
Întâmpinarea musafirilor

1.1 ConeXiunea 
Cu familia

pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învăță cum 
să-i ajute pe alții să se simtă fericiți, 
comfortabili și bine veniți într-un mediu 
nou. Lucrați cu copilul dumneavoastră 
să creați o pancartă care poate fi expusă 
lângă intrare sau în sufragerie pentru a 
face musafirii să se simtă bine veniți în 
casa dumneavoastră. Discutați împreună 
ce imagini sau cuvinte ar fi potrivite 
pentru pancartă. Găsiți materialele 
necesare pancartei (material textil, 
carton, ziar, decupaje din reviste) în casă. 

să facem lucrul 
acesta!

Creează împreună cu mine 
o pancartă pentru a-i face 

pe musafirii noștri să se 
simtă bine veniți. Vom 
folosi cuvinte și imagini!

Ține minte

❑  oamenii pot avea sentimente diferite în ce privește 
un loc nou.

❑ poți să-i faci pe alții să se simtă bine veniți și 
fericiți spunându-le pe nume.

Bine ai venit în 
casa mea

Folosește spațiul de mai jos pentru a creea o pancartă.

Ce cuvinte sau imagini poți folosi pentru a-i face pe noii musafiri să se simtă 
bine când îți vizitează casa?

Desenează o schiță a pancartei pe spatele acestei fișe de 
lucru.
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respeCtarea regulilor 

Ține minte că

❑  regulile ne ajută să fim în siguranță
❑ regulile ne ajută să învățăm
❑ regulile ne ajută să ne înțelegem

Ce reguli ai acasă care te ajută pe tine și pe familia ta să 
vă înțelegeți bine?

1. 

2. 

3. 

1.2 ConeXiunea 
Cu familia

pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață să 
dezvolte reguli care îl/o vor ajuta să se 
înțeleagă bine cu cei din clasă. Discutați 
cu copilul dumneavoastră despre regulile 
stabilite de acasă. 

să facem 
lucrul acesta!
Discută cu mine 
despre regulile 
pe care le avem 

acasă.

Regulile stabilite de 
comun acord 

Desenează pe spatele acestei fișe de lucru o imagine care să reprezinte 
felul în care familia ta se înțelege mai bine datorită uneia din aceste 
reguli.
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Cum ne ajută ursulețul Q În Clasă
pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață despre 
ursulețul Q, noul și prietenosul coleg 
de clasă, un animal de pluș care îi va 
ajuta pe copiii să învețe lucruri noi, 
cum ar fi să-ți facă prieteni noi, să fie 
de ajutor și să ia decizii bune. Citiți 
povestea ursulețului Q „Ana și Quentin 
merg la școală” împreună cu copilul 
dumneavoastră și apoi întrebați-l/
întrebați-o despre prima lui/ei zi de 
școală. De exemplu, discutați despre cum 
s-a simțit la început și apoi cum devine 
mai ușor pe măsură ce își cunoaște 
colegii.

Ține minte că uRsuleȚul Q ajută Copiii să înveȚe

❑ cum să-și facă prieteni

❑ cum să se ajute unii pe alții

❑ modalități prin care toată lumea 
este specială

❑ cum să ia decizii bune și să fie 
sănătoși.

Primele mele  
zile de școală

Răspunde la următoarele întrebări împreună cu un membru al familiei:

Care sunt prietenii tăi vechi de la școală?

Care sunt prietenii tăi noi de la școală?

Desenează o imagine care să ilustreze cum te simți tu la școală când ești cu 
prietenii tăi.

să facem lucrul 
acesta!

Citește cu mine povestea 
ursulețului Q și 

întreabă-mă despre 
primele mele zile de 

școală.
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rolurile și responsaBilitățile  
grupului

pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață 
despre rolurile și responsabilitățile 
grupului. Cereți-i să împărtășească 
cu dumneavoastră rolurile grupului 
despre care a învățat și să explice 
responsabilitățile fiecărui rol. 
Apoi, discutați despre cum acestea 
sunt similare cu rolurile pe care 
dumneavoastră și alți membri ai familiei 
le aveți acasă, la școală, la slujbă. 

să facem lucrul 
acesta!

Haide să-ți spun despre 
rolurile și responsabilitățile 

grupului. te voi întreba 
despre grupul al cărui 

membru ești. Apoi, putem 
discuta cum rolurile 
noastre de grup sunt 

similare cu cele 
despre care am 

învățat în 
clasă. 

AmintiȚi membRului familiei că:

❑ membrii grupului ascultă și împărtășesc.
❑ colectorul furnizează materialele necesare activității 

grupului și apoi le pune la loc când activitatea s-a 
terminat.

❑ reporterul arată și spune ce a făcut grupul.

Pregătiți pentru 
munca în echipă 

Desenează o imagine în care membrul de familie își îndeplinește rolul în cadrul grupului.

Din ce grup face parte membrul familiei tale?

Ce rol de grup are membrul familiei tale?
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oferă, primește
pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață despre 
fapte de bunătate, cum ar fi oferirea de 
complimente altora. Cereți copilului să 
împărtășească cu dumneavoastră cum 
se simt oamenii atunci când fac sau 
primesc un compliment. Cereți copilului 
să facă complimente sincere membrilor 
familiei acasă. 

Ține minte că:

❑ complimentele trebuie să fie specifice.

❑ complimentele trebuie să fie făcute zâmbind.

❑ complimentele trebuie să facă pe toată lumea să se simtă fericită.

îmi luminezi ziua 

După ce discuți cu familia despre complimente, răspunde la următoarele întrebări:

Ce au făcut membrii familiei când le-ai făcut un compliment?

Cum crezi că s-au simțit în urma complimentului?

să facem lucrul 
acesta!

Discută cu mine despre 
complimente sincere pe 
care le pot face fiecărui 
membru al familiei. Apoi, 
putem face complimente 
și vedem cât de fericiți 

sunt membrii familiei 
noastre. 
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oferirea și primirea Complimentelor

pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață 
despre modalități de a face și a primi 
complimente. Cereți copilului să 
împărtășească modalități de a face 
și de a primi complimente spunând 
„Mulțumesc!”. Apoi, la masă sau alte 
întruniri de familie, faceți cu rândul 
oferind complimente tuturor celor 
prezenți. 

