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INTRODUCERE

Ghidul este destinat cadrelor didactice care predau elevilor disciplina școlară „Dezvolta-
rea personală”. Accentul se pune pe formarea competențelor transversale necesare 
pentru sănătatea fizică și mintală a elevilor și dezvoltarea unei identități personale 
 solide. Prin urmare, aceste competențe cuprind toate abilitățile de viață de care copiii 
și adolescenții au nevoie la școală și în situațiile de viață și, prin extindere, în viitoarea 
lor viață privată și activitatea profesională. 

CARE SUNT ABILITĂȚILE DE VIAȚĂ NECESARE PENTRU DEZVOLTAREA 
 PERSONALĂ?
Abilitățile de viață includ diferite sfere ale personalității, inclusiv:
 • abilitățile cognitive, precum abilitățile de rezolvare a problemelor, abilitățile

de  gândire creativă, abilitățile de gândire critică și abilitățile meta-cognitive,
 • abilitățile sociale, precum abilitățile de comunicare și cooperare, abilitățile

 interpersonale și empatia,
 • abilitățile de auto-conștientizare, precum auto-responsabilitatea, abilitățile de

 luare a deciziilor și abilitățile de auto-reflecție,
 • abilitățile de reglare emoțională, precum gestionarea sentimentelor, gestionarea

stresului și abilitățile de soluționare a conflictelor.

Abilitățile folosite în disciplina „Dezvoltare personală” urmează cadrul definit de Organi-
zația Mondială a Sănătății pentru abilitățile de care persoanele au nevoie pentru o viață 
de succes (2001). Este important să rețineți că toate abilitățile de viață se suprapun 
 între  ele și pot fi dezvoltate doar dintr-o perspectivă holistică. Abilitățile cognitive 
 niciodată nu pot fi deprinse fără o concentrare asupra abilităților sociale și de auto- 
conștientizare, iar abilitățile de reglare emoțională niciodată nu pot fi deprinse fără 
a se ține cont și de abilitățile sociale.

ABILITĂȚILE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ CA PARTE INTEGRANTĂ 
A ȘCOLII ȘI A VIEȚII
Educația privind dezvoltarea personală face parte din toate disciplinele școlare și 
are   întotdeauna legătură cu conținutul care se referă la etapa actuală de dezvoltare 
a  elevilor. Conținutul și sarcinile din ghidul „Dezvoltarea personală” sunt adaptate la 
 diferite grupe de vârstă și clase. Formarea abilităților de viață devine din ce în ce mai 
complexă pe  parcursul curriculumului școlar obligatoriu. Sunt predate teme similare 
în fiecare an de studiu, punându-se accentele pe aceleași abilități pe tot parcursul șco-
lar. Dezvoltarea personală începe de la o vârstă timpurie, odată cu intrarea în sistemul 
școlar, la grădiniță sau clasele primare, și durează până la încheierea învățământului 
obligatoriu. Pe parcursul experienței școlare a elevilor, abilitățile de dezvoltare persona-
lă sunt tratate sub  forma unui curriculum spiralat care este repetat în fiecare clasă la un 
nivel mai complex. 



CURRICULUMUL SPIRALIC
Curriculumul spiralat al educației privind dezvoltarea personală poate fi descris ca o 
abordare care prezintă diferite concepte principale pentru procesul de învățare, cu un 
grad de complexitate tot mai mare pe parcursul anilor școlari. Urmând paradigma lui 
Jerome Bruner, specialist în educație timpurie și psihologie, precum că „orice subiect 
poate fi predat în mod eficient, într-o formă corectă din punct de vedere intelectual, ori-
cărui copil, la orice etapă a dezvoltării”, curriculumul spiralat este principiul pedagogic 
care stă la baza disciplinei Dezvoltarea personală (Bruner, 1960). De la o vârstă frage-
dă, copiilor le sunt prezentate informații, diferite teme și sarcini, care ulterior sunt pre-
zentate în mod repetat, consolidate și valorificate continuu pe întreg parcursul școlar. 
Nu este vorba doar de iscusința la diferite abilități care va fi dezvoltată într-un mod 
 adap tabil de învățare, ci și de semnificația și importanța lucrurilor învățate, care de-
vin  parte integrantă a disciplinei Dezvoltarea Personală. Prin urmare, această viziune 
conectată a unui curriculum spiralat este construită în jurul ideilor, principiilor și valori-
lor care sunt considerate importante și valoroase atât pentru elevi, pe măsură ce se 
 maturizează, cât și pentru societate în general. De asemenea, în cadrul discipline șco-
lare „Dezvoltare personală” se realizează conform abordării și paradigmei de învățare pe 
tot parcursul vieții. 
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CUM SUNT ORGANIZATE DIFERITE ABILITĂȚI?
Competențele disciplinei „Dezvoltare personală” sunt predate în cadrul a cinci module 
diferite, care cuprind cinci concepte principale. Acestea sunt:

Modulul 1 — Identitatea personală și relaționarea armonioasă 
Identitatea personală și relaționarea armonioasă care pune accent 
pe cunoașterea și acceptarea de sine, explorarea și autoevaluarea 
resurselor personale, familia ca valoare: responsabilități, roluri 
de gen, stereotipuri, comunicarea asertivă, non-conflictuală și 
non-violentă, autoeducare etc.

Modulul 2 — Asigurarea calității vieții
Asigurarea calității vieții, pune accent pe integritate, gestionarea 
eficientă a resurselor, responsabilitatea pentru o dezvoltarea 
 durabilă, buna gospodărire etc.

Modulul 3 — Modul de viață sănătos 
Modul de viață sănătos îi ghidează pe elevi în aspecte ce țin de 
 sănătatea fizică și emoțională, alimentația sănătoasă, contracara-
rea viciilor: drogurile, alcoolul, fumatul, influențele  negative de 
 diferit gen etc.

Modulul 4 — Proiectarea carierei profesionale 
și dezvoltarea spiritului antreprenorial
Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antre-
prenorial, pune accent pe înțelegerea profesiilor din perspectiva 
pieței muncii, planificarea carierei și luarea deciziilor de carieră, 
antreprenoriatul ca opțiune de carieră etc.

Modulul 5 — Securitatea personală
Securitatea personală, oferă elevilor contextul de formare a unui 
comportament orientat spre asigurarea securității proprii și a 
 celorlalți.



Aceste module sunt folosite drept concepte principale în orice Ghid de „Dezvoltare 
 personală”. Proiectele didactice pentru un an școlar sunt desfășurate, la fiecare modul 
revenind în mod specific în jur de patru proiecte. Prin urmare, Ghidul pentru fiecare clasă 
conține în total 20 de proiecte. Cu toate acestea, temele și sarcinile pentru elevi se 
 suprapun uneori și în module. De exemplu, o sarcină la modulul privind modul de viață 
sănătos se va referi și la aspecte legate de asigurarea calității vieții și a artei cunoașterii 
de sine, o sarcină la modulul privind proiectarea carierei profesionale pentru elevii mai 
mari se va referi și la aspecte legate de cunoașterea de sine și asigurarea calității vieții 
etc. Prin urmare, în cadrul disciplinei „Dezvoltare personală”, chiar dacă sunt structurate 
în aceste cinci module, sarcinile nu pot fi privite ca separate între ele.
Abordarea modulară nu semnifică o delimitare strictă a problematicii abordate, ci in-
sistă asupra unei intervenții educaționale cu un pronunțat caracter integrator, specific 
dezvoltării competențelor. Demersul integrator este aplicat atât în cadrul fiecărui mo-
dul, între cele cinci module, cât și în valorificarea achizițiilor din cadrul altor discipline 
școlare, precum și din mediul de viață al elevului. Curriculumul dat folosește această 
abordare deoarece disciplina Dezvoltarea Personală se axează pe dezvoltarea compe-
tențelor, mai ales a valorilor și atitudinilor.

CUM AR TREBUI SĂ PREDAU MODULELE?
Acest Ghid este structurat într-o ordine cronologică progresivă în care urmează a fi 
 predate modulele și atribuite proiectele. Vă recomandăm să urmați această schemă, 
 deoarece diferitele abilități de viață se formează prin aplicarea principalelor concepte 
ale demersului pedagogic. Metodele de învățare utilizate în Dezvoltarea personală se 
axează pe metodele de învățare bazată pe sarcini și prin cooperare. Ambele metode 
au  la  bază o concepție cognitiv-constructivistă a învățării, în care elevii își formează 
 cunoștințele prin auto-implicare într-o anumită sarcină în mod individual, prin schimbul 
de cunoștințe în cadrul unor discuții cu un coleg sau într-un grup și prin împărtășirea 
rezultatelor cu clasa. Principiul „gândiți – lucrați în perechi – comunicați” se regăsește 
în  mai multe sarcini și contribuie la dezvoltarea abilităților sociale și de cooperare. 
 Reflecția de sine stătătoare și reflecția împreună cu alți colegi asupra proceselor de 
 învățare reprezintă o parte importantă a dezvoltării personale și se poate regăsi în 
 cadrul diferitor proiecte. 

CE ROL AM ÎN CALITATE DE CADRU DIDACTIC?
Rolul cadrului didactic în implementarea disciplinei „Dezvoltare personală” este să 
 inițieze și să orienteze procesele de învățare, să antreneze și să însoțească elevii în 
procesul de învățare și să-i ajute să depășească dificultățile. Cadrele didactice trebuie 
să înțeleagă că pentru aceasta ar trebui să se transforme din lectori în facilitatori. 
Această transformare se referă și la evaluarea proceselor de învățare, a realizări-
lor  și  a  rezultatelor învățării. În cadrul lecțiilor de „Dezvoltare personală”, elevii sunt 
 rugați să găsească propriile căi de a rezolva o problemă, de a evalua o situație, de a 



evalua critic diferite modalități de soluționare. Prin urmare, rezultatele și produsele 
elevilor sunt privite din perspectiva unui standard orientat spre fiecare elev în parte. 
Rezultatele dezvoltării personale nu pot fi clasificate în mod sumativ într-un statut 
 social. Procesele de învățare trebuie evaluate în mod formativ: cadrele didactice 
 monitorizează și evaluează continuu procesele de învățare ale elevilor, nu doar rezul-
tatele acestora. Opiniile individuale devin o parte foarte importantă în activitatea 
 cadrelor didactice. 

CUM ESTE STRUCTURAT GHIDUL?
Orice Ghid pentru cadrele didactice la Dezvoltarea personală este structurat în ace-
lași mod. La paginile următoare cadrele didactice pot găsi o descriere mai detaliată 
a modulelor și abilităților de viață pentru fiecare clasă în parte. Astfel, fiecare ghid va 
avea 20 de proiecte de lecții, împărțite în cele cinci module. Toate proiectele sunt 
structurate la fel. În partea stângă, cadrele didactice pot găsi obiectivele, abilitățile 
și prezentarea ordinii de predare, durata aproximativă de timp necesară, materialele 
și pregătirea necesară pentru realizarea sarcinii. Unele proiecte constau într-un pro-
ces de învățare din două părți, și presupun teme pentru acasă și analiza lor la lecția 
următoare. Mai jos poate fi găsită o descriere didactică detaliată pas cu pas. În partea 
dreaptă sunt prezentate instrucțiunile pentru elevi și exemple (schițe) cu posibile pre-
zentări la tablă sau fișe de lucru. Într-o secțiune specială cu alternative/indicații sunt 
oferite informații despre posibile forme de diferențiere și adaptare pentru scopuri 
specifice sau aspecte sensibile, cu potențiale riscuri care trebuie minimizate și luate 
în considerare (de exemplu, structura specială a unui grup, alte forme de prezentare, 
alternative ale jocurilor etc.). 

CE MATERIAL TREBUIE SĂ FOLOSESC SUPLIMENTAR?
În acest ghid sunt indicate materialele necesare pentru fiecare sarcină. Ar putea fi 
 nevoie de hârtie, pixuri, creioane colorate, dar și de telefoane mobile sau calculatoare. 
La unele proiecte, cadrele didactice vor trebui să descarce materiale suplimentare de 
pe internet, după cum va fi indicat, sau să se bazeze pe cunoștințele și experiențele acu-
mulate anterior. Dacă este cazul, acest lucru este indicat.

