
Activitate de 

descoperire
1.1.1

Mă uit în jurul meu

Și ce văd eu?

Prieteni noi în clasa-ntâi

Uitându-se la mine.

Prieteni noi cu păr șaten

Care bat din palme.

Prieteni noi cu ________________

Învârtindu-se prin jurul meu.

Prieteni noi cu ________________

Se bucură cu mine.

Prieteni noi cu _______________

Îmi zâmbesc.

© Altin Osmanaj.
© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.



Ce simțim în 
legătură cu 
începerea școlii?

1.1.2Activitate de 
conectare

© Monkey Business Images. © altanaka. © andipantz. 
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1.2.1

I-am auzit adesea pe oameni spunând
Că regulile-s importante oriunde și oricând.
Punem laptele-n pahar și gemul pe pâine
Dar ce-ar fi să întoarcem regulile pe dos mâine?

Dacă gemul, de exemplu, l-am bea din pahar
Și laptele l-am turna cu pâine-n buzunar.
Iar dacă la „stop” eu m-aș opri,
Dar tu ai porni și alții s-ar grăbi?

Și ce-ar face copiii zilnic la școală
Când lista de reguli ar fi tot mai goală?
Nu am putea nimic să învățăm
Și nu am știi când să ne distrăm.
 
Acum știm ce haos ar fi
Să trăim fără reguli pentru o zi!

Activitate de 

descoperire



© wavebreakmedia.
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1.2.2 De ce avem reguli?Activitate de 
conectare

•		ne	ajută	să	fim	în	siguranță;

•		ne	ajută	să	învățăm;

•		ne	ajută	să	ne	înțelegem.

Regulile:



© JohannesK.
© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.

De ce reguli avem 
nevoie în aceste 
situații?

Activitate de 
exersare

1.  Kevin l-a văzut pe Jack așezat lângă învățător/învățătoare. Kevin voia să stea el 
acolo, așa că l-a împins pe Jack de pe scaun și s-a așezat în locul lui. 

2.  În timp ce învățătorul/învățătoarea explica un joc nou, Cassie a zis că deja știe 
jocul și apoi s-a întors către băiatul de lângă ea și a început să vorbească cu 
acesta. 

3.  Când învățătorul/învățătoarea a pus o cutie de creioane pe masă, mai mulți copii 
s-au aruncat asupra ei și au luat câte creioane au putut. Unii copii au rămas fără 

niciun creion. 

4. Michele i-a cerut Emmei să vină în vizită la ea după orele de școală. 
- Trebuie să o întreb pe mama dacă îmi dă voie, a spus Emma. 
- Oh, parcă ești un bebeluș! i-a zis Michele. 
- Nu sunt bebeluș! a spus Emma venindu-i să plângă. 

1.2.3



Ana este entuziasmată, dar și puțin speriată. Inima ei face bum-bum-bum. Și-ar 
dori să nu mai bată așa puternic. Este prima zi de școală și mama ei o va însoți. 

- Este amuzant să faci lucruri noi! spune mama ei.

Anei nu-i plac lucrurile noi. Îi plac lucrurile cu care este deja obișnuită. 

Ana îl ridică pe ursulețul Quentin T. Întotdeauna se simte mai bine când îl ține în 
brațe. Quentin și Ana sunt de aceeași vârstă. Ursulețul este maro și blănos și are 
ochi strălucitori. Ana îl ia cu ea oriunde merge. De aceea este în ghiozdanul ei în 
dimineața aceasta – Quentin va fi prietenul ei în prima zi de școală.

Odată ajunsă la școală, Ana se uită în jurul ei timidă. După ce părinții pleacă, 
învățătoarea scutură un obiect care face un zgomot amuzant și cere clasei să se 
așeze pe podea. Toți copiii sunt foarte tăcuți. 

- Poate se simt exact cum mă simt eu, se gândește Ana.

- Bună ziua, spune învățătoarea. Bine ați venit în clasa noastră. Eu sunt doamna 
Washington. Când vreau să vă atrag atenția voi scutura această tamburină. Bine?

