
Noul meu prieteN

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață 
importanța numelui pentru formarea 
comunității clasei. Ajutați copilul să 
scrie numele animalului de pluș, al 
animalului de casă sau al unui membru 
al familiei pe care l-a desenat mai jos. 
Apoi cereț-i să cânte „Noul meu prieten”.

Ce semnificație are numele?
Să facem lucrul 

acesta!
Voi desena un animal, o 
persoană sau un lucru 

care are un nume 
special. Voi scrie 
numele și voi spune 

de ce este el 
special.

Ne facem prieteni azi,

Ne facem prieteni azi

Hei, iia, iia, o,

Ne facem prieteni azi.

Numele lui/ei este ,

Numele lui/ei este  .

Hei, iia, iia, o, 
Numele lui/ei este  .

(numele prietenului/ei meu/mele)

(numele prietenului/ei meu/mele)

(numele prietenului /ei meu/mele)

Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:  Desenează un animal de pluș, un animal de casă sau un membru al familiei care 
are un nume special.

Completează acasă, cu un membru 
al familiei: Scrie numele animalului 
de pluș, al animalului de casă sau al 
membrului familiei. Apoi discută cu 
membrii familiei de ce numele este 
special. Cântă „Noul meu prieten”, 
folosind numele special.
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1.1 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA!



regulile StABilite de ComuN ACord

1.2 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA!

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavostră învață să conceapă reguli 
de a arăta că îi pasă și de a împărtăși cu alții la 
școală. Aceste reguli sunt stabilite de comun 
acord și se referă la felul în care ne comportăm 
unii cu alții, cum vorbim unii cu alții și cum ne 
înțelegem. Copilul dumneavoastră a început să 
deseneze în clasă o astfel de regulă de a arăta 
că îi pasă și de a împărtăși cu ceilalți pe care 
o respectă acasă. Aveți o discuție cu copilul 
dumneavoastră despre această regulă, dar și 
despre alte reguli pe care le aveți acasă care au 
legătură cu ideea de a arăta că îi pasă și de a 
împărtăși cu alții. Apoi ajutați-l /o să scrie regula 
pe care a desenat-o pe rândurile de mai jos.

AMINTIȚI-I COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ CĂ:

o oameii trebuie să fie de acord cu felul în care se înțeleg și lucrează 
împreună, astfel încât toți să se simtă confortabil.

o regulile care ne ajută să lucrăm și să ne jucăm împreună se numesc reguli 
stabilite de comun acord. 

Regulile de comun 
acord ale familiei mele

Să facem lucrul 
acesta!

Voi desena o regulă care 
are legătură cu ideea de 
arăta că îmi pasă și de 

a împărtăși cu alții. 
Voi scrie regula pe 

rândurile de mai 
jos.

Completează acasă, cu 
un membru al familiei: 
Scrie regula pe aceste 
rânduri și termină de 
desenat.

Completează în clasă, 
cu învățătoarea/
învățătorul: Desenează 
o regulă prin care 
arăți că îți pasă și de 
a împărtăși cu ceilalți, 
pe care o respecți 
acasă.

Desenează o regulă de prin care arăți că îți pasă și de a 
împărtăși cu ceilalți pe care o respecți acasă.

Scrie regula pe rândurile de mai jos.
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ÎNtâlNireA Cu urSulețul Q

1.3 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavostră învață să 
numească sentimentele pe care le are 
în legătură cu experiențe noi, cum ar 
fi începutul școlii, folosirea animalului 
de pluș numit ursulețul Q. Permiteți-i 
copilului dumneavostră să folosească 
desenul lui /ei pentru a vă explica 
situația când el/ea a încercat să facă 
ceva pentru prima dată. Apoi împărtășiți 
cu el/ea o experiență în care ați încercat 
dumneavoastră să faceți ceva pentru 
prima dată. 

AMINTIȚI-I COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ CĂ:

o Qursulețul Q este nou în clasă, la fel ca el/ea.

o ursulețul Q îi va ajuta pe copii să învețe lucruri noi,  
cum ar fi să fii bun și respectuos cu  ceilalți.

o oamenii pot avea diferite sentimente atunci când fac ceva nou, ca 
de exemplu să se simtă emoționați sau entuziasmați, și este bine să 
exprime aceste sentimente.

Prima dată
Să facem lucrul 

acesta!
Voi desena o situație în 

care am încercat să 
fac ceva pentru prima 

dată. Voi povesti ce 
am făcut și cum 

m-am simțit.

Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:  Desenează o o situație când ai făcut ceva pentru prima dată. Poate ai gustat o 
mâncare nouă, ai învățat să faci ceva sau ai vizitat un loc nou.

Completează acasă, cu un membru al familiei: Folosește desenul pentru a explica situația când ai încercat 
ceva nou, pentru prima dată.
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1.4 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

reSpoNSABilitățile de memBru Al grupuluipeNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață despre 
rolurile și responsabilitățile membrilor 
unui grup. Învitați copilul să vorbească 
despre responsabilitățile lui/ei ca 
membru al familiei. Discutați despre alte 
din care face parte copilul sau familia 
dumneavoastră (comunitatea sau 
grupa/grupuri de voluntariat).

AMINTIȚI-VĂ: COPIII pOT DeMONsTRA cĂ îNȚeLEg 
RespONsAbILItĂȚILE De MeMbrU AL UNUI gRUP 
ATUNcI CâND:

❑ ascultă  ❑ împărtășesc cu alții ❑ fac cu rândul.

Emblema de membru 
a familiei mele

îMPĂRtĂȘeȘTe!

AScULTĂ!
FĂ CU RâNDUL!

Să facem 
lucrul acesta!
Povestește-mi 
despre familia 
noastră! Cum 
arăți că ești 
un membru 
responsabil al 

familiei?

Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:   
Colorează emblema și scrie-ți numele. Discută cu 
un/o partener/ă rolurile și responsabilitățile 
din cadrul familiei.

Completează acasă, cu un 
membru al familiei: Arată emblema 
unui membru al familiei și împărtășește 
cu el/ea care crezi că sunt rolurile și 
responsabilitățile din cadrul familiei tale. Discutați, 
de asemenea, roluri deiferite din afara familiei.
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Ce te FACe pe tiNe SpeCiAl(ă)?

2.1 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață despre 
felul în care unii oameni sunt la fel 
sau sunt diferiți. Cereți-i copilului 
dumneavoastră să vă spună în ce 
fel este el/ea unic(ă). Apoi vorbiți 
cu el/ea despre ceea ce vă face pe 
dumneavoastră special(ă) sau unic(ă)

AMINTIȚI COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ CĂ:

o „unic” înseamnă ceva diferit sau special care nu este întâlnit sau 
văzut prea des.

o să fii unic(ă) înseamnă să fii special(ă)

Ce îi face pe membrii 
familiei tale speciali?

