Το Σοφάκι και ο Ντο είναι μια τρυφερή ιστορία για την σχέση ενός μικρού κοριτσιού με το σκυλάκι της. Το βιβλίο της
Κατρίνας Τσάνταλη θέλει να μεταφέρει στα παιδιά μηνύματα που αφορούν την αγάπη προς τα αδέσποτα αλλά και τα
ζώα γενικά, τη φροντίδα και την αλληλεγγύη που μπορούμε να τους δείξουμε. Συχνά τα παιδιά κάνουν λόγο και ζητούν από τους γονείς τους κάποιο κατοικίδιο. Με αφορμή το
βιβλίο αυτό τα παιδιά παρέα με τους γονείς ή τους εκπαιδευτικούς, μπορούν να μάθουν να φροντίζουν τα ζώα και
να διαχειρίζονται τη σχέση τους με αυτά.

Ηλικίες: Προνήπια, Νήπια, Α’ Τάξη Δημοτικού
Διάρκεια: 30-45 λεπτά

Δράσεις για τα παιδιά:
• Διαβάστε το βιβλίο και συζητήστε για το θέμα του. Συζητήστε για το
πώς μπορούμε να φροντίζουμε τα ζώα ακόμη και αν δεν έχουμε
κάποιο κατοικίδιο. Τι είναι η φιλοζωική και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στο έργο της ατομικά και συλλογικά;
• Ετοιμάστε μία λίστα με τις φιλοζωικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή σας ώστε να τις επισκεφθείτε και να βοηθήσετε εθελοντικά, όταν το πρόγραμμά σας και οι συνθήκες θα το
επιτρέπουν.
• Εάν δεν έχετε ήδη κάποιο κατοικίδιο, συζητήστε για όλες τις υποχρεώσεις που έχει ένας άνθρωπος για την σωστή φροντίδα ενός
κατοικιδίου. Εάν έχετε, συζητήστε με το παιδί για τις υποχρεώσεις
που μπορεί το ίδιο να αναλάβει κατ’ αποκλειστικότητα ώστε να αναπτύξει την συνέπειά του.
• Ετοιμάστε το απόλυτο pet kit! Σε ένα κουτί ή σε μία μικρή βαλιτσούλα που μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας, αποθηκεύστε όλα εκείνα τα
αντικείμενα που θα ήταν χρήσιμα για να βοηθήσετε κάποιο αδέσποτο ζώο. Ένα μπουκάλι για νερό, ένα αλουμινένιο δοχείο που
μπορείτε να το αφήσετε στο δρόμο είναι μερικά από αυτά που μπορεί να περιλαμβάνει το kit σας. Μην ξεχάσετε να το πάρετε μαζί σας
στην επόμενη βόλτα!
Σημείωση: Φροντίζουμε ώστε να μην αφήσουμε σκουπίδια στο
σημείο που θα βάλουμε την τροφή και το νερό ενώ, πρέπει να
προσέξουμε ώστε να είναι ένα σημείο για μόνιμη χρήση, που να
μην ενοχλεί.
• Αναζητήστε σε περιοδικά και άλλα έντυπα φωτογραφίες με ζώα
και φτιάξτε ένα κολάζ. Συζητήστε για τα μέρη που ζει το κάθε ζώο
και τα χαρακτηριστικά τού.
• Φτιάξτε το δικό σας επιτραπέζιο παιχνίδι! Με οδηγίες που θα βρείτε εύκολα στο ίντερνετ, ετοιμάστε ένα μεγάλο χάρτινο ζάρι και σε
κάθε πλευρά του κολλήστε μία μικρή ζωγραφιά κάποιου ζώου που
ζει στο περιβάλλον μας. Κάθε φορά που θα ρίχνετε το ζάρι θα πρέπει να ονοματίσετε το ζώο, να πείτε δυο λόγια για το πού ζει, με τι
τρέφεται και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά του αλλά και να βρείτε
ακόμη 2 ζωάκια που μένουν στο ίδιο περιβάλλον με αυτό! Στον επόμενο γύρω θα πρέπει να μιμηθείτε το ζώο που σας έτυχε. Βιαστείτε
γιατί ο χρονός μετράει αντίστροφα (με τη βοήθεια μία κλεψύδρας ή
ενός χρονόμετρου).
• Α sensory activity: Σε μια μεγάλη λεκάνη φτιάξτε λάσπη με λίγο
χώμα και νερό! Βουτήξτε τις πλαστικές φιγούρες των ζώων και
αμέσως μετά, βοηθήστε τα ζωάκια να κάνουν ένα καλό μπάνιο!
Αντίστοιχες δράσεις μπορείτε να κάνετε και με άλλο υλικά όπως
φύλλα, γρασίδι, πέτρες και ξύλα. Μπορείτε να προσομοιώσετε
το περιβάλλον που ζει το κάθε ζώο ανάλογα με τις Φιγούρες που
έχετε (π.χ. ζώα της θάλασσας, ζώα της ζούγκλας, κ.α.)