Activitate de 

descoperire
1.3.1

Ana și Quentin se 
pregătesc de școală

© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.



Toată lumea încuviințează. Doamna Washington pare drăguță 
și Ana începe să se simtă mai bine. Deodată, 
tresare – a uitat să-l scoată pe Quentin din 
ghiozdan. Fără să facă vreun zgomot, Ana îl 

scoate din ghiozdan și-l strânge la piept. 

Apoi o aude pe doamna Washington spunând:

- ... și pe lângă ceea ce vom învăța unii despre alții anul acesta, 
vom cunoaște vizitatorul special din clasa noastră. - Mama Anei 
m-a sunat dinainte să îmi spună că ursulețul Quentin T va veni la 
școală cu Ana. Să-i facem pe amândoi să se simtă bineveniți!

Toată lumea se uită la Ana și Quentin. Inima Anei face bum-bum-bum și ar vrea să-și 
lase privirea în jos spre podea, dar capul lui Quentin este în cale așa că, înainte de a 
realiza că e timidă, Ana mișcă repede lăbuța stângă a lui Quentin în jos și în sus de 
trei ori. 

Toată lumea râde, inclusiv Ana. Doamna Washington râde cel mai tare dintre toți. Se 
îndreaptă spre Ana și dă mâna cu lăbuța lui Quentin. 

- Ne poți spune de la ce vine T? întreabă ea.

- T vine de la „the”. Numele lui este Quentin The Bear, dar prietenii îl numesc ursulețul 
Q, spune Ana.

- Bine ai venit în clasa noastră, ursulețule Q! Spune doamna Washington. Sperăm să 
ne vizitezi în fiecare zi. Cred că vom învăța multe unii de la alții anul acesta. 

1.3.1
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Activitate de 

descoperire



Să facem cu rândul
Doamna Washington a scos o foaie mare de hârtie. I-a dat lui Andy un creion și i-a 
spus:
- Te rog, începe să desenezi un animal și atunci când scutur clopoțelul, dă-i creionul lui 
Mariko pentru a continua desenul. 
Andy a început să deseneze un corp rotund. Când a sunat clopoțelul, 
Mariko a întins mâna să ia creionul, dar Andy i-a împins brațul.
- Nu am terminat încă, a spus el.
- Este rândul meu, a spus Mariko luându-i creionul din mână. 
Mariko a continuat desenul adăugând picioare animalului, dar 
clopoțelul a sunat din nou.
- Timpul meu a fost prea scurt, a spus Mariko continuând să 
deseneze. 
Doamna Washington s-a îndreptat spre ea și a zis: 
- Se pare că e nevoie să vă calmați cu toții. 
I-a dat lui Andy ursulețul. 
- Aș vrea ca toată lumea să-l țină pe rând pe ursulețul Q și să numere până la cinci. 
Când elevii s-au calmat, doamna Washington le-a reamintit că pentru a desena un 
animal împreună trebuie să deseneze cu rândul, la fel cum l-au ținut cu rândul pe 
ursulețul Q. Doamna Washington a dat grupului o nouă foaie de hârtie pentru a o lua 
de la capăt. De data aceasta, când clopoțelul a sunat, creionul a fost dat mai departe 
fără incidente. Împreună au reușit să deseneze un animal!

Activitate de 

descoperire
1.4.1
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Rolurile și 
responsabilitățile 
grupului

Activitate de 
conectare

ascultă, furnizează materialele 
necesare, 

pune lucrurile la loc

spune și arată ce a 
făcut grupul

împărtășesc

fpo
Membrii grupului Colectorul Reporterul

1.4.2

© Colleen Madden. © Colleen Madden. © Colleen Madden.  © JohannesK.
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Rolurile grupului - 
poezie

Sunt membru al grupului (Arată spre tine)

Iată ce fac eu. (Bate din palme)

Ascult și fac cu rândul. (Mâna la ureche)

Vă spun și vouă ce cred eu. (Brațele întinse cu palmele în sus)