Ține minte că:  

❑ complimentele trebuie să fie sincere și unice pentru  
persoana căreia îi este adresat.

❑ oferirea complimentelor îi face să se simtă bine atât  
pe cel care le face cât și pe cel care le primește.

❑ persoana care primește complimentul trebuie să-i mulțumească 
celui/celei care i-a făcut complimentul. 

Sentimente pozitive 
pentru familia mea 

Scrie sau desenează o imagine a unui compliment pe care l-ai făcut cuiva.

Scrie sau desenează o imagine care să reprezinte cum te-ai simțit după ce ai făcut complimentul.

să facem lucrul 
acesta!

Hai să-ți spun despre 
modalitățile diferite 

de a face și de a primi 
un compliment. la 
următoarea masă 
împreună sau la alt 
eveniment de familie, 
putem face cu rândul 
să oferim complimente 

tuturor celor 
prezenți. Apoi 
putem împărtăși 

cum ne-am 
simțit. 
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sărBătorirea realizărilor noastre
pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață să 
identifice lucrurile la care se pricepe. 
Profitați de această oportunitate 
pentru a ajuta copilul să identifice și să 
sărbătorească lucrurile pe care fiecare 
membru al familiei le face bine. Ajutați-l 
/ Ajutați-o să scrie numele fiecărui 
membru al familiei și lucrurile pe care 
aceștia le fac bine. 

să facem lucrul 
acesta!

membrii familiei noastre 
sunt buni la multe 

lucruri. Hai să discutăm 
despre aceste lucruri și 

despre cum ele fac ca 
activitățile familiei 
să fie mai ușoare și 

distractive. 

Ține minte că există multe lucruRi la  
CAre oAmenii sunt buni, Cum ar Fi:

❑   sporturi ❑   jocuri

❑  muzică ❑   sarcini în casă

Premiul familiei

Scrie numele membrilor familiei. lângă fiecare nume scrie ceva la care ei sunt buni și 
spune cum abilitățile lor ajută întreaga familie.
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unde eXistă voință,  
eXistă și o Cale de rezolvarepentru memBrii familiei:

Copilul dumneavoastră învață despre 
gândirea motivațională și modalități 
de a depăși gândurile și sentimentele 
negative pe care le au în legătură cu 
diferite sarcini sau situații. Discutați 
cu copilul dumneavoastră despre 
modalitățile pe care le folosiți pentru a 
face față gândirii negative și lucrurile pe 
care membrii familiei le pot face pentru a 
se ajuta unii pe alții încurajând gândirea 
motivațională.  

să facem lucrul acesta!
Haide să lucrăm împreună și să 
găsim modalități de a ne ajuta 

unii pe alții împărtășind gânduri 
sau acțiuni motivaționale. Prima 

dată, să ne gândim la cuvinte 
încurajatoare pe cere ni le 

putem spune unii altora. Apoi, 
să ne gândim la acțiuni pe 
care le putem face pentru 

a arăta că susținem 
succesul membrilor 

familiei.

Amintește-Ți aCeste întreBăRi când 
 Ai Sentimente negatiVe în legătură  
Cu o sarCină:

❑  De ce este acest lucru important?
❑  Ce am încercat să fac în trecut și am reușit?
❑  Cum mă voi simți după ce învăț să fac lucrul acesta?
❑  Ce lucruri pozitive pot să-mi spun în legătură cu ce vreau 

să fac? 

Voința familiei

Scrie cuvinte sau propoziții pe care le putem folosi pentru a ne încuraja unii pe alții. Apoi, scrie 
sau desenează acțiuni pe care le putem folosi.

© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.

2.4 ConeXiunea 
Cu familia



Creează planul Îndeplinirii sCopului
pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață despre 
stabilirea scopurilor și modalitățile de 
îndeplinire a acestora. Discutați cu el/ea 
despre pașii de urmat pentru realizarea 
unui scop pe termen scurt acasă.  

să facem lucrul 
acesta!

Haide să identificăm 
împreună un scop pe care-l 

pot realiza acasă. Apoi, 
vom vedea care sunt 
pașii de urmat pentru 

realizarea lui.

Ține minte pașii Planului îndeplinirii Scopului

❑  începeți prin a identifica scopul.

❑ împărțiți scopul în sarcini mici. 

❑ Realizați fiecare sarcină mică.

❑ Sărbătoriți succesul fiecărei sarcini.

❑ îndepliniți și sărbătoriți scopul vostru!

Progresând spre  
realizarea scopului 

Scrie scopul tău pe linia din capătul scării. Scrie pașii de urmat 
pentru realizarea scopului pe fiecare treaptă a scării. După ce 
ți-ai îndeplinit scopul, desenează-te la capătul scării pentru a 
sărbători o treabă bine făcută!
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Cuvinte Care denumesC sentimente

pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață cuvinte 
care denumesc emoții și modalități de a 
le identifica atunci când sunt exprimate 
prin diferite comportamente. Discutați 
cu el/ea modalități de identificare a 
emoțiilor și găsiți metode de a vă ajuta 
reciproc să faceți față sentimentelor 
negative. Urmăriți o emisiune sau un 
film împreună cu el/ea și apoi discutați 
emoțiile exprimate de personaje. 

Ține minte cuVintele Care  
DenumeSc sentimente: 

❑  furios  ❑  surprins

❑  înfricoșat  ❑  îngrijorat

❑  bucuros

este emoționant

Gândește-te la cuvintele care denumesc sentimente și la comportamentele personajelor. 
Apoi, gândește-te la metode prin care tu și familia ta vă puteți ajuta reciproc atunci 
când aveți sentimente negative. 

Ce cuvinte care denumesc sentimente ai auzit personajele folosind? 

Cum arătau fețele sau corpurile personajelor atunci când au folosit aceste 
cuvinte? 

să facem lucrul 
acesta!

