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Cum ne prezentăm

1.1 COneXIuneA 
Cu FAmILIA!

memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe
Copilul dumneavoastră învață cum să se 
prezinte altor persoane și să vorbească 
despre preocupările sale. Vorbiți cu 
copilul dumneavoastră despre numele 
ei/lui și despre procupările și interesele 
familiei dumneavoastră. Permiteți 
copilului să se prezinte, spunând ceva 
despre numele ei/lui.

De FăCut!
Haideți să vorbim 

despre originea 
numelui meu și 

despre lucrurile 
pe care membrii 

familiei mele le 
fac împreună cu 

plăcere.

nu uita să

❑  îți spui numele.

❑  spui ceva despre tine, cum ar fi: o activitate sau o preocupare specială care îți 
place, o mâncare preferată sau altceva despre tine.

Mă prezint!

Scrie-ți numele pe linia punctată. Spune ceva despre originea numelui tău.

Numele meu este
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1.2 COneXIuneA 
Cu FAmILIA!

pOVeSteA DeSpre reGuLI

memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață despre 
reguli care fac clasa un mediu sigur și 
fericit. Ajutați-l pe copilul dumneavoastră 
să învețe de ce regulile sunt importante, 
încurajându-l să găsească exemple de reguli 
pe ambalajele de produse alimentare, cum ar 
fi: popcornul pentru cuptorul cu microunde, 
orezul sau pastele care trebuie fierte. După 
aceea discutați cu copilul despre importanța 
respectării regulilor sau intrucțiunilor de pe 
ambalaje. 

nu uita Că

❑ Regulile ne fac să fim în siguranță

❑ Regulile ne permit să învățăm

❑ Regulile ne ajută să ne descurcăm. 

Reguli  
pas cu pas

Completează următoarele:

Copiază o regulă/instrucțiune pe care ai găsit-o pe un pachet de alimente.

Cum îi ajută această instrucțiune pe oameni să fie în siguranță sau să învețe 
să gătească mâncarea din ambalaj?

De FăCut!
Lucrează cu mine 

ca să găsim regulile/
instrucțiunile de 
pe ambalajele de 

produse alimentare.  
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COmunItAte

memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață să fie parte din 
comunitatea clasei. Ajutați-l să înțeleagă mai 
bine ce înseamnă să fii parte a unei comunități 
explicându-i cum cartierul în care locuiți este 
o comunitate.  Faceți o plimbare pe strada 
dumneavoastră și prin cartier și arătați-i cum 
lucrează oamenii împreună pentru a se ajuta. 

De FăCut!
Haideți să facem 

o plimbare prin 
cartier să vedem 

cum lucrează 
oamenii împreună.  

aMINTEȘTE-ȚI Că O COMUNITAtE EsTE UN GRuP DE Oa-
MENI CARE LuCREaZă ÎMPREună ȘI SE AJuTă ÎntRE Ei.

Comunitatea  
mea

Răspunde la următoarele întrebări:
Ce ai văzut în timpul plimbării? Cum lucrează împreună oamenii din 
comunitatea ta?

Cum poți să ajuți pe cineva din comunitatea ta?

1.3 COneXIuneA 
Cu FAmILIA!
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rOLurI DIn CADruL GrupuLuI
memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață despre 
rolurile și responsabilitățile din cadrul 
grupului. Urmărind indicațiile din partea 
dreaptă a paginii rugați-l pe copilul 
dumneavoastră să vă împărtășească 
rolurile din cadrul grupului despre care a 
învățat și să vă explice responsabilitățile 
fiecărui rol. Împreună cu copilul creați 
câteva roluri în familie pe care le puteți 
exersa cu membri familiei. Rolurile pot 
să fie redistribuite, astfel încât toți cei 
implicați să aibă posibilitatea să exerseze 
fiecare rol. 

aMINTEȘTE-LE MEMBRiLOR FAMiLIEi Că

o Membrii grupului ascultă și împărtășesc.

o Colectorul aduce materiale, le pune la loc și face ordine.

o Înregistratorul întreabă membrii grupului ce idei au și notează 
ideile.

o Reporterul spune și arată ce a făcut grupul.

Grupuri în 
familie

După ce ai vorbit cu membrii familiei tale, lucrați împreună pentru a răspunde la 
următoarele întrebări:

Care va fi rolul tău în familie în această săptămână?

Cum îi ajută rolul tău pe ceilalți membri ai familiei?

De FăCut!
Îți voi spune 

despre rolurile și 
responsabilitățile din 

cadrul grupului. Putem 
să creăm câteva roluri 

în familie pe care să 
le exersăm cu membrii 

familiei. apoi putem să 
inversăm rolurile în 
fiecare săptămână, 
astfel încât fiecare 

membru al familiei să 
aibă posibilitatea 

să exerseze 
fiecare rol.

1.4 COneXIuneA 
Cu FAmILIA!



© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.

Ce Am ÎnVăȚAt DeSpre VALOrI
memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață ce sunt 
valorile și importanța valorilor respect 
și responsabilitate. Vorbiți cu copilul 
dumneavoastră despre ce a învățat, 
folosind definițiile oferite ca îndrumare. 
Oferiți feedback atunci când copilul 
sugerează cum pot fi aceste valori de 
ajutor în familie.

De FăCut!
Spune-mi ce este o 

valoare. Sunt respectul și 
responsabilitatea valori 

importante? De ce? Ce fel 
de comportament arată 

că o persoană are aceste 
valori? Spune-mi cum 

pot fi aceste valori 
de ajutor la noi în 

familie?

Pregătește-te 
să vorbești 
despre valori

nu uita

❑   o valoare este o convingere care este importantă pentru tine și 
pentru membrii comunității tale. Responsabilitatea și respectul 
sunt valori.

❑   responsabilitate înseamnă să faci și să respecți un 
angajament, să ceri sfatul unei persoane în care ai 
încredere, să iei decizii bune, să fii de încredere și să îți asumi 
responsabilitatea pentru propriile tale acțiuni.

❑   respect  înseamnă să fii corect și atent la nevoile, convingerile 
și sentimentele celorlalți.

După ce ai vorbit  cu familia ta despre valori și de ce sunt ele importante, folosește cuvinte, 
imagini sau cuvinte și imagini pentru a răspunde la următoarea întrebare:

Cum pot valorile respect și responsabilitate să ne ajute familia?

2.1 COneXIuneA 
Cu FAmILIA!
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IDentIFICAreA ABILItăȚILOr ȘI tALenteLOr
memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață despre 
abilități și talente pe care le are și pe care 
le au și colegii lor de la școală. Urmărind 
indicațiile pentru discuții, întrebați-l 
pe copilul dumneavoastră care este 
diferența dintre abilități și talente. Apoi 
discutați despre  o nouă abilitate pe care 
o puteți învăța ca familie, și faceți un 
plan pentru a o învăța împreună.