Activitate de 
conectare

Eu sunt colectorul. (Arată spre tine)

Iată ce fac eu (Bate din palme)

Aduc tot ce-avem nevoie. (Ține brațele ca și când ai duci ceva în brațe)

Să lucrăm de bunăvoie. (Arată spre tine și alți doi colegi de grup)

Eu sunt reporterul. (Arată spre tine)

Iată ce fac eu.                           (Bate din palme)

Împărtășesc ce am lucrat.      (Pretinde că ții o hârtie în mână)

Și spun ce-am discutat.                                             (Pune mâinile la gură ca și când ai spune ceva)

1.4.3



Într-o dimineață Andy lua micul dejun. Pisicuța 
îi dădea târcoale și mieuna. Andy s-a ridicat să 
aducă niște mâncare de pisici. 
- Nu-ți face griji. Nu am uitat să-ți dau de 
mâncare!
Mama lui l-a văzut dându-i pisicii de mâncare. 
- Andy, mă bucur că ai grijă de pisicuță!
Andy a zâmbit și s-a simțit fericit, la fel ca 
mama lui. 

Cuvintele pe care le spunem ne înseninează 
ziua.
Când Andy s-a urcat în autobuz, l-a văzut pe 
prietenul lui, Jerome.  S-a așezat lângă el și a 
spus: 
- Ce mișto sunt papucii tăi! arătând spre papucii 
cei noi ai lui Jerome.
Jerome a zâmbit și s-a simțit fericit, la fel ca 

Andy.
Cuvintele pe care le spunem ne înseninează 
ziua.
În timpul orei de desen, Jerome era așezat 
în fața unui șevalet, lângă Toya. Toya desena 
bucuroasă o vacă mov. Jerome s-a aplecat spre 
ea și i-a spus: 
- Îmi place desenul tău, Toya! 
Toya a zâmbit și s-a simțit fericită, la fel ca 
Jerome.

Cuvintele pe care le spunem ne 
înseninează ziua.
La ora de educație fizică, domnul Garcia a 
adus o parașută din mătase. Le-a cerut copiilor 
să apuce marginile parașutei și să facă valuri. 
Toya era entuziasmată să vadă ce efect frumos 
s-a produs. 

© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.

o zi senină pentru 
toată lumea

Activitate de 

descoperire
2.1.1



Activitate de 

descoperire
2.1.1

S-a întors spre domnul Garcia și cu un zâmbet 
larg i-a spus:

- Aceasta este cea mai frumoasă zi!

Domnul Garcia a zâmbit și s-a simțit fericit, la 
fel ca Toya.

Cuvintele pe care le spunem ne înseninează 
ziua.

Domnul Garcia a văzut-o pe doamna 
Washington pe terenul de joacă în timpul 
pauzei. 

- Sper că veți juca în echipa de baschet a 
profesorilor anul acesta. Nimeni nu e mai bun 
ca dumneavoastră. 

Doamna Washington a zâmbit și s-a simțit 
fericită, la fel ca domnul Garcia.

Cuvintele pe care le spunem ne 
înseninează ziua.

În timpul orei de muzică, clasa era așezată 
în cerc și cânta. Katie stătea lângă doamna 
Washington. La finalul cântecului, doamna 
Washington s-a uitat la Katie și a spus:

- Katie, ai o voce minunată!

Katie a zâmbit și s-a simțit fericită, la fel ca 
doamna Washington.

Cuvintele pe care le spunem ne înseninează 
ziua.

După ore, Katie s-a dus acasă la Andy să se 
joace împreună. El i-a arătat avionul pe care 
tocmai l-a terminat de făcut. Katie s-a uitat la 
avion cu atenție, apoi a spus:

- Doamne, Andy, ce avion minunat! 

Andy a zâmbit și s-a simțit fericit, precum Katie.

Cuvintele pe care le spunem ne 
înseninează ziua.

© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.

o zi senină pentru 
toată lumea (continuare)
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Complimente 
pentru 

ursulețul Q 

Activitate de 

descoperire
2.2.1

Ești un prieten bun.

