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Povestea lui Tigrișor
Cândva, demult, tare demult, într-un ținut
îndepărtat trăia un trib de tigri ce dominau
întreg teritoriul. Ei conduceau animalele și
asigurau hrana zilnică a tuturor.
Cel mai puternic dintre tigri a fost
desemnat rege, Regele Aron, care împreună
cu soția sa, Alona, se bucura de aprecierea
tuturor tigrilor.
Într-o frumoasă zi de vară, Alona dădu
naștere sigurului fiu al lui Aron. Acesta era
foarte așteptat de cei din trib, deoarece avea
să fie urmașul la tron.
Deoarece micul tigru era foarte jucăuș și vesel, părinții l-au numit
Tigrișor.
Timpul trecea, iar Tigrișor creștea, dar un lucru ciudat se întâmpla cu
blănița lui. Nu i se formau dungile. Inițial, toți cei din comunitate credeau că
are nevoie de mai mult timp și când va crește va arăta ca părinții lui. Deja
trecuse suficient timp și, totuși, dungile se lăsau așteptate.
Ceilalți tigri îl respectau pe Regele Aron, dar nu puteau accepta ca fiul
lui, un tigru ciudat, fără dungi, să ajungă vreodată rege și să îi conducă. Așa că
au hotărât să-l alunge pe Tigrișor din tribul lor, iar în caz de nesupunere
întreaga familie să fie izgonită și nou rege să fie ales.
Auzind una ca aceasta, Regele Aron a adunat tigrii înțelepți și au
încercat să găsească o soluție. După mai multe zile de discuții au ajuns la
concluzia că Tigrișor trebuie să plece din ținut.
Regele l-a chemat pe Tigrișor și i-a spus:
- Dragul meu fiu, comunitatea nu îți poate accepta culoare blăniței! Au
tot sperat că îți vor apărea și dungile odată cu maturizarea ta, dar acest lucru
nu s-a întâmplat. Îmi pare rău dragule, dar trebuie să pleci!
- Dar, tată...nu este vina mea că m-am născut așa. Nu am făcut rău
nimănui, trebuie să mă susții!
-Fiule, nimic nu-i poate îndupleca. Trebuie să-ți găsești rostul în junglă.
Voi fi aici ori de câte ori vei avea nevoie de mine.
Astfel, Tigrișor plecă întristat, luând-și rămas bun de la mama sa, Alona,
care abia își putea stăpâni lacrimile.

Repere metodice pentru educatoare/părinți
Cuvinte necunoscute:
Trib – grupare de familii;
Dominau – a ține sub stăpânire;
Teritoriu – întindere de pământ;
A izgoni - a alunga;
Maturizare - creștere;
Comunitate – totalitatea locuitorilor
unei localități;;
Nesupunere – neascultare;

Devastator – distrugător;
Refugiu – adăpost;
A fugi într-un suflet – a alerga cu viteză;
A se răzbuna – a-și face singur dreptate;
A clădi – a construi;
A zări – a vedea;
Nemilos – aspru, crud.

Sugestii de întrebări:
•
•
•
•
•
•
•

Cine conduce tribul?
Cine era urmașul la tron al lui Aron?
Cum se numesc părinții lui Tigrișor?
Cu ce era diferit de restul tigrilor din comunitate?
Dacă ați fi în locul lui Tigrișor, cum te-ai simțit?
Cum se simțea puiul de tigru când a văzut că cei din jur îl priveau ca pe un
intrus?
Cunoașteți copii diferiți de voi? Ați putea fi prietenul lor? Cum v-ați juca
împreună?

* Fiecare este unic / diferit de ceilalți.
* Fiecare copil are sentimente.
* Putem fi prieteni cu orice copil, indiferent de aspect.

TEMA: EMPATIE

Înveselește-l pe Tigrișor desenându-i dungile!