Haide să ne uităm la 
o emisiune sau un film 

împreună și să observăm 
cuvintele care denumesc 
sentimente folosite de 

personaje și felul în care 
acestea le exprimă. Apoi, 
haide să discutăm despre 

modalități prin care ne 
putem ajuta reciproc 

atunci când avem 
sentimente 

negative. 
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reaCționează!

pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață să facă 
față furiei lui/ei și a altora. Ideea centrală 
a acestui proces este de a rămâne calm. 
Împreună cu copilul dumneavoastră 
păstrați momente de liniște când 
membrii familiei se pot calma și relaxa. 
Apoi, discutați dacă aceste momente 
de liniște ajută membrii familiei să 
răspundă pozitiv situațiilor supărătoare. 

Ține minte modalităȚile  
PozitiVe de a răSpunDe furiei:

❑   Ascultă și discută.

❑   Cere ajutor.

❑   Stai deoparte.

Relaxează-te!

Când ar trebuie să avem momente de liniște?

Scrie aici.

Spune cum te simți după un moment de liniște împreună cu familia ta și 
dacă te ajută să faci față mai bine situațiilor supărătoare. 

să facem lucrul 
acesta!

Haide să avem momente 
de liniște. Putem să folosim 
aceste momente de liniște 

pentru a ne calma și relaxa 
după o zi aglomerată. 
Relaxându-ne, ne vom 

simți mai calmi în situații 
supărătoare. Haide să vedem 

dacă aceste momente 
de liniște ne ajută să 

răspundem pozitiv 
situațiilor de furie.
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eXersează gândirea pozitivă

pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață cum să 
folosească gândirea pozitivă în situații 
dificile. Discutați cu el/ea despre 
situațiile dificile care ar putea apărea 
acasă săptămâna viitoare și lucrați 
împreună pentru a scrie sau a desena 
un plan de acțiune care să conțină 
modalități pozitive de abordare a 
situațiilor respective.

❑   identifică emoția pe care o 
ai.

❑   Gândește pozitiv în legătură 
cu situația.

❑   Acționează pe baza 
gândului pozitiv.

❑   identifică noua emoție pe 
care o ai.

un plan pozitiv!

Gândește-te la situații dificile care ar putea apărea acasă, în cadrul familiei, săptămâna 
aceasta. Apoi, gândește-te la cum poți folosi gândirea pozitivă pentru a gestiona aceste 
situații. Folosește spațiul de mai jos pentru a scrie sau a desena planul despre care ai 
discutat cu membrul familiei. 

să facem lucrul 
acesta!

Haide să discutăm despre 
situații dificile care ar putea 

apărea în cadrul familiei 
săptămâna aceasta. Apoi, 
haide să facem un plan al 

gândurilor și acțiunilor 
pentru a ne asigura că ne 

amintim să răspundem 
într-un mod pozitiv 

acestor situații. 
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Ține minte că Gândirea PozitiVă 
Poate sChimBa finAlul/Rezultatul 
SituaȚiei în cAre te Afli Dacă 
Folosești următorii pAși:



Culorile semaforului asCultării
pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață cum să 
identifice comportamente de ascultare și să 
demonstreze cum să asculte. În clasă, copiii 
au învățat cum să folosească culorile unui 
semafor rutier pentru a se pregăti să asculte. 
Cereți-i să împărtășească cu dumneavoastră 
semnificația fiecărei culori a semaforului. 
Apoi, jucați împreună un joc al Semaforului 
ascultării pentru a-i da posibilitatea de a 
exersa procesul de ascultare. Mulțumiți 
copilului dumneavoastră pentru că este un 
bun ascultător și oferiți-i feedback descriind 
cum arată el/ea atunci când ascultă. 

să facem lucrul 
acesta!

Hai să vorbim despre 
semnificația culorilor 

semaforului ascultării și să 
jucăm un joc al semaforului 

împreună. Cere-mi să-ți 
spun cum arăți atunci 
când asculți. Apoi, îmi 

spui tu.

Să ne pregătim  
să ascultăm! 

După ce vă jucați jocul de mai sus de câteva ori, folosește cuvinte, desene 
sau ambele pentru a răspunde la următoarea întrebare:

Joc:  Un membru al familie spune culorile semaforului în 
ordine. După ce spune Verde, membrul familiei îi spune 
copilului să facă o acțiune simplă, cum ar fi: „Pune vasele în 
chiuvetă.” 

Apoi, membrul familiei descrie cum arăta copilul când asculta 
spunându-i ce comportamente de ascultare a folosit. 

Cum arăți atunci când ești pregătit(ă) să asculți?
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Amintește memBrului Familie Că:

❑    Roșu înseamnă Se te opRești din a te mișca 
și din a vorbi.

❑   GAlben înseamnă  Să te uiȚi la persoana care 
vorbește.

❑   Verde înseamnă Să ASculȚi pe cel care vorbește.



prieteni pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață calitatea 
de prieten și modalitățile de comportare 
între prieteni. În clasă, copilul 
dumneavoastră a învățat și a exersat 
comportamente de prietenie.  Discutați 
cu el/ea despre cum ne comportăm cu 
prietenii.

Amintește-Ți Că Prietenii:

❑ se ascultă unii pe alții

❑ lucrează bine împreună

❑ răspund pozitiv atunci când prietenul/prietena îl/o supără

❑ răspund pozitiv atunci când prietenul/prietena este supărat(ă) pe ei

Ce înseamnă calitatea 
de a fi prieten 

întreabă un membru al familiei despre cum se comportă prietenii:

Care sunt situațiile în care ai ascultat cu adevărat pe cineva?

Când ai lucrat bine în cadrul unui grup cu alți prieteni?

să facem 
lucrul acesta!

Să vorbim despre 
situațiile în 

care am exersat 
abilitățile 
învățate la 

școală astăzi! 
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politiCos, te rog!
pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață să 
folosească limbaj politicos pentru a 
cere ajutorul sau a cere ceva de care are 
nevoie. Folosiți această oportunitate 
de a-l/a o ajuta să folosească un limbaj 
politicos și acasă. 

să facem lucrul 
acesta!