Îmi place că mă asculți.

Mulțumesc că ne ajuți.

Ești un urs grozav.

Întotdeauna cânți cu noi. 

Este distractiv când ne 
jucăm cu tine.

•	

•	

•	

•	

•	

•	
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 Cum facem și 
cum acceptăm un 
compliment?

2.2.2Activitate de 
conectare

Modalități de a face 
complimente

Îmi placi pentru că ….

Ești un prieten bun pentru că ….

Mulțumesc pentru …

Îmi place cum tu …

Ești foarte bun la ….

Modalități de a accepta complimente

Mulțumesc.

Este frumos din partea ta să spui asta.

Acest lucru înseamnă mult pentru mine.



Sporturi
Muzică
Jocuri
Sarcini

Activitate de 

descoperire
2.3.1
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Să încercăm lucruri noi
         Pozitiv  Negativ

Pot ... S-ar putea ...
învăța lucruri noi. să fac greșeli.

lucra împreună cu 
prietenii.

să am probleme.

deveni mai deștept. să am rezultate slabe.

Activitate de 

descoperire
2.4.1

© best4u. © best4u. 
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 Ceea ce 
vreau să 
realizez 

2.5.1

© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.

Activitate de 

descoperire



2.5.2

© JohannesK.
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pașii spre 
realizarea scopului 

Activitate de 
conectare

Înțelegerea scopului.

Îndeplinirea sarcinilor pentru 

realizarea scopului.

Sărbătorirea 
realizării scopului.

Stabilirea sarcinilor 
pentru realizarea 
scopului.
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Activitate de 

descoperire
2.6.1

speriat,
fericit,

trist

speriat, 
fericit, 

entuziasmat

fericit, 
entuziasmat

Prima zi 
din clasa I 

Prima zi 
din clasa 

pregătitoare 
Acum
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Cuvinte care 
denumesc 

sentimente

2.6.2Activitate de 
conectare

furios
înfricoșat

îngrijorat      

surprins  
bucuros



2.7.1 Activitate de 

descoperire

© Zurijeta. 
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2.7.2 Cum gestionăm 
furia?

Activitate de 
conectare

Cere ajutor! Stai deoparte!

© Magali Morales. © Magali Morales. © Magali Morales. 
© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.

Ascultă și 
discută!
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Gânduri pozitive2.8.1Activitate de 
conectare

✓✕
Situație: Merg la o școală nouă.

Emoție:  Sunt speriat. (frică)

Gând: Va fi greu să-mi fac prieteni noi. 

Acțiune:  Nu voi încerca. 

 

Emoție finală: Trist

Situație: Merg la o școală nouă.

Emoție: Sunt speriat. (frică)

Gând:  Îmi voi face prieteni noi.

 
Acțiune:  Mă voi prezenta tuturor în 

clasă.

Emoție finală:  Fericit



© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.

- Identifică emoția pe care o ai.

- Gândește pozitiv în legătură cu 
situația.

- Acționează pe baza gândului pozitiv.

- Identifică noua emoție pe care o ai.

2.8.2Activitate de 
conectare

puterea gândirii 
pozitive



3.1.1

© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.

Eu număr până la trei,  
apoi voi răspundeți la 

această întrebare: 

Care este animalul 
vostru favorit?

Activitate de 

descoperire



3.1.2
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Semaforul 
ascultării

Fii
atent!

Ascultă!

Stop!

Activitate de 
conectare



Ce face un 
prieten?

Activitate de 

descoperire
3.2.1
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„Te rog”,  
„pot să ...”, 

„Ai putea ...”,   
„Aș putea să ...” ,   

„Ai vrea să ...”, 
„poate ea să ...”,  

„Vrei să ...”

Activitate de 

descoperire
3.3.1
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Să întrebăm 
oamenii din școală

3.4.1Activitate de 
conectare

•	  Ce presupune serviciul dumneavoastră?

•	 Ce/Care		____________________________

•	 Cum	ajutați	elevii	la	școală?