TEMA: APRECIERE
Și merse, și merse...iar în cale îi apăru un șoricel speriat. Acesta se afla în fața unei
ape pe care nu o putea traversa. Tigrișor, bun înotător, se oferi să-l ajute cerându-i să urce
pe spinarea lui.
Șoricelul, surprins de gestul lui Tigrișor, îi spune că este CEL MAI CURAJOS PRIETEN pe
care l-a avut vreodată.
• Ajută-i pe cei doi prieteni să traverseze în siguranță apa!
• Povestește o întâmplare în care tu ai dovedit că ești curajos!

TEMA: SPIRIT CIVIC
Cei doi prieteni pornesc la drum și ajung într-o poeniță unde
un pui de leu plângea, având în lăbuță un ciob de sticlă, imediat cei
doi prieteni sar în ajutorul lui, salvându-l.
Pentru ca alte animale sa nu pățească asemeni leului, șoricelul
caută un loc pentru a arunca ciobul de sticlă.
•

Ajută-l pe șoricel să găsească locul potrivit

pentru a arunca
ciobul de sticlă!
• Colorează obiectul corespunzător!
• Desenează în tomberon mai multe obiecte din sticlă!
• Desenează în cutie câte un cadou pentru fiecare dintre prietenii
din pădure. Câte cadouri ai desenat? Încercuiește cifra
corespunzătoare!
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Educație ecologică
▪ Unește cu o linie deșeurile cu tomberonul corespunzător.

TEMA: EMPATIE

▪ Cum crezi că se simte Pământul când este curat, fără gunoaie?
▪ Desenează emoția pe chipul Pământului!

Într - ajutorare
Celor trei prieteni le-a fost atrasă atenția de o maimuță ce dorea să ajungă în copacul
alăturat, aceasta s-a dezechilibrat și a ajuns pe trunchiul copacului. Era în mare pericol deoarece jos,
la baza copacului, se afla o hienă flămândă. Tigrișor, fără să mai stea pe gânduri, se cațără și ajută
maimuța să urce în copac, salvându-i viața.
• Unește fiecare animal cu umbra sa!
• Încercuiește hiena!
•
•

Între animalele din junglă s-a strecurat un animal domestic. Taie cu un X intrusul!
Desenează o inimioară roșie în fața animalului cu care ai vrea să fii prieten!

Perspicacitate, gândire logică
În călătoria lui, Tigrișor întâlnește diferite animale pe care le fotografiază. După ce le-a developat, a
vrut să le decupeze și să facă un tablou. Din greșeală, le-a tăiat. Acum e tare trist.
• Unește printr-o linie jumătățile potrivite pentru a reconstitui imaginea!

Bravo! Acum desenează un album în care Tigrișor să așeze fotografiile!

TEMA: TOLERANȚĂ
Tigrișor pleacă mai departe și merge, și merge... până ajunge la Grădinița din pădure.
Rămâne foarte mirat de animalele găsite aici. Cum de puteau fi prietene toate aceste
animalele? Tu ce crezi?
o Încercuiește animalele care trăiesc în junglă!
o Colorează animalele sălbatice de la noi din țară!
o Lipește o bulină roșie lângă fiecare animal domestic!

Ce crezi că au făcut animalele de la Grădinița din pădure când au văzut că Tigrișor nu are dungi
cum au ceilalți tigri?
Au râs de el/
I-au urat ”Bun venit” și l-au primit alături de ei?
▪ Incercuiește imaginea corespunzătoare răspunsului tău!

Cum crezi că s-a simțit Tigrișor? Desenează emoția corespunzăroare pe chipul lui!

Numără animalele pe care le-a găsit Tigrișor la grădiniță și desenează pentru fiecare câte o
bulină roșie zâmbitoare!

TEMA: RESPONSABILIZARE

Tigrișor este foarte fericit cu noii lui prieteni și participă împreună cu aceștia la toate
activitățile din grădiniță.
Prima lecție este despre „ Stingerea incendiilor”.
▪ Colorează mașina de pompieri!

▪

Desenează o bulină sub obiectele folosite de pompieri!