UNDE ÎȘI NOTEAZĂ ELEVII SARCINILE REALIZATE?
În cadrul disciplinei Dezvoltarea personală pot fi folosite diferite materiale de lucru. 
 Întrucât elevii nu au manual, cadrele didactice pot decide cum ar dori ca aceștia să-și 
noteze sarcinile realizate. 
 • Elevii lucrează pe fișele individuale pe care le primesc de la cadrul didactic.

 Toate  fișele sunt apoi adunate într-un portofoliu. Un astfel de portofoliu, ușor de
 realizat, poate fi creat la începutul anului școlar pentru lecțiile de „Dezvoltare
 personală”. În acest portofoliu pot fi adăugate cu ușurință materiale suplimentare
(fotografii etc.).



 • Elevii pot folosi caiete la dezvoltarea personală, la fel cum o fac și la alte discipline.
În aceste caiete ei vor include toate schițele, notițele, eseurile etc. Sunt ca niște
 jurnale personale unde lucrurile nu se pot pierde. Caietele pot fi decorate după
 placul fiecăruia.

 • Cadrele didactice le pot solicita părinților să le cumpere copiilor caiete individuale.
În funcție de situația socio-economică a părinților, despre acest lucru se poate
 discuta la o ședință cu părinții, drept subiect introductiv.

CUM ÎMI EVALUEZ PROPRIA PREDARE? 
Ca și în toate formele de predare, este important să evaluăm și să reflectăm periodic 
asupra propriului proces de predare. Acest lucru se poate face prin autoevaluare, utili-
zând întrebări de bază care se axează pe obiectivele stabilite, competențele elevilor, 
 rezultatele învățării, activitatea elevilor etc. Reflecția poate fi realizată, de asemenea, 
împreună cu un coleg, după asistarea reciprocă la lecțiile de „Dezvoltare personală”. 
Pentru aceasta se recomandă stabilirea unor repere de observare și comunicarea 
 acestora partenerului înainte ca asistările la lecții să aibă loc. Acest lucru este necesar 
pentru a obține ceva concret din acest schimb de experiență. Feedbackul trebuie oferit 
în mod critic-constructiv și discutând față în față.

CUM SUNT PĂRINȚII INTEGRAȚI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ?
Lecțiile de „Dezvoltare personală” au loc la școală. Totuși, în cazul a mai multe sarcini 
elevii vor avea teme pentru acasă, pentru care ar putea fi necesar să solicite anumite 
informații de la părinți sau rude (de exemplu, despre biografia lor, despre reguli, despre 
trecut etc.). Vă recomandăm ca la începutul anului școlar, la o ședință cu părinții, să le 
faceți o prezentare generală despre lecțiile de „Dezvoltare personală”. Părinții și familiile 
sunt o parte importantă a procesului de dezvoltare personală, întrucât consolidează și 
influențează aspecte legate de identitate, norme, valorile și perspectivele viitoare ale 
elevilor. Cadrele didactice trebuie să le povestească părinților despre specificul orelor 
de „Dezvoltare personală”, să le descrie în linii generale fiecare modul și modalitatea 
în  care elevii vor lucra la lecții (nu doar individual, ci și în perechi sau în grupuri etc.). 
 Părinții pot fi încurajați să joace un rol activ în procesele de învățare ale copiilor lor și 
să se asocieze cu școala într-un mod pozitiv.
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1 –  Activitatea 11 –  Activitatea 1
Acesta sunt euAcesta sunt eu

1. Copiii stau în bănci. Distribuiți fișele
de lucru și prezentați-i pe Anca și
pe  Cătălin. Lăsați-i pe copii să descrie
imaginea. → pagina 9

2. Prezentați-le figura schițată pe fișa
de  lucru.

3. Copiii colorează imaginea și desenează
o față și haine. Când au terminat, se
plimbă prin clasă și se uită la desenele
celorlalți copii.

Copiii se întorc înapoi în cerc. Își prezintă 
propriile desene spunând două lucruri 
despre ei înșiși: ”Acesta sunt eu. Numele 
meu este ... Am ... (păr șaten, ochi albaștri, 
o fustă frumoasă, etc.). Profesorul le
spune să aleagă un lucru pe care să-l
spună. Apoi copiii repetă: ”Aceasta este ...
Ea are ... Foarte bine ai făcut, (numele)!”
Toți copiii bat din palme și fiecare copil
primește aplauze pentru ce a făcut.

PaPa i de urmati de urmat

• Joc de salutări• Joc de salutări
Copiii se plimbă prin clasă. Li se
pune muzică. Când muzica se
 oprește, copiii trebuie să se oprească
și să se salute unul pe altul cu o
strângere de mână, bătând palma,
atingându-și palmele ridicând
mâna, folosind doar degetul mic,
atingându-și unul altuia nasul, etc.,
și spunând: ”Numele meu este...”
Profesorul le dă instrucțiuni, înainte
să înceapă muzica, în ce fel să se
salute.

•• Cine stă  lângă  mine?Cine stă  lângă  mine?
Toți copiii stau pe scaune într-un
cerc. Un scaun este liber. Copilul
care stă la stânga scaunului liber
 începe: ”Locul din dreapta mea este
liber, vreau să vină lângă mine... ”.
Copilul strigat vine și se așează
 lângă primul copil. Apoi începe
 următorul copil care stă la stânga
scaunului liber. Profesorul trebuie
să aibă grijă să nu fie aleși  mereu
aceiași copii care să-și schimbe
 locurile.

Activitatea:
Te prezinți și te joci cu ceilalți. 
Te desenezi. Afli numele prietenilor 
tăi. 

Modalitatea de lucru:
Cu tot grupul, apoi individual

Material:
▪ fișe de lucru → pagina 11
▪ creioane colorate

45 '

Clasa 1, Modulul «Identitatea personală și relaționarea armonioasă», Activitatea 1



Acesta sunt euAcesta sunt eu

Acesta sunt eu:

Clasa 1, Modulul «Identitatea personală și relaționarea armonioasă», Activitatea 1



1 –  Activitatea 21 –  Activitatea 2
Îmi plac animaleleÎmi plac animalele

• Gui• Gui ă , purceluă , purcelu ule, guiule, gui ăă
Copiii se așează din nou în cerc.
 Profesorul alege un copil care să fie
”fermierul”. Toți ceilalți copii sunt
purcelușii. Fermierul este legat
la ochi și stă în mijlocul cercului.
Fermierul este învârtit de trei ori
și începe să se plimbe prin cerc.
Se așează în poala unui purceluș și
spune: ”Guiță, purcelușule, guiță”.
Când purcelușul guiță, fermierul
 trebuie să ghicească numele copilu-
lui. Dacă fermierul a ghicit cine
este, atunci este rândul purcelușului
 ghicit să fie fermierul. Dacă nu,
 fermierul este învârtit încă o dată și
merge să se așeze în poala altui
 purceluș.

• Joc de salutări • Joc de salutări →→ pagina 10 pagina 10

• Cine stă  lângă  mine? • Cine stă  lângă  mine? →→ pagina 10 pagina 10

• Pisica • Pisica i pisicui pisicu ulul
Un copil este mama pisică și așteaptă
în colțul clasei. La celălalt colț,  copiii
(sau profesorul) arată spre un anu-
mit copil, iar acesta va fi pisicuțul.
Toți copiii se plimbă prin clasă ca
 niște pisici. Din când în când pisicu-
țul zice ”miau”. Mama pisică trebuie
să-și găsească pisicuțul. Ea spune
când crede că l-a găsit. Un alt copil
poate fi apoi mama pisică.

Activitatea:
Le povestești celorlalți ce-ți place 
ție. Înțelegi că fiecare dintre voi 
este diferit.

Modalitatea de lucru:
Cu tot grupul, apoi individual

Material:
▪ fișe de lucru → pagina 13
▪ creioane colorate

45 '

1. Copiii stau pe scaune. Profesorul
 întreabă: ”Cui îi plac pisicile și pisicuții?”
Copiii ridică mâna. Profesorul găsește
și alte exemple (câini, elefanți, tigrii,
balene, delfini, cai, etc.).

2. Prezentați-le fișa de lucru: ”Ce animale
le plac Ancăi și lui Cătălin?” Copiii vor
descrie animalele și le vor spune numele.

3. Copiii colorează animalele care le plac
și lucrează singuri.

4. Când copiii au terminat, își iau fișele
de lucru și se așează într-un cerc.
 Profesorul întreabă: ”Cui îi place...?”
 Copiii care au colorat animalul respectiv
ridică mâna. Profesorul pune întrebări
de câteva ori.

PaPa i de urmati de urmat

Clasa 1, Modulul «Identitatea personală și relaționarea armonioasă»», Activitatea 2



Îmi plac animaleleÎmi plac animalele

Clasa 1, Modulul «Identitatea personală și relaționarea armonioasă»», Activitatea 2



3 –  Activitatea 43 –  Activitatea 4
HaideHaide i să facem pacei să facem pace

• Desene pe spate• Desene pe spate  →→  pagina 14pagina 14

• Sculptor • Sculptor i sculptorii sculptori ăă
Unul dintre copii este marmura
care trebuie să ia o anumită formă
și stă în picioare fără să se miște.
Celălalt copil este ”sculptorul”.
Primul pas este acela de a crea
sculptura atingând copilul și în-
torcându-l sau îndoindu-l în poziția
dorită. Apoi copiii schimbă rolurile.

1. Profesorul distribuie și explică fișele
de lucru, spunându-le copiilor că este
vorba de o ceartă, dar că aceasta nu este
în ordinea corectă. Copiii decupează
imaginile și le pun în ordinea corectă
(individual).

2. Profesorul verifică fișele de lucru. Copiii
pot lipi imaginile pe o altă foaie de hârtie.

3. Întrebări pe care profesorul le-ar putea
pune într-o eventuală discuție:
▪ Cum se simte Anca?
▪ Cum se simte Cătălin?
▪ De ce e Anca supărată?
▪ De ce e Cătălin supărat?

4. Joc pe roluri: Pe perechi, copiii joacă
sceneta cu o altă soluție la sfârșit.

5. Câțiva dintre copii se oferă voluntari
pentru a juca sceneta respectivă în fața
clasei.

PaPa i de urmati de urmat

Activitatea:
Discutați din ce motive vă certați și 
cum puteți rezolva neînțelegerile.

Modalitatea de lucru:
Toată clasa, apoi pe perechi, 
iar apoi în grupuri 

Material:
▪ fișe de lucru → pagina 47
▪ foi de hârtie A4
▪ foarfeci

45 '

Clasa 1, Modulul «Asigurarea calității vieții», Activitatea 1



HaideHaide i si s  facem pace  facem pace 

Clasa 1, Modulul «Asigurarea calității vieții», Activitatea 1



3 –  Activitatea 13 –  Activitatea 1
Prietenii sunt importanPrietenii sunt importan i

• Mă  a• Mă  a ez în poala taez în poala ta
Toată clasa stă într-un cerc. Toți
 copiii se întorc spre dreapta, în așa
fel încât să stea cu spatele la ur-
mătorul copil. Apoi se așează foarte
aproape unul de altul și, după ce
profesorul a numărat până la trei,
se așează pe genunchii copilului
din spatele lor. Apoi, după ce s-au
așezat toți, încearcă împreună să
facă câțiva pași.• Traseu pe dibuite• Traseu pe dibuite

Profesorul pregătește un mic traseu
în clasă. De exemplu, un slalom
printre scaune, mers de-a bușilea
pe sub o masă, sărituri peste o
 linie, mers drept înainte, etc. Copiii
fac probele din circuit pe perechi.
Un copil este legat la ochi, celălalt
trebuie să-l conducă prin traseu.
Se poate folosi în acest scop și holul
grădiniței. Se poate juca acest joc și
afară, în aer liber. După un anumit
timp, copiii își schimbă rolurile.

1. Toată clasa stă în cerc. Copiii se uită
la imaginea în care se vede cum Anca și
Cătălin se joacă cu prietenii lor. Apoi
vorbesc despre această imagine. → pagina 39

2. După aceea, profesorul le atrage atenția
asupra scenei cu Marian, Cătălin, și Anca.
Profesorul joacă sceneta de la pagina
următoare.

3. Discuție despre prietenie. Întrebări
 posibile:
▪ Ce credeți despre comportamentul lui

Marian?
▪ Dar despre cel al lui Cătălin? Dar al Ancăi?
▪ Ce face un bun prieten?