•	 Cum____________

•	 ________________________________

•	 ________________________________

•	 ________________________________

•	 ________________________________



Ursulețul Q merge spre școală împreună cu Yolanda și Chen când 

deodată îl văd pe Jeremy venind spre ei. Ieri, Jeremy i-a adresat 

cuvinte urâte ursulețului Q, dar cei trei prieteni au ales să-l ignore.

Astăzi Jeremy spune:

- Hei, ursulețule Q, arăți oribil! 

Ursulețul Q și prietenii lui se uită unii la alții și discută între ei.

- Jeremy este răutăcios din nou, spune Yolanda. Nu e corect. Cred 

că arăți minunat, ursulețule Q!

- Poate ar trebui să-i spunem ceva lui Jeremy, spune Chen.

Activitate de 

descoperire
3.5.1
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Ursulețul Q respiră adânc apoi spune:

- Nu știu de ce Jeremy spune lucruri urâte. Vreau 

doar să ajung la școală fără probleme, așa că hai să 

ne continuăm drumul. Voi vorbi cu părinții mei și cu 

domnul învățător să vedem dacă ei pot ajuta.

Cei trei prieteni își continuă drumul. Jeremy continuă să strige 

cuvinte urâte în urma lor. Când ajung la școală, ursulețul Q discută 

cu domnul învățător, domnul Chandler, despre ce s-a întâmplat în 

drumul lui spre școală. 

Domnul Chandler îi spune lui Q că va vorbi cu părinții lui Jeremy 

și vor discuta cum pot să-l ajute pe Jeremy să nu-i mai vorbească 

urât ursulețului Q.

Activitate de 

descoperire
3.5.1
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Activitate de 
conectare

3.5.2

© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.

Hărțuirea este 
nocivă (NARM)

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



Cum facem față 
situațiilor de 
hărțuire?

3.6.1Activitate de 
conectare

•	 Calmează-te!
•	 Mergi mai departe! 
•	 Spune-i unui adult!
•	 Cere ajutor!
•	 Vorbește cu persoana 
care te hărțuiește!

© JohannesK.
© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.



3.7.1
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Activitate de 

descoperire



3.7.2
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Îmi pasă, Am grijă, 
Acționez!

Activitate de 
conectare

•	 Îmi	pasă —  Întreabă persoana dacă este bine.

•	 Îmi	pasă	— Invită persoana să stea cu tine/să se joace cu tine/ să se 
alăture grupului tău.

•	 Am	grijă —  Cere-i persoanei să se îndepărteze împreună cu tine 
de locul hărțuirii.

•	 Am	grijă —  Cere-i persoanei să spună unui adult de încredere.

•	 Acționez — Spune unui adult de încredere dacă persoanei în 
cauză îi este teamă.

•	 Acționez — Include persoana în activitățile tale în viitor.



Activitate de 

descoperire
4.1.1

Asemănător Diferit

Prin	ce	se	aseamănă	și	se	diferențiază	
corpul vostru de al ursulețului Q?

© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.



Cele cinci mari 
organe ale corpului

4.1.2Activitate de 
conectare

Creierul:
•	  controlează tot ce 

facem
•	 este protejat de 

craniu

Inima:
•	 pompează sânge în 

corp
•	 lucrează zi și noapte
•	 transportă substanțe 

nutritive și oxigen

Stomacul și 
intestinele:
•	 transformă mâncarea 

în substanțe nutritive
•	 permite sângelui 

să transporte 
substanțele nutritive 
în corp

plămânii:
•	 au formă de saci
•	 transportă oxigenul 

în sânge
•	 lucrează mai mult 

atunci când facem 
sport

© Bob Ostrom. © Bob Ostrom. © Bob Ostrom.  © Bob Ostrom. © JohannesK.
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Activitate de 

descoperire
4.2.1

Înghețatele 
speciale ale 
ursulețului Q

Înghețată cu două ciocolate

Granită	de	căpșuni

Amestec de papuci vechi 
mucegăiți

© Christine Glade. 
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4.3.1

© Robin Boyer. 
© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.