▪

Încercuiește obiectele care pot provoca incendii în pădure!

▪

Încercuiește numărul de urgență la care trebuie să suni în caz de incendiu!

112

▪

123

Dacă ai știut desenează o bulină mare zîmbitoare!

221

În altă zi, toți prietenii din grădiniță au jucat jocul ”Alimente preferate”. Tigrișor trebuie să
împartă fiecărui prieten hrana preferată de acesta.
▪ Oare cum a procedat?
▪ Unește cu o linie animalul cu hrana preferată!

▪ Pregătește o supă pentru prietenii din Grădinița pentru toți, desenând în oală
alimentele potrivite!

Pentru serbarea de final de grădiniță, doamna educatoare le face o fotografie de grup.
o Găsește diferențele dintre cele două fotografii!
o Scrie în chenarul galben tot atâtea linii verticale câte diferențe ai găsit!

TEMA: APRECIERE/VALORIZARE

A venit vacanța de vară. Uraaa! Toate animalele de la Grădinița din pădure erau
bucuroase. Acum aveau mai mult timp să se joace împreună.
Tigrișor și prietenii lui jucau șotron în poeniță, deodată unul dintre ei observă că
animalele din junglă erau agitate. Maimuțele îl anunțară că un incendiu devastator se
apropie, iar primii afectați vor fi tigrii din savană.
Auzind una ca aceasta, Tigrișor nu mai statu pe gânduri și fugi într-un suflet pentru
a-l anunța pe tatăl său, Aron, de pericolul care îi pândea.
Tată, tată un incendiu devastator se apropie, trebuie să plecați de aici cât
mai repede!
Aron își ascultă fiul, dar ceilalți nu-l crezură, spunând că Tigrișor nu vrea decât să se
răzbune pentru că a fost alungat din trib.
Nu după multă vreme, Regele Aron zări niște flăcări uriașe ce amenințau satul.
Deja era prea târziu pentru a mai găsi singuri un loc de refugiu. Toți erau agitați și nu știau
ce să facă.
Tigrișor a preluat comanda și le-a cerut să-l urmeze. El petrecuse suficient timp în
junglă pentru a cunoaște toate locurile secrete. Tigrii, disperați, l-au urmat, uitând cu toții
că îl alungaseră pe Tigrișor pentru că nu era ca ei.
Între timp elefanții, prietenii lui Tigrișor, au stins incendiul adunând apă în
trompele lor, din râul din apropiere, pericolul fiind, astfel, îndepărtat.
Tigrii au scăpat de flăcările nemiloase, și s-au reîntors în satul lor. Apoi i-au
mulțumit lui Tigrișor și l-au numit rege lor, regretând că l-au izgonit din cauză că nu avea
dungi.
În concluzie, niciodată nu trebuie să judecăm pe cineva după aspectul exterior.

Toți suntem diferiți!

Desenează o coroniță de flori pentru Tigrișor!

▪ Desenează în cerc o față veselă/tristă așa cum crezi că se simțea Tigrișor în situațiile
date:
1.
Tigrișor alungat de acasă
2.
Tigrișor la gradiniță alături de prietenii lui
3.
Tigrișor reintors în familie și numit rege

