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Cei mai buni prieteni

Schimbarea vieților. Dezvoltarea înțelegerii și empatiei copiilor cu animalele.
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Introducere 
Bine ați venit la „Cei mai buni prieteni”, una dintre cele trei resurse care 
utilizeaza o poveste și activități de susținere pentru implicarea copiilor cu 
vârste cuprinse între 6 și 12 ani (aproximativ). Fiecare poveste și activitate 
poate fi adaptată de catre educator/profesor pentru educație, în funcție 
de vârsta și abilitatea copiilor.

Materialele urmăresc să ajute la dezvoltarea intelegerii copiilor cu privire 
la bunastarea animalelor și dezvoltarea sentimentelor lor de empatie, 
compasiune, bunătate,respect și înțelegere față de câini.

Alte materiale disponibile: Schimb de corps, Un inspector de 
animale suna.

Folosirea povestilor

Puteți folosi poveștile pentru:
• poveste pentru întreaga clasa
• lectură independentă sau de grup
• dezvoltarea înțelegerii lecturii.

Fiecare poveste are evidențiate mai multe puncte de gandire („Puncte cu 
labute”). Acestea sunt marcate cu o      și pot fi utilizate ca punct de oprire 
în poveste pentru a încuraja activ copiii să se gândească la ce se întâmplă 
și de ce. Puteți permite discuției să se dezvolte în mod natural sau puteți 
folosi indicațiile furnizate cu fiecare poveste pentru a-i determina pe copii 
să vorbească despre ceea ce se întâmplă în poveste. 
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Utilizarea activităților 

Fiecare poveste are trei activități de susținere create în mare măsură 
pentru a se potrivi diferitelor intervale de vârstă.

Acestea sunt concepute pentru a fi folosite după fiecare poveste pentru a 
dezvolta și consolida înțelegerea copiilor cu privire la mesajele cheie. 

Unele dintre activități pot fi folosite individual și doar pentru distracție! 
Puteți găsi toate șabloanele de activitate la sfârșitul acestui material.



Cei mai buni prieteni

Leo s-a trezit intr-un mod brusc si neasteptat. Părul de pe 

spatele gâtului îi s-a ridicat, iar ochii erau larg deschisi și 

concentrati, pregatindu-se să scape, dacă era nevoie.     1 Se 

auzi o bubuitură, urmată de o voce, ce i s-a parut cunoscuta 

acum; era doar Tom, cel mai bun prieten al său.

Leo se relaxă și cazu înapoi în patul său confortabil. A oftat 

fericit. In unele dimineți, când se trezea, uita că aceasta este 

casa lui și era în siguranță. Viața nu a fost întotdeauna atât de 

drăguță pentru Leo.

Leo își aminti cum era să te trezești pe străzi. Nu se obișnuise 

niciodată să fie trezit de o mașină scârțâind sau de un negustor 

strigand. De multe ori, el era trezit de capatul unei mături sau 

de o lovitură, pentru a-l face să plece mai departe , și atunci el 

fugea speriat și in dureri.
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Image Credit: Georgiana Eley

Când isi gasea undeva să se ascundă, zgomotul și mirosurile 

străzii îl urmareau. Nu s-a simțit niciodată în siguranță     2, iar 

zilele sale nu erau niciodata mai bune.

Din fericire, zgomotul care l-a trezit în această dimineață a fost 

unul binevenit. „Trezeste-te, somnorosule”, strigă Tom râzând 

și zâmbind. „Nu vrei să servesti micul dejun? Sunt flămând!'

Tom nu avea frați sau surori. Avea prieteni, dar nu un prieten 

pe care sa l considere „cel mai bun”     3. Nu a avut niciodată pe 

cineva cu care să poată vorbi despre orice, până nu l-a întâlnit 

pe Leo.
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Mic dejun! Gura lui Leo a salivat doar gândindu-se la asta. Tom 

l-a mangaiat pe Leo și i-a așezat un bol cu mâncare în fața lui, 

în timp ce-și îndesa mâncarea în gură. Leo nu a avut nevoie de 

încurajare pentru a-și infuleca mâncarea! Era greu de spus cine 

a avut cele mai proaste maniere de masa dintre ei doi.