Să facem lucrul 
acesta!

Să vorbim despre 
ceva care mă face 

special/ă! Ce te 
face pe tine 

special(ă)?

Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:  Desenează fiecare membru al familiei 

Completează acasă, cu un membru al familiei: Finalizați desenele, arătând de ce fiecare membru al familiei este special. 
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uN CurCuBeu Al diFereNțelor

2.2 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață despre 
modalități prin care oamenii se aseamănă 
sau se diferențiază unii de alții. Ajutați-l să 
deseneze o imagine a dumneavoastră. Apoi 
folosiți desenul în care s-a desenat pe el/
ea, pentru a discuta despre felul în care el/
ea și dumneavoastră vă asemănați sau vă 
diferențiați.

AMINTIȚI-I COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ CĂ

o suntem la fel, din anumite puncte de vedere.

o suntem diferiți, din alte puncte de vedere.

o diferențele dintre noi ne fac speciali.

Curcubeul 
familiei tale

Să facem lucrul 
acesta!

Să vorbim despre felul în 
care ne asemănăm și felul 

în care ne diferențiem.

Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:   

Desenează-te pe tine.

Completează acasă, cu un membru al familiei:  
Desenează un membru al familiei. Apoi discută despre felul în care el/ea se aseamnănă cu tine sau se diferențiază de tine
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ABilități pe CAre le Am

2.3 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață despre 
modalități de a împărtăși cu alții 
lucrurile/activitățile pe care le face bine. 
Împărtășiți cu copilul dumneavoastră un 
lucru / o activitate pe care îl faceți bine.

AMINTIȚI-I COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ CĂ:

❑ poate face lucruri speciale și că are pasiuni unice
❑ și alții pot face lucruri speciale sau pot avea pasiuni unice
❑ împărtășirea abilităților și pasiunilor ajută la formarea relațiilor de 

prietenie.

Persoana minunată 
din familia mea

Să facem lucrul 
acesta!

Să vorbim despre 
abilitatea sau 
pasiunea ta. 
Spune-mi de ce 
îți place să faci 

lucrul acesta. 
Voi desena o 

imagine.

Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:  Desenează o imagine care reprezintă o activitate pe care un membru al familiei 
tale o face bine.

Completează acasă, cu un membru al familiei: Discută cu 
membrul familiei despre lucrurile/activitățile pe care le face 
bine. Apoi, îmbunătățește desenul.
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motivAțiA

2.4 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață despre motivație și 
cum să facă tot posibilul pentru a îndeplini sarcini. 
Copilul dumneavoastră vă va întreba despre o 
situație când ați fost motivat(ă) și o situație când 
nu ați avut motivație să faceți ceva. Spuneți-i 
două povestioare scurte pentru a ilustra cele 
două situații, apoi ghidați-l/o în a desena ceea ce 
descrieți. Ajutați copilul să eticheteze desenele cu 
un cuvânt sau o expresie.

AMINTIȚI-I COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ CĂ 
MOtIvAȚIA îNseAMNĂ „DORInȚA DE A VreA 
SĂ FAcI ceVA”. 

Familia mea 
la apogeu 

Să facem lucrul acesta!
Povestește-mi despre o 

situație când nu te simțeai 
motivat(ă) și despre o 
situație când ai fost 

motivat(ă) să faci ceva. 
Voi desena ceea ce am 

învățat.

Completează acasă, cu un membru al familei: Deseanează o situație când membrul familiei a fost motivat să facă ceva.

Desenează o situație când membrul familiei nu a fost motivat să facă ceva.

Completează în clasă, cu învățătoarea/
învățătorul:  Scrie numele membrului 
familiei.. 
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StABilireA uNui SCop

2.5 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață importanța 
stabilirii unui scop. În clasă, copiii își stabilesc 
un scop pentru anul acesta. Copilul va discuta 
cu dumneavoastră despre un scop pe care l-a 
îndeplinit cu succes în trecut. Ajutați copilul 
să-și amintească ce a făcut pentru a reuși 
să-și îndeplinească scopul. 

AMINTIȚI-I COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ CĂ 

❑ scopul este „ceva pentru care facem eforturi să-l îndeplinim”. 

Iată ce am făcut!
Să facem lucrul 

acesta!
Ascultă-mă când îți 
povestesc despre un 

scop pe care l-am 
îndeplinit și de 

ce cred că am 
reușit.  

Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:  Desenează o imagine care reprezintă un scop pe care l-ai îndeplinit în trecut.

Completează acasă, cu un membru al familiei: Spune unui membru al 
familiei despre scopul pe care l-ai îndeplinit deja. explică de ce crezi că ai 
reușit să-l îndeplinești.
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SeNtimeNtele NoAStre
2.6 CoNeXiuNeA 

Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață să 
identifice sentimente. Exersați 
identificarea sentimentelor cu copilul 
dumneavoastră jucându-vă jocul numit 
Ce simt eu. 

Să facem lucrul 
acesta!

Șoptește-mi un cuvânt 
care denumește un 

sentiment. îl voi 
mima. Ceilalți vor 
ghici sentimentul 

mimat.

AMINTIȚI-I COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ CĂ

❑ este important să identificăm sentimentele noastre.

❑ este important să identificăm sentimentele celorlalți.

❑ sentimentele noastre sunt vizibile pe fețele noastre.

Ce simt eu?

Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:  exersează jocul Ce simt eu.

Completează acasă, cu un membru al familiei: Joacă Ce simt eu ținând cont de următoarele 
reguli:

1.  Un membru al familiei șoptește la ureche un cuvânt care denumește un sentiment, de 
exemplu fericit, supărat sau speriat.

2.  Copilul mimează sentimentul respectiv pentru un alt membru al familiei. 3.  Al doilea membru al familiei încearcă să ghicească sentimentul.4.  Jucați cel puțin trei ture.
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Ce Să FACi CâNd ești FurioS

2.7 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei: 
Copilul dumneavoastră învață să identifice 
și să facă față sentimentelor de furie și 
frustrare în moduri pozitive și adecvate. 
Cereți copilului dumneavoastră să vă 
spună cum știe el/ea când este furios/
furioasă și ce poate face să-și controleze 
furia. Vorbiți despre un loc din casă unde 
copilul sau un alt membru al familiei se 
poate retrage pentru a se calma sau creați 
împreună cu copilul dumneavoastră un loc 
de „calmare”.

COPIII ArATĂ CĂ îNȚeLEg cuM sĂ FAcĂ FAȚĂ 
SeNTIMeNTeLOR LoR De fURIe AtunCI câND:

❑ numără până la cinci.

❑ vorbesc despre ce îi face furioși.

❑ petrec timp singuri (ținând în brațe un animal de pluș, dacă vor).