Haide să discutăm despre 
modalități prin care putem 
cere în mod politicos lucruri 

sau ajutor aici acasă. 
După ce terminăm, vom 

discuta despre felul în care 
limbajul politicos ajută 

la menținerea unei 
atmosfere pozitive 

în cadrul familiei 
noastre. 

Amintește-Ți Să Folosești limBaj  
PolitiCos:

❑ te rog ❑ Aș putea ❑ mulțumesc

❑ Pot ❑ Ai vrea

Cuvinte magice!

După ce discuți cu membrul familiei, răspunde la următoarele întrebări:

Cum poți să-mi ceri ajutorul când ai nevoie de ceva?

Cum ajută limbajul politicos familia noastră?
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spune „mulțumesC” pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață despre 
cum ajută școala membrii personalului 
școlii. Astăzi, un membrul al personalului 
școlii a vizitat clasa ca și invitat(ă). 
Copilul dumneavoastră a creat o 
felicitare de mulțumire pentru invitat(ă). 
Întrebați-l / Întrebați-o care sunt rolurile 
specifice ale membrilor familiei pentru a 
se ajuta unii pe alții. Ajutați-l/Ajutați-o 
să creeze felicitări de mulțumire pentru 
membrii familiei și să le ofere acestora. 
Încurajați membrii familiei să creeze 
felicitări de mulțumire unii pentru alții.

să facem lucrul 
acesta!

îți voi spune despre 
invitatul/invitata care ne-a 
vizitat azi și îți voi explica 
felicitarea de mulțumire 

pe care am scris-o pentru 
el/ea. Care sunt unele 

roluri sau sarcini pe care 
membrii familiei le fac 
pentru a ajuta acasă? 

Haide să facem 
felicitări de mulțumire 

pentru a le oferi 
membrilor 

familiei.

ȚineȚi minte Că FelicităRile de  
mulȚumire:

❑ exprimă recunoștință.

❑ mulțumesc oamenilor pentru lucruri specifice.

❑ pot include desene în loc de cuvinte.

Recunoscător  
pentru familia mea 

Discută cu membrul familiei și apoi lucrați împreună pentru a crea două felicitări de mulțumire 
pe spațiile de mai jos.
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ține minte metoda narm
pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață cum să 
identifice situații de hărțuire și care sunt 
acțiunile pozitive pe care le poate face 
în aceste circumstanțe. Discutați cu el/
ea despre experiențele dumneavoastră 
în situații negative sau de hărțuire. 
Furnizați exemple de acțiuni pozitive pe 
care le-ați făcut în aceste situații.

să facem lucrul 
acesta!

Haide să discutăm despre 
ce am învățat în clasă în 

legătură cu hărțuirea. 
Apoi putem discuta despre 

experiențele tale în ce 
privește hărțuirea 

când erai de 
vârsta mea.

Amintește-Ți Să Folosești metoDA narm 
PentRu a identifica o SituaȚie De hăRȚuiRe: 

❑  nocive

❑  Acțiuni

❑  Repetate

❑  mai mult decât o dată pentru a face rău cu bună știință 
sau a controla altă persoană 

Ce ai făcut?

Folosește cuvinte sau desene pentru a descrie ceea ce-ți spune membrul familiei.

Spune cum s-a simțit membrul familiei în urma incidentului.

Spune ce a făcut membrul familiei în situația respectivă.
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Crearea unei zone de siguranță
pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață despre 
reacții adecvate în situații negative la 
școală, cum ar fi hărțuirea. Una dintre 
strategii presupune discuția cu un adult 
de încredere. Folosiți această ocazie de a 
asigura copilul că „acasă” este o zonă de 
siguranță și că dumneavoastră îi oferiți 
acest sentiment. 

să facem lucrul 
acesta!

Spune-mi cum s-ar simți 
familia noastră dacă ne-am 
purta frumos unii cu alții tot 
timpul și ne-am simți liberi să 
ne exprimăm. Haide să facem 

o listă a acestor lucruri și 
să vedem la ce trebuie să 

mai lucrăm. Apoi, haide 
să facem un plan de 

acțiune.
Amintește-Ți aCeste Strategii de A  
FAce faȚă SituaȚiilor de HăRȚuiRe

❑  Calmează-te    ❑  Cere ajutor 

❑  Spune-i unui adult   

Cum ar arăta o familie care s-ar simți în siguranță și în care s-ar purta frumos membrii 
familiei unii cu alții?
Scrie lucrurile pe care o astfel de familie le-ar face?

Zona mea de 
siguranță 

Creează un plan de acțiune!
Ce putem face pentru a îmbunătăți situația?
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❑  Vorbește cu persoana care te hărțuiește 
(dacă-l/dacă o cunoști).



Amintește-Ți:

❑  să arăți persoanei că ești îngrijorat(ă). 

❑  să arăți persoanei că-ți pasă ajutându-l/o să iasă din această 
situație. 

❑  dacă comportamentul de hărțuire este amenințător, ajută 
persoana respectivă să spună unui adult sau spune tu unui adult 
dacă prietenului/prietenei tale îi este frică. 

Îngrijorare, grijă, Îndeplinește

pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață cum 
să răspundă în mod adecvat atunci 
când alții sunt hărțuiți. Folosiți această 
oportunitate pentru a sprijini copilul 
prin asumarea Promisiunii anti-hărțuire 
a familiei. 

să facem lucrul 
acesta!

îți voi spune despre 
Promisiunea anti-hărțuire a 
clasei. Care sunt modalitățile 
prin care arătăm că suntem 

o familie anti-hărțuire? 
Haide să facem o listă 
cu lucrurile pe care le 
putem face și apoi să 

scriem o Promisiune 
anti-hărțuire a 

familiei. 

Promisiunea  
anti-hărțuire 

Ce putem facem atunci când auzim sau vedem că o persoană este hărțuită?

Acum să scriem Promisiunea anti-hărțuire a familiei.
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Ține minte că: 

❑  creierul spune corpului ce să facă.

❑  plămânii trimit oxigen tuturor organelor corpului.

❑  inima pompează sânge în tot corpul.

❑  stomacul și intestinele se asigură că substanțele nutritive ajung 
spre toate organele corpului.

Cele CinCi organe mari ale Corpului

să facem lucrul 
acesta!