4. Profesorul distribuie personajele în clasă.
Copiii le decupează și le pot chiar colora.
Profesorul îi ajută să lipească personajele
pe niște bețigașe.

5. În grupuri de trei, copiii joacă apoi sceneta
respectivă. Pot adapta scenariul dacă vor.

6. Unul dintre grupurile de copii poate chiar
să joace sceneta în fața clasei (în cerc).

PaPa i de urmati de urmat

Activitatea:
Te gândești ce înseamnă pentru 
tine să ai prieteni și discutați 
ce reprezintă pentru voi un bun 
prieten. 

Modalitatea de lucru:
Individual, pe perechi și apoi cu 
toată clasa

Material:
▪ creioane colorate
▪ foarfeci
▪ lipici
▪ scobitori sau bețișoare de

înghețată
▪ bucăți de pânză pentru a lega la

ochi jumătate din copii din clasă

60 '

Clasa 1, Modulul «Asigurarea calității vieții», Activitatea 2



Sceneta: Sceneta: 

Cu cât mai mulCu cât mai mul i, i, 
cu atât mai bine! cu atât mai bine! 

Cătălin și Marian se joacă cu un joc cu bile, iar Anca se apropie de ei. 
Stă un timp lângă ei și se uită ce fac.

Anca:Anca: Pot și eu să mă joc cu voi? Mă pricep și eu la jocul ăsta cu bile.

C t lin:lin: Sigur că da, uite, pot să-ți dau câteva din bilele mele.

Marian:Marian: Nu-mi place să mă joc cu fetele. Spune-i să plece de-aici,
Cătălin!

C t lin:lin: Hai, Mariane. Anca e prietena mea! Nu pot să-i spun să
plece de-aici.

Marian:Marian: Bine, atunci eu nu mai sunt prietenul tău. Eu nu mă
joc cu fetele. Îmbufnat, se întoarce cu spatele la Marian și la Anca.

Anca:Anca: Zâmbind Hai, Mariane, nu ne strica acum tot cheful!
O să-l mai ai pe Marian din nou și numai pentru tine. Trebuie să 
plec oricum acasă în câteva minute ca s-o ajut pe mama prin 
casă. Sau poate ți-e frică că pierzi, dacă joci împotriva unei fete?

Marian:Marian: Nu mi-e frică! Doar că nu-mi place să mă joc cu fetele.
Stă tot bosumflat

C t lin:lin: Măcar încearcă! O să vezi, e distractiv când te joci cu Anca.
Îi dă lui Marian un ghiont în spate Fă-o pentru mine, dragă prietene!

Marian:Marian: se destinde puțin și zâmbește șovăitor Bine, în regulă. O să
încerc. Dar dacă nu mi se pare distractiv, n-o să mă mai joc cu voi.

Anca:Anca: Ura, pot să mă joc cu voi! O să vezi, cu cât mai mulți, cu atât
mai bine. Îl bate ușor pe umăr pe Marian și bate palma cu Cătălin.

Clasa 1, Modulul «Asigurarea calității vieții», Activitatea 2



Prietenii sunt importanPr ietenii sunt importan i

Clasa 1, Modulul «Asigurarea calității vieții», Activitatea 2



4 –  Activitatea 14 –  Activitatea 1
Spun mulSpun mul umesc corpului meu umesc corpului meu 

1. Copiii stau în cerc. Profesorul roagă unul
dintre copii:
▪ să meargă într-un picior prin clasă
▪ să bată din palme folosind o singură

mână 
▪ să închidă ochii, să se întoarcă cu fața la

tablă și să descrie peretele opus tablei.

 Pot încerca și alți copii. Puteți să faceți 
 așa ceva?

2. Profesorul dă copiilor următoarele
 instrucțiuni:
”Desenează o parte a corpului tău care
îți place foarte mult și gândește-te la
anumite calități sau abilități pentru care
ai vrea să-i mulțumești. Arată desenul
tău, fii recunoscător părții respective și
spune-i mulțumesc”.

3. Copiii își prezintă desenele. Dacă vor, și
ceilalți copii pot să mulțumească acelei
părți a corpului, spunând de exemplu:
▪ ”Îți multumesc, limbă, pentru că sunt în

stare să gust mâncare nemaipomenită.”
▪ ”Îți mulțumesc, mână, pentru că sunt

în stare să desenez.”

Activitatea:
Înveți să-ți apreciezi propriul corp 
și că îți permite să faci atâtea 
lucruri.

Modalitatea de lucru:
Împreună cu tot grupul, apoi 
singuri

Material:
▪ fișe de lucru → pagina 55
▪ creioane colorate

45 '

PaPa i de urmati de urmat

Clasa 1, Modulul «De viață sănătos», Activitatea 1



SpunSpun MULMUL UMESCUMESC corpului meucorpului meu
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4 –  Activitatea 24 –  Activitatea 2
SimSim urile meleurile mele

• Mâini calde de soare• Mâini calde de soare
Copiii stau așezați în cerc și închid
ochii. Profesorul joacă rolul soarelui
care încălzește cu razele lui și îi
 trezește pe copii, unul după altul.
Își freacă mâinile una de alta
ca să le încălzească și le pune apoi
pe spatele copiilor. Cel care a fost
trezit de soare, se ridică și merge la
locul lui.

• Cercul de bătăi• Cercul de bătăi
Copiii se așează în genunchi și își
pun palmele pe podea, în așa fel încât
să formeze un cerc. Mâna unui copil
va fi între mâinile unui alt copil, ca la
un fermoar. Apoi, o mână bate prima
de podea, apoi următoarea, și apoi
următoarea, de la dreapta la stânga.
Copiii trebuie să se uite atât la propri-
ile mâini cât și la mâna colegului de
lângă ei și să-și sincronizeze bătăile.
După ce au exersat îndeajuns, poate
fi introdus un nou element: Atunci
când o mână bate de două ori de
 podea, trebuie să se schimbe direcția.

1. Profesorul povestește despre cele cinci
simțuri: văz, auz, miros, gust și pipăit.
Cu aceste simțuri luăm legătura cu lumea
care ne înconjoară.

2. Copiii colorează simțurile și se gândesc
la cel preferat.

3. Își pun la încercare simțurile. Profesorul
pune la încercare, împreună cu copiii,
diferite simțuri:
▪ Văz: încearcă să vadă un desen mic

aflat foarte departe 
▪ Auz: încearcă să audă un clopoțel care

sună foarte încet
▪ Miros: miroase un parfum sau o floare.
▪ Gust: gustă sare sau zahăr (de pe deget).
▪ Pipăit: atinge ceva foarte moale (blană,

ursuleț de pluș etc.)

4. Copiii discută care este simțul lor preferat.

5. Desenează în cerc simțul lor preferat și
dedesubt un alt desen care să reprezinte
ceva ce poate simțul lor preferat să
vadă, să audă, să miroasă, să guste sau
să pipăie.

6. Discută apoi cu un partener.

Activitatea:
Devii conștient de simțurile tale 
atât de diferite și de ceea ce 
ne permit ele să învățăm despre 
lumea din jurul nostru.

Modalitatea de lucru:
Singur, apoi cu un partener, 
iar apoi cu întregul grup

Material:
▪ fișe de lucru → pagina 57
▪ creioane colorate
▪ clopoțel
▪ parfum sau floare
▪ sare sau zahăr
▪ o bucată de blană sau

un ursuleț de pluș

45 '

PaPa i de urmati de urmat

Clasa 1, Modulul «De viață sănătos», Activitatea 2



SimSim urile meleurile mele
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6 –  Activitatea 16 –  Activitatea 1
Pregătirea serbării de jocuriPregătirea serbării de jocuri

• Spune-mi un secret? • Spune-mi un secret? →→ pagina 48 pagina 48
și/sauși/sau Unde e comoara?  Unde e comoara? →→ pagina 15 pagina 15

• Joc de salutări • Joc de salutări →→ pagina 10 pagina 10

• Lansăm racheta • Lansăm racheta →→ pagina 68 pagina 68

1. Copiii stau în cerc și descriu și discută
imaginea de la capitolul 6.

2. Profesorul le explică activitatea de
 pregătire a serbării de jocuri. Discută cu
toții anumite reguli. Se adună regulile
pe care le știu copiii, iar profesorul
le  arată regulile de pe fișele de lucru
(→ pagina 83) și le explică. Regulile sunt
expuse în clasă.

3. Profesorul le spune că la petrecere vor
fi zece jocuri de jucat împreună cu
 părinții lor. Toate jocurile sunt pe o listă.
Copiii vor purta lista la gât și vor bifa
jocurile pe care le-au jucat.

4. Copiii lucrează pe perechi, decupează
toate listele și leagă câte un șnur de 
fiecare. Profesorul scrie numele fiecărui 
copil pe listă și le adună din nou. 

PaPa i de urmati de urmat

Activitatea:
Începeți să pregătiți împreună 
cu profesorul serbarea de jocuri. 
Învățați că aveți nevoie de reguli 
pentru a vă juca împreună.

Modalitatea de lucru:
Pe perechi, apoi în grupuri, 
iar apoi cu toată clasa

Material:
▪ foarfeci
▪ listă cu jocuri
▪ bucăți de șnur
▪ materialele necesare pentru

jocurile pe care le veți juca

45 '

Clasa 1, Modulul «Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial», Activitatea 1
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REGULIREGULI când lucr când lucr m m 
sau ne jucsau ne juc m împreunm împreun

Nu-i lovi pe ceilalNu-i lovi pe ceilal i.i.

Nu str ica nimic.Nu str ica nimic.

La sLas -i -i i pe ceilali pe ceilal i i 
s  participe.  participe. 

Când ai terminat de jucat Când ai terminat de jucat 
sau de lucrat, pune toate sau de lucrat, pune toate 
 lucrur ile înapoi la locul lor. lucrur ile înapoi la locul lor.

Împarte cu ceilalÎmparte cu ceilal i.i.

Clasa 1, Modulul «Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial», Activitatea 1
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6 –  Activitatea 26 –  Activitatea 2
RepetiRepeti iaia

• Bătăilă  • Bătăilă  →→ pagina 73 pagina 73

• Mingea de adio • Mingea de adio →→ pagina 58 pagina 58

• • arpele muzical arpele muzical →→ pagina 32 pagina 32

• Lansăm racheta • Lansăm racheta →→ pagina 68 pagina 68

1. Profesorul explică copiilor că vor repeta
jocuri și cântece pentru serbarea de
jocuri.

2. Propunerile următoare sunt doar câteva
idei pentru elementele care ar putea face
parte din programul serbării:
▪ ”Îmi plac animalele”, ”Măști de animale

haioase”, ”Sunete de animale” și
”Sunt un animal”  (→ capitolul 1)

▪ ”Programul de antrenament în
 sentimente” (→ capitolul 3)

▪ Un cântec, de exemplu ”Happy”, sau un
alt cântec despre sentimente (→ capitolul 3)

▪ Scenete:
→ ”Cu cât mai mulți, cu atât mai bine”,
 ”Haideți să facem pace” (→ capitolul 3)
→ ”Măști de animale haioase” (→ capitolul 1)

3. Acordați-vă timpul necesar pentru a
exersa și repeta de mai multe ori.
 Asigurați-vă că fiecare copil va avea un
rol sau va prezenta ceva.

4. Profesorul le aduce aminte copiilor care
sunt regulile și verifică împreună cu
ei  lista cu punctele cele mai importante
(→ pagina 86). Apoi copiii fac repetițiile
 pentru serbare.

PaPa i de urmati de urmat

Activitatea:
Repeți programul și înveți rolul 
pe care îl vei avea la serbarea 
de jocuri.

Modalitatea de lucru:
Pe perechi, apoi în grupuri 
și apoi cu toată clasa

Material:
▪ în funcție de jocurile și
  programul pe care l-ați ales 

45 '

Clasa 1, Modulul «Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial», Activitatea 2



VorbVorbe te tare !e tare !

VorbeVorbe te clar !te clar !

Uită-te la public !Uită-te la public !

Dacă arăDacă ară i ceva, i ceva, 
asigură-te că toasigură-te că to i pot vedea.i pot vedea.

Nu fi timid !Nu fi timid !

