UPUTE ZA UPORABU FILMA 'Svi smo mi dio istog svijeta'
Ovaj dojmljiv, poučan film osmišljen je tako da zaokupi pozornost djece izvrsnim snimkama životinja i zanimljivim
temama za raspravu. Svaki dio filma može se koristiti kao zasebna cjelina kako bi se pokrenula rasprava ili se
film može prikazati u cijelosti.
Obrazovni ciljevi
• Potaknuti djecu na razumijevanje da su životinje živa bića koja osjećaju i prema kojima treba postupati s
poštovanjem i suosjećanjem.
• Poticati osjećaj odgovornosti prema životinjama i okolišu.
• Njegovati dječje oduševljenje i poštovanje prema bogatstvu prirodnoga svijeta.

UVOD (1 minuta i 31 sekunda)

PRVI DIO – Čudesan svijet životinja (8 minuta i 35 sekundi)
Pomaže djeci da razumiju kako životinje često imaju jednake osjećaje i potrebe kao i mi.
RAZGOVOR
• Možete li se sjetiti neke sličnosti izmeñu ljudi i životinja?
• Znate li nabrojati neke od mudrih stvari koje životinje čine kako bi našle hranu ili sagradile dom?
• Možete li se sjetiti još nečega što životinje mogu, a ljudi ne mogu?
DRUGI DIO – I životinje imaju osjećaje (3 minute i 27 sekundi)
Omogućava djeci da nauče cijeniti nevjerojatne sposobnosti životinja i druga njihova zanimljiva
obilježja.
RAZGOVOR
• Koje osjećaje imamo i mi i životinje?
• Kako životinje pokazuju da im je stalo do njihove obitelji?
• Što bi moglo uplašiti životinju? Navedite nekoliko primjera.
TREĆI DIO – Vremena se mijenjaju, naši stavovi takoñer (3 minute i 21 sekunda)
Pomaže djeci da shvate kako se način na koji ljudi postupaju prema životinjama promijenio i koliko smo
napredovali jer smo doznali više o životinjama.
RAZGOVOR
• Možete li se sjetiti još nekog primjera posla koji su nekada obavljale životinje, a danas ih rade strojevi?
• Možete li se sjetiti nekih poslova koje danas rade životinje, a uskoro će biti zamijenjene?
• Smatrate li da bi se životinje trebale koristiti za zabavu, primjerice u cirkusima ili zoološkom vrtu?
ČETVRTI DIO – Ljudske odluke (4 minute i 37 sekundi)
Promiče odgovoran pristup životinjama i okolišu te pokazuje kako svaki pojedinac/-ka može pridonijeti
poboljšanju svijeta u kojemu živimo.
RAZGOVOR
• Što biste vi učinili da neka osoba ili životinja trebaju vašu pomoć?
• Je li to što je netko drugačiji, ili čak ružan, razlog da mu ne pomognete?
• Pokušajte se prisjetiti načina na koji možete poboljšati život životinjama, koje s nama dijele svijet.
PETI DIO – Fascinantne životinje (5 minuta, 43 sekunde)
Potiče djecu da životinje vide kao inteligentna, osjećajna bića, koja se brinu jedna za druge, a u nekim se
slučajevima znaju pobrinuti i za - ljude.
RAZGOVOR
• Kako različite životinje brinu za svoje mlade?
• Kako životinje pokazuju osjećaje?
• Kako životinje pomažu jedne drugima?

UPUTE ZA RAD S PLAKATOM 'Svi smo mi dio istog svijeta'
Pitanja i odgovori
Postavite plakat na (oglasnu) ploču i dajte svakom djetetu manji, prazan papir. Zamolite djecu da
napišu neko pitanje o plakatu i zalijepe ga na plakat. Poslije toga, zamolite svako dijete da odgovori na
neko pitanje koje nije samo napisalo.
Prilijepite odgovarajuće odgovore uz pitanja i porazgovarajte o njima.
IMENA
Zamolite svako dijete da stavi oznaku (IME) za nešto na plakat. To može biti ime neke životinje,
mjesta ili ime djeteta.
SLOGAN/NASLOV
Slogan ovoga plakata je "Svi su važni" ili "Svi se broje" (Everyone Matters). Zamolite djecu da sami
stvore novi slogan/naslov za plakat, a koji bi drugu djecu poticao da dijele svijet.
IZRADA PLAKATA
Izradite novi plakat kako biste promovirali stajalište "Svi su važni". Dajte svojem plakatu naslov koji bi
poticao druge da dijele svijet sa svim drugim ljudima i životinjama.
"OLUJA IDEJA"
Potaknite djecu da zajedno navedete deset ideja za stvaranje "Pravednog svijeta za životinje".

PLAKAT – ČINJENICE O ŽIVOTINJAMA

Životinja

Zanimljiva činjenica 1

SLON

Zanimljiva činjenica 2

IMA DOBRO PAMČENJE…

PAS

IMA REP…

LAJE…

KOKOŠ

VOLI KUKURUZ…

IMA PERJE…

KIT

SISAVAC…

ZEC
PINGVIN

DOBRO ČUJE…
ŽIVI NA ANTARKTIKU…

JEŽ

IMA BODLJE…

GALEB

DOBRO LETI…

PČELA

OPRAŠUJE CVIJEĆE…

ŽIVI NA LIVADI…

UPUTE ZA DJECU:
Ispunite plakat činjenicama koje vrijede za sve životinje.
Poslužite se udžbenicima, internetom i drugim medijima kako biste istražili što je moguće više o svakoj
životinji.
Rezultati vašeg istraživanja mogu se izložiti uz plakat.