Să ne calmăm! 
Să facem lucrul 

acesta!
Ce ai face tu ca să te 

calmezi? Spune-mi 
ce ai face.

Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:  Desenează o modalitate de calmare. 

Completează acasă, cu un membru al familiei: împărtășește desenul 
cu un membru al familiei. Vorbește cu el/ea despre locul din casă 
unde poți să te retragi pentru a te calma.
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Simte, gâNdește, ACțioNeAză, Nou! 
2.8 CoNeXiuNeA 

Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață despre 
legătura dintre emoții, gânduri și 
acțiuni. Cereți-i copilului dumneavoastră 
să vă spună despre desenul lui/ei și 
despre cum procesul  Simte, gândește, 
acționează, NOU! îl/o ajută să schimbe 
semtimentele dificile în sentimente 
pozitive

Gândește pozitiv!
Să facem lucrul 

acesta!
Cum folosești tu modelul 

Simte, gândește, 
acționează, NOU! 
pentru a-ți schimba 
sentimentele dificile în 

sentimente pozitive?

COPIII dEMoNSTReAzĂ CĂ POt 
SchIMbA SeNtIMENteLe DIfIcILE 
îN UNELe POzITIVe, ATUNcI CâND 
URmEAzĂ MODELuL Simte, gâNdEștE, 
acțioNează, NOU!: 

❑ Simte – Identifică sentimentul dificil.
❑ Gândește – Gândește pozitiv pentru a schimba situația.
❑ Acționează – acționează conform gândului pozitiv.
❑ NOU! – Identifică noul sentiment pozitiv.

Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:  Desenează la școală ceva care te face să te simți trist, furios, frustrat, speriat sau 
îngrijorat. 

Completează acasă, cu un membru al familiei: împărtășește desenul cu 
un membru al familiei. Vorbește cu el/ea despre felul în care poți schimba 
sentimentele dificile în sentimente pozitive
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Culorile SemAForului ASCultării

3.1 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață cum să 
identifice comportamente de ascultare și 
să demonstreze că ascultă. În clasă, copiii 
au învățat cum să folosească culorile unui 
semafor rutier, pentru a-și aminti cum să 
asculte. Citiți poezia „Semaforul ascultării” cu 
copilul dumneavoastră și cereți-i să discutați 
semnificația fiecărei culori a semaforului.

AMINTIȚI-I COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ 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-L AscULȚI pe cel care vorbește.

Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:  Colorează cercurile în culorile care se potrivesc 
cu ceea ce e scris în cerc. Apoi scrie numele culorii pe linii. 

Completează acasă, cu un membru al familiei: Citiți poezia cu voce tare. Apoi vorbiți despre culorile „Semaforului ascultării”.

Amintește-ți
să asculți! 

Privește

Ascultă

Stai
Semaforul ascultării
Semaforul ascultării ne ajută

S-auzim ce se discută.

Lumina care din vorbit ne-oprește

În          aprins ea strălucește.

 

Trebuie să vezi cine vorbește,

Fie că e trist sau vesel.

Trebuie să te uiți la vorbitor

Când       e al ascultării semafor.

Dacă această culoare se luminează,

Știi bine ce urmează.

Ascultă-l pe cel care vorbește 

Când       semaforul ne lucește.     

Să facem lucrul acesta!
Citește poezia „Semaforul 
ascultării” cu mine. Apoi, 

haide să vorbim despre 
semnificația culorilor 

semaforului. 
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diFerite modAlități de A Împărtăși

3.2 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață diferite 
modalități de a împărtăși și de a arăta 
că îi pasă. Discutați cu el/ea despre 
diferite lucruri care pot fi împărtășite și 
despre lucruri „speciale” care nu pot fi 
împărtășite cu alții, cum ar fi un cadou 
sau un obiect cu valoare sentimentală al 
familiei. Cereți copilului să deseneze un 
lucru pe care dorește să-l împărtășească 
cu dumneavoastră sau un prieten. 

AMINTeȘTe-ȚI CĂ ȘTII sĂ îMPĂRtĂȘeȘTI AtunCI 
CâND: 
❑ împărtășești cu alții lucruri.

❑ faci cu rândul.

❑ ceri altora să se joace cu tine

Mâinile sunt pentru a 
împărtăși 

Să facem lucrul 
acesta!

Să vorbim despre 
cum să împărtășim 

cu alții! Voi 
împărtăși cu 

tine niște 
lucruri.

Completează în clasă cu învățătoarea/învățătorul: Trasați forma a două mâini, una peste alta, folosind diferite culori.

Completează acasă, cu un membru al familei: Desenează, în interiorul mâinilor o 
imagine a unui obiect pe care vrei să-l împărtășești cu un membru al familiei.
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diFerite modAlități de A Cere

3.3 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră a descoperit că 
există modalități diferite pentru a cere 
ajutorul sau pentru a cere lucruri de care 
are nevoie. Să ceri ceva în mod politicos 
înseamnă să folosești o tonalitate a vocii 
naturală și blândă și expresii politicoase 
cum ar fi Pot să ...., Te rog și Este ok dacă....

AMINTeȘTe-ȚI SĂ:

❑ folosești cuvinte blânde și politicoase.

❑ ceri ceva folosind o tonalitate naturală și bucuroasă a vocii.

❑ răspunzi politicos persoanei care ți-a cerut ajutorul

Dragă prieten/ 
prietenă

Să facem lucrul 
acesta!

Ascultă-mă când 
citesc scrisoarea. 

Ce am cerut unui 
prieten?  

Completează în clasă, cu învățătoarea/
învățătorul:  Folosește cuvinte și desene 
pentru a concepe o scrisoare, cerându-i 
unui prieten să te ajute cu ceva. 

Completează acasă, cu un membru al 
familiei: Joacă un joc de societate cu un 
membru al familiei. Amintește-ți să ceri 
politicos cărțile, să dai cu zarul sau să faci 
cu rândul.

Dragă prieten
(ă)

De la 
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Să luCrăm ÎmpreuNăpeNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavostră învață cum să lucreze 
împreună cu alți copii și să se simtă bine în 
grupuri mici. Cereți-i copilului să vă spună 
despre activitatea pe care el/ea vrea să vă 
ajute să o terminați. Permiteți-i copilului să 
vă ajute să terminați activitatea respectivă. 
Scoateți în evidență comportamentul 
pozitiv al copilului dumneavoastră în ceea 
ce privește lucrul în echipă, pe parcursul 
îndeplinirii sarcinii respective.

COPII pOT DEMoNsTRA cĂ ȘTIU sĂ LUcrEze 
îMPreUNĂ CU cEILALȚI:

o ascultă.

o împărtășesc cu 
alții. 

o fac cu rândul.

o întreabă 
politicos.