ȚInE MiNTE Că

❑  o abilitate este ceva ce înveți să faci cum ar fi: cititul, jocul cu 
mingea, ascultarea atentă, sau lucrul în echipă

❑  un talent este similar unei abilități, numai că talentul este o 
abilitate cu care ne naștem, cum ar fi abilitatea de a picta sau de 
a cânta.

❑  abilitățile și talentele se dezvoltă prin exersare.

Să învățăm  
lucruri noi

Deseneză sau scrie despre abilitatea pe care vrei să o înveți cu familia ta.

De ce ești interesat să înveți această nouă abilitate?

De FăCut!
Haideți să discutăm 

despre abilități și talente 
și cum sunt ele similare 

și diferite. Întreabă-mă 
despre o abilitate sau 

un talent pe care îl am. 
apoi putem vorbi despre 
o abilitate pe care să o 
învățăm împreună și să 

facem un plan pentru 
a o învăța. 

Care este planul tău pentru a învăța această nouă abilitate?

2.2 COneXIuneA 
Cu FAmILIA!



© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.

ÎmI AmInteSC CÂnD...
memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață cum să 
identifice cuvintele și mișcările fizice 
asociate cu sentimente și emoții. 
Folosiți această activitate pentru a-l 
ajuta să experimenteze și să identifice 
sentimentele create de ritmuri muzicale. 
În cazul în care copilul dumneavoastră nu 
știe să scrie încă permiteți-i să vă dicteze 
propriile gânduri.

GÂnDEȘTE-TE LA CE aI ÎnVăȚaT  
DESPRE FELuL În CaRE OaMENiI  
ÎȘI ARAtă EMOȚIILE ȘI VORBESC DESPRE ELE.

❑   Îmi amintesc când am simțit________.

❑   Îmi amintesc că m-a facut să simt________.

❑   Îmi amintesc că fața și corpul meu ________.

O formație  
în familie

Încearcă să produci împreună cu familia ta diferite tipuri de sunete. 
Scrie cum te-a făcut un anumit sunet să te simți. 

Când am produs sunete    am simțit    .

Când am produs sunete    am simțit   .

Când am produs sunete    am simțit   .

Când am produs sunete    am simțit   .

De FăCut!
Luați oale, tigăi, linguri sau 

orice obiecte casnice care 
pot produce un sunet și 

începeți să le loviți. Haideți 
să vedem ce sentimente 

avem când producem 
diferite tipuri de sunete – 

tari, rapide, încete sau 
ușoare. 

2.3 COneXIuneA 
Cu FAmILIA!
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SCOpurI, SCOpurI, SCOpurI
memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață să 
folosească gândirea motivațională 
pentru a-și atinge scopurile. Vă rugăm 
să folosiți această oportunitate pentru 
a vorbi cu el despre importanța 
concentrării pentru atingerea scopurilor 
și folosirea gândirii motivaționale pentru 
realizarea obiectivelor atât pe termen 
scurt cât și pe termen lung.

ȚInE MiNTE Că

❑ este important să rămâi motivat pentru atingerea 
scopurilor. 

❑ scopurile pe termen scurt au pași mai scurți care pot duce la 
îndeplinirea scopurilor pe termen lung.

❑ scopurile pe termen lung durează mai mult și adesea au mai 
mulți pași.

❑ motivația vine dacă ne spunem nouă înșine că putem să 
îndeplinim ce ne-am propus și apoi să ne stabilim obiective 
pentru a o face.

Să continuăm  
să învățăm!

Discută întrebările cu familia ta și apoi scrie ce poți face pentru a fi mai bun sau a învăța mai 
mult.

Cum progresăm în învățarea noii abilități? 
Ne-am atins scopul?

De FăCut!
Hai să ne gândim la 

abilitatea pe care am ales 
să o învățăm în lecția 2. 

Cum ne ajută la învățarea 
acestei abilități stabilirea 

obiectivelor pe termen 
scurt și lung? Să vorbim 
despre progresul pe care 

l-am facut. Cum poate 
să mă ajute gândirea 
motivațională să îmi 

îndeplinesc scopul 
de a învăța 
abilitatea?

2.4 COneXIuneA 
Cu FAmILIA!



© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.

putem reALIzA!
memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață cum 
să-și stabilească un scop și cum să 
lucreze pentru a-și atinge scopul. 
Folosiți acest timp pentru a discuta cu 
copilul dumneavoastră despre scopurile 
pe care le-ați stabilit pentru familia 
dumneavoastră și modul în care ați lucrat 
și lucrați pentru a le atinge.

De FăCut!
Hai să vorbim despre 

câteva scopuri pe care le-
am stabilit pentru familia 

noastră și lucrurile pe 
care le-am făcut sau le 
facem pentru a atinge 

aceste scopuri.

ȚInE MiNTE PAȘII SPRE SuCCES: 

o  Stabilește un scop realist.

o  Enumeră pașii pe care îi vei face pentru a-ți atinge scopul.

o  Caută ajutor și sfaturi.

Pași  
spre succes

Care sunt câteva dintre scopurile familiei tale?
Scopurile familiei noastre:

Care sunt câțiva dintre pașii pe care i-am făcut sau îi facem să ne atingem aceste scopuri?
Pașii noștri spre succes:

2.5 COneXIuneA 
Cu FAmILIA!
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CuVInte CAre ArAtă emOȚIILe
memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață despre 
indicii verbale și non-verbale pe care 
oamenii le exteriorizează când se 
confruntă cu emoții. Folosiți acest timp 
pentru a vorbi cu copilul dumneavoastră 
despre modalități în care să identifice 
aceste indicii pe care le arată membrii 
familiei dumneavoastră când simt 
anumite emoții și modalități prin care 
membrii familiei se pot ajuta când e 
vorba de emoții negative.

ȚInE MiNTE INDiCIILE VERBALE  
ȘI nON-VERBALE La CARE Să FII AtENT:  

❑ Fața – Cum arată fața?

❑ Cuvinte – Ce se spune?

❑ Corpul – Cum arată corpul?

❑ acțiuni – Ce acțiuni au loc? 

Sunt atent/ă  
la indicii

Gândește-te la indicii verbale și non-verbale. ai văzut la vreun membru al familiei tale 
oricare din aceste indicii? Ce poți face dacă vezi că un membru al familiei tale are 
probleme în a gestiona o emoție negativă?

Acestea sunt trei indicii verbale pe care persoane din familia mea le folosesc 
adesea pentru a manifesta emoția. 

Acestea sunt trei indicii non-verbale pe care persoane din familia mea le 
folosesc adesea pentru a manifesta emoția. 

Aceasta este o modalitate prin care ne putem ajuta unii pe ceilalți când vedem 
indicii că unii membri ai familiei experimenteză emoții negative. 

De FăCut!
Hai să vorbim de indicii 

verbale și non-verbale pe 
care membri familiei noastre 
le folosesc frecvent când se 

confruntă cu emoții. apoi 
vom lucra pentru a găsi 
modalități prin care ne 

putem ajuta unii pe ceilalți, 
când vedem indicii  că 
unii membri ai familiei 
experimenteză emoții 

negative. 

