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Bine ai venit la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

Poveste socială
Poveștile sociale ajută copiii cu dizabilități congnitive să se familiarizeze cu anumite locuri,  
evenimente sau contexte sociale și să-și însușească comportamentele potrivite cu aceste situații.

Fotografii realizate de David Stescu, fotograf la jurnaldefotograf.ro și supererou la facesofautism.ro

http://jurnaldefotograf.ro/
http://facesofautism.ro/


Un muzeu de istorie naturală este un loc în care poți vedea lucruri din natură, lucruri  mici sau 
lucruri foarte mari.



Când vei mai auzi expresia „istorie naturală” să te gândești la tot ce este viu: animale, plante, 
păsări dar și cristale minerale sau chiar planete.

Adică tot ceea ce vezi în natură, în afara sau în interiorul casei. 

La Muzeul Antipa avem lucruri din țara noastră dar și din alte locuri, din lumea întreagă.



Muzeul Antipa se află într-o clădire foarte mare și veche, din centrul orașului București. 

Ea a fost construită cu mult timp în urmă, cam pe când erau străbunicii tăi copii mici. 

Clădirea a fost ridicată între anii 1904 - 1906 și amenajată intre 1906 - 1908.

În mai 1908 a fost deschisă pentru vizitare.



Cel care a proiectat această clădire și care a hotărât ce lucruri trebuie expuse în ea se numea 
Grigore Antipa. 

De aceea muzeul are acest nume, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”. 

Atunci când vei vizita muzeul, vei putea vedea biroul la care a lucrat Grigore Antipa. Îl găsești la etaj. 



Să începem vizita la muzeu.
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Pentru a intra în muzeu, vei avea de urcat 9 trepte. Haide, le număram împreună!

Dacă folosesti un scaun rulant, în partea dreaptă a scării 
este un elevator. 

Apasă soneria. 

Un angajat al muzeului va veni să te ajute.
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Ușile muzeului sunt foarte vechi. 

Ele sunt făcute din lemn sculptat. 

Atinge-le cu mâna. Vezi cât de frumos sunt decorate?

În partea de sus, ușile au o formă rotunjită. 

Dacă poți, ridică o mână în sus, deasupra capului. Mișc-o ușor, ca și cum ai desena cu ea un 
arc, adică o formă rotunjită, așa cum au ușile muzeului. Sau, trasează un arc cu degetul, în 
palmă.

joc



Deasupra ușilor, iată: sunt patru stâlpi. Aceștia se numesc 
coloane.

cuvant>



Haide, să intrăm în muzeu.

Muzeul Antipa are parter, etaj și demisol. 

Tu vei începe vizita de la parter.



Parter

Prima oprire este la casa de bilete, în partea dreaptă.



Lângă magazin vei găsi toaleta.

În partea stângă este magazinul de 
suveniruri, obiecte pe care le poți 
cumpăra ca amintire.





Acesta este scheletul unui mastodont american. 

Mastodonții au trăit cu foarte mult timp în urmă. 

Sunt un fel de bunici ai elefanților de astăzi. Acum nu mai există. 
Astăzi îi poți vedea doar așa, la muzeu.

Ceea ce vezi aici este un schelet, adică doar oasele mastodontului. 

Nu se poate mișca de acolo și nu îți va face rău. 

Cel de aici a fost descoperit în America de Nord. 



În muzeu nu avem voie să atingem exponatele.

Exponat înseamnă un obiect deosebit 
așezat într-un muzeu sau expoziție.

cuvant>



Ai însă voie să atingi aceste basoreliefuri. Le vei găsi în tot muzeul, din loc în loc. Sunt imagini 
realizate din figuri scoase în relief. 

Ele ajută persoanele nevăzătoare să poată „vedea” exponatele din muzeu, cu ajutorul degetelor. 

Într- o cutie cu nisip sau orez, ascunde câteva obiecte. 
Cu ochii închiși, scoate câte unul și ghicește ce este.

joc



În muzeu vei vedea animale, păsări, 
pești, toate așezate în vitrine, ca 
într-un tablou adevărat. 

Acestea se numesc diorame.

La parter găsim animale și păsări din fauna mondială. 

Adică din zone precum Australia, Noua Zeelandă, 
Africa, jungla sud-americană, pampas sau diferite 
viețuitoare din mare. 

cuvant>



Bioregiune – zonă de pe Glob,  bine definită, de suprafață relativ mare. 
Aici trăiesc plante și animale pe care nu le mai întâlnim în altă parte. 

Faună -  toate animalele dintr-o regiune

Pampas - câmpie din America de Sud

cuvant>



Unele camere din muzeu sunt mai întunecoase.