Pot să te ajut ...?
Să facem 

lucrul acesta!
Aș vrea să te 

ajut. Dă-mi voie 
să-ți spun cum 
aș vrea să te 

ajut.
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Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:  Desenează-te pe tine, ajutând un membru al familiei. Apoi, vorbește cu partenerul 
despre ce ai desenat sau ai scris.

Completează acasă, cu un membru al familiei: împărtășește cu un membru al familiei ceea ce ai desenat sau 
ai scris.

Pot să te ajut

3.4 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA



durere
3.5 CoNeXiuNeA 

Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață ce 
înseamnă hărțuirea, cum să recunoască 
semnele hărțuirii și cum să evite 
situațiile de hărțuire. Citiți împreună 
cu el/ea informațiile din dreapta. 
Cereți copilului dumneavoastră să 
explice situațiile menționate în dreapta 
cu cuvintele lui/ei și să vă spună 
modalitățile lui/ei de a evita situațiile 
de hărțuire.  

evitarea hărțuirii
Să facem lucrul 

acesta!
Voi explica ideile din 
stânga. Apoi vom 
discuta ce sfaturi 
vei da cuiva, pentru 

a evita situațiile 
de hărțuire la 

școală.

COPIII pOT DeMONsTRA cĂ îNȚeLEg ceeA Ce 
îNseAMNĂ hĂRȚUIReA, exPLICâND UrMĂTOAReLe:  

o Nocive

o Acțiuni 

o Repetate 

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

 = HĂRȚUIRe

Completează acasă, cu un membru al familiei: Spune modalitatea ta de a evita situațiile de hărțure. 
întreabă membrul familiei dacă are alte sugestii de evitare a situațiilor de hărțuire.
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Completează în clasă cu învățătoarea/învățătorul: Scrie o modalitate de a evita hărțuirea la școală.

Dezenează o imagine care să ilustreze modalitatea ta. Apoi, împărtășește modalitatea cu un partener și 
discutați cum poate fi ea folositoare.



    Calmează-te și inspiră adânc. Mergi mai departe sau întoarce-te din drum.

Spune-i unui adult. Cere ajutor!

HărțuireA eSte NoCivă

3.6 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață despre 
acțiuni pozitive pe care le poate folosi ca 
răspuns sau pentru a evita situațiile de 
hărțuire. Cereți copilului dumneavoastră 
să explice fiecare acțiune precum și 
desenul care reprezintă acțiunea.   

COPIII pOT DeMONsTRA cĂ îNȚeLEg MoDALITĂȚILE  
POzITIVe fOLoSItE peNtrU A FAce fAȚĂ SItUAȚIILoR de 
hĂRȚUIRe, exPLICâND fIECARe AcȚIUNe DIn TAbeL. 

modAlități de A FACe FAță Hărțuirii

Cum facem față 
situațiilor de hărțuire?

Să facem lucrul 
acesta!

Ce pot face pentru a 
face față situațiilor 

de hărțuire? Ce 
acțiuni pot folosi 

întotdeauna?

Modalități de face față situațiilor de hărțuire

Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:  Recapitulează cu învățătoarea/învățătorul ta/tău acțiunile care te pot 
ajuta să faci față situațiilor de hărțuire. Desenază o imagine care ilustrează fiecare acțiune.

o Calmează-te și inspiră adânc.

o Mergi mai departe sau întoarce-te din drum

o Spune-i unui adult

o Cere ajutor!

Completează acasă, cu un membru al familiei: împărtășește cu un membru al familiei fiecare desen și explică modul în care fiecare 
acțiune te poate ajuta să faci față situațiilor de hărțuire.
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A FACe

A SPUNe

Ce pot FACE și SPUNE

 ACțiuNi ANti-Hărțuire

3.7 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață cum să 
răspundă în mod adecvat atunci când 
alții sunt hărțuiți. Cereți-i copilului 
dumneavoastră să vă spună cum se simt 
oamenii atunci când sunt hărțuiți și ce 
poate face el/ea dacă cineva este hărțuit. 
Invitați copilului dumneavoastră să vă 
explice, de asemenea, Promisiunea de 
prevenire a hărțuirii, creată de către toți 
elevii din clasă. După ce el/ea vă explică 
ce ar face și ce ar spune când cineva este 
hărțuit, discutați împreună ce ați face 
dumneavoastră în aceeași situație. 

COPIII pOT DeMONsTRA cĂ îNȚeLEg cuM sĂ 
RĂSPUnDĂ ATUNcI CâND cINEVA eSTE hĂRȚUIT, 
CâND:  

o Nu se alătura celor care hărțuiesc

o Spun unui adult (directorului școlii, profesorului, consilierului 
psihopedagogic, antrenorului, părintelui etc.)

o Sunt blânzi cu persoana hărțuită și îi oferă sprijin

Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:  Recapitulează acțiunile anti-hărțuire. Apoi deseaneză o imagine și spune ce ai 
putea FACe sau ai putea SPUNe când alții sunt hărțuiți. împărtășește desenul și cuvintele cu un partener.

Cum acționăm 
împotriva hărțuirii?

Să facem lucrul 
acesta!

După ce îți spun ce aș 
face când cineva este 

hărțuit, este rândul 
tău să-mi spui ce ai 

face și ce ai spune 
în aceeași 

situație.

Completează acasă, cu un membru 
al familiei: Arată unui membru al 
familiei ce ai putea FACe și SPUNe 
când alții sunt hărțuiți și discută cum 
ar ajuta acest lucru situația. Apoi 
întreabă membrul familiei ce ar face 
el/ea în aceeași situație. Ce asemănări 
observi?
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ACțiuNi SăNătoASe 

Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:  Desenează-te făcând o acțiune sănătoasă.

Completează acasă, cu un membru al familiei: Povestește despre desenul tău. Apoi, discută cu un membru al familiei 
despre fiecare ațiune de mai jos. Ridică degetul mare în sus, dacă acțiunea este sănătoasă, sau lasă-l în jos, dacă 
acțiunea este una nesănătoasă.

•  Spală-ți dinții dimineața și înainte de culcare.

• Bea suc acidulat la micul dejun.

• Spală-te pe mâini după ce folosești toaleta.

• Stai treaz toată noaptea și uită-te la televizor.

• Practici jocuri care implică alergare în curtea școlii, 
în timpul pauzei.

• Mânâncă niște morcovi în plus la cină.

• Dă unui prieten mâncarea ta de prânz în, 
schimbul unei ciocolate.

Fii sănătos!4.1 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață cum 
funcționează corpul lui/ei în interior și 
în exterior și modalități de a se menține 
sănătos/sănătoasă. Cereți copilului 
dumneavoastră să vă spună cum 
funcționează inima, plămânii și creierul 
corpului uman. Discutați cu copilul 
dumneavoastră pentru a-l ajuta să identifice 
alegerile pe care le poate face în fiecare zi 
pentru a-și menține corpul sănătos.