ANEXE
Întâmplare în pădure
Rodica Savu; Ana Hîrțan
Trăia odată într-o pădure un iepuraş pe care îl chema
Urechi Lungi. El locuia împreună cu mama lui. Aceasta îl
iubea nespus de mult. Îi cumpăra tot ce-şi dorea:
dulciuri, jucării, hăinuţe frumoase.
Numai că iepuraşul nostru era cam răsfăţat şi
neascultător. Degeaba îi îi repeta mama în fiecare zi
cum trebuie să se poarte. Urechi Lungi făcea numai ce
voia.
Într-o zi geroasă de iarnă, mama i-a spus că vor
merge cu maşina la cumpărături. Se apropia Crăciunul şi
trebuiau să cumpere cadouri pentru întreaga familie.
Urechi Lungi nu-şi mai încăpea în piele de bucurie. S-a
urcat în automobil pe scaunul de lângă șofer.
- Te rog, treci pe bancheta din spate, i-a spus cu blândeţe mama. Copiii nu au
voie pe scaunul din faţă. Este periculos!
- Nu vreau! i-a răspuns îmbufnat Urechi Lungi.
- Dacă nu treci în spate, nu mai mergem nicăieri!
Atunci iepuraşul nostru a început să plângă, să se trântească pe jos şi să ţipe
cât îl ţineau puterile. Lacrimi mari curgeau din ochişorii negri ca murele. Mamei i
s-a făcut milă de puiul ei şi l-a lăsat sa stea pe scaunul din faţă al maşinii, lângă
ea. I-a spus răspicat că este singura dată când îl lasă pe acest loc şi că data
viitoare va sta pe bancheta din spate, cum stau toţi copiii ascultători.
Au plecat spre oraş. Afară ningea cu fulgi mari. La radio se auzea o colindă.
Urechi Lungi era fericit. Mama însă era îngrijorată. Şoseaua era acoperită de
polei şi troiene de zăpadă erau pe marginea drumului. Deodată în faţă i-a apărut
o altă maşină. Iepuroaica a încercat să opească maşina. Dar aceasta a început să
alunece ca o sanie.
- Mamă, ce se întâmplă? a strigat Urechi Lungi.
Dar nu a auzit răspunsul mamei. A auzit doar un trosnet îngrozitor şi a simţit o
bufnitură puternică.
... S-a trezit târziu. Era la spital. Auzea vocea mamei, dar nu o vedea.
- Ai să te faci bine, puiule! Ţi-a intrat un ciob de sticlă în ochi, dar ai să vezi din
nou.
Din acea zi au început zile triste pentru Urechi Lungi. Un bandaj mare îi
acoperea un ochi. Cu celălalt vedea foarte puţin.
- Mamă, nu-i aşa că o să mă fac bine? întreba cu inima strânsă.

- Sigur, puiul meu. Îi răspundea iepuroaica. Eu te iubesc la fel de mult. Eşti
special pentru mine. La grădiniţă ai să-ţi faci mulţi prieteni. Toată lumea o să
înţeleagă ce copil minunat eşti.
Nu putea să îi spună că nu o să mai vadă niciodată cu amândoi ochii.
Au trecut zilele. Iepuraşul a părăsit spitalul. A venit acasă... Şi după o vreme,
împreună cu iepuroaica s-a întors la grădiniţă.
Îşi luase o hăinuţă albă ca zăpada. Mama îi pusese peste ochiul bolnav un
bandaj la fel de alb. Ca să se asorteze cu hăinuţa.
A intrat sfios în clasă. Se aştepta să vină prietenii să-l îmbrăţişeze şi să îi
spună ce dor le-a fost de el. Însă nimeni nu se apropia. Îi auzea cum vorbeau.
... Nu are un ochi... Nu cred că ne vede... Ce bandaj caraghios...Nu aş mai putea
fi prieten cu el...
Bietul iepuraş! A început să plângă şi i-a spus mamei că nu mai vrea la grădiniţă.
Ajuns acasă şi-a dat seama ce dor îi este de celelate animale. Ar vrea şi el să
se joace, să se bucure de prietenia lor, să deseneze, să construiască împreună,
să alerge prin pădure.
Mama a văzut tristeţea din sufletul lui şi s-a hotărât să îl ducă la o altă
grădiniţă. Să îşi facă alţi prieteni.
Au plecat de dimineaţă. În prag îi aştepta Căprioara. Ea era educatoarea. L-a
luat de lăbuţă pe Urechi Lungi şi l-a dus în clasă.
- Dragii mei, de astăzi aveţi un nou coleg. Îl cheamă Urechi Lungi. Este foarte
talentat la muzică. Îi place matematica, jocurile de construcţii, îi plac poveştile
şi poeziile. Cine vrea să îi fie prieten?
Toate animăluţele din grupă au venit şi l-au îmbrăţişat.
- El este un iepuraș special, a mai spus doamna educatoare. Va avea nevoie de
toţi cei care suntem aici. Trebuie să devenim pentru el ceea ce sunt ochii pentru
voi. Adică foarte importanţi.
Din acea zi Urechi Lungi a început să zâmbească din nou. Era iarăşi fericit.