Haide să găsim răspuns 
ghicitorilor împreună. Apoi, 

haide să discutăm cum putem 
lucra împreună pentru a 
ne menține sănătoși. Să 
facem o listă cu activitățile 
sănătoase și sigure pentru 

familia noastră, cum ar 
fi să purtăm centura de 

siguranță în mașină 
sau să mâncăm cel 

puțin o legumă 
pe zi. 

Ghicitori despre  
organele corpului 

Folosește liniile de mai jos pentru a scrie  lista creată 
împreună cu membrul familie.

Care sunt lucrurile/activitățile pe care le puteți face împreună cu familia 
pentru a vă menține sănătoși. 
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pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră tocmai a învățat despre 
cele cinci organe mari ale corpului uman și 
funcțiile lor. Cele cinci organe studiate sunt: 
creierul, plămânii, inima, stomacul și intestinele. 
Invitați copilul să dea răspuns ghicitorilor 
despre fiecare organ al corpului învățat în clasă. 
Apoi discutați modalități prin care puteți lucra 
împreună pentru a vă asigura că toată lumea din 
familie se menține sănătoasă și puternică. 
Ghicitori despre organele corpului:
•	 Sângele nu poate călători fără ajutorul 

meu. Cine sunt eu? (inima)
•	 Noi suntem mașinăria de respirație a 

corpului tău. Cine suntem noi? (plămânii)
•	 Noi descompunem mâncarea în 

substanțe nutritive. Cine suntem noi? 
(stomacul și intestinele)

•	 Te ajut să iei decizii corecte. Cine sunt eu? 
(creierul)



deCizii folositoare și dăunătoare

pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață despre 
opțiuni și decizii și cum să ia deciziile 
corecte. Copilul dumneavoastră a 
desenat diferite tipuri de mâncare 
pentru a începe activitatea de pe această 
pagină. Acum, împreună cu familia, 
alegeți care tip de mâncare ați prefera. 

să facem lucrul 
acesta!

După ce am terminat de 
desenat diferite tipuri de 
mâncare, voi împărtăși 
desenul cu voi. Putem 

discuta care tip de 
mâncare ați prefera și 

cum ați luat decizia 
respectivă.

Ține minte că DiferenȚA DintRe deciZiile 
Folositoare și Dăunătoare este rezultatul 
Posibil Al deCiziei. 

o mulțime de  
alegeri 

Citește întrebarea. Apoi răspunde scriind 1-2 propoziții. 

Ce tipuri de mâncare au ales membrii familiei? Cum au luat decizia?

Deciziile folositoare

❑   nu rănesc pe nimeni.

❑   opțiunile sunt oferite de un adult de 
încredere.

❑   exemplu: Familia ți-ar putea oferi 
opțiunile de a mânca cereale cu 
lapte sau pâine prăjită cu unt la 
micul dejun. Ambele sunt opțiuni 
sigure și tu poți lua o decizie 
folositoare.

Deciziile dăunătoare

❑    pot să te rănească pe tine și pe 
alții.

❑ opțiunile sunt oferite de un străin 
sau un adult în care nu ai încredere.

❑ exemplu:  un străin adult ți-ar 
putea cere să te urci în mașina lui/
ei.
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Cine este adultul de ÎnCredere?
Cum gândesC și aleg?

pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață cum să ia 
decizii corecte folosind modelul în doi 
pași Gândește și alege. El/Ea a învățat că 
adulții de încredere oferă opțiuni sigure 
astfel încât el/ea să poată apoi lua decizii 
corecte. Împreună cu familia discutați 
despre adulții de încredere din viața 
copilului dumneavoastră. 

să facem lucrul 
acesta!

Voi desena mai jos o 
imagine a unui adult 
de încredere. Apoi voi 
împărtăși desenul cu 
tine și vom discuta 

despre adulții de 
încredere din viața 

mea.

Cum luăm decizii  
corecte

Ține minte că: 

❑  un adult de încredere este cineva pe care-l cunoști și în care ai 
încredere. Familia și profesorii tăi te pot ajuta să identifici adulții de 
încredere de acasă și de la școală. 

Amintește-Ți Că modelul gândește și alege este:

❑  Pasul unu: Gândește

 ❑  Gândește-te la fiecare opțiune.

❑  Pasul doi: Alege

 ❑  Alege opțiunea care-ți place cel mai mult.

Desenează o imagine a unui adult de încredere.
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să fim În siguranță În preajma  
mediCamentelor

pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață despre 
cum să fie în siguranță în preajma 
medicamentelor. Deși medicamentele 
pot fi folositoare, adeseori copiii sunt 
afectați dacă le sunt administrate 
incorect. Copiii NICIODATĂ nu trebuie 
să ia medicamente fără ajutorul unui 
adult de încredere. Încurajați copilul 
să împărtășească cu familia povestea 
„Decizia lui Mariko”. Apoi discutați în 
cadrul familie răspunsuri adecvate 
pentru situații similare.

să facem lucrul acesta!
Haide să împărtășesc cu 

tine povestea lui mariko și 
să discutăm răspunsurile 
lui mariko pentru situația 
din poveste. Apoi, haide să 
ne gândim la alte situații 

posibile care implică folosirea 
medicamentelor cu care mă 

pot confrunta. Ajută-mă 
să fac o listă cu adulții 
de încredere la care pot 

apela în situații care 
implică folosirea 
medicamentelor. 

Ține minte să:

❑  iei medicamente Doar dacă îți sunt  
date de un adult de încredere.

❑ faci lucruri/activități care te fac să te simți  
mai bine fără să folosești medicamente.

❑ nu folosești substanțe pe care nu le cunoști și să 
întrebi un adult de încredere în legătură cu ele. 

Cum luăm decizii sigure 
în ce privește folosirea 
medicamentelor

Discută povestea lui mariko și situații în care medicamentele sunt folosite. Creează o listă cu 
adulții de încredere din viața ta:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Ce să faCi Când apelezi serviCiul 
 de urgență

pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață despre 
pericolele folosirii incorecte a produselor 
casnice și ce să facă în caz de urgență care 
implică substanțe otrăvitoare. Discutați 
cu el/ea cele două reguli privind siguranța 
în preajma produselor casnice: 1) să 
stea departe de ele și 2) să ceară ajutor 
imediat în caz de urgență. Discutați, apoi, 
situații de urgență posibile care pot avea 
loc acasă. Dezvoltați un plan de acțiune 
pentru a controla astfel de situații.

să facem lucrul 
acesta!