2.6 COneXIuneA 
Cu FAmILIA!
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Cum FAC FAȚă SentImenteLOr meLe
memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață despre 
moduri pozitive de a face față situațiilor 
și emoțiilor supărătoare. Folosiți acest 
timp cu copilul dumneavoastră pentru 
a vorbi despre modalități prin care vă 
puteți ajuta reciproc când aveți de-a face 
cu situații și emoții negative. 

aMINTEȘTE-ȚI CE Să FaCI CÂnD TE AFLi 
ÎntR-O SItUaȚIE SUPăRăTOARE:

❑ Rămâi calm.
❑ Explică ce simți.
❑ Spune de ce ai nevoie.

am avut  
o zi proastă

Scrie lucrurile pe care tu și familia ta le puteți face pentru a vă ajuta reciproc să faceți 
față emoțiilor negative.

Care sunt lucrurile pe care ni le putem spune unul altuia sau putem să le facem 
când avem sentimente neplăcute?

De FăCut!
Haideți să lucrăm 

împreună și să scriem 
câteva modalități prin 

care ne putem spune unul 
altuia dacă simțim ceva 

supărător. apoi vom decide  
felul în care ne putem 
ajuta reciproc pentru 
a face față emoțiilor 

negative.

2.7 COneXIuneA 
Cu FAmILIA!
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eXerSeAză GÂnDIreA pOzItIVă
memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață să 
folosească sentimente pozitive pentru a 
gestiona atât gânduri cât și acțiuni atunci 
când au de-a face cu emoții negative sau 
situații dificile. Folosiți acest timp pentru 
a vorbi cu copilul dumneavoastră despre 
felul în care familia a răspuns într-un 
mod pozitiv unei situații negative din 
ultima săptămână. Apoi discutați situații 
negative pe care familia dumneavoastră 
ar putea să le întâlnească în următoarea 
săptămână și faceți un plan de acțiune 
pentru a sublinia modalitățile pozitive de 
abordare a acestei situații.

aMINTEȘTE-ȚI, GÂnDIREA POZITiVă  
POAtE sCHIMBA REZuLtATUL  
unEi PROBLEME, DaCă PaRCuRGi  
uRMăTORIi PaȘI:

❑ Identifică și acceptă emoția pe care o simți.

❑ Gândește-te la ceva optimist legat de situația în care te afli.

❑ acționează pe baza gândului tău optimist.

❑ Identifică și acceptă noua emoție.

Planifică 
să fii optimist

Gândește-te la modul în care familia ta a folosit gândirea pozitivă. apoi gândește-te la 
experiențe provocatoare pe care familia ta le-ar putea întâlni în această săptămână. Cum 
poți folosi gândirea pozitivă pentru a te ajuta să faci față acestor situații? Completează 
următoarele rânduri:

Acestea sunt câteva moduri în care pot rămâne optimist/ă în această 
săptămână:

De FăCut!
Haideți să lucrăm împreună 

și să ne gândim cum am 
folosit gândirea pozitivă 

în ultima săptămână. apoi 
haideți să ne gândim la 

experiențe provocatoare care 
s-ar putea să afecteze familia 
noastră săptămâna viitoare. 

În final, haideți să planificăm 
gândurile și acțiunile noastre, 

astfel încât să fim siguri 
că ne vom aminti să 
răspundem într-un 

mod pozitiv la aceste 
provocări.

2.8 COneXIuneA 
Cu FAmILIA!
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tu AI AuzIt Ce Am AuzIt ȘI eu?

memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață despre 
comportamentele ascultătorului atent 
și despre importanța ascultării atente 
a celorlalți. Folosiți acest timp pentru a 
discuta cu copilul dumneavoastră despre 
importanța ascultării membrilor familiei.

aMINTEȘTE-ȚI Că aBILiTăȚILE DE 
aSCuLTARE EFiCIENTă SuNT

o să îl asculți cu atenție pe cel care 
vorbește.

o să spui ceva ca răspuns celui care 
vorbește.

Te aud!

Folosește spațiul de mai jos pentru a scrie lucrurile pe care familia ta 
le-a auzit și le-a ținut minte:

Ce părți a auzit    ?

Ce părți a auzit    ?

Ce părți a auzit   ?

De FăCut!
Haideți să urmărim o 
emisiune de televiziune 

pentru familie sau să citim o 
carte împreună. amintiți-mi 

să folosesc comportamente de 
ascultare, așa încât să ascult 
atent pe parcursul activității. 

Când emisiunea sau cartea 
sunt gata, haideți să ne 

spunem unul altuia, pe rând, 
despre ce a fost vorba în 

emisiune sau în carte. Cum 
ar putea unii membri ai 

familiei să audă sau 
să-și amintească  
diferite părți ale 

poveștii?

3.1 COneXIuneA 
Cu FAmILIA!



© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.

Să ne JuCăm Împreună
memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață cum să 
asculte, să împărtășească și să fie corect 
cu colegii de clasă și cu prietenii. În clasă 
copilul a învățat și a exersat cum să 
asculte, să împărtășească și să fie corect. 
Vorbiți cu copilul dumneavoastră despre 
unele oportunități pe care le are acasă 
pentru a exersa să:
  • Asculte
  • Împărtășească
  • Fie corect

De FăCut!
Iți voi explica cum, dacă 
asculți, împărtășești și 

ești corect, poți să te joci 
foarte frumos cu ceilalți. 

Haide să ne gândim la 
moduri în care putem 

folosi această 
abordare și 

acasă.

aMINTEȘTE-ȚI Să

❑ asculți.

❑ Împărtășești.

❑ Fii corect.

ascultă,  
împărtășește  
și fii corect.

Roagă-i pe membrii familiei tale să se gândească la momente când poți să foloseși 
abordarea Ascultă, Împărtășește și Fii corect acasă.

În timpul căror jocuri pot să folosesc abordarea Ascultă, Împărtășește și Fii 
corect?

În ce alt fel pot să împărtășesc sau să fiu corect acasă?

3.2 COneXIuneA 
Cu FAmILIA!
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Ce? CIne? CÂnD? Cum?

memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață când 
este cazul să ceară ajutor și cum ar 
trebui să ceară ajutor adulților. Folosiți 
acest prilej pentru a discuta cu copilul 
dumneavoastră despre situațiile în care 
s-ar putea să aibă nevoie de ajutor și 
despre situații în care se poate descurca 
singur.

De FăCut!
Haide să ne uităm la 

următoarele situații și să 
decidem dacă am sau nu 

am nevoie de ajutorul unui 
adult. Dacă am nevoie, 

ne vom gândi la un 
mod prin care să 

cer ajutorul.ȚInE MiNTE Să-ȚI Pui uRMăTOARELE  
ÎntREBăRI:

❑ Pentru CE îmi trebuie ajutor?