În ciuda faptului că era hrănit de două ori (de două ori!) pe 

zi, Leo încă nu considera mâncare ca ceva ce i se cuvine. 

Umplerea stomacului, cu orice, și cu tot ceea ce mirosea chiar 

și pe departe comestibil, fusese o slujba cu normă întreagă, 

înainte de a trăi impreuna cu Tom.
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Găsirea mâncării nu era dificil. Mirosurile magazinelor, 

restaurantelor și standurilor de pe stradă erau prea puternice. 

Văzând (și mirosind) oameni care se plimbau cu pungi cu 

mâncare gustoasă, il faceau pe Leo să se saliveze de foame.

Leo trebuia să riste și să cerseasca mâncare. El stăpânea 

expresia facială potrivită, care atragea atenția catorva dintre 

oameni. Din păcate, acei oameni erau puțini și la distanta. În 

cele mai multe zile, el era alungat și lovit cu pumnul, inainte 

ca unei persoane cu suflet bun să i se facă milă și să-i dea 

mâncare     4
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În scurta sa viață, Leo a avut o mulțime de răni. De la tăieturi 

și vânătăi până la oase rupte. Maxilarul îi fusese rupt o dată și 

inca il durea uneori când era frig. Cineva îl chemase să ii ofere 

mâncare, dar când s-a apropiat, l-au lovit în față și au tipat la 

el, doar pentru că cerșea pe stradă. Îi fusese greu să mănânce 

mult timp după aceea. A pierdut atâta greutate încât, dacă ar fi 

rămas pe străzi, probabil ar fi murit.

“Haide, Leo; e soare afară, hai să ieșim și să ne jucăm ”, a 

strigat Tom vesel, deschizând ușa din spate către grădină.
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Leo scutura din cap, nu voia să se mai gândească la vechea 

lui viață, nu acum când soarele strălucea și Tom voia să se 

joace. A alergat după Tom, l-a ajuns din urma, au râs și a lătrat 

fericit. Și-au petrecut dimineața alergându-se unul pe celalalalt, 

jucând “ v ati ascunselea” și jocuri cu mingea și apoi obosiți, 

s-au prăbușit pe iarbă. 

În timp ce statea lângă Tom, Leo și-a dat seama că toate 

amintirile rele s-au oprit atunci când se jucau impreuna. Viata 

cu Tom era de un milion de ori mai buna, decât atunci cand 

fugea de frica oamenilor în uniforma.
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Acești oameni in uniforma l-au urmărit și, când l-au prins în 

sfârșit, l-au închis în spatele unei autoutilitare, de parcă era 

vina lui că era nevoit să traiasca pe stradă   5. Nu s-au purtat 

cu blândete sau amabilitate, legaturile pe care le foloseau i-au 

sfâșiat pielea și, când s-a zbatut de teamă, l- au impins și l-au si 

lovit.

Tom și Leo au adormit curând în căldura soarelui. Tot ce 

auzea Leo era ciudatul zgomot de mașina trecand, si păsările 

ce cântau în copaci. Ei bine, asta și sforăitul lui Tom! Un somn 

neîntrerupt, desigur, era unul dintre lucrurile care ii plăceau cel 

mai mult Leo.