AMINTeȘTe-ȚI

❑  să mănânci sănătos (mai multe fructe, legume, proteine 
 și mai puține dulciuri/grăsimi)

❑  să faci mișcare (a te juca afară în aer liber, a face un sport sau alte 
activități fizice)

❑  să te odihnești (a dormi destul noaptea, a merge la culcare la ore rezonabile)

Să facem lucrul 
acesta!

Discută cu mine 
despre ce putem 

face, pentru a 
ne menține 

sănătoși.
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A luA deCizii FoloSitoAre

4.2 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață despre 
opțiuni și decizii și cum să ia deciziile 
corecte. Revizuiți exemplele deciziilor de 
mai jos. Ajutați copilul să identifice tipul 
de decizii (folositoare sau dăunătoare) și 
discutați motive.

COPIII pOT DeMONsTRA cĂ îNȚeLEg 
CUm SĂ IA DecIzII FOLOSITOARe

❑ identificând deciziile altora ca fiind folositoare sau dăunătoare.
❑ spunând ce ar face pentru a transforma decizia dăunătoare într-una 

folositoare

Iau deciziile corecte 
Să facem lucrul 

acesta!
Discută cu mine 
despre cum să iau 
decizii corecte la 

școală sau în 
comunitate.

Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:  Lucrați împreună pentru a crea o listă care să 
conțină decizii folositoare și potențial dăunătoare luate la școală. Ridică degetul mare în sus dacă 
decizia este folositoare sau lasă-l în jos dacă este dăunătoare

• Ajută un prieten să-și găsească jucăria pierdută .

 

• Aruncă pe jos, pe trotuar, hârtia de la guma de mestecat .

 

• Spune „Mulțumesc” pentru cadoul primit .

 

• Aleargă pe stradă .

 

• Ascunde dulciurile prin casă .

 

• împărtășește o jucărie cu un prieten .

 

Completează acasă, cu un 
membru al familiei:  
împreună cu membrul familiei, 
hotărâți care dintre deciziile 
de mai jos sunt folositoare 
sau dăunătoare acasă și în 
comunitate. Scrieți răspunsul 
pe linii sau dictează-l 
membrului familiei
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Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:  Scrie cuvintele GâNDeȘTe și ALeGe, prin unirea liniuțelor din interiorul tălpii. Apoi 
colorează-le cu ce culoare vrei. Amintește-ți decizia luată în cadrul acestei activități, în timp ce discuți cu partenerul fiecare pas .

gâNdește și Alege

4.3 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață să identifice 
adulții de încredere care le oferă opțiuni 
sigure și să folosească procesul de a lua decizii  
în doi pași. Cereți copilului dumneavoastră 
să numească unul sau doi adulți de încredere 
din viața lui/ei. Apoi cereți-i să explice 
semnificația modelului Gândește și Alege!. 
Discutați despre diferite situații de acasă când 
el/ea poate folosi modelul Gândește și Alege! 
pentru a lua decizii. 

Acasă, gândește și 
alege! 

Să facem lucrul 
acesta!

Discută cu mine 
despre semnificația 

modelului 
gândește și 

alege!

COPIII dEMoNSTReAzĂ CĂ îNȚeLEg cuM sĂ GâNDeASCĂ ȘI 
SĂ ALEAgĂ ATUNcI CâND:

❑ se gândesc cu grijă la opțiunile pe care le au.

❑ iau decizia care este cea mai bună pentru ei.

ALEGE1

GANDESTE
2

Completează acasă, cu un membru al familiei: Discută despre modelul gândește și alege! și despre modul cum te ajută acestea să 
iei decizii. Decupează tălpile. în timp ce tu împreună cu membrul familiei citiți lista de mai jos, ridică talpa decupată potrivită și 
spune cum te-ai gândi și ai alege în fiecare situație.

•  Activități de joacă • Cărți de citit • Deserturi • haine de purtat

Amintește-ți să folosești „tălpile decupate” acasă, când iei decizii.
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Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:  Gândește-te la oamenii din viața ta în care 
poți să ai încredere și la cei în care nu poți să ai încredere când vine vorba de administrarea 
medicamentelor. Desenează în chenarele de mai jos o persoană pe care o cunoști de la care 
poți accepta medicamente și o persoană pe care o cunoști dar care nu poate să-ți administreze 
responsabil medicamente.

COPIII dEMoNSTReAzĂ CĂ îNȚeLEg InFORMAȚIILe 
DespRE medICAmenTe:

❑ Voi accepta medicamente doar de la adulți de încredere.

regulA mediCAmeNtelor

4.4 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață despre modalități 
prin care se simt mai bine fără să ia medicamente 
când sunt bolnavi și că medicamentele pot 
fi atât de folos, cât și dăunătoare. Uitați-vă la 
desenele copilului dumneavoastră care reprezintă 
persoana de încredere, dar și persoana în care nu 
ar avea încredere atunci când vine vorba despre 
administrarea medicamentelor.  Apoi ajutați 
copilul să scrie numele adulților de încredere 
(doctori, prieteni de încredere ai familiei etc.) și 
apoi expuneți fișa de lucru undeva în casă, pentru 
ca fiul/fiica dumneavoastră să o poată vedea.

Cine te ajută când 
ești bolnav(ă)?

Să facem lucrul 
acesta!

Cine mă ajută când 
sunt bolnav? în cine 

am încredere în 
ceea ce privește 

administrarea 
medicamentelor?

Cineva în care am încredere cu administrarea medicamentelor Cineva în care nu am încredere cu administrarea medicamentelor

Completează acasă, cu un membru al familiei: împreună, faceți o listă cu adulții de încredere, aprobată de membrul familiei (doctorul, 
consilierul școlar etc.) Scrie numele adulților respectivi pe liniile de mai jos sau dictează-le membrului familiei .

•

 

•

 

•

 

•
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Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:  Descrie regulile de urgență pentru partener, folosind cuvintele tale. Scrie numărul de 
urgență pe telefon.

Completează acasă, cu un membru al familiei: Arată fiecare imagine și vorbește despre regula reprezentată. Apoi ascultă 
situațiile următoare. Dacă tu consideri că este o urgență reală, prefăte că formezi numărul de urgență, dacă un adult 
nu este în preajmă. Dacă nu este o urgență, întoarce degetul mare în jos.

• Ai o durere de cap.

• Prietenul tău are probleme în a respira.

• Sora ta/fratele tău strigă la tine și îți dpune porecle.

• Vezi că iese fum de la etaj sau din interiorul camerei.

• Părintele tău cade și nu se poate ridica.