Reguli pentru serbareReguli pentru serbare

Clasa 1, Modulul «Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial», Activitatea 2



4 –  Activitatea 34 –  Activitatea 3
Sănătos Sănătos i nesănătos i nesănătos 

• Mingea de adio• Mingea de adio
Toți copiii stau într-un cerc. Un copil
ține o minge în mână. Salută un
 copil, îi aruncă mingea și îi spune:
”La revedere, Cătălin!” Cătălin
 prinde mingea, salută și el și spune
”La  revedere, Anca!”. Cătălin iese
din cerc. Apoi copiii continuă. Jocul
se încheie când nu mai este nici un
copil în cerc.

• Salată  de fructe• Salată  de fructe
Copiii sunt așezați într-un cerc.
 Profesorul împarte copiii în ”grupuri
de fructe” (de exemplu, 5 copii sunt
căpșuni, 5 copii sunt mere, 4 sunt
banane, etc.). Este ales un copil care
să stea în mijlocul cercului. Scaunul
lui este scos din cerc. Apoi profe-
sorul strigă două fructe, de exemplu
căpșuni și mere. Atunci copiii din
cele două grupuri trebuie să-și
schimbe locurile, iar copilul din
 mijloc trebuie să încerce să prindă
un loc liber. Copilul rămas fără loc
este acela care stă apoi în mijlocul
cercului. Dacă profesorul spune
 ”Salată de fructe”, atunci toți copiii
trebuie să se ridice și să-și schimbe
locurile.

1. Apoi profesorul începe discuția: ”Fructele
sunt sănătoase. Ce nu este sănătos?”
Copiii răspund. ”Puteți să vă gândiți și la
lucrurile pe care le faceți voi și care
sunt sănătoase sau nesănătoase?” Copiii
povestesc ce știau până acum despre
acest subiect.

2. După aceea profesorul continuă:
 ”Priviți imaginile de pe fișele de lucru.
Bifați o figură zâmbitoare lângă imaginea
cu o activitate sănătoasă și o figură
tristă lângă ceva nesănătos”.

3. Copiii compară apoi rezultatele cu cele
ale vecinilor lor.

PaPa i de urmati de urmat

Activitatea:
Câteva activități pe care le facem zi 
de zi sunt sănătoase, iar altele nu. 
Devii conștient de aceste aspecte.

Modalitatea de lucru:
Individual, împreună cu părinții, 
apoi cu întregul grup

Material:
▪ fișe de lucru → pagina 59
▪ creioane colorate
▪ minge

45 '

Clasa 1, Modulul «Securitatea personală», Activitatea 1



S n tos tos i nesi nes n tostos

S  faci  faci 
sport afarsport afar

S  te ui te ui i mult i mult 
 la televizor   la televizor

S  faci  faci 
un duun du

S  m m nânci nânci 
cartofi prcartofi pr jiji i

S  m m nânci nânci 
un mun m r

S  te speli  te speli 
pe dinpe din i

Clasa 1, Modulul «Securitatea personală», Activitatea 1



1. Profesorul arată copiilor o bucată de
hârtie: ”Ce poți să faci cu o bucată de
hârtie?” Copiii își exprimă cele mai
diferite păreri, chiar și pe cele mai ieșite
din comun. Profesorul îi ascultă pe toți.

2. Profesorul le explică problema canguru-
lui: Anca și Cătălin au văzut acest cangur
la grădina zoologică. S-a lovit la picior
în timp ce sărea de colo colo. Acum nu
se poate mișca și trebuie dus la veterinar,
adică la un doctor pentru animale.
Cum îl pot ei duce la veterinar?

3. Copiii desenează patru feluri diferite
de a-l duce pe cangur până la veterinar.

4. Când au terminat, profesorul îi roagă să
se așeze din nou în cerc și să-și prezinte
soluțiile.

PaPa i de urmati de urmat

• Bătăilă  • Bătăilă  →→ pagina 73 pagina 73

• Facem prăjituri• Facem prăjituri
Pe perechi. Un copil stă jos, iar celă-
lalt stă în picioare în spatele lui.
 Profesorul oferă instrucțiunile pentru
”prăjituri”. De exemplu: ”Întâi bruta-
rul rulează și întinde coca pe masă.”
Copilul care stă in picioare trebuie
să întindă coca cu mâinile lui pe
spatele celuilalt copil. ”După ce a
 întins coca, brutarul trebuie să facă
prăjituri. Pentru aceasta folosește
anumite forme.” Copilul care stă in
picioare desenează pe spatele celui-
lalt copil diferite forme. Copilul tre-
buie să ghicească ce fel de formă
este. ”Apoi prăjiturile sunt puse la
cuptor”. Copilul care stă in picioare
pune amândouă mâinile pe spatele
celuilalt copil și mișcă prăjiturile.
”După ceva timp, prăjiturile sunt
gata. Brutarul le scoate de la cuptor”.
Copilul trebuie să sufle peste ele.

• Un păianjen în plasă• Un păianjen în plasă   →→ pagina 73  pagina 73 
sausau Ce s-a schimbat? Ce s-a schimbat?   →→ pagina 71 pagina 71

•• De-a De-a optituloptitul
Copiii stau in cerc. Profesorul înce-
pe și șoptește la urechea copilului
de lângă el o scurtă propoziție.
 Acesta trebuie să transmită mai
 departe  copilului de lângă el mesa-
jul primit. La sfârșit, ultimul copil
va spune mesajul cu voce tare.
Va fi amuzant să se constate cât de
mult s-a schimbat. Apoi profesorul
indică un alt copil care să înceapă
să șoptească.

Activitatea:
Găsești o soluție la o problemă 
dată și compari soluția ta cu ideile 
altor copii. 

Modalitatea de lucru:
Cu tot grupul, apoi individual

Material:
▪ fișe de lucru → pagina 76
▪ creioane colorate

45 '

5 –  Activitatea 45 –  Activitatea 4
Pot să rezolv o problemăPot să rezolv o problemă

Clasa 1, Modulul «Securitatea personală», Activitatea 2



Pot sPot s  rezolv o problem rezolv o problem

Adaptat după: Shapiro, S. (2000): Thinking skills. A&C Black. London.

Clasa 1, Modulul «Securitatea personală», Activitatea 2



DEZVOLTAREA PERSONALĂ 
 
II) PLANURI DE LECȚII 
 
B) CLASA 2 
 
 
 
 
 
Modulul «Identitatea personală și relaționarea armonioasă» 
 
Activitatea 1 Unde aparțin eu?  
 
Activitatea 2 Degetele mele mă fac special 
 
Modulul «Asigurarea calității vieții» 
 
Activitatea 1 Cum mă simt când ... 
 
Activitatea 2 Familia mea este fericită când ... 
 
Modulul «Modul de viață sănătos»  
 
Activitatea 1 Lucrurile care îmi plac 
 
Activitatea 2 Ce nu ne place 
 
Modulul «Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial» 
 
Activitatea 1 Ce ai văzut astăzi? 
 
Activitatea 2 Puterea picioarelor mele 
 
Modulul «Securitatea personală» 
 
Activitatea 1 Familiile sunt diferite 
 
Activitatea 2 De ce este familia importantă 
 
 



Activitatea:
Înțelegi că toți suntem 
 diferiți.

Modalitatea de lucru:
Cu tot grupul

Material:
▪ fără

4. Profesorul sau profesoara
 continuă cu noi criterii:

▪ piciorul cel mai mare până
la piciorul cel mai mic

▪ elevul cel mai în vârstă până
la elevul cel mai tânăr

▪ părul cel mai lung până
la părul cel mai scurt

▪ multi frați și surori până
la nici un frate sau nici o soră

▪ etc.

5. Elevii pot aduce propriile lor
sugestii pentru alte criterii.

Pa i de urmat:
1. Profesorul tău sau profesoara

ta desenează o linie pe podea
și îți spune unde trebuie
să-ți imaginezi o altă linie
(sau  marchează cu bandă
adezivă o altă linie).

2. Fiecare elev se așează pe linie.

3. Profesorul sau profesoara
 numește diferite categorii.
Elevii stau pe linie în funcție
de aceste categorii. De exemplu,
pentru categoria ”cel mai înalt
până la cel mai scund”, elevii
se aliniază în funcție de
 înălțime. Cel mai înalt stă la
unul dintre capetele liniei, cel
mai scund la celălalt capăt.

 1 – Activitatea 2 1 – Activitatea 2
Unde aparUnde apar in eu? in eu? 

30 '
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Activitatea:
Înțelegi că fiecare este diferit 
și că amprentele tale sunt 
unice.

 3 – Activitatea 3 3 – Activitatea 3
Degetele mele mă fac specialDegetele mele mă fac special

Modalitatea de lucru:
Individual, iar apoi cu 
un partener

Material:
▪ manual
▪ culori sau cerneală
▪  hârtie suplimentară,

dacă va fi nevoie

Op iune pentru diversificare:
Dacă mai este timp și hârtie supli-
mentară, elevii și-ar putea imprima 
amprentele picioarelor, spălându-se 
apoi bineînțeles pe picioare. Pentru 
a încheia activitatea, elevii se pot 
uita la amprentele picioarelor celor-
lalți. Iar sarcina profesorului sau a 
profesoarei este aceea de a discuta 
diferențele. Copiii pot încerca să 
”citească” anumite reprezentări în 
tiparul amprentelor. Anumite linii pot 
arăta ca pânzele de păianjen, altele 
ca niște linii de cale ferată, altele ca 
un melc sau ca un labirint, etc. 

Pa i de urmat:
1. Folosește cerneală sau alte

culori pentru a-ți colora
 degetele.

2. Pune-ți amprentele pe pagina
următoare.

3. Nimeni pe lume nu are
aceleași amprente ca tine!

4. Când ai terminat, lasă
manualul deschis pe bancă.

5. Plimbă-te prin clasă și uită-te
la amprentele celorlalți. Sarcina
profesorului sau a profesoarei
tale este aceea de a sublinia
diferențele dintre amprente.

30'
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Degetele mele sunt specialeDegetele mele sunt speciale
mân

a dreapt

mân
a dreapt

mân
a stâng

mân
a stâng

degetul maredegetul mare

degetul maredegetul mare

Clasa 2, Modulul «Identitatea personală și relaționarea armonioasă», Activitatea 2



Activitatea:
Descrii cum te simți în 
 diferite situații. 

Modalitate de lucru:
Individual, iar apoi cu 
întregul grup

Material:
▪ manual
▪ creioane

Pa i de urmat:
1. Citește propozițiile de pe pagina

următoare sau lasă-l pe profesor
sau pe un prieten să ți le citească
cu voce tare.

2. Imaginează-ți cum arată fața
respectivă în fiecare dintre situații.

3. Desenează un chip care să se
potrivească cu fiecare situație.

4. După ce toți au terminat, profe-
sorul sau profesoara voastră va
desena la tablă sau pe o coală
de hârtie chipuri goale. Profesorul
sau profesoara vă va întreba cum
ați răspuns.

5. Ridică mâna dacă vrei să desenezi
tu chipul în fața clasei sau dacă
vrei să arăți cuiva chipul pe care
l-ai desenat în manualul tău.

6. Imită chipul care a fost desenat în
fața clasei și pune și clasa să-l imite.

 2 – Activitatea 2 2 – Activitatea 2
Cum mă simt când ... Cum mă simt când ... 

30 '
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Am fAm f cut bine cut bine 
la la coalcoal .

Sunt împins Sunt împins 
de un alt copil.de un alt copil.

Am primit Am primit 
un cadou.un cadou.

M-am lovit.M-am lovit.

Am necazuri Am necazuri 
pentru ceva pentru ceva 
ce nu am fce nu am f cut.cut.

Trebuie sTrebuie s  merg singur  merg singur 
pe o stradpe o strad  întunecat întunecat .
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Cum mCum m  simt când ... simt când ...

Clasa 2, Modulul «Asigurarea calității vieții», Activitatea 1



Activitatea:
Faci un tabel despre ce simte 
familia ta în diverse situații. 

Modalitate de lucru:
Acasă sau într-un loc liniștit

Material:
▪ manual
▪ creioane

Pa i de urmat:
1. Uită-te la tabel. Pune întrebări

unor membrii ai familiei tale.

2. Scrie răspunsurile lor pe foaia
dedicată răspunsurilor.

3. Mulțumește-le oamenilor pentru
răspunsurile lor.

2 – Tema pentru acasă 5
Familia mea 

este fericită când ... 