❑ CÂnD este cazul să cer ajutor?

❑ CINE mă poate ajuta?

❑ CuM pot cere ajutor?

ajută-mă!

Citește următoarele scenarii. Încercuiește da sau nu. Dacă răspunsul este da, scrie cum ai 
cere ajutor. 

Karen trebuie să telefoneze unei prietene, dar sora ei mai mare vorbește la 
telefon de mai mult de 30 de minute. Are nevoie de ajutorul unui adult?

Samuel nu se simte bine și vrea să meargă acasă. Învățătoarea lui ajută 
alt coleg să rezolve o problemă la matematică. Are nevoie de ajutorul 
învățătoarei?

        DA NU

        DA NU

3.3 COneXIuneA 
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eȘtI memBru AL uneI COmunItăȚI

memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață despre munca în 
echipă într-o comunitate. Urmărind indicațiile 
din partea dreaptă a paginii, întrebați-l pe 
copil despre pătura la crearea căreia a ajutat 
în clasă. Rugați-l pe copil să descrie partea 
lui din pătură  și cum s-a simțit să facă parte 
dintr-o comunitate. Creați o pătură în familie 
împreună cu copilul dumneavoastră și alți 
membri ai familiei. Dacă este posibil, încurajați 
copilul să facă alte bucăți de pătură pentru 
membrii familiei extinse.

ȚInE MiNTE Că, DaCă EȘTI  
PaRTE A unEi COMunităȚI, ÎnSEAMnă

❑ să lucrezi bine cu ceilalți.

❑ să împărtășești idei și să asculți ideile celorlalți.

❑ să te simți bine și să înveți mai mult despre 
comunitatea ta.

Pătura familiei

Răspunde la întrebări după ce terminați pătura familiei:

Ce poți să spui despre alți membri ai familiei, după ce te-ai uitat la pătura 
familiei?

Cum te face să te simți faptul că ești parte a comunității familiei?

De FăCut!
Haideți să facem o pătură 

împreună! Fiecare membru al 
familiei va primi un pătrat de 
hârtie pe care să îl decoreze. 
Membrii familiei pot include 

numele lor, imagini și alte detalii 
despre ei în pătratele lor. Vom 

uni toate pătratele pentru a 
obține o pătură a familiei.

3.4 COneXIuneA 
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HărȚuIreA e perICuLOASă!
memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață cum să 
identifice situațiile de hărțuire la școală 
și ce atitudini pozitive poate adopta 
pentru a schimba siuația. Folosiți această 
oportunitate pentru a discuta cu copilul 
dumneavoastră despre identificarea 
comportamentului de hărțuire.

De FăCut!
Spune-mi câteva lucruri la 
care pot fi atent pentru a 

identifica comportamentul de 
hărțuire.  

aMINTEȘTE-ȚI DIFEREnȚa DINTRE HăRȚuIRE ȘI CONFLiCTELE 
OBIȘnuItE. aRAtă CuM POȚI FOLOsI uRMăTOAREa sTRATEGIE 
(naRM) PENTRu A tE AJUTa.

❑ Nocive

❑ Acțiuni

❑ Repetate

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

E grozav 
să fii amabil

De unde știm când un comportament este hărțuire?

Scrie sau desenează imagini pentru a arăta cum identifici tu hărțuirea.

3.5 COneXIuneA 
Cu FAmILIA!
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ȚIne LuCrurILe SuB COntrOL

memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață care sunt 
reacțiile potrivite la situații problematice 
la școală, cum ar fi hărțuirea. El/ea 
învață că este important să reacționeze 
adecvat la hărțuire. Copiii trebuie să 
țină minte că siguranța lor personală 
este întotdeauna pe primul loc. Folosiți 
această oportunitate să vorbiți cu copilul 
dumneavoastră despre ce faceți, ca 
familie, când vedeți sau auziți că cineva 
este hărțuit. 

De FăCut!
ajută-mă să găsim 

modalități prin care să 
ajut pe cineva care este 

hărțuit, fără să mă pun 
pe mine în pericol.

ȚInE MiNTE

❑ LINIȘTEȘTE-TE: Inspiră și expiră încet pentru a ține lucrurile sub control 
și a face cea mai bună alegere.

❑ PLEACă: Să te îndrepți spre prieteni sau adulți este o modalitate de a scăpa 
de hărțuire.

❑ SPuNE UnuI ADuLT: E important să spui unui adult în care ai încredere 
când se întâmplă lucruri care te fac să nu te simți în siguranță.

❑ OBȚInE SPRiJIN: Să stai împreună cu alți copii sau cu adulți te ajută să 
eviți hărțuirea.

❑ VORBEȘTE Cu PERSOANA CaRE TE HăRȚuIEȘTE: acest lucru 
funcționeză cel mai bine dacă cunoști persoana respectivă și poți să vorbești 
cu ea sau să-i ceri să înceteze cu hărțuirea.

Fă față 
hărțuirii!

Vorbește cu o persoană din familie despre cum să faci față hărțuirii și folosește  spațiul de mai 
jos pentru a scrie care sunt ideile acestei persoane despre cum trebuie să procedezi.

3.6 COneXIuneA 
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Ce putem FACe Să AJutăm
memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață cum 
să răspundă într-o manieră sigură la 
situații în care vede că alte persoane sunt 
hărțuite. Folosiți această oportunitate 
pentru a împărtăși experiențe din viața 
dumneavoastră și a oferi sugestii despre 
cum familia poate oferi ajutor membrilor 
săi în situații dificile.

aMINTEȘTE-ȚI Să FOLOsEȘTI MODELuL GRIJă, aTENȚIE, 
FINALiZaRE 

o  Grijă – arată-i persoanei că ești îngrijorat. Întreabă: „Ești bine?”

o  atenție – arată-i persoanei că îți pasă, ajutând-o/l să se îndepărteze 
de situația respectivă.

o  Finalizare – Dacă hărțuirea este gravă, ajută persoana hărțuită să 
spună unui adult sau spune tu adultului dacă prietenului tău îi este frică. 

Ține-ți 
capul sus!

Vorbește cu un membru al familiei despre cum să îi ajuți pe ceilalți în funcție de limbajul corpului. 
Care sunt unele lucruri pe care le putem face pentru a ne ajuta reciproc când vedem că unii 
membri ai familiei noastre sunt hărțuiți. Scrie răspunsurile mai jos.

De FăCut!
Haideți să ne gândim 

împreună la lucruri pe care 
le putem face pentru a 

ajuta persoane din familia 
noastră când vedem că 

sunt hărțuiți. 

