
Povestea tipărită “Cățelușul în pădure”

Hărtie albă 

Creioane și creioane colorate

1. Pentru fi ecare copil se tipărește o poveste despre “Cățelușul în pădure”

2. Facilitatorul cere unui copil să înceapă să citească povestea, iar după câteva propoziții, al 
doilea copil ar trebui să continue apoi al treilea și așa mai departe. Ceilalți ar trebui să le asculte 
și să urmeze povestea scrisă pe hârtie.

                                    Cățelușul în pădure

Cățelușul, cunoscut sub numele de Puppy, a trăit cu o familie care la adoptat. El a fost foarte 
multumit, mai ales cu Bobby si Nora, copiii care o adorau, o alintau, și jucau cu el. Mama și tata 
familiei lăsau adesea afară și nu l-au uitat niciodată să-l hrănească.

VALORI DEMOCRATICE ȘI SOCIALE 7-11

15 sau mai puțin

45 de minute

LIBERTATE - CĂȚELUȘUL 
ÎN PĂDURE

Recunoscând importanța responsabilității.

Gândiți-vă la conceptele de libertate și responsabilitate.

Înțelegerea libertății ca responsabilitate pentru ei și pentru ceilalți.



Pe măsură ce creștea, începu să iubească din ce în ce mai mult în parc, la în aer liber, unde 
putea să alerge în jurul pajiștii, fi e singur, fi e cu ceilalți câini.
Tatăl familiei îl ducea adesea în Parcul Mare, unde putea să alerge cât de mult voia. Tatăl familiei 
îi va avertiza întotdeauna pe Puppy că nu i se permite să intre într-o pădure afl ată la capătul 
parcului. Nu era așa de clar pentru Puppy cum este posibil ca tata să-l vadă mereu când vrea să 
alerge spre pădure.
În fi nal, Puppy a realizat că nu trebuie să intre în pădure.
Într-o zi în parc, pe vârful topoganului, a văzut pisica cenușie, care stătea în soare. Din anumite 
motive el nu-i plăceau pisicile. De multe ori putea vedea pisicile prin fereastra ascunzându-se pe 
străzi, niciodată pe vârf, erau mereu liberi să se plimbe, puteau să meargă acolo unde vroiau. El 
a fost un pic gelos pe ei, și nu le-a plăcut mai mult decât de obicei. El credea că sunt liberi,- așa 
că dorea să fi e liber - mergeau oriunde vroiau, pentru a alerga oriunde - și-a imaginat. Când a 
văzut această pisică pe topogan, a dat afară, a început să latră cât putea de mult. Încerca să urce 
pe topogan, dar era alunecos.
Pisica se aluneca de pe topogan si alerga spre padure. Catelul a alergat cat de repede a putut. 
Cu toate acestea, pisica era rapidă ca săgeata și alerga în pădure. Câinele sa oprit deoarece știa 
că nu i sa permis să meargă în pădure. Din nou, el credea că nu are o anumită libertate.
După această întîmplare, Puppy se gândea deseori la pădure. De asemenea, se gândea la pisică 
și la faptul că, ea putea să meargă oriunde dorea, în timp ce anumite zone erau interzise pentru 
el. După câteva zile, Puppy a venit la parcul mare cu Nora. Ei nu plăcea să stea pe bancă ca tatăl 
ei, de aceea ea a găsit întotdeauna niște fete și se va juca cu ei. Câinele a alergat și a venit la 
intrarea în pădure. Sa oprit, sa întors și a văzut că Nora se joacă și că nu îl vede. A strâns curaj 
și a intrat în pădure cu viteza fulgerului, aproape că sa ciocnit cu copacii. El s-a oprit. Era destul 
de întunecată, prin ramurile unei mulțimi de copaci, razele soarelui, ploua.
Nu se simțea bine în pădure, dar era mândru de el însuși. A strâns curaj și a început să exploreze. 
A zdrobit ramurile, frunzele, acele de pin și tot ce se întâlnea. El ar mirosi tot ce putea vedea în 
jurul  lui. “Ah, așa se simte cînd ești liber”, se gândi el.
Nici nu a observat că a intrat adânc în pădure și era întuneric deja. Era de ce în ce mai întuneric. 
Abia atunci, Puppy își ridică botul și își dădu seama că nu știa unde era, nu știa cum să se întoarcă 
în parc și își dădu seama că este întuneric total în care nu vede nimic. Sa speriat și a început să 
alerge. A alergat atât de repede până când a lovit copacul care la făcut să se oprească. Cocoșul 
de pe capul lui îl făcuse să respire mult mai greu. Câinele a început să miroase, încercând cu 
grijă să găsească o ieșire din pădure. Era foarte supărat pe sine. Nu ar fi  trebuit să intre niciodată 
în pădure.
“Hu, huhu,” brusc aude acest sunet ciudat. Aceasta era vocea bufniței bătrâne. Acum chiar că îi 
era teamă.

