” mormăi tigrul.
Cerbul micuț s-a uitat repede în jur.
„Oh, nu! Nu pot ﬁ micul tău dejun!”
„Eu păzesc budinca regelui”.
„Budinca regelui?” A întrebat tigrul.
Micul cerb a arătat spre un tort maroniu, pe pământ.
„Este cel mai delicios lucru pe care l-ai gustat vreodată”.
„Nimănui nu îi este îngăduit să meargă aproape de ea”.
„Vrei să spui, că nici măcar nu o pot gusta?”
„Oh, nu” a răspuns micul cerb.„Regele va ﬁ furios”. „Ar trebui să pretinzi că nu m-ai văzut”, a spus
tigrul. „Știu! Aș putea pretinde că mai alungat!” A spus micul cerb.

Și micul cerb a fugit departe, cât de repede a putut.
Este sfârșitul primei părți. Pudinca regelui - partea a doua.
Tigrul și-a închis ochii și a lins budinca. Bleah!
Era doar o grămadă de noroi. „Așteaptă doar până te prind, micule cerb!” a mormăit tigrul. Dar
micul cerb era în siguranță departe, foarte departe.
În mijlocul zilei, micuțul cerb a mers la râu să bea. Dintr-o dată ceva îl privi în ochi.
„Tigrul!” - icni micuțul cerb. „Pranzul” mormăt tigrul. Cerbul se uită în jur. „oh, nu, nu pot să ﬁu
prânzul tău”. „Eu păzesc cureaua regelui.” „Cureaua regelui?” întreba tigrul
Micuțul cerb a arătat o buclă strălucitoare care atârna deasupra unei ramuri. Nu este minunată?
„Nimeni altcineva nu are voie sa o atingă.” „Vrei să spui că nici măcar nu pot încerca?” întreba
tigrul.
„Oh, nu”, a răspuns micul cerb „Regele va ﬁ furios”.
„Regele nu va ști”, spuse tigrul. „Nu voi spune.”
„Dar altcineva ar putea vedea” a spus micul cerb
„Să pretindem că m-ai alungat” Idee bună.
Și micul cerb a fugit departe, cât de repede a putut.
Este sfârșitul celei dea doua părți
Pudinca regelui - partea a treia
Tigrul și-a pus cureaua în jurul taliei. A strâns-o. Cureaua șuiera. Era un șarpe, un șarpe foarte
furios. Vaaai.
„Așteaptă doar până te prind, micule cerb!” a mormăit tigrul.
Dar micul cerb era în siguranță departe, foarte departe.
În acea seară, cerbul mic a mers la râu să bea. Dintr-o dată, ceva îi privi în ochii.
„Tigrul” icni micuțul cerb
„Cina” mormăi tigrul. Micul cerb s-a uitat repede în jur. „Oh, nu, nu pot ﬁ cina ta”.
„Eu păzesc tamburul regelui.” „Tamburul regelui?” întreba tigrul. Cerbul mic a arătat o formă de
dragon care atârna pe un copac.
Este cel mai bun tambur din țară. „Nimeni altcineva nu are voie sa îl atingă.”
„Vrei să spui că nici măcar nu pot să-l ating?” a întrebat tigrul.
„Oh, nu” a răspuns micul cerb.„Regele va ﬁ furios.”
„Ai putea spune că nu m-ai văzut” spuse tigrul. „Nu e bine” a răspuns micul cerb. „Trebuie să ﬁu
departe, foarte departe, ca nici măcar să nu te pot auzi.”Este sfârșitul părții de a treia
Pudinca regelui - partea a patra
Și micul cerb a fugit departe, cât de repede a putut. Tigrul a atins forma de dragon. Niște viespi se
varsau din cuibul lor, bâzâind furios. L-au atacat pe bietul tigru iar și iar. Au! Au! Au-au! „Micuțule
cerb!” spuse tigrul. „Eu renunț. Gura mea e plină de noroi... picioarele mele sunt mușcate de
viespi.
„Îți promit că nu voi mai încerca să te mănânc niciodată!” Departe, foarte departe micul cerb auzit
răgetul tigrului și a zâmbit. Acesta este ﬁnalul poveștii.