3.7 COneXIuneA 
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CreAreA unuI tABeL AL OBICeIurILOr  
SănătOASe

memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață despre 
dezvoltarea obiceiurilor sănătoase. Un obicei 
este o activitate pe care o facem repetat. 
Obiceiurile sănătoase sunt acele obiceiuri 
care ne ajută să avem grijă de noi și să fim în 
siguranță. Să ne spălăm pe dinți în fiecare zi, 
să purtăm centura de siguranță în mașină, să 
mâncăm sănătos, și să dormim bine noaptea 
sunt exemple de obiceiuri sănătoase. În 
familie, creați împreună un tabel al obiceiurilor 
sănătoase. Luați în considerare obiceiuri care 
vor fi benefice tuturor membrilor familiei, 
ca de exemplu: igiena personală, mâncarea 
sănătoasă, mișcarea fizică și activități de 
calitate cu familia. Urmăriți activitatea copilului 
dumneavoastră timp de o săptămână și vedeți 
ce alte obiceiuri puteți crea.

aMINTEȘTE-ȚI Că

❑  obiceiurile sănătoase te ajută să ai grijă de tine.

❑  obiceiurile sănătoase te ajută să fii în siguranță.

❑  obiceiurile sănătoase te ajută să iei decizii bune.

Obiceiuri 
sănătoase

Discutați câteva obiceiuri sănătoase și apoi completați împreună tabelul. urmărește 
obiceiurile tale sănătoase timp de o săptămână!

De FăCut!
Haideți să facem împreună 

un tabel al obiceiurilor 
sănătoase. Gândiți-vă ce 
ar fi bun pentru mine din 

punctul de vedere al igienei 
personale, al măncării 

sănătoase, mișcării fizice și 
al activităților de calitate 

cu familia. ajutați-mă 
să le scriu în tabelul cu 

obiceiuri sănătoase. 
Verificați progresul meu 

timp de o săptămână 
să vedeți cât de bine 

mă descurc!

Obiceiuri 
sănătoase D L M M J V S
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Sunt O perSOAnă CAre IA DeCIzII
memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață  să ia 
decizii responsabile cu ajutorul unui 
adult în care are încredere, atunci când 
este nevoie. Adulții de încredere sunt acei 
adulți din viața copilului dumneavoastră 
care ajută la asigurarea siguranței și 
fericirii copilului. Astăzi copilul va citi 
o poezie despre a fi o persoană care ia 
decizii. Apoi, în familie, discutați despre 
ce înseamnă să fii o persoană care ia 
decizii. 

Mulțumesc  
pentru ajutor!
aMINTEȘTE-ȚI Că EXISTă DECIZiI  
RESPOnSABILE ȘI DECiZII DăunăTOARE 

Decizii responsabile

❑ Sunt bune pentru tine și pentru 
ceilalți

❑ Vă oferă ție și celorlalți 
siguranță, fericire și sănătate

Decizii dăunătoare

❑ Pot să vă facă rău ție și 
celorlalți

❑ Vă pot pune pe tine și pe 
ceilalți în situații nefericite sau 
periculoase

De FăCut!
Citește poezia de mai jos și 
scrie numele tău și decizia. 

apoi repetă poezia cu 
membrii familiei tale.

Sunt o 
persoană care 
ia decizii.
Iau decizii în 
fiecare zi.
Dacă iei decizii,
vreau să te aud 
că spui
„Da! Decizii!”

El/ea ia decizii în fiecare zi.

  poți să ne spui

O decizie pe care ai luat-o astăzi? 

Da!

  

(Numele tău)

(Numele tău)

(Numele tău)

 este o persoană  
care ia deciziii

(Scrie decizia ta)
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GÂnDeȘte, AntICIpeAză, ALeGe!
memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață să ia 
decizii după un model în trei pași. 
Căutați oportunități să luați decizii 
responsabile în familie. Încurajați-l pe 
copilul dumneavoastră să folosească 
modelul în trei pași pentru a lua decizii 
și să reflecteze asupra procesului și a 
rezultatelor.

ȚInE MiNTE

❑ Pasul unu: GÂnDEȘTE

 ❑  Care sunt opțiunile mele? Cine mă poate ajuta să mă gândesc la ele?

❑ Pasul doi: antICiPEAZă

 ❑  Ce se va întâmpla? Cine mă poate ajuta să anticipez?

❑ Pasul trei: aLEGE

 ❑ Care alegere cred că este cea mai bună?

Sunt o persoană 
care ia decizii!

După ce ai vorbit cu membrii familiei, răspunde la următoarele întrebări:

Care a fost decizia ta? Care a fost rezultatul?

Ce ai învățat din alegerea ta? Ce vei face diferit, dacă este cazul, data viitoare?

De FăCut!
Vorbește cu mine 

despre cum să iau decizii 
responsabile. apoi vom 

putea folosi modelul în trei 
pași de luare a deciziilor 

pentru a lua decizii 
responsabile în familie.

4.3 COneXIuneA 
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Să FIm În SIGurAnȚă În preAJmA meDICAmenteLOr

memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață cum să fie în 
siguranță în preajma medicamentelor, mai 
ales a medicamentelor care se vând fără 
rețetă și care se găsesc în toate familiile, 
poate chiar și a dumneavoastră. Permiteți 
copilului să vă explice ce a învățat în clasă și 
cereți lămuriri pentru clarificarea lucrurilor pe 
care nu le-ați înțeles. Apoi alcătuiți împreună 
o listă de trei reguli pe care dumneavoastră 
și copilul le veți respecta astfel încât copilul 
să ia medicamente numai când este nevoie 
și numai de la un adult responsabil și de 
încredere.

aMINTEȘTE-ȚI Că

❑  unele medicamente, dacă nu sunt luate după recomandarea 
medicului, te pot face să te simți mai rău, să ai amețeli și uneori să 
vomiți.

❑  nu e nICIODaTă bine să iei medicamente fără ajutorul unui adult 
de încredere.

Regulile familiei 
referitoare la 
medicamente

Discută cu membrii familiei tale toate modurile care crezi că ar fi bune pentru folosirea 
medicamentelor în familia ta. Completează lista de mai jos, după ce ați găsit trei reguli bune pe 
care să le urmezi.

Regula 1.

Regula 2.

Regula 3.

De FăCut!
Haideți să lucrăm 

împreună și să 
discutăm trei reguli 

despre cum vom folosi 
medicamentele în 

familie.
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Să Luăm DeCIzII SIGure ȘI SănătOASe
memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață cum să ia 
decizii sigure și sănătoase în ceea ce privește 
mâncarea, produsele de uz gospodăresc și 
drogurile ilegale. Puteți să îl ajutați pe copilul 
dumneavoastră efectuând împreună cu el o 
verificare a casei și identificând orice produse 
care ar putea fi dăunătoare copilului. Faceți o 
listă cu aceste produse și concepeți reguli de 
folosire a lor. Puneți lista într-un loc vizibil din 
casă pentru a putea fi văzută de toți membrii 
familiei.

De FăCut!
Voi face o verificare a 

siguranței casei pentru 
a găsi produse care pot 
fi dăunătoare copiilor. 
apoi voi face o listă cu 

aceste produse și voi scrie 
câteva reguli de folosire a 

lor în siguranță.  
ajută-mă să găsesc un 
loc vizibil, astfel încât 

lista să fie vazută 
și citită de toată 

lumea.

