
Fişă de observare a animalului de companie – Animalul de companie 
preferat al profesorului 

 
(Notă pentru profesor: În vizualizare înaintea imprimării unele obiecte sunt încercuite ca exemplu. Această pagină 
poate fi folosită ca temă ştergând răspunsurile date ca exemplu.)  

 
Nume: Mary    Animalul meu de companie este: Îngeraş   Este o: Pisică 
 
Instrucţiuni: 
Urmăreşte animalul tău de companie din treizeci în treizeci de minute, timp de trei ore (în 
total de şase ori). Uită-te câteva secunde, apoi încercuieşte activitatea făcută de animalul 
tău. Când ai terminat de făcut observaţiile, răspunde la întrebările de mai jos.  
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1. Ce activitate a ocupat cea mai mare parte a timpului? Foloseşte numere pentru a 

ne spune de unde ştii.  Exemplu de răspuns: Pisica mea a petrecut cea mai mare 
parte a timpului dormind. Dormea în patru din cele şase dăţi când am verificat. 
Asta reprezintă mai mult de jumătate din timp. 

 
Ce a făcut animalul tău cel mai puţin? Foloseşte numere pentru a ne spune de 
unde ştii. Exemplu de răspuns: Pisica mea nu a mâncat niciodată cât am 
observat. Nici nu s-a jucat. O dată stătea trează şi o dată se plimba. Dar cel mai 
mult dormea. 

 
2. A fost ceva în neregulă în timpul observaţiei? Exemplu de răspuns: Îngeraş m-a 

văzut că o privesc şi a venit la mine. Nu ştiam ce să scriu aşa că mama mi-a zis să 
marchez lucrul pe care îl făcea când am văzut-o, iar asta însemna somn.   

 
3. Care a fost cel mai interesant lucru care s-a întâmplat pe parcursul acestei 

observaţii? Exemplu de răspuns: Nu ştiam că pisicile dorm atât de mult. Dacă le 
laşi în pace dorm aproape toată ziua. 



 
4. Ce altceva ai dori să spui? Exemplu de răspuns: Vreau să văd dacă Melissa obţine 

aceleaşi rezultate când observă pisica ei.  


