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„Cartea Junglei” pentru lupișori  

Organizaţia Naţională ”Cercetaşii României” 
 

 

Între 7 şi 10 ani puterea imaginaţiei copiilor este maximă, iar aceştia ajung să 

inventeze personaje inspirându-se din poveşti, de la televizor, din viaţa de zi cu zi. La această 

vârstă, copiii se imaginează ca fiind eroi din poveşti sau animale – personaje din desene 

animate, dar ştiu destul de bine că este doar un joc şi-l acceptă aşa cum este. 

Modelul folosit pentru această categorie de vârstă în programul educativ oferit micilor 

cercetași are drept cadru simbolic “Cartea Junglei” scrisă de Rudyard Kipling. În „Cartea 

Junglei” se dezvăluie o lume întreagă, lipsită de monotonie, de uniformitate. Viaţa junglei 

capătă contururi epice. Aventura se desfăşoară la nivelul pădurii stăpânite de legile create de 

vieţuitoarele ei. Un univers al puterii, al cuminţeniei de veacuri, al pământului, creşte în 

viziunea lui Kipling înfrăţindu-l pe primul om, Mowgli, cu animalele înţelepte care l-au adoptat.  

 

Perioada de 7-10 ani coincide cu perioada în care copiii dobândesc treptat valorile şi 

modelele de comportament ale părinţilor şi societăţii în care trăiesc. Aceste valori şi modele 

sunt însuşite prin mai multe căi, dar fără îndoială, sunt mult mai atractive şi uşor de înţeles 

dacă sunt ilustrate şi înfăţişate de personajele unei cărţi de poveşti cu care copiii se pot 

identifica. De exemplu, e mult mai uşor pentru adult şi mult mai atractiv pentru copil, să-şi 

imagineze o scenă din junglă, în care loialitatea personajelor şi grija pentru ceilalţi sunt 

componente cheie, decât să povestească prin cuvinte despre aceste lucruri. 

 

Fiecare poveste pe care ”lupişorii” o aud ori o pun în scenă reprezintă o lecţie pentru ei 

şi în fiecare poveste personajele au atitudini şi valori care pot fi identificate şi folosite în viaţa 

de zi cu zi. Întotdeauna vor exista exemple ca şi Tabaqui (ipocrizie, laşitate), sau ca Shere 

Khan (viclenie, aroganţă şi cruzime), sau ca Bandar Log (indisciplină, ignoranţă, lipsă de 

respect). „Cartea Junglei” arată totodată valorile şi comportamentul unor prieteni adevăraţi, 

precum Baloo (înţelepciune, decenţă, bunătate şi stricteţe), Bagheera (agilitate, îndemânare, 

capacitate de observare, tandreţe), Akela (curaj, determinare, experienţă, cinste şi autoritate), 

Kaa (inteligenţă, experienţă şi ingeniozitate), sau Hathi (putere, experienţă), ori Raksha 

(principii şi tandreţe). În cadrul activităților, liderii adulți poartă numele și întruchipează 

personajele respective, într-un proces educativ care durează 4 ani.  

Cadrul simbolic ajută la întruchiparea personajelor, construcția unei serii de activități 

bazate pe capitolele ”Cărții junglei” și însușirea de către copii a unei serii de abilități. O strofă 

din ”Imnul lupișorilor”, pe care copiii îl cântă la activități, sună așa: ”Tot posibilul vom face / 

Pentru oameni, pentru pace, / Căci Akela ne învaţă / Tot ce este bun în viaţă.” 

În 2014, suntem deja la a 3-a ediţie când, colaborând cu Ministerul Educaţiei Naţionale, 

cercetașii demonstrează că sunt puși pe treabă: 

- vor să se implice și mai mult în comunitate; 

- vor să transmita tuturor: CERCETĂȘIA ESTE EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ! 

- vor să aducă programe și mai inovative de educație non-formală, bazată, bineînțeles, 

pe Metoda Scout! 

 

 

Îmbrăcând în cadrul simbolic, activitățile propuse pentru copiii de 7-10 ani, iată 

propunerea noastră: 
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MAI APROAPE DE CERCETĂȘIE 
 

 Grupa de vârstă: copiii din clasele primare 

 Ariile de dezvoltare: afectivă, socială, fizică, intelectuală, spirituală şi a caracterului 

 Denumirea activităţii: MAI APROAPE DE CERCETĂȘIE 

 Loc de desfăşurare: interior, exterior 

 Durata: 4 ore 

 Nr. participanţi: o clasă de elevi 

 Obiectivele activităţii: 

Activitățile propuse contribuie la dezvoltarea personală a participanţilor în vederea 

îmbunătățirii atingerii următoarelor obiective: 

 Copilul este capabil să-şi identifice şi să-şi controleze propriile reacţii în diferite 

circumstanţe şi în relaţiile cu persoanele din jur. 