Verificarea 
siguranței

ȚInE MiNTE

❑ nICIODaTă să nu iei droguri ilegale.

❑ nICIODaTă să nu mănânci, miroși, guști sau 
atingi substanțe necunoscute

Folosește formularul de mai jos pentru a enumera produsele din casa ta care nu sunt 
sigure pentru copii. Dacă este necesar, folosește o altă foaie de hârtie pentru a scrie o 
listă mai lungă.

1. 

 Regulă de folosire: 

2. 

 Regulă de folosire:

3. 

 Regulă de folosire:

4.5 COneXIuneA 
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pAȘI pentru A Cere AJutOruL
memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață despre 
importanța solicitării ajutorului adulților 
de încredere când este nevoie. Adulții de 
încredere sunt acele persoane din viața 
copilului dumneavoastră care vor să-l ajute 
să ia decizii sigure și sănătoase. Ajutați 
copilul să identifice membrii de încredere 
ai familiei sau prieteni de familie care 
să îl ajute dacă este nevoie. Apoi creați 
un plan de acțiune împreună cu copilul 
dumneavoastră pentru momentul în care 
s-ar putea să aibă nevoie de ajutor.

De FăCut!
Spuneți-mi cine sunt 

adulții de încredere 
din familie sau dintre 

prietenii de familie care 
m-ar putea ajuta când 
am nevoie. apoi, haideți 

să facem un plan de 
acțiune pentru momentul 

în care s-ar putea să 
am nevoie de ajutor. 

Identificați situații în 
care s-ar putea să am 

nevoie de ajutor, cea 
mai bună persoană 
la care să apelez și 
cum să cer ajutor.

ȚInE MiNTE 

❑ hotărăște cine te-ar putea ajuta în situația ta.

❑ găsește un moment în care acea persoană poate să îți 
ofere atenție.

❑ spune-i persoanei respective de ce vrei să vorbești.

Crearea unui 
plan de acțiune

Gândește-te la următoarele întrebări:

Cine sunt membrii familiei sau prietenii de familie la care să apelezi când ai 
nevoie de ajutor?

Cum te face să te simți faptul că ai un plan de acțiune pentru momentul în 
care vei  avea nevoie de ajutor?
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Spune „nu”

memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață când și 
cum să spună „nu” deciziilor greșite. În 
familie, citiți poezia „Nouă șoricei” și 
discutați ce s-ar fi putut întâmpla dacă 
un șoricel ar fi spus „nu”. Apoi, cu toată 
familia discutați despre cum să spuneți 
„nu” deciziilor periculoase. 

E în regulă 
să spui  „nu”

ȚInE MiNTE Să SPuI „nu” DaCă CINEVA ÎȚI CERE să

❑ mergi undeva cu o persoană pe care 
nu o cunoști.

❑ încalci legea.

❑ furi.

❑ nu respecți regulile acasă sau la 
școală.

❑ consumi alcool sau droguri.

❑ fumezi.

❑ fii atins unde nu vrei să fii atins. 

Nouă șoricei
Nouă șoricei au plecat pe 

ghețuș,

După ce li s-a spus că va fi 
alunecuș.

Au vrut să facă piruete 

Pe noile lor frumoase triciclete.

Dar totuși ei s-au înșelat

Și-n apa rece au picat.

Bocnă din cap până-n picioare,

Știu acum că avertismentele nu 
sunt întâmplătoare.

Pe lângă gheață ușurel 
mergând,

Nouă șoricei înțelegând

Că neoprindu-se la timp, când 
trebuia,

Vor dormi deseară lângă foc, pe 
dușumea.

Pe triciclete încă fixați

Nouă șoricei înghețați … .

De ce a fost greșit faptul că au mers pe triciclete pe gheață? Cum ai spune „nu” 
în astfel de situație?

Citește fiecare întrebare cu atenție și apoi răspunde într-o propoziție sau două.

Ce crezi că s-ar fi putut întâmpla dacă un șoricel ar fi spus „nu”?

De FăCut!
Citiți „nouă șoricei”cu 
mine și gândiți-vă ce 

s-ar fi putut întâmpla 
dacă un șoricel ar fi 

spus „nu”.
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prOprIA LOr reCOmpenSă
memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață despre 
acte de binefacere și voluntariat. 
Pentru a-l ajuta să înțeleagă beneficiile 
voluntariatului, împărtășiți o experiență 
pe care ați avut-o și care a implicat acte 
de binefacere sau voluntariat.

ȚInE MiNTE Că aCtELE DE BINEFaCERE 
ȘI VOLUNTaRIATuL

❑ îi ajută pe ceilalți.

❑ sunt benefice atât celui care face cât și celui care 
primește serviciul.

❑ uneori au beneficii surprinzătoare.

ascultă cum un membru al familiei își descrie experiența de voluntariat. Invită-l să 
împărtășească cu voi felul în care s-a simțit. Răspunde la întrebările următoare:

Ce act de binefacere sau acțiune de voluntariat a descris persoana din 
familia ta?

Cum a ajutat această acțiune pe altcineva?

Cum s-a simțit persoana din familia ta când a făcut această acțiune?

De FăCut!
Vă voi povesti ce am 
aflat astăzi despre 

învățarea prin servicii 
în folosul comunității. 

Vă voi pune câteva 
întrebări: Ce fel de 

acțiuni de voluntariat 
ați făcut în trecut? 

Ce ați învățat 
din acțiunile de 

voluntariat?

5.1 COneXIuneA 
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CInCI pAȘI pentru ÎnVăȚAreA prIn 
 SerVICII În FOLOSuL COmunItăȚIImemBrII FAmILIeI VOr CItI 

următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață despre 
pașii pentru învățarea prin servicii în 
folosul comunității și abilitățile necesare 
pentru a face acte de bunătate. Astăzi 
lecția s-a centrat pe primul pas – 
investigarea. Copilul dumneavoastră 
a învățat că investigarea înseamnă să 
afle informații întrebând oamenii sau 
colegii. Copilul dumneavoastră a fost 
rugat să vorbească cu familia despre 
abilitățile necesare pentru a face acte de 
voluntariat. 

De FăCut!
Haideți să vorbim 
despre abilitățile 

necesare pentru a face 
acte de binefacere 

și voluntariat. apoi, 
ajutați-mă să scriu 
aceste „ingrediente”  

în omul de turtă 
dulce.ȚInE MiNTE CEi CInCI PAȘI PENTRU ÎNVĂȚAREA  

PRIN SERVICII ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII.

❑ Investigarea: Explorează abilitățile tale și nevoile școlii și ale comunității.

❑ Pregătirea și Planificarea: alege o nevoie și un proiect care se potrivește 
abilităților tale. Fă un plan și obține ajutor.

❑ acțiunea: Finalizează proiectul prin acțiuni de voluntariat directe sau indirecte, 
promovare sau cercetare.