Central, în Atrium, remarcăm expunerea de schelete a mamiferelor de 
talie mare: elefantul indian, hipopotamul şi dinoteriul. 

afla
mai mult



Dinoteriul - Deinotherium gigantissimum - un animal uriaș, asemănător 
elefantului, numele lui științific înseamnă „animal teribil”, pentru talia și 
puterea neobișnuită, știindu-se că existau și exemplare de 5 m înălțime. 
Scheletul expus provine din România, jud. Vaslui.

cuvant>



ETAJ

Aici, Muzeul Antipa are o colecție minunată de roci minerale. 

Pe cele din muzeu nu ai voie să le atingi. Dar poți cumpăra câteva de la Magazinul de suveniruri.

După ce vizitezi parterul, vei urca la etaj. 



Tot la etaj vei găsi Domul cu stele și planete. 

Te poți așeza pe podea, privind în sus mișcarea lor.



Muzeul Antipa are o colecție foarte mare de insecte, mai mici sau mai mari. 

Acestea sunt moarte, nu îți pot face rău. 

Tot la etaj poți vedea foarte mulți fluturi, frumos colorați.



La etaj, în zona de anatomie, poți vedea câteva dintre organele umane. 

Dacă nu îți place să le vezi, roagă pe cel care te însoțește să treceți repede de tot prin această sală.

Corpul nostru este o mașinărie perfectă, chiar dacă uneori nu ne ascultă atunci când îi spunem să 
facă ceva. Și totuși avem o inimă care bate fară oprire și care ne ține în viață. Avem plămâni, care ne 
ajută să respirăm.



Atunci când te simți emoționat sau te temi de ceva, fă exercițiul păpădiei.

Apleacă-te până la pământ. Prefă-te că ai cules o păpădie. Ridică-te. Adu-ți 
mâna în dreptul feței și trage aer în piept, cât poți de mult. Apoi, suflă păpădia 
imaginară cât poți tu de tare. Vei simți plămânii cum se umplu și se golesc de 
aer. Poți repeta de 2, 3 ori. Gata? Te simți mai bine acum, așa-i?

joc



Tot la etaj, în holul cel mare, vei vedea expuse niște mumii. 

Cu mult timp în urmă, atunci când mureau, oamenii erau unși cu uleiuri parfumate și înfășurați în 
bucăți de pânză. 

Abia apoi erau așezați în morminte.



Sfat pentru părinți: 

Pentru copiii care, din diverse motive, sunt anxioși, stresați sau 
agitați, putem relua un obicei vechi, al bunicilor noștri: înfășarea, 
cu rol de calmare. Rulăm copilul într-o pătură, de la umeri în jos, 
aplicând o presiune ușoară. Precum o îmbrățișare mai strânsă. 
Îmbrățișarea, prin presiunea pe care o exercită asupra corpului, 
oferă o stare de siguranță, calm, reglare emoțională. 

Cu o voce șoptită, povestim o amintire plăcută sau cântăm ceva 
blând.



La etaj, vei păși peste o podea de sticlă. 

Nu te teme, este foarte bine prinsă în perete, nu vei cădea. 

Dacă te uiți cu atenție în jos, vei observa mai multe fosile.

Aceasta este zona dedicată paleontologiei.

Paleontologia 
studiază resturile 
de animale și plante 
care au existat cu 
foarte mult timp 
în urmă și care au 
rămas îngropate în 
pământ. Acestea se 
numesc fosile.

cuvant>



Până acum ai vizitat deja parterul și etajul. Acum vei coborî la demisol.

DEMISOL



Din loc în loc vei găsi și diorame care te pot emoționa. 

Iată, o vulpe ține în bot un iepure, pe care l-a prins. Cu el își va hrăni puii.

Lupii atacă un cerb.

Așa se hrănesc animalele. Ele nu își pot cumpăra mâncarea de la magazin. 

Aceste lucruri se întâmplă mereu în natură.



Atenție!

Dacă te apropii prea mult de aceste exponate, va porni o alarmă 
foarte zgomotoasă.



În Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” avem și o peșteră. 

Aici lumina nu este foarte puternică. 

Pe jos vei vedea câteva cranii.



Iar dacă ai obosit, te poți opri oricând din vizitare. 

Poți veni din nou la muzeu într-o altă zi. 



Gata, ai vizitat tot Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.
 

Te așteptăm și data viitoare! 

Mulțumim colaboratorilor: Olga Mateescu (13 ani, afecțiune genetică rară), Rareș Balea (10 ani, diagnosticat cu autism), Ramona Stanciu 
(terapeut) și Taisia Orjehovschi (actor)