11 |  Cei mai buni prieteni



Din fericire, în timp ce a atipit, nu a visat nopțile lungi si 

înfricoșătoare când a fost închis într-o cușcă. Sunetele celorlalți 

câini care plângeau sau strigau toată ziua și noaptea însemnau 

că orice somn era greu 6. De obicei, își petrecea noaptea 

ghemuit în colțul cuștii, tremurând și speriat. Uneori, oamenii 

in uniforma îi trăgeau pe unul dintre ceilalți ținuți din cușca lor, 

iar Leo nu îi mai vedea niciodată. Nu-i plăcea să se gândească 

la ce li s-a întâmplat.
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Într-o zi, Leo a fost luat din cușca lui. El nu a fost târât ca 

ceilalți; în schimb, o femeie îl încurajase cu blândețe să iasă. 

Ea ii vorbise incet si bland, dar el era încă îngrozit, știa deja ca 

oamenii pot fi amabili acum și cruzi imediat dupa. Deși, ceva 

era diferit de data asta, femeia il dusese într-o mașină și îi 

dăduse ceva de mâncare și apă înainte de a pleca cu el.

Se simtea nesigur și speriat  7 de ceea ce i se întâmpla acum, 

dar când au ajuns într-o casă, femeia l-a prezentat familiei sale, 

iar el l-a cunoscut pe Tom, fiul ei – toti aveau să-l ingrijeasca 

până îl pot găsi o familie pentru totdeauna! Curând el și Tom 

au fost cei mai buni dintre prieteni. De fapt, s-au atasat atât de 
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mult unul de celalalt, încât Tom și-a convins mama să-l lase pe 

Leo să trăiască cu ei pentru totdeauna.

Pentru prima dată în viața sa, Leo s-a simtit în siguranță și, mai 

important, era iubit. Oamenilor le păsa dacă el era fericit, daca 

ii era cald și satul și daca se simtea confortabil. I-a luat ceva 

timp să se obișnuiască și au fost niște suișuri și coborâșuri pe 

măsură ce s-a obișnuit cu noua sa viață.
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Leo s-a trezit, auzindu-l pe Tom care îi striga numele. Ridicând 

capul, îl văzu pe cel mai bun prieten alergând spre el, cu lesa 

în mâini. „Plimbare” striga Tom. În timp ce Tom atașa lesa de 

zgarda, Leo abia își putea ascunde emoția; plimbarea a fost cea 

mai bună parte a zilei. Ei bine, după cina, desigur!  8



Cei mai buni prieteni - Puncte cu labute

Aceste puncte de reflecție sunt evidențiate de-a lungul poveștii și pot 
fi folosite pentru a încuraja activ copiii să empatizeze cu câinele din 
poveste. Puteți alege să faceți doar cateva sau toate „punctele labute” în 
funcție de publicul dvs.

1

2

3

4

5

6

7

8

De ce se pregatea Leo să scape?

De ce Leo nu s-a simțit niciodată în siguranță?

Ce calități credeți că ar trebui să aibă cel mai bun prieten?

De ce oamenii se purtau cu Leo în acest fel, când tot ce voia el era 
mâncare?

Cine sunt oamenii în uniforma?

De ce crezi ca acei caini plangeau și strigau toată ziua și toată 
noaptea?

Femeia fusese amabilă, așa că de ce Leo era încă nesigur și speriat?

De ce crezi că plimbarea cu cel mai bun prieten al său este cea mai 
bună parte a zilei sale?
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Activitate 1. (5-7 ani) Ce au nevoie câinii pentru a fi 
fericiți și sănătoși

Folosiți fișele noastre de activități distractive de pe paginile 21 și 22, 
pentru a ajuta copiii să învețe lucrurile de care un câine are nevoie să fie 
fericit și sănătos.

• Copiii unesc punctele și colorează imaginile

• Pot gasi corespundentul cuvântului (roman) din partea de jos a paginii 
cu imaginea corectă?

• Se pot gândi la orice altceva de care au nevoie câinii? Le pot desena pe 
șablonul furnizat.

Activitate 1.2 Joc de cuvinte

1. Împărțiți copiii în două echipe.

2. O echipă alege un cuvânt din „pălărie” Scrieți cuvintele „mâncare”, 
„apă”, „pat” „dragoste”, „familie” și „prieteni” pe bucăți de hârtie 
separate, pliați în jumătate si puneti-le in „palarie”. (Pagina 23).