A mirosit și a încercat, dar nu a putut găsi calea din pădure. Fiecare sunet nou își sporea teama. 
Se gândea și era supărat pe sine. “Ar fi  trebuit să-l ascult pe tata .Dacă n-aș fi  intrat niciodată în 
pădure, acum eram în căldură și aș fi  mâncat din castronul plin de mâncare delicioasă Dar din 
moment ce nu am ascultat, m-am pierdut în pădure senzația de frig și foame și, mai presus de 
toate, speriat, deoarece aceste sunete din pădure mă înspăimântă Cel puțin ar fi  trebuit să fi u mai 
responsabil când am intrat în pădure Ar fi i trebuit să fi u mai atent pe unde mă duc “ .
“Acum, îmi dau seama de ce tati din familie, și uneori mama, le spun copiilor că, dacă vrem 
să avem mai multă libertate, trebuie să fi m mai responsabili. Când am intrat în pădure am fost 
liber, dar nu eram responsabi pas cu pas m-am pierdut “În acel moment el a văzut luminile în 
depărtare, a alergat acolo și în cele din urmă sa afl at în afara pădurii. Dar nu era în parc, era pe o 
stradă strălucitoare, unde erau multe case mici. A luat-o cu grijă pe strada. Stomacul lui chiorăia.
A început să se gândească din nou la iresponsabilitatea lui. Dintr-o dată, o fetiță la ridicat. - 
Ce catelus murdar esti, zise fetita. Mama familiei și-a scris numărul de telefon pe colierul lui 
Poppy, așa că în curând, se va afl a în casa lui cu familia. El a fost fericit să aibă o familie atât de 
responsabilă și gata să-și pună numărul de telefon mobil pe colierul său.

3. Când lectura sa terminat, întrebați-i pe copii dacă au înțeles povestea și dacă ceva nu era clar 
pentru ei.



4. Facilitatorul începe o discuție cu copii prin deschiderea unui dialog cu ajutorul următoarelor 
întrebări. După fi ecare întrebare, adresați-vă sub-întrebări pentru a organiza discuții menite să 
clarifi ce răspunsurile care se pot baza pe răspunsurile copiilor:

a) Ce credeți de ce Puppy intră în pădure?
        
b) Ce ați face într-o situație similară? De exemplu, cineva vă avertizează să nu mergeți undeva, 
dar sunteți curios și doriți să explorați. Explică de ce ai face asta?

c) Dacă cineva vă avertizează să nu mergeți undeva, vă limitează libertatea?

d) Ce este libertatea? Cum poți descrie libertatea?
     
e) În poveste, Puppy a realizat că libertatea este strâns legată de responsabilitate. Are dreptate?
     
f) Cum este legată libertatea de responsabilitate?

g) Cum ar arăta lumea dacă oamenii ar evea o mulțime de libertate, dar nu au nici un pic de 
responsabilitate?

h) Este greu să fi i responsabil? Este greu să fi i liber?
      
i) Un om inteligent (Sigmund Freud) a afi rmat odată: “Majoritatea oamenilor nu doresc cu adevărat 
libertatea, deoarece libertatea implică responsabilitatea și majoritatea oamenilor sunt speriate de 
responsabilitate”. Sunteți de acord cu această propoziție? De ce?

j) De ce sunt speriat de responsabilitate? 
Acest lucru înseamnă că și ei se tem de 
libertate?

5. Dupa fi nalizarea discutiilor, facilitatorul da 
o singura foaie de hartie pentru fi ecare copil 
si ii cere sa aleaga o scena din povestea 
“Cățelușul în pădure”.

Scena ar trebui să caracterizeze conceptul de 
libertate sau responsabilitate și copiii trebuie 
să deseneze acel moment care descrie unul 
dintre aceste două concepte.
Imaginea ar trebui să aibă un titlu care, într-un 
cuvânt sau o propoziție, defi nește sau descrie 
ce este libertatea sau responsabilitate.

3. When reading is over, ask the children if they understood the story and if something was unclear to them. 

4. Start a discussion with children by opening a dialog with a help of following questions. After every question, 
ask sub-questions to set up discussion aimed to clarify answers that can be based on children answers:

a) What do you think why Puppy enter the woods? 

b) What would you do in a similar situation? For example, someone warns you not to go somewhere, but you're 
curious and you want to explore. Explain why would you do that?

c) If someone warns you not to go somewhere is he/she limiting your freedom? 

d) What is freedom? How can you describe freedom?

e) In the story, Puppy realized that freedom is strongly connected with responsibility. Is he right? 

f) How freedom is connected with responsibility? 

g) How the world would look like if people have a lot of freedom, but don't have any responsibility? 

h) Is it hard to be responsible? Is it hard to be free? 

i) One smart man (Sigmund Freud) once claimed: "Most people do not really want freedom, because freedom 
involves responsibility, and most people are frightened of responsibility." Do you agree with this sentence? 
Why?

j) Why are people frightened of responsibility? Does this mean that they are afraid of freedom, too?

5. After finishing discussions, give one blank sheet of paper to each child and asks them to choose one scene 
from the story "Puppy in the woods". 

The scene should characterizes the concept of freedom or responsibility and the children need to draw that 
moment that describes one of these two concepts. 
The picture should have a title that in one word or one sentence defines or describes what freedom or 
responsibility is to them.