 Copilul îşi dezvoltă abilităţile de interacţiune socială şi adoptă o atitudine pozitivă în 

dezvoltarea relaţiilor cu cei din jur. 

 Copilul relaţionează cu cei din jur în mod nediscriminatoriu, fără a fi influenţat de 

stereotipuri sau prejudecăţi de ordin social,  religios, etnic sau sexual şi  urmăreşte 

înlăturarea lor şi a efectelor acestora. 

 În interiorul grupului din care face parte, copilul participă la definirea, respectarea şi 

evaluarea unor reguli unanim acceptate. 

 Copilul este conştient de rolul şi importanţa relaţiilor de interdependenţă dintre 

membrii unui grup şi caută să descopere şi să pună în valoare potenţialul fiecăruia. 

 

 

 Descrierea activităţii: 

 

Avem un plan de 4 ore de activități pe care să le faceți la clasă. Ba chiar mai mult, 

implicându-i și pe părinții, prietenii și rudele copiilor. 

Înainte de toate, e nevoie să ne pregătim urmărind pașii propuși de noi: 

a. Veți împărți copiii în echipe de 4-8 persoane: copiii sunt lupișori și echipele vor fi patrule.  

b. Patrulele își vor stabili numele patrulei, strigătul lor (cântec, totem, ceva care să-i 

definească) și își vor pregăti steagul patrulei. 

c. Patrula va rămâne aceeași pe întreaga perioadă a proiectului. 

d. Voi vă veți numi lider și pentru că lucrați cu cei de clase primare vă puteți alege un nume 

al unui personaj pozitiv din Cartea Junglei. Dacă mai aveți ajutoare (părinți, etc) pe 

parcursul proiectului, și aceștia își vor lua un nume al unui personaj din carte. 

e. Propunerile de activități de mai jos pot fi alese aleatoriu de dvs, numai fiți atenți la ce 

materiale aveți nevoie pentru buna desfășurate a activității. 

f. Pentru unele activități reiese ieșirea în natură. Pentru cele la care nu specifică acest 

lucru, dvs decideți unde e cel mai potrivit loc să desfășurați activitatea! 

g. Nu uitați să faceți fotografii pe parcursul proiectului. La final de proiect le puteți trimite pe 

altfel@scout.ro și puteți intra în posesia adeverinței de voluntariat în cadrul Organizației 

Naționale Cercetașii României fiind direct implicat în proiectul „Mai aproape de cercetăşie!” 

 

 

Mult succes! Și cum am spune la lupișori: Vânătoare bună! 

 

Vom începe programul prin a îi provoca pe lupişori să fie activi, să reacţioneze rapid şi chiar 

prin a se cunoaşte mai bine. Pentru a ne asigura că atmosfera va fi una nonformală vom 

începe prin reanjarea sălii de clasă. Astfel spațiul din centru trebuie sa fie căt mai bine degajat, 

și scaunele aranjate în forma de cerc pentru a putea permite o comunicare cât mai facilă între 

participanți. 

 
 

 

mailto:altfel@scout.ro
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Asftel, am propus 2 jocuri de start: 

 

Cine este dirijorul? (15 min) 

Lupişorii sunt aşezaţi în cerc iar un voluntar din grupă iese afară. Ceilalţi formează o 

orchestră, care cântă la diferite instrumente, în funcţie de indicaţiile dirijorului, pe care ei îl 

stabilesc. Dirijorul face parte din orchestră. Cel de afară se alătură grupei şi trebuie să 

ghicească cine este dirijorul, cine este primul care cântă diferite instrumente. 

 

Găseşte-ţi fratele şi sora (15 min) 

Materiale necesare: câteva seturi a 3 bucăţi cartoane A6, având scris numele aceluiaşi 

animal, în număr suficient pentru toţi jucătorii. 

Regulile jocului: lupişorii se aşează în cerc şi nu au voie să vorbească. Fiecare primeşte sau 

trage un carton cu numele unui animal pe care îl memorează, apoi înapoiază cartonul 

instructorului. 