❑ Reflecția: Gândește-te la ce ai învățat și cum poți să faci lucrurile mai bine.

❑ Demonstrarea/Sărbătorirea: Creează o dovadă a serviciului pe care l-ai făcut 
și împărtășește ce ai învățat cu alții. Bucură-te de succes!

abilități pentru  
serviciul de voluntariat

Discută ce abilități sunt necesare pentru a face un proiect de voluntariat bun și scrie 
„ingredientele” în omul de turtă dulce de mai jos.

5.2 COneXIuneA 
Cu FAmILIA!
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CeI CInCI pAȘI AI ÎnVăȚărII prIn SerVICII În 
FOLOSuL COmunItăȚII (pASuL 1: InVeStIGAȚIA)

memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
În lecția 2 copilului dumneavoastră i-au fost 
prezentați cei cinci pași pentru învățarea prin 
servicii în folosul comunității. Rugați-l să vă spună 
cei cinci pași. Apoi, concentrându-vă pe pasul 
1 – investigația: rugați copilul să povestească 
cu dumneavoastră despre câteva dintre nevoile 
comunității pe care le-a identificat în timpul 
orei, la școală. Reluați ideile pe care le-a propus 
pentru posibile proiecte de învățare prin servicii 
în folosul comunității. Împreună, discutați cum 
puteți îmbunătăți o parte a unei idei de proiect. 
Asigurați-vă că ideea proiectului este potrivită 
pentru un elev de clasa a II-a. 

De FăCut!
Vă voi explica cei cinci pași 

ai învățării prin servicii 
în folosul comunității.Vom 

discuta proiecte care ar 
fi potrivite pentru un elev 

de clasa a II-a. Vă voi 
împărtăși ideile pe care 
le-am scris cu colegii în 

clasă.

ȚInE MiNTE Că EXPERiEnȚa unUI PROiECt DE 
ÎnVăȚaRE PRin SERVICiI În FOLOSUL COMuNiTăȚII 
EStE UN PROCES.

Cei Cinci Pași ai Învățării prin Servicii în Folosul Comunității:

1. Investigarea

2. Pregătirea și Planificarea

3. acțiunea

4. Reflecția

5. Demonstrarea/Sărbătorirea

acte de 
voluntariat

Citește fiecare întrebare cu voce tare. alege o idee de proiect de învățare prin servicii în 
folosul comunității și răspunde la fiecare întrebare împreună cu membrii familiei tale:

Care este o parte pozitivă  a acestei idei de proiect de învățare prin servicii în 
folosul comunității?

Despre care parte s-ar putea să trebuiască să învăț mai mult? Ce întrebări ar 
trebui să pun cuiva? Ce persoană ar fi potrivită să întreb?

5.3 COneXIuneA 
Cu FAmILIA!



© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.

pentru ȘI ÎmpOtrIVă

memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră a lucrat astăzi 
cu colegii pentru a alege un proiect 
de învățare prin servicii în folosul 
comunității. Ajutați-l să înțeleagă 
argumentele pentru și împotrivă în 
procesul de luare a deciziilor, discutând 
cum luați decizii despre activitățile 
familiei. Apoi, spuneți ce obstacole credeți 
că vor întâlni în clasă în timp ce vor lucra 
la proiect și discutați modalități prin care 
puteți sprijini proiectul.

De FăCut!
Vă voi spune cum 

a ales clasa mea un 
proiect de învățare 

prin servicii în folosul 
comunității. apoi vă 

voi întreba: Cum 
alegeți ce activități 

să facă familia?
ȚInE MiNTE Că

❑ pentru înseamnă beneficii sau lucruri care sunt bune 
pentru un proiect.

❑ împotrivă sunt inconveniente sau lucruri care sunt 
împotriva unui proiect.

❑ toate proiectele au argumente pentru și împotrivă.

❑ obstacolele sunt bariere, dar ele pot fi depășite.

Idei minunate

Descrie proiectul de învățare prin servicii în folosul comunității din clasă. Explică cum proiectul 
îi va ajuta pe oameni și ce vei învăța tu din el. apoi întreabă membrii familiei ce argumente 
pentru și împotrivă au ei. Invită-i să îți spună cum te pot ajuta să faci din proiect un 
succes.

Cum alege familia ta activitățile?

Ce argumente pentru și împotrivă au menționat membrii familiei tale 
referitoare la proiect?

În ce fel poate familia ta să ajute proiectul?

5.4 COneXIuneA 
Cu FAmILIA!
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pAS Cu pAS
memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră ajută în clasă 
la planificarea unui proiect de învățare 
prin servicii în folosul comunității. 
Ajutați-l să înțeleagă mai bine 
activitatea de planificare spunându-i 
cum ați planifica o cină cu familia sau 
orice altă masă cu familia.

ȚInE MiNTE Că PLaNIFiCaRE 
ÎnSEMnă

❑  Notarea sarcinilor sau a lucrurilor care 
trebuie făcute.

❑  Identificarea resurselor necesare.

Ce avem 
la cină?

Explică procesul de planificare pe care l-ai urmat în clasă astăzi. apoi ascultă cum o persoană 
din familie descrie pașii pe care îi face pentru a pregăti o masă cu familia. Când ai terminat de 
ascultat, scrie răspunsuri la întrebările de mai jos:

Care este primul pas pe care persoana din familie îl face când planifică o 
masă cu familia?

❑  Distribuirea sarcinilor.

❑ alegerea momentului când se face 
fiecare sarcină.

❑  Bifarea finalizării fiecărei sarcini.

Cum decide persoana respectivă ce mâncare să pregătească și ce alimente 
să cumpere?

Cum distribuie persoana din familia ta sarcinile pentru pregătirea mesei?

De FăCut!
Voi afla cum planifică 

familia mea o masă. 
Haideți să vorbim despre 

ce pași faceți pentru a 
planifica o masă cu familia.

5.5 COneXIuneA 
Cu FAmILIA!
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memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră a lucrat în clasă 
într-un proiect de învățare prin servicii 
în folosul comunității. Ajutați-l să învețe 
din experiență, întrebându-l ce au făcut 
colegii, care este rolul lui în proiect și ce 
simte față de proiect. 

Informarea  
familiei

SLuJeȘte pentru A ÎnVăȚA
aMINTEȘTE-ȚI Să

❑  revizuiești planul pentru proiectul de învățare prin 
servicii în folosul comunității.

❑ bifezi sarcinile pe care le-ai făcut.

❑ te gândești la ce ai făcut.

❑ împărtășești sentimentele despre munca ta.

❑ înveți din greșeli.

❑ găsești modalități prin care să depășești obstacolele. 

Spune membrilor familiei tale despre partea ta în proiect și apoi răspunde la întrebările de 
mai jos:
Ce ai spus familiei despre proiectul de învățare prin servicii în folosul 
comunității?

Ce ai înțeles când ai spus familiei despre proiect? S-a schimbat ce simți față 
de proiect dacă le-ai povestit?