Haide să discutăm despre 
situații de urgență care ar 

putea avea loc acasă. Putem 
să lucrăm împreună pentru 
a crea un plan de acțiune în 
cazul în care aceste situații 
s-ar putea întâmpla. iată 

niște întrebări la care să ne 
gândim: Cum ieșim din casă 
dacă este un incendiu? unde 
să mergem în cazul în care 

suntem separați unii de 
alții? Ce ar trebui să facem 

dacă cineva ne sparge 
casa? unde ar trebui să 

mergem dacă este un 
dezastru natural? Pe cine 

ar trebui să sunăm în 
caz de urgență? Avem 
o trusă de prim-ajutor 

și unde se află ea? 
știe toată lumea 
din familie planul 

nostru în caz 
de urgență?

Amintește-Ți:

❑   să-ți păstrezi calmul și să formezi  
numărul de urgență.

❑  să spui: „Aceasta este o urgență”.

❑  să spui operatorului numele tău, adresa și 
numărul de telefon.

❑  să asculți cu atenție instrucțiunile date de 
operator și rămâi la telefon până când ți se 
spune să închizi.

Cum să cerem  
ajutorul în caz  
de urgență 

Reflectează asupra următoarei întrebări și scrie răspunsul mai jos:

Pentru care situație de urgență posibilă s-a pregătit familia ta?
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să fim sănătoși

pentru memBrii familiei:

Copilul dumneavoastră învață despre 
importanța alegerilor corecte și 
identificarea activităților pe care le 
poate face pentru a se menține sănătos/
sănătoasă. Procesul de a ne menține 
sănătoși implică o viață activă, mâncare 
sănătoasă și îngrijirea corpului nostru. 

Sarcinile din casă pot fi o modalitate 
bună de a fi activi și de a ajuta familia. 
Discutați cu copilul dumneavoastră 
despre felul în care sarcinile din casă 
pot fi activități sănătoasă. Apoi, găsiți 
împreună activități pe care întreaga 
familie le poate face pentru a promova 
sănătatea. 

să facem lucrul 
acesta!

Discută cu mine 
modalități prin care 
sarcinile zilnice din 
casă pot ajuta să 

avem un stil de viață 
sănătos. Apoi, haide 

să ne gândim la 
câteva activități 
pe care întreaga 

familie le poate face 
pentru a promova 

sănătatea și 
siguranța în 
cadrul familiei 

noastre. 

Ține minte că:

❑  să fii sănătos/sănătoasă înseamnă să faci alegeri bune.

❑ să fii sănătos/sănătoasă înseamnă să faci activități care 
ajută la dezvoltarea corpului tău.

❑ să fii sănătos/sănătoasă implică să ceri ajutorul adulților 
de încredere atunci când ai întrebări, probleme sau ești 
îngrijorat(ă).

Cum să creăm   
obiceiuri sănătoase 
în familie 

Discută despre câteva activități pe care le poți face cu membrul familiei pentru a fi o familie 
sănătoasă și folosește spațiile de mai jos pentru a le desena. Asigură-te că arăți cum aceste 
activități pot fi distractive!  
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Cum spui „da” și „nu”?
pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață cum să 
spună „Da” opțiunilor folositoare și „Nu” 
celor dăunătoare. Împreună cu familia 
creați câteva păpușele pentru degete 
și exemplificați situații variate care cer 
decizii de tipul „Da” și „Nu”. Exemplu: 
Vrei să mănânci un măr în loc de cartofi 
prăjiți ca și gustare?

să facem lucrul 
acesta!

Ajută-mă să fac păpușele 
pentru degete și să 

exemplificăm împreună 
situații în care pot exersa 

să spun „Da” și „nu”.”

Ține minte că există multe modAlităȚi  
De a spune „DA” și „nu”.

multe modalități, o singură semnificație: cum spunem „Da” și „nu”

❑  Da! 
 ❑ ok, de acord, o idee bună, în ordine
❑ nu! 
 ❑ nu vreau, nu pot, nicidecum, nici vorbă, nu, mulțumesc, 

nu mă lasă părinții

Să spunem „Da”  
și „nu” 

Citește fiecare întrebare apoi răspunde scriind 1-2 propoziții:

Cum ai știut să spui „Nu” unei opțiuni oferite?

Cum poți spune „Da” și „Nu” acasă sau în comunitate?
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șase CerCuri
pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață 
despre cercurile celor cărora le pasă 
ca pregătire pentru realizarea unui 
proiect de învățare prin servicii în folosul 
comunității. Ajutați-l/Ajutați-o să 
înțeleagă importanța ideii de a-i păsa 
descriind oameni de care vă păsa când 
erați dumneavoastră în clasa I sau puteți 
discuta despre oameni de la servici sau 
din alte părți ale vieții dumneavoastră. 

să facem lucrul 
acesta!

Voi împărtăși cu tine 
cele șase cercuri ale 

celor cărora le pasă. Voi 
întreba: De cine îți păsa 

când erai de vârsta 
mea? Cui îi păsa de 
tine? Dar acum? De 
cine îți pasă acum?

Ține minte că CercuRile celor căRora  
le pasă incluD perSoane din:

❑  familia ta           ❑ comunitate    
❑ clasa ta              ❑ țară   
❑ școala ta            ❑ lume

Cui îi pasă?  
nouă ne pasă! 

Ascultă în timp ce membrii familie menționează persoanele de care le păsa când erau de vârsta 
ta și cărora le păsa de ei. Cere membrilor familiei să împărtășească cu tine modalități prin care 
arătau celorlalți că le pasă de ei. Apoi, completează cercurile de mai jos: 

Pe cine au identificat membrii familie tale?