Clasa 2, Modulul «Asigurarea calității vieții», Activitatea 2



Familia mea este . . . când . . .Familia mea este . . . când . . .
mea este fericită când ...mea este fericită când ...

meu este trist când ...meu este trist când ...

mea este supărată când ...mea este supărată când ...

meu este stingher când ...meu este stingher când ...

mea este relaxată când ...mea este relaxată când ...

meu este speriat când ...meu este speriat când ...

altă persoană importantăaltă persoană importantă

bunicabunica
TataTata

mamamamabuniculbunicul

sorasora

fratelefratele

unchiulunchiul mătumătu a

Clasa 2, Modulul «Asigurarea calității vieții», Activitatea 2



 2 – Activitatea 6 2 – Activitatea 6
Prezint sentimentele familiei melePrezint sentimentele familiei mele

Activitatea:
Prezinți sentimentele familiei 
tale în fața unui grup.

Modalitate de lucru:
În grupuri, iar apoi în fața 
întregii Clasa

Material:
▪ manual

Pa i de urmat:
1. Deschide cartea la pagina cu

 sentimentele familiei (p. 32).

2. Așezați-vă în grupuri de patru.

3. Alege un sentiment despre care vrei
să vorbești. Tot grupul tău trebuie
să fie de acord cu alegerea ta.

4. Ce este diferit în răspunsurile
membrilor familiei tale?

5. Decideți cine va prezenta în fața
clasei.

6. Prezentați sentimentul ales de voi
în fața clasei.

40 '
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 4 – Activitatea 1 4 – Activitatea 1
Lucrurile care îmi plac Lucrurile care îmi plac 

Activitatea:
Desenezi sau scrii toate 
lucrurile care îți plac.

Modalitate de lucru:
Independent, iar apoi cu 
tot grupul

Material:
▪ manual
▪ creioane, culori

Pa i de urmat:
1. Gândește-te la toate lucrurile

care îți plac.

2. Desenează-le sau scrie-le în
 spațiul liber din interiorul ramei.

3. Poți colora sau sublinia lucrurile
care îți plac cel mai mult.

4. Când ai terminat, pune manualul
în mijlocul clasei (pe podea sau
pe o bancă).

5. Când au terminat mai mulți
 copii, te poți plimba prin clasă și
ghici cui îi aparține un anumit
manual cu acele lucruri plăcute
desenate sau scrise.

6. Ai ghicit corect? Verifică cu
 prietenii tăi.

45 '

Clasa 2, Modulul «De viață sănătos» , Activitatea 1



Lucrurile care îmi placLucrurile care îmi plac
Desenează sau scrie o listă cu toate lucrurile care îți plac.Desenează sau scrie o listă cu toate lucrurile care îți plac.
NU-NU- I SCRIEI SCRIE numele. Prietenii tăi trebuie să ghicească cui îi numele. Prietenii tăi trebuie să ghicească cui îi 
aparține desenul. aparține desenul. 

Clasa 2, Modulul «De viață sănătos» , Activitatea 1



Activitatea:
Faci o clasificare a lucrurilor 
care îți plac și a lucrurilor 
care nu-ți plac. Compari 
rezultatele tale cu cele ale 
clasei. 

Modalitate de lucru:
Independent, după aceea 
cu tot grupul, iar apoi cu 
 partenerul tău

Material:
▪ manual
▪ creioane, culori
▪  la tablă, imagini cu lucruri

diferite

Pa i de urmat:
1. Uită-te la imaginile de pe pagina

următoare. Ce lucruri îți plac?
Ce nu-ți place?

2. Pune câte un număr la fiecare
imagine, începând cu ceea ce nu-ți
place deloc (numărul 1) până la
ce-ți place cel mai mult (numărul 6).

3. Când ai terminat, uită-te la
 profesorul sau la profesoara ta.

4. Aceleași lucruri sunt scrise și pe
tablă.

5. Du-te la tablă și scrie câte 1 punct
lângă trei lucruri care nu-ți plac.

6. Împreună cu profesorul sau cu
profesoara ta încearcă să afli care
sunt lucrurile care nu sunt atât
de plăcute în clasa ta.

7. Fă o diagramă cu rezultatele
 obținute.

8. Completeaz-o cu rezultatele clasei
și cu clasificarea ta. Diferă?

 4 – Activitatea 2 4 – Activitatea 2
Ce nu ne placeCe nu ne place

60 '

Clasa 2, Modulul «De viață sănătos», Activitatea 2
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broabroa tete

păianjenipăianjenipepe titi

mumu tete

gândacigândaci

erpierpi

Eu și prietenii mei 4 – Activitatea 2

Ce nu ne placeCe nu ne place

Clasa 2, Modulul «De viață sănătos», Activitatea 2
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Diagrame cu ce nu-mi placeDiagrame cu ce nu-mi place

BroașteBroaște MușteMuște PeștiPești ȘerpiȘerpiPăianjeniPăianjeni GândaciGândaci

Care sunt animalele pe care Care sunt animalele pe care 
clasa ta nu le agreează deloc?clasa ta nu le agreează deloc?

Care sunt animalele care Care sunt animalele care 
nu-ți plac ție deloc? nu-ți plac ție deloc? 

Clasa 2, Modulul «De viață sănătos», Activitatea 2



Activitatea:
Gândește-te la toate lucrurile 
pe care le-ai văzut astăzi 
și scrie-le sau desenează-le. 

Modalitate de lucru:
Independent

Material:
▪ manual
▪ creioane, culori

Pa i de urmat:
1. Gândește-te la ziua ta de azi.

Ce ai văzut când te-ai trezit de
dimineață? Scrie sau desenează
ce ai văzut.

2. Ce ai văzut când te-ai sculat?

3. Ce ai văzut când ai mers spre
școală?

4. Scrie sau desenează tot.
Cât de lungă este lista ta?

 3 – Activitatea 1 3 – Activitatea 1
Ce ai văzut astăzi?Ce ai văzut astăzi?

25 '

Clasa 2, Modulul «Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial», Activitatea 1



Ce ai vCe ai v zut azi?zut azi?
Pune pe listă Pune pe listă 

tot ce ai văzut azi:tot ce ai văzut azi:
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Clasa 2, Modulul «Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial», Activitatea 1



Activitatea:
Afli ce pot face picioarele tale. 

Modalitate de lucru:
Independent, iar apoi cu 
un partener

Material:
▪ manual
▪ creioane, culori

Pa i de urmat:
1. Scrie toate lucrurile pe care le pot

face picioarele tale. Le poți chiar
și desena.

2. Plimbă-te prin clasă și compară
rezultatele tale cu cele ale colegi-
lor tăi. Aveți toți idei similare?
Încercuiește-le pe acelea care
sunt asemănătoare.

 3 – Activitatea 2 3 – Activitatea 2
Puterea picioarelor melePuterea picioarelor mele

25 '

Clasa 2, Modulul «Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial», Activitatea 2



PUTEREAPUTEREA picioarelor mele picioarelor mele
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Clasa 2, Modulul «Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial», Activitatea 2



 5 – Activitatea 1 5 – Activitatea 1
Familiile sunt diferiteFamiliile sunt diferite

Activitatea:
Vei cunoaște diverse tipuri 
de familii. Apoi desenezi 
familia ta.

Modalitate de lucru:
Întâi cu tot grupul, apoi în mod 
independent și după aceea cu 
un partener 

Material:
▪ manual
▪ creioane, culori

Familia:Familia:

45 '

Clasa 2, Modulul «Securitatea personală», Activitatea 1



mamă tată văr prieten mătușă bunică unchi naș nașă mamă tată văr prieten mătușă bunică unchi naș nașă 
străbunic străbunică soră frate pisică  televizor cal câinestrăbunic străbunică soră frate pisică  televizor cal câine

3. Ți-a plăcut această activitate?
Cum te-ai fi simțit dacă ai fi
fost tu singurul sau singura
rămasă în cerc?

4. Uită-te la cuvintele de mai jos.
Decide cine aparține familiei
tale și cine nu.

5. Fă un desen cu familia ta și
scrie cine este ce.

6. Arat-o partenerului tău și
 comparați familiile voastre.

Pa i de urmat:
1. Sunteți așezați într-un cerc.

2. Profesorul sau profesoara ta
spune: ”Acum, toți copii care...

▪ au o soră sau un frate...
ridicați-vă!

▪ au mai multe surori sau frați
▪ stau cu mama și tata
▪ stau cu tata sau cu mama
▪ se simt bine acasă
▪ nu stau cu tata sau mama,

ci cu altcineva
▪ ar vrea să aibă și ei o familie

atunci când cresc mari

Clasa 2, Modulul «Securitatea personală», Activitatea 1



Activitatea:
Te gândești de ce familia este 
importantă și discuți despre 
acest aspect cu un prieten.

Modalitate de lucru:
Independent, iar apoi cu 
un partener

Material:
▪ manual
▪ creioane, carioci

Pa i de urmat:
1. Uită-te la pagina următoare.

2. Gândește-te de ce este familia
atât de importantă. De exemplu,
”Cred că este important să am
o familie pentru că mă face să
mă simt în siguranță” sau
”Cred că este important să am
o familie pentru că pot învăța
multe de la ea”

3. Scrie sau desenează în cercurile
următoare.

4. Adresează-te unui prieten și
 discută cu el despre ideile tale.

 5 – Activitatea 2 5 – Activitatea 2
De ce este familia importantăDe ce este familia importantă

45 '
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De ce este De ce este FAMILIAFAMILIA important important

familiafamilia

Clasa 2, Modulul «Securitatea personală», Activitatea 2



DEZVOLTAREA PERSONALĂ 
 
II) PLANURI DE LECȚII 
 
C) CLASA 3 
 
 
 
 
 
Modulul «Identitatea personală și relaționarea armonioasă» 
 
Activitatea 1 Mâna mea cu calitățile mele 
 
Activitatea 2 Pagina mea veselă și pagina mea tristă 
 
Modulul «Asigurarea calității vieții» 
 
Activitatea 1 Îmi închid frica 
 
Activitatea 2 Sentimentele mele – sentimentele tale 
 
Modulul «Modul de viață sănătos»  
 
Activitatea 1 Mâncarea mea preferată 
 
Activitatea 2 Mă joc cu prietenii mei 
 
Modulul «Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial» 
 
Activitatea 1 Steaua abilităților mele 
 
Activitatea 2 Pot face multe... cu o bucată de ață 
 
Modulul «Securitatea personală» 
 
Activitatea 1 Aptitudini în familia mea 
 
Activitatea 2 Copiii au nevoie de rădăcini și de aripi! 
 
 
 



1 – Activitatea 41 – Activitatea 4
Mâna mea cu calităMâna mea cu calită ile meleile mele

Activitatea:
Afli ce le place celorlalți 
la tine.

Modalitatea de lucru:
Individual, iar apoi cu 
un partener

Material:
▪ manual
▪ creioane, culori

Pa i de urmat:
1. Scrie-ți numele pe încheietura

mâinii de pe pagina următoare.

2. Roagă cinci prieteni să scrie pe
fiecare deget ceva ce le place lor
la tine.

3. Citește ce au scris. Ești de acord?

4. Colorează mâna fără să colorezi
ce au scris ei.

5. Plimbă-te prin clasă și uită-te
la celelalte mâini.

30 '
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Mâna mea Mâna mea 
cu calitcu calit ile meleile mele

Clasa 3, Modulul «Identitatea personală și relaționarea armonioasă», Activitatea 1



Activitatea:
Gândește-te la ce te face 
fericit și la ce te întristează. 

Modalitate de lucru:
Individual

Material:
▪ manual
▪ creioane, culori

Pa i de urmat:
1. Desenează propria ta pagina

 veselă și propria ta pagină tristă.
Gândește-te la ce te face fericit și
la ce te întristează.

2. Scrie sau desenează aceste lucruri
pe fiecare latură a paginii.

3. Când ești trist, gândește-te dacă
ai putea să schimbi situația și
cum ai putea găsi o soluție, de
exemplu: ”Sunt trist pentru că
prietenul meu nu vrea să se joace
cu mine. Atunci voi ruga pe
 altcineva să se joace cu mine.”