Ce sfaturi ți-a dat familia despre cum să depășești problemele și 
obstacolele?

De FăCut!
Vorbește cu mine despre 

proiectul de învățare prin 
servicii în folosul comunității 

și despre munca pe care o 
fac. Voi discuta ce simt față 

de ce am făcut până acum 
și ce cred că am învățat. 
apoi, voi întreba dacă ai 
vreun sfat despre cum să 
fac față problemelor sau 

obstacolelor pe care le 
am în desfășurarea 

proiectului.

5.6 COneXIuneA 
Cu FAmILIA!
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prOCeSuL De reFLeCȚIe 

memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Acum, pentru că proiectul de învățare prin 
servicii în folosul comunității a fost finalizat de 
către copilul dumneavoastră, acesta a petrecut 
timp în clasă, reflectând asupra proiectului, 
prin identificarea sentimentelor, lucrurilor 
importante pe care le-a învățat, ce poate fi 
îmbunătățit și cine l-a ajutat pe parcursul 
drumului. Vorbiți cu copilul dumneavoastră 
despre rolul lui și evidențiați lucrurile care 
au fost făcute bine. De asemenea, spuneți 
ce credeți că ar putea fi făcut mai bine data 
viitoare. Asigurați-vă că îi spuneți copilului 
că succesul înseamnă că el/ea a învățat ceva 
din experiența respectivă, chiar dacă nu toate 
lucrurile s-au desfășurat perfect.

De FăCut!
Haideți să discutăm 

proiectul meu de 
învățare prin servicii 

în folosul comunității în 
familie. Vă invit să vă 

împărtășiți observațiile 
despre proiect, inclusiv 

care credeți că sunt 
punctele tari și lucrurile 

care ar putea fi 
schimbate pentru 
a face următorul 

proiect și mai bun.
ȚInE MiNTE Că REFLECȚIA ÎnSEAMnă  
Să TE GÂnDEȘTI FOARTE AtENT La

❑ ce ai învățat.

❑ ce ai aflat despre procesul de grup.

❑ cine te-a ajutat să-ți atingi scopurile.

Cum ne-am 
descurcat?

După ce ai reflectat asupra experienței oferite de proiectul de învățare prin servicii în 
folosul comunității împreună cu familia ta, răspunde la întrebările de mai jos:

Ce ai învățat din experiența oferită de proiectul de învățare prin servicii în 
folosul comunității și ai putut să împărtășești cu familia?

Care sunt câteva dintre lucrurile pe care membri familiei tale au sugerat că 
le poți face diferit data viitoare?

Cum crezi că aceste schimbări ar putea face proiectul mai bun?

5.7 COneXIuneA 
Cu FAmILIA!



© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.

pLAnIFICAreA uneI DemOnStrărI  
ȘI A uneI SărBătOrIrImemBrII FAmILIeI VOr CItI 

următOAreLe:
Copilul dumneavoastră tocmai a terminat o 
activitate de demonstrare și sărbătorire în care 
a împărtășit lucrurile pe care le-a învățat pe 
parcursul proiectului de învățare prin servicii 
în folosul comunității și a mulțumit celor 
care l-au ajutat. Pentru a continua procesul 
de învățare, copilul dumneavoastră va crea 
o expoziție de prezentare a proiectului, 
pentru a fi prezentat familiei. Încurajați-l să 
împărtășească ce a învățat.

ȚInE MiNE Să

❑  identifici informația pe care vrei să o 
împărtășești.

❑  decizi care este cel mai bun mod prin care să 
împărtășești această informație.

❑  le mulțumești celor care te-au ajutat să finalizezi 
proiectul.

Haideți să 
împărtășim!

Folosește spațiul de mai jos pentru a desena și colora „expoziția ta” și apoi prezint-o familiei.

De FăCut!
Mă voi gândi la proiect și 

cum aș dori să vi-l prezint 
într-o „expoziție”.Voi folosi 
zona de desenat pentru a 

vă arăta ce am învățat 
lucrând în grup și tema 

proiectului nostru.

5.8 COneXIuneA 
Cu FAmILIA!
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ArtA ApreCIerII

memBrII FAmILIeI VOr CItI următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață despre cum să 
arate apreciere membrilor familiei și altora care 
ajută. Invitați-l să vă arate sculptura kinetică pe 
care a făcut-o la școală. Lucrați, apoi, cu copilul 
dumneavoastră pentru a face o carte acordeon despre 
toate lucrurile pe care familia dumneavoastră le face 
bine. Scrieți și ilustrați un rând pentru fiecare pagină 
din carte, folosind modelul următor:

Familia mea poate
Să gătească, să gătească, fratele meu poate să 
gătească.
Să citească, să citească, sora mea poate să citească.
Să țese, să țease, mătușa mea poate să țease.
Să alerge, să alerge, tatăl meu poate să alerge.

Acestea sunt lucrurile pe care familia mea le poate face.
Ei sunt buni la ce fac și la fel sunt și eu. 

ȚInE MiNTE Că

❑  aprecierea este recunoștință.

❑  aprecierea este mulțumire pentru un serviciu sau un cadou.

❑  arăți apreciere spunând mulțumesc.

❑  arăți apreciere petrecând timp cu cineva.

❑  arăți apreciere făcând un cadou cuiva.

Ești apreciat!

Scrie rândurile pentru cartea acordeon. Folosește cealaltă parte a paginii pentru a schița 
ilustrațiile pe care le vei folosi.

De FăCut!
Întreabă-mă despre 

sculptura kinetică pe care 
au făcut-o la școală. apoi, 

haideți să facem o carte 
acordeon despre lucrurile 

pe care familia noastră le 
face bine.

6.1 COneXIuneA 
Cu FAmILIA!
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uItÂnDu-ne În urmă, merGem ÎnAInte

ȚInE MiNTE Să

❑  nu uiți de unde ai plecat.

❑  te bucuri de cât de departe ai ajuns.

❑  anticipezi viitorul.

memBrII FAmILIeI VOr CItI 
următOAreLe:
Copilul dumneavoastră învață să identifice 
și să se bucure de progresul făcut. În clasă a 
reflectat la cât de mult a învățat în clasa 
a II-a și și-a imaginat cât o să învețe în clasa 
a III-a. Vorbiți cu copilul dumneavoastră 
despre cât s-a dezvoltat în acest an. Puteți 
să vorbiți despre dezvoltarea academică, 
emoțională și socială. Apoi vorbiți cu el/
ea despre speranțele și fricile pe care le are 
pentru noul an școlar.

abilitățile 
noastre se 
dezvoltă

Desenează o imagine care să arate cum crezi că va fi clasa a III-a.

De FăCut!
Vorbește cu mine 

despre cât de mult am 
crescut anul acesta. 

apoi ajută-mă să 
desenez o imagine 

despre clasa a IIi-a.

6.2 COneXIuneA 
Cu FAmILIA!