3. Echipa trebuie apoi să descrie cuvântul (fără să-l spună) celeilalte 
echipe care trebuie să ghicească despre ce este vorba.
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Activitate 2. (7-11 ani) Cei mai buni prieteni

Întrebați-i  pe copii dacă le-ar plăcea să aibă un câine propriu. Cum cred ei 
că ar fi să ai un câine ca cel mai bun prieten?

Copiii își desenează catelul-prietenul perfect pe șablonul furnizat la 
pagina 24. Apoi:

• Enumerați toate lucrurile de care ar avea nevoie pentru a avea grijă de 
prietenul lor cățeluș.

• Explicați cum se simt avand un câine ca cel mai bun prieten 

Activitatea 3. (11+ ani) Salvat

Copiii își imaginează că au văzut un câine în adăpostul local pe care speră 
să îl adopte.

Pot să scrie un e-mail unui prieten in care să le spună despre câine, 
despre povestea sa și despre cum a ajuns să stea în adăpost și ce se va 
întâmpla dacă nimeni nu il va adopta?
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3.1 Adoptie

Copiii isi imagineaza că lucrează la adăpostul local pentru câini, unde au 
sute de câini care așteaptă să fie adoptati. Pot ajuta ei ca acesti câini sa 
gaseasca familii care ii iubesc si care să aibă grijă de ei? La ce idei se pot 
gândi pentru a încuraja oamenii să ia în considerare salvarea unui câine?

Ei ar putea:

• Crea afise pentru unii dintre caini - ce informații ar trebui sa includa? 
(varsta, personalitate, daca se inteleg bine cu alte animale etc.)

• Scrie o reclama din perspectiva unui caine care sa atraga noii 
proprietari. Includeti  informatii despre ei însisi (despre caini) si despre 
cum ar trebui sa fie noul lor proprietar si cum ar dori sa fie tratati

Copiii pot folosi șablonul de pe pagina 25. 
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Fișe și șabloane 
pentru activitati



De ce au nevoie câinii pentru a fi fericiți 
și sănătoși?

Puteți potrivi cuvintele cu imaginile?

Desenați o linie de la imagine la cuvântul care o descrie.

MancareApa IubirePat
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De ce au nevoie câinii

Un câine are nevoie de un pat, mâncare, apă și dragoste.

Ce mai crezi că le mai trebuie pentru a fi fericiți și sănătoși?

Desenați-vă ideile aici.
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 Joc de cuvinte

Pat Mancare 

Apa Iubire 

Familie Prieteni 
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Cei mai buni prieteni
Desenați-vă câinele perfect, nu uitați să-i dați un nume!

Scrieti o listă cu ceea ce veți avea nevoie pentru a vă îngriji câinele și cum vă 

face să vă simțiți faptul ca un câine este cel mai bun prieten al vostru.

Ceea ce am nevoie 
pentru a-mi îngriji 

câinele

A avea un câine ca cel mai bun prieten m-ar face să mă simt….
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Adoptie
Folositi un titlu pentru a atrage atentia oamenilor

Desenati poza catelului vostru aici  

Nu uitati sa includeti multe informatii despre catel pentru a incuraja oamenii sa ii ofere o casa  
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Mai multe 
lucruri 
amuzante de 
facut!



Original image credit: Printable Coloring Pages for Adults by Peaksel
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Author: Painter  |  Permission: Some rights reserved. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 License.
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supercoloring.com/masks

Author: Lena London | Original image credit: Printable paper mask templates on SuperColoring.com
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START

FINALIZAREA!
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Author: Lena London | Permission:  Some rights reserved. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 License. 
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Alte resurse disponibile:

Contact us
team@paws2rescue.com
www.paws2rescue.com

Author: Lena London | Permission:  Some rights reserved. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 License. 
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