Sarcina este ca fiecare lupişor să-şi găsească animalul „frate” sau „soră” fără să vorbească, 

dar mimând o comportare caracteristică animalului indicat pe cartonul primit. 

Toată lumea începe mimarea şi căutarea deodată, la semnal. 

 

Activitatea de impact este cea în care îi provocăm pe lupişori să facă ceva inedit! 

 

LUPIȘORII BUCĂTĂRESC!!! (3 ore) 

La începutul întâlnirii Bagheera - pantera puternică, cel mai de nădejde prieten al lui Mowgli 

îi întrebă pe copii ce le place cel mai mult să mănânce şi dacă s-au gândit vreodată că  

mâncarea lor preferată este şi sănătoasă. De asemenea, lupişorii  sunt întrebaţi dacă şi-au 

ajutat parinţii la pregătirea unei mese şi ce au învăţat ei pană acum să îşi facă de mâncare. 

Baloo şi Bagheera vor să-i înveţe pe lupişori şi pe Mowgli să îşi facă singuri o gustare 

delicioasă. Şi astfel îi invită pe lupişori să se pregătească de un drum spre zona cu fructe 

(poate fi un supermarket dar şi mai bine o piaţă). 

Bagheera ştie că lupişorilor le plac fructele deoarece acestea au un rol deosebit în 

menţinerea sănătăţii şi sunt de un real folos pentru corpul nostrum, iar o salată de fructe ar fi 

cea mai buna gustare - sanatoasă şi delicioasă.  

Baloo doreşte să-i îndrume pe lupişori să-şi pregătească singuri o salată şi oferă fiecăruia o 

foaie cu reţeta. Reţeta este următoarea: 4 kiwi, 1 cutie cu compot de ananas, 4 mere, o 

lamâie, struguri, 3 banane, miere. Pentru aceasta, ei trebuie să ajungă la piață pentru a le 

cumpăra. 

Revenind în sala de lucru, cel mai important de ştiut pentru lupişori e că nu pot începe să 

gătească fără a se spăla pe mâini deoarece au pus mana pe tot felul de lucruri şi trebuie să fie 

curaţi deoarece bacteriile vor pătrunde în corpul lor, de altfel şi merele şi strugurii trebuie 

spălaţi; ei pot începe să cureţe kiwi, să taie fructele într-un castron suficint de mare cât să 

avem loc să le şi amestecăm. Baloo îi întreabă dacă le plac fructele şi dacă ar vrea să mai 

adauge alte fructe şi le povestim despre beneficiile fiecarui fruct. 

 La sfârşitul preparării salatei adăugăm zeama de lămâie, mierea şi o ceaşcă cu suc de la 

compotul de ananas. 

Înainte de a ne aşeza la masă un lupişor va spune o rugăciune pe care o vor repeta în cor 

şi ceilalţi 

Provocarea este ca mergând acasă să pregătească împreună cu familia lor încă o salată de 

fructe, venind la școală cu dovada de finalizare a provocării (filmulețe, fotografii, testimoniale, 

etc). Toți se vor putea bucura de rezultatele muncii lor de acasă. 

 

Spre final vă recomandăm: Maşina de spălat (15 min) - Se formează două şiruri de 

lupişori, faţa în faţă. Un voluntar/cel care rămâne fără pereche sau animatorul trece printre 

cele două şiruri („maşina de spălat”). Când ajunge în dreptul primei perechi din şir se opreşte 

şi aşteaptă să fie „spălat”: fiecare participant la joc îi pune mâna pe umăr şi îi spune o 

caracteristică, o calitate personală sau o vorbă bună. Cel „spălat” mulţumeşte şi trece mai 

departe. Atenţie: se va insista de la început pe caracterul pozitiv al comunicării! Neapărat 
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trebuie să treacă prin „maşina de spălat” copiii trişti, timizi, negativişti, pentru a le ridica 

moralul, pentru a le dezvolta încrederea în sine sau pentru a-i determina să gândească pozitiv. 

 

 Suntem la sfârşitul activităţii. Vă propunem să faceţi o mică evaluare (fie că e discuţie 

liberă de cum s-au simţit, fie că vor completa un desen cu diferite culori în funcţie de ce au 

învăţat sau cum s-au simţit) (diferite metode de evaluare vă vom pregăti şi noi cât, dacă le 

găsiţi potrivite, să le folosiţi) care să dureze mai mult de 10-15 minute. 

După evaluare, lupişorii pot primi diplome sau diferitele surse de felicitare a acestora 

pentru implicarea activă în această zi cercetăşească altfel.  
 