4. Tu decizi dacă vrei să arăți
 colegilor tăi de clasă paginile tale.

 2 – Activitatea 1 2 – Activitatea 1
Pagina mea veselă Pagina mea veselă i pagina mea tristă i pagina mea tristă 

30 '
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Câteodată, când sunt trist, îmi pot schimba sentimentele. Câteodată, când sunt trist, îmi pot schimba sentimentele. 
De exemplu: De exemplu: 

Pagina mea Pagina mea V ESELV ESEL

Pagina mea Pagina mea TRISTTRIST

Clasa 3, Modulul «Identitatea personală și relaționarea armonioasă», Activitatea 2



Activitatea:
Găsești modalități de a-ți 
depăși frica în anumite 
 situații. 

Modalitate de lucru:
Individual

Material:
▪ manual
▪ creioane, culori
▪ bandă adezivă
▪  dacă sunt disponibile: plicuri
și foi de hârtie (pentru a
desena și pentru a ascunde
apoi foile în plicuri)

Pa i de urmat:
1. Uită-te la imaginea de pe pagina

următoare. De ce crezi că acel
copil este speriat?

2. Ascultă povestea pe care ți-o citeș-
te profesorul sau profesoara ta. 

3. Gândește-te la situații în care ție
ți-a fost frică. Cum ți-ai depășit
frica?

4. Desenează-ți fricile în manual.
După ce le-ai desenat, poți desena
un geamantan în jurul lor, în așa
fel încât fricile tale să fie acum
încuiate în el.

5. Poți să-l arăți cuiva sau poți să
te gândești unde ai putea duce
cât mai departe acel geamantan.

Op iune pentru diversificare:
Elevii ar putea, de asemenea, să-și 
deseneze fricile pe coli albe, iar la sfârșit 
să le pună în plicuri. În acest fel, copiii 
ar putea scăpa cu adevărat de fricile lor. 

2 – Activitatea 42 – Activitatea 4
Îmi închid fricaÎmi închid frica

45 '
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A fost odată un iepuraș. Toată lumea îi spunea că e un ”fricos și fost odată un iepuraș. Toată lumea îi spunea că e un ”fricos și 
de umbra lui”. El însă și-ar fi dorit să fie un iepuraș viteaz. Dar lui îi de umbra lui”. El însă și-ar fi dorit să fie un iepuraș viteaz. Dar lui îi 
era pur și simplu mereu frică. Dacă era furtună și cădeau fulgere era pur și simplu mereu frică. Dacă era furtună și cădeau fulgere 
iluminând cerul, el se ascundea mereu cu mama lui. Dacă veneau iluminând cerul, el se ascundea mereu cu mama lui. Dacă veneau 
alți iepuri și îl necăjeau, el fugea plângând. Cel mai tare i se făcea alți iepuri și îl necăjeau, el fugea plângând. Cel mai tare i se făcea 
frică noaptea, când se întuneca. Atunci începea să vadă monștri frică noaptea, când se întuneca. Atunci începea să vadă monștri 
și fantome peste tot. Într-o seară, și-a zis: ”Nu mai vreau să fiu un și fantome peste tot. Într-o seară, și-a zis: ”Nu mai vreau să fiu un 
fricos! Vreau să fiu un iepuraș viteaz!” Această decizie l-a făcut fricos! Vreau să fiu un iepuraș viteaz!” Această decizie l-a făcut 
foarte fericit. Iar atunci și-a mai spus în gândul lui: ”În seara asta foarte fericit. Iar atunci și-a mai spus în gândul lui: ”În seara asta 
am să stau afară, pe întuneric, singur singurel. Da, așa voi face!” am să stau afară, pe întuneric, singur singurel. Da, așa voi face!” 
A luat o lanternă cu el și a plecat. În pădure s-a făcut însă din ce în A luat o lanternă cu el și a plecat. În pădure s-a făcut însă din ce în 
ce mai întuneric. Dintr-o dată, iepurașul a început să țipe: ”Ce e ce mai întuneric. Dintr-o dată, iepurașul a început să țipe: ”Ce e 
asta? Arată ca un monstru imens!” Și-a luat lanterna și a mers mai asta? Arată ca un monstru imens!” Și-a luat lanterna și a mers mai 
departe. Dar apoi s-a făcut din ce în ce mai întuneric în pădure. departe. Dar apoi s-a făcut din ce în ce mai întuneric în pădure. 
Pe neașteptate, iepurașul a început să plângă, ar fi vrut să se Pe neașteptate, iepurașul a început să plângă, ar fi vrut să se 
 întoarcă imediat acasă, dar nu mai vroia să fie un fricos și de umbra  întoarcă imediat acasă, dar nu mai vroia să fie un fricos și de umbra 
lui. Din fericire, și-a adus aminte de lanternă. ”Mă voi uita mai lui. Din fericire, și-a adus aminte de lanternă. ”Mă voi uita mai 
 îndeaproape la acest monstru”, a șoptit el. Apoi a aprins lanterna  îndeaproape la acest monstru”, a șoptit el. Apoi a aprins lanterna 
și a îndreptat-o spre monstru. ”Of, dar nu e deloc un monstru”, a și a îndreptat-o spre monstru. ”Of, dar nu e deloc un monstru”, a 
 suspinat el, ”e doar un copac mare și negru!” Atunci iepurașul a  suspinat el, ”e doar un copac mare și negru!” Atunci iepurașul a 

AscultAscult  urm urm toarea poveste:toarea poveste:

Uită-te la această imagine: Uită-te la această imagine: 
de ce este copilul atât de speriat?de ce este copilul atât de speriat?
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stins din nou lanterna și a continuat să meargă prin pădure. Pe cer, stins din nou lanterna și a continuat să meargă prin pădure. Pe cer, 
luna a apărut din spatele unui nor mare și negru. Lumina lunii luna a apărut din spatele unui nor mare și negru. Lumina lunii 
strălucea printre copaci. Micuțul iepuraș a continuat să meargă strălucea printre copaci. Micuțul iepuraș a continuat să meargă 
mai departe și mai departe prin pădure, până când a ajuns la un lac mai departe și mai departe prin pădure, până când a ajuns la un lac 
mic. Pe malurile lacului erau pietricele rotunde care străluceau mic. Pe malurile lacului erau pietricele rotunde care străluceau 
ca niște perle în lumina lunii. Micuțul iepuraș s-a uitat în lac, ca să ca niște perle în lumina lunii. Micuțul iepuraș s-a uitat în lac, ca să 
vadă cum se oglindea luna plină în apă. ”Cât de frumos arată totul!”, vadă cum se oglindea luna plină în apă. ”Cât de frumos arată totul!”, 
s-a gândit. După ceva timp chiar a amuțit de tot. Din senin, i s-as-a gândit. După ceva timp chiar a amuțit de tot. Din senin, i s-a
făcut frică: ”O stafie!! O stafie!!” a strigat. ”E o stafie în apă! Și sefăcut frică: ”O stafie!! O stafie!!” a strigat. ”E o stafie în apă! Și se
uită la mine cu ochi mari și fioroși!” Iepurașul era atât de speriat,uită la mine cu ochi mari și fioroși!” Iepurașul era atât de speriat,
încât aproape că s-a udat tot. A sărit în sus și a vrut să fugă deîncât aproape că s-a udat tot. A sărit în sus și a vrut să fugă de
acolo imediat, dar a văzut că și stafia a sărit în sus.acolo imediat, dar a văzut că și stafia a sărit în sus.

Micuțul iepuras s-a oprit și s-a gândit: ”Hmm, cumva mi se pare Micuțul iepuras s-a oprit și s-a gândit: ”Hmm, cumva mi se pare 
cunoscută stafia asta.” A ridicat atunci lăbuța dreaptă. Iar fantoma cunoscută stafia asta.” A ridicat atunci lăbuța dreaptă. Iar fantoma 
a ridicat și ea laba dreaptă. Apoi iepurașul și-a clătinat urechile lui a ridicat și ea laba dreaptă. Apoi iepurașul și-a clătinat urechile lui 
lungi de iepuraș. Fantoma și-a clătinat și ea urechile. În cele din lungi de iepuraș. Fantoma și-a clătinat și ea urechile. În cele din 
urmă, iepurașul a scos limba la fantomă și a făcut: ”Baaaaah!” urmă, iepurașul a scos limba la fantomă și a făcut: ”Baaaaah!” 
Iar fantoma ce-a făcut? A scos limba și a făcut și ea tot: ”Baaaaah!”Iar fantoma ce-a făcut? A scos limba și a făcut și ea tot: ”Baaaaah!”

Atunci iepurașul a început să râdă! Și a râs și a râs până aproape Atunci iepurașul a început să râdă! Și a râs și a râs până aproape 
că nu se mai putea opri din râs. ”Nu e deloc o fantomă!”, a strigat. că nu se mai putea opri din râs. ”Nu e deloc o fantomă!”, a strigat. 
”Aceasta este oglindirea mea în apă! Acesta sunt eu, un mic  ”Aceasta este oglindirea mea în apă! Acesta sunt eu, un mic  
iepuraș, oglindit în apă!” Apoi chiar a trebuit să râdă și mai mult iepuraș, oglindit în apă!” Apoi chiar a trebuit să râdă și mai mult 
în hohote. După aceea, de atâta râs, a început să sară de pe un în hohote. După aceea, de atâta râs, a început să sară de pe un 
 picior pe altul. Și când a râs de toate spaimele lui, a alergat acasă.  picior pe altul. Și când a râs de toate spaimele lui, a alergat acasă. 
S-a culcat în pat și a dormit foarte adânc.S-a culcat în pat și a dormit foarte adânc.

Din acea zi, micuțul iepuraș a devenit din ce în ce mai viteaz, cu Din acea zi, micuțul iepuraș a devenit din ce în ce mai viteaz, cu 
fiecare zi care trecea. Iar la sfârșit nimeni nu i-a mai spus că e un fiecare zi care trecea. Iar la sfârșit nimeni nu i-a mai spus că e un 
”fricos și de umbra lui”.”fricos și de umbra lui”.

Clasa 3, Modulul «Asigurarea calității vieții», Activitatea 1



Desenează ceva de ce îți este frică în mij locul paginii. Desenează ceva de ce îți este frică în mij locul paginii. 
Apoi desenează în jur un geamantan cu un mâner. Apoi desenează în jur un geamantan cu un mâner. 
Acum ți-a i pus toate fricile în geamantan. Acum ți-a i pus toate fricile în geamantan. 
Îl vei arăta cuiva? Îl vei duce undeva departe? Îl vei arăta cuiva? Îl vei duce undeva departe? 

DeseneazDeseneaz - i fr icai fr ica

Clasa 3, Modulul «Asigurarea calității vieții», Activitatea 1



Activitatea:
Îi întrebi pe prietenii tăi cum 
se simt în diferite situații. 

Modalitate de lucru:
Cu un partener

Material:
▪ manual
▪ creioane, culori

Pa i de urmat:
1. Ia-ți manualul și plimbă-te prin

clasă. Când întâlnești un alt elev
sau o altă elevă, pune-i una din
întrebările de pe pagina următoare.

2. Scrie răspunsul lui/ei în tabel.
Poți face și un desen. Nu uita să
scrii numele prietenului tău sau
prietenei tale.

3. Și el/ea îți va pune una dintre
întrebări.

4. Când ai terminat, poți începe și
singur următoarea activitate.

Op iune pentru diversificare:
Dacă știi cântecul ”If you’re happy and 
you know it”, poți să-l cânți aici. Se potri-
vește foarte bine în această activitate 
și îi pune chiar pe copii să se miște 
puțin. Dacă ai acces la internet, poți 
învăța să cânți cântecul uitându-te pe 
youtube: https://youtu.be/l4WNrvVjiTw

 2 – Activitatea 3 2 – Activitatea 3
Sentimentele mele – sentimentele taleSentimentele mele – sentimentele tale

30 '
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Sentimentele mele – sentimentele tale Sentimentele mele – sentimentele tale 

Mă simt fericit când . . .Mă simt fericit când . . .

Mă simt supărat când . . .Mă simt supărat când . . .

Mă simt entuziasmat când . . .Mă simt entuziasmat când . . .

Mă simt trist când . . .Mă simt trist când . . .

Mă simt singur când . . .Mă simt singur când . . .

Mă simt speriat când . . .Mă simt speriat când . . .

Mă simt relaxat când . . .Mă simt relaxat când . . .