Narcisa singuratică
Mariana KonKoly
Flori, flori și iar flori, cât vezi cu ochii numai narcise
care de care mai frumoase și mai parfumate.Pe pajiștea de
narcise ți se oferea o priveliște minunantă care încântă ochiul
oricărui privitor în zilele frumoase de primăvară. Animalele
care treceau pe lângă ele se opreau să le admire. Florile între
ele erau foarte mândre și se lăudau una pe cealaltă, trăind în pace și înțelegere.Însă,
prin multitudinea de narcise albe și-a făcut apariția și o floare galbenă, tot o narcisă,
doar că petalele ei se deosebeau de toate celelalte prin formă și culoare.
-Suntem cele mai frumoase flori din lume și mulți vin să ne privească. Cu toate
acestea floarea asta galbenă ne face de rușine, spuse o narcisă albă.
-Dar și eu sunt tot o lalea ca și voi, nu e vina mea că sunt diferită ca și culoare,
răspunse narcisa galbenă.
- Prea puțin ne interesează pe noi că nu e vina ta, eu știu una și bună, că locul tău
nu e printre noi. Tare mi-aș dori să nu fi răsărit, se răsti la ea o altă floare.
Sărmana narcisă galbenă își lăsă capul în jos și se gândi ce poate ea să facă
singură între atâtea flori care nici măcar nu îi acceptă formași culoarea, dar să accepte
să vorbească cu ea.
Pajiștii îi dădeau târcoale o mulțime de fluturi multicolori.
-Bună ziua, florilor!spuse un fluture.
- Bună ziua, răspunse una dintre narcise.
-Ai venit să ne vezi frumusețea? adăugă o altă narcisă.
-Așa este, frumusețea și parfumul vostru ne atrag, dar floarea galbenă îi face pe
mulți dintre frații noștri să nu dorească să vă viziteze, răspunse un alt fluture.
-Vezi, ți-am spus noi că prezența ta nu ne face niciun bine, ce bine ar fi dacă
cineva te-ar lua de aici, vorbi o narcisă albă.
Într-o zi, un grup de oameni au venit să admire pajiștea. Se uitau cu toții la
întinderea de narcise, iar parfumul îmbătător al acestora îi determina să sta mai mult.
În grup se afla și o fetiță care nu se mai sătura să privească narcisele. La un
moment dat se opri direct cu ochii la floarea galbenă.
-Ești atât de frumoasă, spuse ea, după care se îndreptă spre părinții săi.
-Mama, tata, o putem lua acasă? E cea mai frumoasă dintre toate. Și pentru că
vreau să o am mult timp aș dori să o lua, cu rădăcină și să o plantăm în curtea casei
noastre.
La auzul vorbelor fetiței, mare le-a fost invidia celorlate flori care spuseseră tot
timpul despre sora lor că îi îndepărtează pe ceilalți și că îi face de rușine.
Părinții fetei și-au dat acordul și floarea deosebită, galbenă, a fost luată de pe
pajiște și mutată în grădină alături de flori de toate tipurile,
marimile și culorile.
A fost primită cu toată dragostea de către acestea și
de atunci an de an narcisa strălucește sub privirile copilei care
i-a dat șansa de ase bucura de prieteni și de a trăi într-un loc
care este dorită și iubită.

Se acordă preșcolarului.........................
............................................................,
din grupa...............................,
pentru rezolvarea corectă a sarcinilor.

Felicitări, copil minunat!

“

Prietenia
este
egalitate
armonioasă
Pitagora
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