Clasa / 
Servici      

Familia școala / 
Compania

Comunitatea Țara lumea
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timpul, aBilitățile și talentele mele

pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață cum poate 
să-și folosească abilitățile și talentele 
pentru acte de bunătate/voluntariat. 
De exemplu, copiii cărora le place să 
picteze pot ajuta la realizarea unei picturi 
murale în cadrul comunității. Copilul 
dumneavoastră învață că toată lumea 
are un talent care poate ajuta să facă 
lumea în care trăim mai bună. Împreună 
cu familia, discutați despre talentele 
fiecărui membru al familiei și despre 
felul în care aceste talente contribuie la 
starea de bine a familie.  

să facem lucrul 
acesta!

Discută cu mine 
despre talentele 
fiecărui membru 
al familiei și cum 
acestea contribuie 

pozitiv la starea 
de bine a 

familie!

Ține minte:

❑   timp: Concentrează-te pe a oferi timpul tău mai degrabă 
decât lucruri materiale.

❑ Abilități și talente: Concentrează-te pe a face lucruri care-
ți plac sau pe care le faci bine pentru a-i ajuta pe alții. 

Pot oferi timpul, 
abilitățile și  
talentele mele!

Citește și discută întrebarea cu un membru al familiei. Apoi răspunde folosind 1-2 propoziții. 

Care sunt talentele membrilor familiei care contribuie la starea de bine a 
întregii familii?
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de Ce faCe Copilul meu proieCte de  
Învățare prin serviCii În folosul 
 Comunității?

pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață cum 
să-i ajute pe alții prin servicii în 
folosul comunității. El/Ea va discuta cu 
dumneavoastră despre ce poate învăța 
din acest tip de servicii. Discutați cu 
copilul dumneavoastră despre nevoile 
școlii sau ale comunității și despre ce 
tipuri de proiecte de învățare prin servicii 
în folosul comunității pot fi realizate 
de clasa I pentru a rezolva nevoile 
identificate. Proiectele de învățare 
prin servicii în folosul comunității 
pentru clasa I pot fi făcute doar în cadrul 
clasei.  

să facem lucrul 
acesta!

îți voi explica ce pot învăța 
de pe urma serviciilor în 
folosul comunității. Apoi, 
haide să discutăm despre 

câteva nevoi ale școlii 
sau comunității și să ne 

gândim la modalități 
prin care putem 
rezolva aceste nevoi 

ca elevi de  
clasa i. 

Ține minte că învăȚARea prin serVicii  
în foloSul comunităȚii:

❑   asigură învățarea activă și 
practică

❑   dezvoltă empatia

❑   dezvoltă responsabilitatea 

❑   crește nivelul de  
conștientizare a problemelor 
sociale

❑   mobilizează copiii

❑   oferă copiilor oportunitatea de a 
folosi o abilitate

Servicii în folosul 
comunității 

Citește fiecare întrebare cu membrul familie. Apoi răspunde cu 1-2 propoziții:

Menționează trei nevoi pe care le-ai identificat în cadrul școlii sau a 
comunității.

Scrie o idee pe care ați discutat-o care poate rezolva una dintre nevoi.
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argumentele pro și Contra  
ale proieCtului

pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră lucrează la 
realizarea unui proiect de învățare prin 
servicii în folosul comunității. Ajutați-l/
Ajutați-o să-și amintească argumentele 
pro și contra ale proiectului ascultând 
descrierea proiectului și oferind 
feedback.  

să facem lucrul 
acesta!

îți voi povesti despre 
proiectul de învățare 
prin servicii în folosul 
comunității și te voi 
întreba cum crezi că 
putem face ca acest 

proiect s ă aibă 
succes.

Ține minte că:

❑    proiectul de învățare prin servicii în folosul comunității trebuie să-i 
ajute pe alții.

❑    tu și colegii tăi învățați diferite lucruri pe parcursul proiectului.

❑    obstacolele trebuie luate în considerare, dar acestea pot fi depășite.

Care este ideea  
de proiect?

Descrie proiectul de învățare prin servicii în folosul comunității. explică cum acest proiect va 
ajuta oamenii și ce vei învăța pe parcursul lui. Apoi, întreabă membrii familiei cum te pot ajuta 
pentru a face ca acest proiect să aibă succes. 

Ce au răspuns membrii familiei?
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pas Cu pas

pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră ajută la 
planificarea unui proiect de învățare prin 
servicii în folosul comunității. Cereți-i să 
vă explice proiectul și sarcina atribuită 
lui/ei. Ajutați copilul să înțeleagă cum 
să planifice sarcini spunându-i cum 
ați planifica o activitate de familie, un 
eveniment sau o excursie.

Ține minte că PlAniFicArea  
unui proieCt imPlică:

❑   listarea sarcinilor sau a acțiunilor care trebuie făcute.

❑   decizia în ce privește persoanele care îndeplinesc  
fiecare sarcină.

❑   stabilirea timpului pentru fiecare sarcină.

❑   asigurarea că toate sarcinile sunt îndeplinite.

Planuri de familie

explică ce ai făcut azi la oră. Apoi întreabă ce pași urmează familia ta pentru a 
planifica o activitate, un eveniment sau o excursie. Desenează evenimentul respectiv 
mai jos și arată pașii planului!

să facem 
lucrul acesta!

Voi afla cum 
familia mea 

planifică activități, 
evenimente sau 
excursii. te voi 
întreba ce faci 

prima dată când 
vrei să planifici 

ceva?

Iată planul nostru!
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Învățarea serviCiului În folosul  
Comunității

pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră a lucrat în clasă 
la un proiect de învățare prin servicii în 
folosul comunității pe care tocmai l-a 
terminat. Ajutați-l/Ajutați-o să reflecteze 
asupra experienței avute ascultând 
descrierea proiectului și sentimentele 
avute în legătură cu experiența sa.

să facem lucrul 
acesta!

Discută cu mine 
despre sarcina 
făcută pentru 
proiectul de 
învățare prin 

servicii în folosul 
comunității. Cum 

crezi că m-a 
ajutat acest 

proiect?
Ține minte că:

❑  scopul principal al proiectului este de a-i ajuta pe alții.

