
Înainte de implementarea atelierului trebuie să faceți niște activități de pregătire:

- Alegeți speciile de animale care se găsesc în magazinele de animale de companie (de exemplu, 
pește clovn, chinchilla, cobai, papagal, șarpe de porumb).

- Explorați și găsiți informațiile despre fi ecare specie aleasă în sălbăticie. De exemplu. unde 
trăiește? Ce mănâncă? Sunt animale solitare? Câți kilometrii pot parcurge într-o zi

- tipăriți scurte informații despre fi ecare specie și tăiați propozițiile separat.

- Imprimați câte o fotografi e pentru fi ecare specie de animal aleasă.
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ANIMALE ÎN CAPTIVITATE 
- ANIMALE DE COMPANIE 
ÎN MAGAZIN

Identifi cați diferența dintre animale în captivitate și în habitatul natural pentru a înțelege nevoile 
animalelor de companie în viața de zi cu zi.
Defi niți drepturile animalelor pentru a proiecta muniția animală pentru a crește gradul de conști-
entizare a responsabilității umane față de animale.

La începutul activității, facilitatorul discută în scurt timp cu copiii despre animalele din magazinele 
pentru animale de companie:
Care este preferatul lor și de ce?
Știu ceva despre comportamentul și habitatul lor natural?

După un scurt dialog, facilitatorul împarte copiii în grupuri. Numărul grupurilor depinde de numărul 
de specii alese, dar numărul preferat este de la 3 la 4 copii din grup.



Facilitatorul pune apoi pictogramele tipărite ale animalelor pe tablă sau pe peretele lat. Este 
recomandabil să aveți fotografi i ale unor animale reale, mai degrabă decât desene sau imagini 
de desene animate, astfel încât copiii să aibă un sentiment real al animalelor.

Următorul pas este să dați fi ecărui grup 5-6 propoziții tăiate care descriu nevoile sau 
comportamentul animalelor prezentate pe tablă.

Sarcina de grup este de a conveni și de a pune / a fi xa propozițiile sub imaginea de animal pe 
care o consideră că se referă.

Când toate grupurile au terminat această sarcină, facilitatorul le întreabă pe copii dacă sunt de 
acord cu propozițiile potrivite sub imagini sau ar schimba ceva și de ce?
După o discuție de grup, dacă o anumită propoziție nu se potrivește, facilitatorul de imagine cere 
copiilor să le corecteze punându-le sub o imagine corectă.

Apoi, facilitatorul îi întreabă pe copii dacă au animale de casă din fotografi ile de acasă și cum se 
ocupă de ele?
Începeți o discuție despre diferențele dintre condițiile de trai ale speciilor în captivitate și în 
habitatele naturale.
În acest moment, facilitatorul poate desena pe tablă doi stâlpi (captivitate și habitat natural) și 
notează comparația în propoziții scurte și clare.

Continuați discuția cu ajutorul următoarelor întrebări:

- Cum se simt animalele în captivitate?
- Putem satisface nevoile lor naturale când le avem ca animale de companie?
- De ce oamenii vor să țină animalele în captivitate?
- Este același lucru dacă un animal este purtat în captivitate sau luat din sălbăticie?
- De ce există adăposturi pentru animale?
- Cum putem face animalele de companie fericite?
- Suntem responsabili pentru calitatea vieții a animalelor de companie?
- Credeți că ar trebui să existe legi care să protejeze drepturile animalelor?
- Care sunt drepturile animalelor?
  
Sfaturi și trucuri:

Pentru copiii mai mici, în loc de propoziții tipărite, puteți imprima imagini ale informațiilor pentru 
speciile alese, de exemplu: imaginea alimentelor pe care le consumă, a habitatului în care trăiesc 
etc.

Pentru activități suplimentare, puteți să vă gândiți împreună cu copii cu privire la ceea ce ar scrie 
animalele și să dezvoltați o lege privind drepturile animalelor sau un mijloc de apărare care ar 
putea fi  distribuită pe site-ul școlii sau în mass-media socială.

At the beginning of activity, facilitator shortly talks to children about animals in pet stores: 
Which is their favorite and why? 
Do they know anything about their behavior and natural habitat?

After a short dialog, facilitator divides children into groups. The number of groups depends on number of 
chosen animal spices but preferable number is from 3 - 4 children in the group.

Facilitator then pins the printed pictures of animals on the blackboard or on the wide wall. It is advisable to 
have photography's of a real animals rather then drawings or cartoon images so that the children would get a 
real sense of the animals.

Next step is to give each group 5 to 6 cut sentences that describes needs or behavior of animals presented on the 
blackboard.

The group task is to commonly agree and put/pin the sentences under the picture of animal they think it refers 
to.

When all groups are done with this task, facilitator ask the children if they agree with matched sentences under 
the pictures or would they change something and why? 
After a group disscusion, if some sentence doesn't mach the picture facilitator asks the children to correct them 
by pining them under a right picture. 

Then facilitator asks the children if they have any pets from the pictures at home and how do they take care of 
them?
Start a discussion about the differences between living conditions of species in captivity and natural habitat.
At this point, facilitator can draw two pillars (captivity and natural habitat) on the blackboard and write down 
the comparison in short and clear sentences.

Continue the discussion with a help of following questions: 

- How animals feel in captivity?
- Can we satisfy their natural needs when we have them as pets? 
- Why people want to keep animals in captivity?
- Is it the same if an animal is borne in captivity or taken from the wild?
- Why animal shelters exist?
- How can we make pet animals happy? 
- Are we responsible for their quality of life when we have them as pets?
- Do you think there should be laws that protect animal rights?
- What are the animal rights? 

Tips and tricks: 

For younger children, instead of printed sentences, you can print pictures of the information for chosen species, 
for example: picture of the food they eat, habitat they live in etc. 

For additional activities you can brainstorm with children what animal writes would be and develop an Animal 
rights law or a muniment that could be distributed on school web site or social media. 