Clasa 3, Modulul «Asigurarea calității vieții», Activitatea 2
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If You're Happy And You Know It

If you're happy and you know it, stomp your feet  (stomp stomp)
If you're happy and you know it, stomp your feet  (stomp stomp)
If you're happy and you know it, and you really want to show it
If you're happy and you know it, stomp your feet.  (stomp stomp)

If you're happy and you know it, shout “Hurray!”  (hoo-ray!)
If you're happy and you know it, shout “Hurray!”  (hoo-ray!)
If you're happy and you know it, and you really want to show it
If you're happy and you know it, shout “Hurray!”  (hoo-ray!) 

If you're happy and you know it, do all three  (clap-clap, stomp-stomp, hoo-ray!)
If you're happy and you know it, do all three  (clap-clap, stomp-stomp, hoo-ray!)
If you're happy and you know it, and you really want to show it
If you're happy and you know it, do all three. (clap-clap, stomp-stomp, hoo-ray!)

If you're   happy   and   you   know   it,  clap your hands (clap clap) If you're

happy    and   you  know   it,   clap   your  hands   (clap    clap)       If  you're

happy     and you  know  it,  and  you       really  want  to  show  it     If you're

 happy    and   you  know    it,    clap   your   hands.    (clap   clap)

Clasa 3, Modulul «Asigurarea calității vieții», Activitatea 2



 4 – Activitatea 3 4 – Activitatea 3
Mâncarea mea preferatăMâncarea mea preferată

Activitatea:
Te gândești la mâncarea ta 
preferată și o desenezi. 

Modalitate de lucru:
Independent

Material:
▪ manual
▪ creioane, culori

Pa i de urmat:
1. Gândește-te care este mâncarea

ta preferată: dimineața, la prânz,
la cină sau ca o mică gustare.

2. Deseneaz-o pe pagina următoare.
Dacă nu mănânci de patru ori pe
zi, poți să desenezi ce ți-ar plăcea
să mănânci.

3. Desenează sau pune o etichetă
felurilor de mâncare.

4. Arată-le profesorului sau profe-
soarei tale când ai terminat.

30 '
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Desenează mâncărurile tale preferate pe farfurii. Colorează-le sau scrie-le Desenează mâncărurile tale preferate pe farfurii. Colorează-le sau scrie-le 
o etichetă. Întreabă o etichetă. Întreabă 1 coleg/ă de clasă care este mâncarea lui/ei  preferată. coleg/ă de clasă care este mâncarea lui/ei  preferată.
Deseneaz-o pe ultima farfurie.Deseneaz-o pe ultima farfurie.

Prietenul meu:Prietenul meu:

Micul meu dejun Micul meu dejun 
preferat este:preferat este:

Cina mea preferatCina mea preferat  este: este:

Mâncarea preferatMâncarea preferat  a  a 
pr ietenului meu este:pr ietenului meu este:

Prânzul meu Prânzul meu 
 preferat este: preferat este:
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 4 – Activitatea 4 4 – Activitatea 4
Mă joc cu prietenii mei Mă joc cu prietenii mei 

Activitatea:
Te gândești la jocurile tale 
preferate și pe care le joci cu 
prietenii tăi. Ordonează-le în 
jocuri pentru fete și jocuri 
pentru băieți.

Modalitate de lucru:
Independet, iar apoi în grup

Material:
▪ manual
▪ creioane, culori

4. Din ce categorie face parte
jucăria /jocul tău? E o jucărie/
un joc mai mult pentru fete sau
mai degrabă pentru băieți?

5. Vorbiți despre rezultatele voas-
tre într-un grup de patru.

6. S-ar putea să fie și invers? (de
exemplu un joc de fete ar putea
fi mai degrabă un joc de băieți?
Dacă nu-de ce nu?)

Pa i de urmat:
1. Desenează o imagine a jucăriei

sau jocului tău preferat în
mijlocul paginii.

2. În partea stângă a jucăriei sau
a jocului tău preferat desenează
un joc sau o jucărie tipică
pentru băieți.

3. În partea dreaptă a jucăriei
sau a jocului tău preferat
 desenează un joc sau o jucărie
tipică pentru fete.

60 '
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Din ce categorie face parte Din ce categorie face parte 
jucărijucăria /jocul tău? jocul tău? 

Poți găsi jucării pentru amândoi, Poți găsi jucării pentru amândoi, 
și pentru fete și pentru băieți?și pentru fete și pentru băieți?
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Jocuri de Jocuri de B IEIE I i dei de FETEFETE
Jucăria/jocul meu Jucăria/jocul meu preferatpreferat

Joc/jucărie Joc/jucărie 
dede băie băie i

Joc/jucărie Joc/jucărie 
dede fetefete

Clasa 3, Modulul «De viață sănătos», Activitatea 2



Activitatea:
Aduni în steaua ta toate 
lucrurile pe care știi să 
le faci și apoi o pui în clasă 
pe podea.

Modalitate de lucru:
Independent, iar apoi cu 
întreg grupul

Material:
▪ manual
▪ creioane, culori

Pa i de urmat:
1. Tu ești o stea! Scrie-ți numele

în mijlocul stelei.

2. Scrie pe fiecare rază a stelei
ceva ce știi să faci foarte bine.
Acestea sunt abilitățile tale.

3. Dacă este nevoie, poți să adaugi
mai multe raze la steaua ta.

4. Colorează steaua ta.

5. Când ai terminat, pune manualul
pe podea, în mijlocul clasei.

6. Plimbă-te prin clasă și uită-te la
toate celelalte stele. Acordă atenția
cuvenită tuturor stelelor pe care
le aveți în clasa voastră!! Discută
cu profesorul sau profesoara ta.

 3 – Activitatea 3 3 – Activitatea 3
Steaua abilităSteaua abilită ilor meleilor mele

45 '
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Steaua abilitSteaua abilit ilor meleilor mele

Aceasta este steaua Aceasta este steaua 
abilitabilit ilor mele. ilor mele. 
Abilitatea mea Abilitatea mea favor itfavor it  este:  este: 

Clasa 3, Modulul «Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial», Activitatea 1



Activitatea:
Găsești diferite lucruri pe 
care le poți face cu o bucată 
de ață. 

Modalitate de lucru:
Individual, iar apoi in grup

Material:
▪ manual
▪ creioane, culori
▪  câte o bucată de ață pentru

fiecare elev (câte 30 de cm
pentru fiecare elev)

Pa i de urmat:
1. Ia de la profesorul sau de la

 profesoara ta o bucată de ață
(în jur de 30 de cm lungime).

2. Ai la dispoziție câteva minute ca
să te gândești la toate lucrurile pe
care le-ai putea face cu o bucată
de ață. Ai putea încerca și unele
lucruri ingenioase (de exemplu:
desenează un cerc pe nisip).

3. Scrie totul pe listă.

4. După ce ai terminat, ia-ți cartea și
așează-te cu colegii într-un cerc.

5. Profesorul va culege acum toate
ideile voastre.

6. Ai grijă să arăți întregului grup
ideile de pe lista ta.

 3 – Activitatea 4 3 – Activitatea 4
Pot face multe .. . cu o bucată de aPot face multe .. . cu o bucată de a ă

45 '
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Lucruri pe care le pot Lucruri pe care le pot 
face cu o bucatface cu o bucat  de a de a

Ad
ap

ta
t d

up
ă:

 S
ha

pi
ro

, S
ha

ro
n 

(2
00

2)
: T

hi
nk

in
g 

sk
ill

s 
Ag

es
 6

 –
 8

. I
de

as
 to

 g
o.

 A
 &

 C
 B

la
ck

. L
on

do
n.

Clasa 3, Modulul «Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial», Activitatea 2



Activitatea:
Te gândești la diferitele 
 aptitudini din familia ta și 
afli cine și ce anume face.

Modalitate de lucru:
Independent, iar apoi cu 
un partener

Material:
▪ manual
▪ creioane

Pa i de urmat:
1. Uită-te la imagini.

2. Gândește-te cine ce activitate
face în familia ta.

3. Scrie numele lor sub imagine.

4. Alege o culoare pentru fiecare
persoană și colorează căsuța.

5. Ce activități faci tu?

6. Desenează o imagine cu activită-
țile tale dacă nu sunt deja trecute
în imaginile respective.

5 – Activitatea 35 – Activitatea 3
Aptitudini în familia mea Aptitudini în familia mea 

30 '
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ActivitActivit i
în familia meaîn familia mea

Clasa 3, Modulul «Securitatea personală», Activitatea 1



Activitatea:
Înțelegi ce scop au  rădăcinile. 
Afli ce poate face familia ta 
”pentru a-ți da aripi”. 

Modalitate de lucru:
Cu tot grupul, iar apoi în mod 
independent

Material:
▪ manual
▪ creioane

Pa i de urmat:
1. Uită-te la imaginea cu copacul

de pe pagina următoare. Știi de
ce are nevoie de rădăcini?
Și de ce păsările au aripi?

2. Discutați împreună:

▪ De ce ai tu nevoie, ca să te
simți bine?

▪ Ce ți se pare interesant?
La ce te pricepi tu cel mai
bine?

▪ Ce înseamnă ”un copil are
nevoie de rădăcini și de
aripi”?

▪ Gândește-te la o situație
care ți-a dat aripi.

▪ Gândește-te la o situație
care ți-a dat rădăcini.

3. Uită-te la imaginea cu copilul
de pe pagina următoare.
Acesta ești tu. Desenează
 capul tău pe umerii copilului.

4. Colorează rădăcinile și dese-
nează sau scrie în interior,
de ce ai  nevoie de ele. De ce te
simți bine în familia ta?

5. Colorează aripile copilului.
Scrie sau desenează în interior
care sunt punctele tale forte, ce
te face ”să zbori” și la ce visezi.

 5 – Activitatea 4 5 – Activitatea 4
Copiii au nevoie de rădăcini Copiii au nevoie de rădăcini i de aripi!i de aripi!

45 '
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Copiii au nevoie Copiii au nevoie 
de rde r d cini cini i de ar ipi!i de ar ipi!

Clasa 3, Modulul «Securitatea personală», Activitatea 2
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Activitatea:

Notează lucrurile care îți plac 
la tine.

Modalitate de lucru:
Individual, în perechi,  împreună 
cu tot grupul

Material:
▪ carte
▪ culori

Pa i de urmat:

1. Notează-ți numele în mijlocul florii.

2. Pe fiecare petală notează ceva ce îți
place la tine.

3. Colorează floarea.

4. Arată floarea colegului/colegei de
bancă. Explică ceea ce ai scris și
ascultă explicațiile partenerului/
partenerei.

5. Apoi ia floarea vecinului, plimbă-te
prin clasă si povesteşte celorlalţi
despre el.

 1 –  Activitatea 2 1 –  Activitatea 2
Floarea puteriiFloarea puterii

45 '
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Activitatea:

Discută despre cum îți petreci 
timpul liber. Adună idei noi.

Modalitate de lucru:
În perechi, individual,  împreună 
cu tot grupul 

Material:
▪ carte
▪ creioane

Pa i de urmat:

1. Privește imaginile. Care dintre
 următoarele activități le faci în afara
orelor de școală? Bifează activitățile.

2. Compară cu colegul/colega de
 bancă.

3. Privește din nou imaginile: Ce ți-ar
plăcea să faci? Discută cu colegul /
 colega de bancă.

4. Alege o activitate pe care ți-ai dori
să o faci. Găsește în clasă o altă
persoană care face această activi-
tate sau care cunoaște pe cineva
care desfășoară această activitate.

5. Discută în clasă: Sunt lucruri pe
care copiii nu ar trebui să le facă?

 1 –  Activitatea 3 1 –  Activitatea 3
În timpul meu liberÎn timpul meu liber

45 '
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Login.. .

BifeazBifeaz  activit activit ile pe care ile pe care 
le faci în afara orelor de le faci în afara orelor de coalcoal :

Clasa 4, Modulul «Identitatea personală și relaționarea armonioasă», Activitatea 2



Activitatea:

Desenează propriul steag.

Modalitate de lucru:
În grup de 4 persoane

Material:
▪ carte
▪ creioane, culori

Pa i de urmat:

1. Uită-te pe următoarea pagină.
Vei desena propriul tău steag.
 Acesta poate fi format din desene,
culori, simboluri sau forme.
Nu nota nimic pe steag.

2. Folosește-ți culorile și creioanele
pentru a desena steagul.

3. Când ai terminat, formează cu alți
colegi o grupă de 4 persoane.

4. Explică grupei simbolurile alese de
tine. Ascultă pe ceilalți explicând
simbolurile alese de ei.

5. Dacă mai aveți timp: Puteți găsi un
steag care să reprezinte grupa
voastră? Discutați. Ce steag ați alege
pentru grupa voastră?