❑ un alt scop al proiectului este de a învăța din ceea ce faci.

❑ înveți gândind, acționând și simțind. 

❑ înveți făcând greșeli și depășind obstacole. 

împărtășim cu 
familia 

Spune membrilor familiei despre experiența avută pe parcursul proiectului (planificare și munca 
efectivă). împărtășește sentimentele tale în legătură cu experiențele avute și apoi, împreună cu un 
membru al familiei, răspunde la întrebarea de mai jos:

Cum te-ai simțit când ai împărtășit informațiile despre proiect 
cu familia ta? 
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proCesul de refleCtarea 
pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră tocmai a realizat 
un proiect de învățare prin servicii în 
folosul comunității. El/Ea a reflectat 
asupra proiectului în clasă identificând 
sentimentele avute în privința 
proiectului, ce a învățat pe parcursul lui, 
oamenii care au ajutat la realizarea lui, 
precum și modalități prin care proiectul 
ar putea fi îmbunătățit. Împărtășiți cu 
copilul dumneavoastră observații legate 
de proiect. Oferiți feedback despre rolul 
lui/ei în acest proiect subliniind punctele 
tari demonstrate de el/ea pe parcursul 
proiectului, cât și unele aspecte pe care 
copilul dumneavoastră le-ar putea face 
pentru a îmbunătăți proiectul în viitor.

să facem lucrul 
acesta!

împreună cu familia, 
haide să discutăm 

despre proiectul meu de 
învățare prin servicii 

în folosul comunității și 
spuneți-mi observațiile 

voastre în legătură 
cu acesta. Dați-m 

sfaturi în ce privește 
modalitățile de 
îmbunătățire a 

proiectelor 
viitoare.

Ține minte că RefleCtarea înseamnă  
Să te gândești:

❑  ce ai învățat despre tema proiectului de învățare prin 
servicii în folosul comunității.

Cum ne-am 
descurcat?

După ce reflectezi asupra experienței proiectului de învățare prin servicii în folosul 
comunității împreună cu familia, răspunde la întrebările de mai jos:

Care sunt observațiile familiei în legătură cu proiectul?

Cum te vor ajuta aceste observații să ai mai mult succes în viitoarele 
proiecte de învățare prin servicii în folosul comunității.

❑ cum a fost experiența de a lucra cu alții pentru realizarea 
proiectului.

❑ cine v-a ajutat pe parcursul proiectului.
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Haideți să  
servim!
prezentare și sărBătorirepentru memBrii familiei:

Copilul dumneavoastră tocmai a realizat 
o activitate de prezentare și sărbătorire 
în care a împărtășit ceea ce a învățat 
pe parcursul proiectului de învățare 
prin servicii în folosul comunității și i-a 
sărbătorit pe cei care l-au/au ajutat(-o).  
Pentru a continua procesul de învățare, 
împreună cu familia realizați un proiect 
de învățare prin servicii în folosul 
comunității. Discutați nevoile comunității 
și modalități prin care le puteți rezolva. 
Apoi, realizați proiectul!

să facem lucrul 
acesta!

împreună cu familia, 
haide să discutăm nevoile 
comunității și modalități 

prin care le putem rezolva. 
Haide să alegem un 

proiect scurt de învățare 
prin servicii în folosul 

comunității în care să ne 
implicăm cu toții. Vom 
planifica o zi de servire 

și apoi vom discuta 
ce a învățat fiecare 
membru al familiei din 

această experiență. 
la final, vom 

sărbători 
realizările 

noastre!

Ține minte să:

❑  compari sentimentele tale de la începutul  
proiectului cu cele de la final.

❑  împărtășești experiența ta cu alții spunându-le 
despre ce ai realizat și ce ai învățat.

❑  mulțumești celor care te-au ajutat pe parcursul 
proiectului.

După terminarea proiectului de învățare prin servicii în folosul comunității  
împreună cu familia, răspunde la întrebările de mai jos:
Ce proiect de învățare prin servicii în folosul comunității a ales familia ta să 
realizeze?

Ce au învățat și împărtășit membrii familiei tale după realizarea proiectului?
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Cum să faCem un eCuson de mulțumire
pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață cum 
să-și exprime aprecierea față de cei care 
l-au/au ajutat(-o) pe parcursul acestui 
an la școală. Copilului dumneavoastră 
i s-a cerut să creeze ecusoane de 
mulțumire pentru membrii familiei 
care l-au ajutat pe parcursul clasei I. 
Urmați instrucțiunile de mai jos pentru 
a ajuta copilul să creeze ecusoanele de 
mulțumire. 

să facem lucrul 
acesta!

Ajută-mă să creez un 
ecuson de mulțumire 
pentru un membru 
al familiei care m-a 
ajutat pe parcursul 

clasei i.  

Amintește-Ți Să:

❑   Scrii numele aDultului – Scrie numele adultului cu litere 
mari în partea de sus a cercului.

❑  DecoreZi – Adăugă un desen sau un scurt mesaj care să 
exprime felul în care persoana respectivă te-a ajutat anul acesta. 

❑  Scrii numele tău – Scrie numele tău în partea de jos a 
cercului și colorează/decorează ecusonul dacă vrei. 

ești apreciat!

Folosește spațiul de mai jos pentru a crea ecusonul de mulțumire.
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uitându-ne Înapoi,  
mergând mai departe

pentru memBrii familiei:
Copilul dumneavoastră învață să 
sărbătorească realizările sale. Împreună 
cu familia, discutați câteva realizări ale 
fiecărui membru al familiei de anul acesta. 
Discutați cu copilul dumneavoastră despre 
așteptările lui/ei în ce privește următorul 
an școlar.

să facem lucrul 
acesta!

Haide să discutăm despre 
realizările familiei de anul 
acesta. Apoi, ajută-mă să 

desenez o imagine care 
să exprime cea mai mare 
realizare a mea de anul 

acesta. 

Ține minte să:

❑  îți amintești de unde ai început.

❑ sărbătorești cât de departe ai ajuns.

❑ să te uiți înainte spre viitor.

Haideți să 
sărbătorim!

Desenează o imagine care să exprime cea mai mare realizare din clasa i.
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