• Cazi la școală și îți rănești brațul.

trei reguli de A evitA SuBStANțele otrăvitoAre

4.5 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață despre 
diferențele dintre mâncare și otravă, 
pericolele substanțelor otrăvitoare 
și măsurile care pot fi luate pentru a 
preveni sau a raporta o intoxicație. 
Discutați cu copilul dumneavoastră 
despre cele trei reguli de evitare a 
substanțelor otrăvitoare. Amintiți-i să 
apeleze serviciul de urgență doar în caz 
de urgență reală. 

Să discutăm despre 
regulile împotriva 
substanțelor otrăvitoare!

Să facem lucrul 
acesta!

haide să discutăm 
despre ce am 

învățat în legătură 
cu substanțele 

otrăvitoare și cele 
trei reguli de a 
fi în siguranță 

în preajma 
acestora.

AMINTeȘTe-ȚI FIecArE RegULĂ:

❑ Niciodată să nu mănânci, să nu bei, să nu miroși sau să nu atingi 
ceva care este – sau ar putea fi – otrăvitor.

❑ Păstrează departe de alți copii substanțele/produsele care sunt – 
sau ar putea fi – otrăvitoare.

❑ Spune-i unui adult sau cere ajutor dacă cineva mănâncă, bea sau 
atinge ceva care este – sau ar putea fi – otrăvitor
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Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:  Creează o 
listă cu adulții de încredere de acasă sau de la școală. începe 
prin a desena unul în primul chenar. Scrie numele lui/ei lângă 
imagine.

Cum Cerem Ajutorul
4.6 CoNeXiuNeA 

Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață când, de 
ce și cum să ceară ajutorul unui adult. 
Încurajați-l/o să vă spună exemple de 
modalități de a atrage atenția unui 
adult, pentru a cere ajutorul în privința 
sentimetelor lui/ei sau pentru a rezolva 
o sarcină. Împreună, creați o listă de 
fotografii cu adulții de încredere și 
numele lor, pentru a o expune acasă. 
Amintiți-vă să furnizați numere de 
telefon pentru fiecare. 

COPIII dEMoNSTReAzĂ CĂ îNȚeLEg cuM 
SĂ CeARĂ AJUtorUL AtrĂGâND ATENȚIA 
ADULȚILOR:

❑ „Trebuie să 
vă spun ceva 
important.”

❑„Am o problemă.”

❑„Puteți să mă ajutați în legătură cu ceva 
foarte important?” și apoi menționează 
problema într-un mod clar.
❑„Am nevoie de ajutor să ...”
❑„Sunt îngrijorat pentru că ...”

Adulții ne pot ajuta Să facem lucrul 
acesta!

Cui să-i cer ajutorul? 
Voi adăuga numele 
și imaginile adulților 
de încredere. Apoi, 
vom expune lista pe 

frigider.

Completează acasă, cu un membru al familiei: Arată primul 
desen unui membru al familiei și discută cu el/ea de ce persoana 
desenată este cineva în care ai încredere. Lucrați împreună 
pentru a termina lista oamenilor de încredere și scrie numele și 
numărul de telefon, apoi expune-o pe ușa frigiderului, acasă.
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Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:  Desenează o imagine care înfățișează opțiuni la care 
poți răspunde cu „Da” și „Nu”

„dA” și „Nu”

4.7 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

Ține minte

❑  Rima „Da”
Tu spui Da!
Tu spui Da!. 
Atunci când e ok ceva. (Dați din cap în 

semn de „Da”, bateți din palme și 
mișcați corpul în sus și în jos.)

❑  Rima „Nu”
Tu spui Nu!
Tu spui Nu!.
Când nu se face cum vrei tu. (Dați din 

cap în semn de „Nu”, mișcați pumnii 
în aer și bateți din picior.)

Pot spune ...
Să facem lucrul 

acesta!
îți voi spune ce am 
învățat cum să spun 

„Da” și „Nu” în 
diferite situații.

Pot spune Pot spune 

Completează acasă, cu un membru al familiei: După ce ați discutat despre decizii folositoare și dăunătoare, recită rimele învățate 
pentru fiecare situație de mai jos. 

•  Un prieten/O prietenă vrea să 
mergi cu el/ea în parc fără să 
le spui părinților.

• Bona ta te întreabă dacă vrei 
popcorn când te uiți la film .

• Un prieten/O prietenă vrea să-i 
deschizi poarta, pentru ca el să 
poată înota în piscină. 

• în drumul tău spre școală, 
cineva pe care nu-l cunoști te 
invită să te urci pe scooterul 
său . 

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață să 
recunoască deciziile nocive și să spună 
„Da” deciziilor folositoare și „Nu” celor 
dăunătoare. Cereți copilului dumneavoastră 
să vă spună despre desenele pentru „Da” și 
„Nu”. Apoi citiți exemplele. Cereți-i să recite 
rimele „Da” și „Nu” pentru fiecare situație. 
Apoi discutați despre consecințele deciziilor 
dăunătoare. De ce este important pentru 
copilul dumneavoastră să spună „Da” și 
„Nu” la o vârstă fragedă? Ce poate preveni 
această abilitate în viitor?
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Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:  Gândește-te la o modalitate prin care arăți că îți pasă de un membru al familiei. 

CerCurile oAmeNilor CărorA le pASă

5.1 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață cât de 
important este să-i pese de oameni din 
diferite cercuri sociale cărora le aparțin. 
Discutați cu copilul dumneavoastră 
despre cât de mult îi pasă de 
dumneavoastră și de alți membri ai 
familiei. Spuneți copilului cum vă simțiți 
știind că el/ea are sentimente puternice 
pentru dumneavoastră.

AMINTIȚI COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ De 
URmĂTOAReLe CERcuRI ALe ceLOR cĂRORA Le PAsĂ:

❑ Familia

❑ Comunitatea

❑ Clasa   

❑ Școala

❑ Țara

❑ Lumea

ești în cercul meu de 
oameni cărora le pasă 

Să facem lucrul 
acesta!

îți voi spune cât de 
mult îmi pasă de tine 
și apoi te voi întreba 

cum te simți știind 
acest lucru. Voi 

desena ideile 
mele mai jos, 

pe fișă!

Îmi pasă de

Completează acasă, cu un membru al familiei: Spune unui membru al familiei cum îți pasă de 
el/ea. Apoi, desenează o imagine care arată cum se simte el/ea știind acest lucru.
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Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:  Scrie sub fiecare triunghi numele a cel puțin un membru al familiei. Gândește-te la 
abilitățile pe care știi că le are el/ea.

Cum FoloSim ABilitățile NoAStre peNtru  
A AjutA

5.2 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață cum 
poate să-și foloasească abilitățile pentru 
a-i ajuta pe alții. Spuneți copilului 
despre abilitățile dumneavoastră și 
cum le folosiți pentru a-i ajuta pe alții. 
De exemplu, folosiți abilitățile de citire 
pentru a vă ajuta copilul cu această fișă 
de lucru.