 1 –  Activitatea 4 1 –  Activitatea 4
Desenează propriul steagDesenează propriul steag

120 '

Clasa 4, Modulul «Asigurarea calității vieții», Activitatea 1
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Activitatea:

Faci harta corpului prietenului 
tău / prietenei tale.

Modalitate de lucru:
În perechi

Material:
▪ două bucăți mari de hârtie
▪ creioane, pixuri

Pa i de urmat:

1. Găseşte un partener.

2. Cere profesorului tău o foaie mare
de hîrtie.

3. Găseşte un loc potrivit unde să faci
harta corpului.

4. Roagă-ţi prietenul să se întindă
pe foaia de hîrtie şi desenează
conturul corpului lui cu un pix.

5. Notează ce poate face prietenul tău
pe harta corpului său (ex. picior =
dans, gură = cîntat, etc.). Pune-i
întrebări.

6. Acum e rîndul tău. Prietenul tău
desenează harta corpului tău.

7. Adu harta corpului cu tine la şcoală.

 5 – Tema pentru acasă 5
Harta corpului prietenului

Clasa 4, Modulul «Asigurarea calității vieții», Activitatea 2



Activitatea:

Prezinți harta corpului colegi-
lor de clasă. 

Modalitate de lucru:
Împreună cu întreaga clasă

Material:
▪ Hărțile

Pa i de urmat:

1. Fixează harta corpului pe perete.

2. Plimbă-te prin clasă și uită-te la
toate desenele expuse.

3. Profesorul tău / profesoara ta va
iniția o ghicitoare: Pe cine repre-
zintă harta corpului?

4. Cine poate face ce? Poți ghici care
sunt toți colegii tăi de clasă?

5. Au reuşit ei să identifice harta
corpului tău?

 5 –  Activitatea 6 5 –  Activitatea 6
Î i prezini prezin i prietenuli prietenul

60 '
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Activitatea:

Gândește-te la locurile în care 
îți petreci timpul și fă o listă 
cu acestea. Alege locurile tale 
preferate. 

Modalitate de lucru:
Individual, apoi în perechi

Material:
▪ carte
▪ creioane, pixuri

Pa i de urmat:

1. Privește băiatul și fata (p. 34-35).
Unde le place să își petreacă
 timpul?  Discută cu colegii.

2. Gândește-te la locurile în care îți
 petreci tu majoritatea timpului.
Notează-le în tabel.

3. Bifează locurile tale preferate.

4. Acum, alege două locuri preferate
și desenează-le (p. 38).

5. De ce sunt acestea locurile tale
preferate?

6. Arată-i colegului tău locurile tale.
Discutați următoarele întrebări:

▪ Ați ales aceleași locuri?
▪ Ce vă place la aceste locuri?
▪ Există diferențe?

 3 –  Activitatea 1 3 –  Activitatea 1
Locurile meleLocurile mele

45 '
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Locurile meleLocurile mele

LocuriLocuri preferatpreferate?

Diminea a

La prânz

După-amiaza

Seara

Clasa 4, Modulul «De viață sănătos», Activitatea 1



MotivuMotivul :  

MotivuMotivul : : 

Locul preferat   1Locul preferat   1

Locul preferat   2Locul preferat   2

Clasa 4, Modulul «De viață sănătos», Activitatea 1



Activitatea:

Gândește-te din nou la locurile 
tale preferate și la ce anume 
faci în aceste locuri. 

Modalitate de lucru:
Individual, apoi în perechi

Material:
▪ carte
▪ creioane, creioane colorate

Pa i de urmat:

1. Uită-te din nou la cele două locuri
preferate (p. 38). Gândeşte-te la
lucrurile pe care le faci acolo.

2. Încercuieşte cuvintele care arată
ce faci tu acolo (verbe), în chenar.

3. În cazul în care cuvântul potrivit nu
este acolo, notează-l.

4. Notează toate cuvintele pe care le-ai
ales pentru locurile tale preferate.
Fă un desen cu tine, făcând ceva
acolo.

5. Plimbă-te cu manualul. Discută
despre locurile tale preferate cu cel
puţin doi colegi.

 3 –  Activitatea 2 3 –  Activitatea 2
ActivităActivită i în locurile melei în locurile mele

45 '
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ActivitActivit ,ti în locurile meleti în locurile mele
ÎncercuieÎncercuie ,ste ceea ce faci ste ceea ce faci 

în locurile tale preferateîn locurile tale preferate

dorm

dansez

m  uit 
la televizor 

g tescscriu

repar ceva

citesc
desenez

pictez

privesc copii 
mai mici 

nu fac nimic

m  relexez
muncesc

tricotez

cos

discut

o ajut
pe mama

îl ajut 
pe tata

m  uit 
pe internet

ajut 
pe cineva

 fac ceva

ascult

joc fotbal

În cuvintele talÎn cuvintele tale :

m  joc

m  joc pe 
telefonul mobil

îmi fac temele 
pentru acas

Clasa 4, Modulul «De viață sănătos», Activitatea 2



Locul preferatLocul preferat   1     1    — ceea ce facceea ce fac

Locul preferatLocul preferat   2     2    — ceea ce facceea ce fac

Clasa 4, Modulul «De viață sănătos», Activitatea 2



Activitatea:

Descoperă ce te pricepi să faci.

Modalitate de lucru:
Lucrează individual apoi prezin-
tă-ți ideile partenerului/partenerei 

Material:
▪ carte
▪ creioane, culori

Pa i de urmat:

1. Rezolvă exerciţiul de la pagina
următoare şi compară-l cu vecinul
tău.

2. Notează toate lucrurile la care
te pricepi. Le poți și desena.

3. Compară ideile cu cele ale
 vecinului tău. Ce părere are el/ea?
Ce părere ai despre ideile lui/ei.

 2 –  Activitatea 2 2 –  Activitatea 2
Lucrurile la care mă pricepLucrurile la care mă pricep

35 '

Clasa 4, Modulul «Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial», Activitatea 1



La ce te La ce te 
pricepi?pricepi?

La ce te-ai La ce te-ai 
pricepe pricepe 
foarte bine foarte bine 
cu mult cu mult 
exercițiu? exercițiu? 

La ce nu La ce nu 
te vei te vei 
pricepe pricepe 
niciodată? niciodată? 
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Clasa 4, Modulul «Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial», Activitatea 1



Activitatea:

Completează pânza de 
 păianjen cu abilitățile și 
 îndemânările tale. 

Modalitate de lucru:
Muncă individuală, apoi în perechi 

Material:
▪ carte
▪ creioane, culori

Pa i de urmat:

1. Privește fotografiile și cuvintele de
la pagina următoare.

2. Gândește-te cât de bine te descur-
ci în fiecare situație. Fă un × în
 dreptul variantei care corespunde
competențelor tale. (5 = foarte bine,
4 = bine, 3 = destul de bine, 2 = puțin,
1 = deloc). 

3. Unește toate semnele × cu o linie,
astfel încât să obții o pânză de
păianjen.

4. Acum, fă schimb de cărți cu un
coleg/o colegă și uită-te la pânza
lui/ei de păianjen.

5. Comparați cele două pânze de
 păianjen. Sunt la fel?

6. Ce te-a surprins?

7. Când ai terminat, poți colora pozele.

 2 –  Activitatea 3 2 –  Activitatea 3
Pânza mea de păianjenPânza mea de păianjen

40 '
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cu cifre

Cântat/
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unei probleme

Pictat/
desenat

Oferirea de 
ajutor altor 
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Imagina ie

Pânza mea de pPânza mea de p ianjenianjen
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Activitatea:

Gândește-te la cum te com-
porți în cazul unui conflict și 
discută.

Modalitate de lucru:
Stând pe scaune într-un cerc în 
clasă iar apoi în perechi 

Material:
▪ carte
▪ creioane

Pa i de urmat:

1. Așează-te în cerc.

2. Cum te comporți când te cerți cu
cineva?

3. Tu dai exemple și profesorul/
profesoara notează exemplele pe
bucăți mici de hârtie.

4. Discuți care ar fi cele mai bune
modalități de a face față unui
 conflict:

▪ Păstrează-ți calmul.
▪ Nu te lăsa atras în conflict.
▪ Poți spune „nu”.
▪ Poți cere ajutor.

5. Gândește-te la situații în care ai
folosit una dintre aceste metode.
Trece-le în tabelul de pe pagina
următoare.

6. Plimbă-te prin clasă și alege 4 colegi
cărora să le povestești aceste situații.

7. Ascultă-i pe cei 4 când îți povestesc
situațiile lor.

 4 –  Activitatea 2 4 –  Activitatea 2
Cum fac faCum fac fa ă unui conflictă unui conflict

45 '

Clasa 4, Modulul «Securitatea personală», Activitatea 1
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Activitatea:

Gândește-te la cele mai 
 importante reguli și fă un 
regulament al clasei.

Modalitate de lucru:
Individual, în perechi, apoi în plen 

Material:
▪ carte
▪ creioane, culori
▪ bucăți mici de hârtie

7. Discutați următoarele întrebări:

▪ Cum ne ajută regulile să trăim
și să lucrăm împreună?

▪ De ce avem nevoie de aceste
reguli?

▪ Sunt regulile îndreptățite
pentru toată lumea?

▪ Există situații în care se
schimbă regulile?

▪ Cine ar trebui să facă regulile
și de ce?

▪ Ce se întâmplă dacă nu
 păstrăm regulile?

8. Copiază în carte regulile pe care
le-ați ales (p. 57). Profesorul/
Profesoara notează regulile pe o
foaie mare de hârtie / un poster.
 Toată lumea semnează la bază.

9. Posterul este expus în clasă.

Pa i de urmat:

1. Citește textul de pe pagina
 următoare (p. 56).

2. Încercuiește motivul pentru
care crezi că regulile sunt impor-
tante. Compară cu un coleg.
Ești de acord?

3. Ce reguli vrei să ai în clasă?
Notează-le pe o bucată de hârtie.

4. Lipește-le pe tablă.

5. Așează-te alături de ceilalți în
cerc.

6. Discutați ce reguli vor fi incluse
în regulament. Încercuiește-le
pe cele care le-ai ales tu.

 4 –  Activitatea 4 4 –  Activitatea 4
Regulamentul nostruRegulamentul nostru

60 '
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Regulile sunt importanteRegulile sunt importante
Când locuim sau muncim împreună avem nevoie de reguli pentru a putea evita Când locuim sau muncim împreună avem nevoie de reguli pentru a putea evita 
conflictele și problemele. Este foarte important ca toată lumea să cunoască conflictele și problemele. Este foarte important ca toată lumea să cunoască 
aceste reguli și să fie de acord cu ele. Există mai multe motive pentru care aceste reguli și să fie de acord cu ele. Există mai multe motive pentru care 

regulile sunt importante. Care sunt o parte din aceste motive? regulile sunt importante. Care sunt o parte din aceste motive? 
Încercuiește-le pe cele care le consideri corecte.Încercuiește-le pe cele care le consideri corecte.

pentru a respecta pentru a respecta 

pe toată lumea din pe toată lumea din 

clasăclasă pentru a fi cel pentru a fi cel 

mai bun elevmai bun elev

pentru a fi corectpentru a fi corect

pentru a permite pentru a permite 

fiecăruia să facă fiecăruia să facă 

ce vreace vrea
pentru a păstra pentru a păstra 

ordinea în clasăordinea în clasă

pentru a crea pentru a crea 

o atmosferă bunăo atmosferă bună

pentru a câpentru a câ tiga tiga 

întotdeaunaîntotdeauna

pentru ca elevii pentru ca elevii 

mai slabi să piardămai slabi să piardă

pentru a evita pentru a evita 

conflicteconflicte

pentru ca să te faci plăcut pentru ca să te faci plăcut 

la profesor/profesoarăla profesor/profesoară

pentru ca nimeni să pentru ca nimeni să 

nu fie hărnu fie hăr uituit

pentru a fi politicospentru a fi politicos

pentru a face necazuri pentru a face necazuri 

în clasăîn clasă

pentru a permite pentru a permite 

tuturor să participe tuturor să participe 

RegulileRegulile

Clasa 4, Modulul «Securitatea personală», Activitatea 2
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Regulamentul nostruRegulamentul nostru
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