ȚINE mInTe cĂ: 

❑ expresia serviciu în folosul comunității înseamnă ajutorul dat  
opersoanelor din unul din cercurile oamenilor la care le pasă.  
Ne putem folosi abilitățile pentru a ajuta acești oameni.

Putem face multe 
lucruri pentru a ajuta 

Să facem lucrul 
acesta!

haide să-ți 
povestesc despre 
abilitățile mele și 
apoi, ajut-mă să 

găsesc acte de 
voluntariat pe 

care le pot 
face acasă!

Care sunt abilitățile pe care le au membrii familiei tale?

Cum folosește un membru al familiei o abilitate a sa 
pentru a-i ajuta pe alții? 
Folosește cuvinte sau desene pentru a răspunde.

Completează acasă, cu un 
membru al familiei: întreabă 
unul sau mai mulți membri 
ai familiei ce pot face ei. 
Desenează o abilitate în 
fiecare triunghi de mai sus 
apoi, întreabă un membru al 
familiei cum își folosește una 
dintre acele abilități pentru a-i 
ajuta pe alții. 
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Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:   
Notează două idei pentu proiecte de învățare prin servicii în folosul comunității

proieCte de ÎNvățAre priN  
ServiCii ÎN FoloSul ComuNității

5.3 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață cum să se 
gândească la idei pentru proiecte de învățare 
prin servicii în folosul comunității. În clasă, copiii 
s-au gândit la diferite nevoie pe care le are 
clasa sau școala, cum ar fi nevoia ca lucrurile 
pierdute și găsite să fie returnate celor cărora le 
aparțin. Apoi copiii s-au gândit la soluții pentru 
a rezolva această nevoie, cum ar fi expoziția 
lucrurilor pierdute și găsite, pentru ca cei care 
le-au pierdut să le vadă și să le recupereze. 
Copilul  dumneavoastră a notat două idei 
mai jos. Dicutați cu el/ea despre aceste idei și 
apoi oferiți, la rândul dumneavoastră, o idee 
sau două.

ȚINE mInTe cĂ:

❑ serviciul în folosul cuiva se referă la ceva ce facem pentru a ajuta  
oameni.

❑ proiectul de învățare prin servicii în folosul comunității este un proiect de 
a-i ajuta pe alții.

Idei pentru un proiect de învățare 
prin servicii în folosul comunității

Să facem lucrul 
acesta!

întreabă-mă despre 
ideile mele pentru un 
proiect de învățare 

prin servicii în 
folosul comunității! 

Apoi, 
ajută-mă cu 

alte idei!

Iată două idei ale mele:

Iată două idei ale mele și ale membrului 

familiei mele:
Completează acasă, 
cu un membru al 
familiei: Notează 
încă o idee/două idei 
pentru proiecte de 
învățare prin servicii 
în folosul comunității, 
pe care copiii le pot 
face în clasă sau în 
școală.
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Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:  Notează proiectul de învățare prin servicii în folosul comunității ,pe care îl vei face în clasă.

Cum Alegem uN proieCt
5.4 CoNeXiuNeA 

Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață cum 
cântărească beneficiile și provocările 
pe care le poate întâmpina în realizarea 
unui proiect de învățare prin servicii în 
folosul comunității. Dicutați cu el/ea 
despre proiectul de învățare prin servicii 
în folosul comunității pe care clasa îl va 
realiza în școală. Apoi veniți cu o idee 
pentru un miniproiect pe care-l puteți 
realiza împreună acasă. 

ȚINE mInTe cĂ: 

❑ posibilele aspecte negative ale unui proiect pot fi faptul  
că nu ai timpul necesar, mijloacele sau  
abilitatea de a organiza activitatea.

❑ posibilele aspecte pozitive ale unui proiect pot fi faptul că te vei 
distra fâcând acest proiect, vei învăța multe lucruri și vei ajuta pe 
cineva.

❑ trebuie să alegi proiectul care are cele mai multe aspecte pozitive și 
cele mai puține aspecte negative. 

Să alegem un proiect!
Să facem lucrul 

acesta!
întreabă-mă despre 
proiectul de învățare 
prin servicii în folosul 
comunității, pe care 
îl voi face în clasă. 
Apoi, ajută-mă să 

aleg un proiect 
pe care să-l 

facem 
acasă.

Iată proiectul de învățare prin servicii în folosul comunității, pe care îl voi face în clasă:

Iată proiectul distractiv și folositor pe care îl pot face acasă.

Voi scrie aspectele pozitive.
Completează acasă, cu 
un membru al familiei: 
Gândește-te la proiecte 
distractive și folositoare 
pe care le poți face 
acasă. Alege ideea care 
are cele mai multe 
aspecte pozitive și cele 
mai puține aspecte 
negative și planifică-ți 
activitatea pentru acasă.
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Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:  Notează unele materiale de care vei avea nevoie.

Completează acasă, cu un membru al familiei:   Discută cu membrii familiei despre importanța planurilor. întreabă-i despre planul familiei în 
caz de incendiu, apoi răspunde la întrebarea de mai jos, folosind cuvinte sau desene.

plANiFiCAreA

5.5 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață cum să 
planifice un proiect de învățare prin servicii 
în folosul comunității. În clasă, copiii au 
ajutat la planificarea fiecărei etape a 
proiectului de învățare prin servicii în folosul 
comunității pe care îl vor realiza. În timpul 
planificării, ei au hotărât de ce materiale 
au nevoie pentru a realiza proiectul. Copilul 
dumneavoastră a copiat mai jos lista cu 
materialele necesare. Dacă oricare dintre 
aceste materiale vă sunt accesibile, vă rog 
să ajutați copilul să le adune și să le aducă 
la școală. Pentru a consolida importanța 
realizării unui plan, discutați cu el/ea despre 
planul familiei în caz de incendiu. Această 
discuție îl va ajuta pe copilul dumneavoastră 
să înțeleagă cât de important este să depună 
efort pentru a realiza planuri în viitor. 

ȚINE mInTe cĂ: 

❑ planificarea implică să scriem ce urmează să se 
întâmple, cine va realiza acțiunile și cât timp 
durează realizarea lor.

❑ este important să ne imaginăm cum va funcționa 
planul.

❑ realizarea unui plan bun va preveni problemele în 
viitor.

Să vorbim despre 
plan!

Să facem lucrul acesta!
întreabă-mă cum am ajutat 

la planificarea proiectului 
de învățare prin servicii în 
folosul comunității, pe care 
am să-l realizez în clasă. 

Apoi, hai să discutăm 
despre planul nostru în 

caz de incendiu și de 
ce este important 

să avem un 
plan bun.

Iată materialele necesare pentru proiect:

De ce crezi că este important să realizezi un plan bun?

© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.



evAluAreA progreSului tău

5.6 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață despre 
autoevaluare identificându-și emoțiile în 
timp ce lucrează la proiectul de învățare 
prin servicii în folosul comunității. 
Oferiți copilului exersare suplimentară 
a autoevaluării, întrebându-l/o  cum se 
simte în legătură cu progresul proiectului. 
După ce ascultați descrierea copilului, 
anticipați felul în care va progresa 
proiectul.

ȚINE mInTe cĂ:

❑ să ai sentimente pozitive (de tipul „fericit”, „încântat”, 
„mândru”) înseamnă că proiectul merge bine.

❑ să ai sentimente în inconfortabile (de tipul „emoționat”, 
„confuz”, „frustrat”) înseamnă că proiectul ar putea 
merge mai bine.

Cum merge?
Să facem lucrul 

acesta!
întreabă-mă despre 

proiectul meu de învățare 
prin servicii în folosul 

comunității. Apoi, 
anticipează cum 

va progresa 
proiectul. 

Completează în clasă, cu 
învățătoarea/învățătorul:  
Desenează o față care să exprime 
sentimentele tale în legătură cu 
proiectul. 

Completează acasă, cu un membru 
al familiei: întreabă un membru al 
familiei  cum crede el/ea că se va 
finaliza proiectul? Desenează o față 
care să-ți exprime sentimentele tale  
în legătură cu finalizarea proiectului.
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Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:  Scrie numele persoanelor care te-au ajutat la realizarea proiectului.  

Completează acasă, cu un membru al familiei: Lucrează împreună cu un membru al familiei pentru a planifica și a crea un simbol de 
apreciere pe care să-l oferi cuiva care te-a ajutat la realizarea proiectului.

reFleCțiA ASuprA proieCtului

5.7 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață cum să 
reflecteze asupra proiectului de învățare 
prin servicii în folosul comunității, pe care 
tocmai l-a realizat. Copilul a scris numele 
persoanelor care l-au ajutat la realizarea 
proiectului. Ajutați-l/ajutați-o să aleagă 
o persoană căreia să-i mulțumească 
pentru ajutor și acordați-i ajutor, pentru 
a crea un simbol de mulțumire. Exemple 
de simboluri de mulțumire pot include 
o felicitare, un cântec original sau orice 
altceva ce poate fi creat de copilul 
dumneavoastră.

ȚINE mInTe cĂ: 

❑ reflecția înseamnă să te gândești cu grijă la ceva ce ai făcut.

❑ când reflectăm asupra unui proiect, ne gândim la oamenii care ne-au 
ajutat la realizarea acestuia.

❑ când oamenii ne ajută, este important să le mulțumim

Apreciez ajutorul 
acordat!

Să facem lucrul 
acesta!

Ajută-mă să mulțumesc 
cuiva care m-a 

ajutat la realizarea 
proiectului de 
învățare prin 
servicii în folosul 

comunității. 
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reCuNoAștereA reAlizărilor

5.8 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră învață cum să 
recunoască realizările altor oameni. În 
clasă, copiii sărbătoresc contribuția tuturor 
la realizarea proiectului. Pentru a oferi 
copilului dumneavoastră oportunitatea de 
a recunoaște și de a fi recunoscut, discutați 
cu el/ea despre o mică sărbătorire pe care 
ați putea să o organizați acasă, pentru a 
recunoaște succesul tuturor celor de acasă. 
De exemplu, fiecare membru al familiei 
poate crea un certificat de premiere pe care 
să-l ofere unui alt membru al familiei, după 
masa de cină.

ȚINE mInTe cĂ:

❑ atunci când o persoană își atinge un scop, este important să o 
felicităm.

❑ un simbol de mulțumire sau o sărbătorire ar trebui să fie ceva 
mic, simplu de făcut, însoțit de un mesaj și să fie oferit persoanei 
respective.

Sărbătorirea 
succesului

Să facem lucrul 
acesta!

haide să discutăm despre 
minunatele lucruri făcute 

de membrii familiei 
săptămâna aceasta, și 

să-i sărbătorim! 

Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul: Folosește cuvinte și desene, pentru a povesti cum ai sărbătorit succesul proiectului de 
învățare prin servicii în folosul comunității..

Completează acasă, cu un membru al familei:  Discută cu membrii familiei despre unele lucruri minunate pe care le-au făcut săptămâna 
aceasta și sărbătorește împreună cu ei!
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Completează în clasă, cu învățătoarea/învățătorul:  Menționează membrii familiei unui partener și 
spune care este rolul tău față de fiecare membru în cadrul familiei. Scrie doi membri ai familiei și 
rolul lor. 

FAmiliile ÎmpreuNă

6.1 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei: 
Copilul dumneavoastră învață că familiile 
sunt de multe feluri și mărimi. Ajutați 
copilul să înțeleagă multiple roluri pe care 
o persoană le are în familia sa, descriind 
rolurile dumneavoastră în cadrul familiei 
și modul în care aceste roluri sunt diferite 
pentru un adult și pentru un copil. De 
exemplu, puteți să-i spuneți despre rolul 
dumneavoastră de adult, ca fiu, sau ca fiică 
pentru părinții dumneavoastră.

AMINTIȚI-I COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ CĂ

❑ familiile sunt de multe feluri și mărimi.

❑ familiilor le place să facă multe activități împreună.

Familia mea
Să facem lucrul 

acesta!
haide să-ți spun cât 

de mult îmi place 
să fac parte din 

familie! 

Completează acasă, cu un membru al familiei: întreabă un membru al familiei despre rolurile pe care le are el/ea în cadrul familiei. întreabă 
cum sunt diferite aceste roluri pentru membrul familiei față de ale tale.

Membrul familiei tale Rolul tău
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ABilități și puNCte tAri

6.2 CoNeXiuNeA 
Cu FAmiliA

peNtru memBrii FAmiliei:
Copilul dumneavoastră reflectează 
asupra abilităților învățate anul acesta. 
Întrebați copilul ce simte în legătură cu 
anul școlar următor și ce abilități speră 
că va învăța.

AMINTIȚI-I COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ CĂ

❑ învățarea unei abilități necesită multă muncă și exercițiu.

❑ a lucrat mult pentru a învăța multe abilități noi anul acesta.

Anul acesta,  
anul viitor

Să facem lucrul 
acesta!

întreabă-mă ce am 
învățat anul acesta și 

la ce mă aștept să 
învăț anul viitor.

Completează în clasă, cu 
învățătoarea/învățătorul:  
Desenează o față care să arate 
cum te simți în legătură cu finalul 
acestui an școlar.

Completează acasă, cu un membru 
al familiei: Discută cu un membru 
al familiei despre finalul acestui an 
școlar. Spune-i ce simți. Desenează o 
față care să arate cum crezi că te 
vei simți în legătură cu anul viitor 
școlar.
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