Activitate de 

descoperire Locuri de ascuns 
pentru ursulețul Q



4.3.2

© JohannesK.
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Gândește și alege!Activitate de 
conectare

Ia decizii înțelepte folosind modelul 
Gândește și alege!

Pasul unu:  GÂNDEȘTE!
Pasul doi:  ALEGE!

Gândește și alege!, Gândește și alege!
Aceștia sunt pașii pe care-i poți urma.
Când ai de ales ceva
Folosește pașii: Gândește și alege! 



Activitate de 

descoperire
4.4.1

Când ești bolnav, pe lângă o pastilă

Alte lucruri îți pot veni în ajutor.

În patul tău un somn lin și ușor,

Pe-afară o plimbare îți poate fi utilă.

Puțin timp singur, mintea să-ți odihnești

Sau o îmbrățișare caldă să primești.

© ktaylorg. 
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Activitate de 

descoperire
4.5.1

Cum vă vor afecta 
aceste produse, 

dacă nu le folosiți 
corect?

© astrall232. © EasyBuy4u. © homeworks255. © Lori N Skeen.
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Ce faceți că să fiți 
sănătoși?

Sănătate 

© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.

Activitate de 

descoperire
4.6.1



Spune NU dacă cineva 
vrea ca tu ....

Activitate de 

descoperire
4.7.1

•	 să	pleci	cu	un	străin.
•	 să	furi.
•	 să	rănești	pe	cineva.
•	 să	încalci	regulile	la	școală	sau	

acasă.
•	 să	consumi	alcool,	tabac	sau	

droguri, cum ar fi marijuana.
•	 să	te	joci	cu	ceva	periculos,	cum	

ar fi chibrite sau arme.
•	 să	fii	atins	unde	tu	nu	vrei	să	fii	

atins.

© wavebreakmedia.
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Activitate de 

descoperire
5.1.1

Cui îi pasă 

 de tine?

De cine  

îți pasă ție?

Ursulețului Q îi pasă

© Robin Boyer.
© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.



Ajută cu bunătate

Activitate de 

descoperire
5.3.1

© Catalin Petolea.
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Cum alegem?5.4.1Activitate de 
conectare

Folosiți următorul tabel pentru a menționa idei posibile de proiect, de ce 
vă plac și ce obstacole ați putea întâmpina în realizarea fiecărui proiect.

Idee de proiect             Interes Obstacole

© JohannesK.
© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.
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Activitate de 

descoperire
5.5.1

poveste 
Max vrea neapărat să facă ceva drăguț pentru părinții lui. Decide să le 
pregătească un mic dejun surpriză. Este sâmbătă dimineața și ei sunt ocupați 
cu îmbrăcatul, așa că ar putea să se apuce de treabă imediat. Max se grăbește 
la bucătărie, dar nu e sigur cu ce să înceapă. Nu știe ce să pregătească și nu are 
mâncare gata preparată. Scoate din dulapuri tot ce poate. Se grăbește pentru 
că vrea să termine înainte ca părinții să intre în bucătărie. Pe când ajung ei în 
bucătărie, Max a reușit să pregătească boluri cu cereale, dar a reușit și să facă 

© Bella Bee. 
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Activitate de 

descoperire
5.5.1

un mare dezastru. Peste tot vedeai doar mâncare și vase, suc și lapte vărsat. 
Pâinea prăjită care s-a ars este încă înțepenită în prăjitorul de pâine. Părinții 
lui Max sunt recunoscători că fiul lor s-a gândit să facă ceva frumos pentru 
ei. Îl ajută chiar să facă curățenie. Tatăl face felii noi de pâine prăjită, iar mama 
taie bucăți de banane și mere. Apoi, toți se așază la masă și iau micul dejun 
împreună. 

1. Ce a decis Max să facă?
2. Care a fost rezultatul ideii lui?

poveste (continuare)

© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.



planul nostru pentru 
proiectul de învățare prin 
servicii în folosul comunității

5.5.2Activitate de 
conectare

Care este proiectul nostru?

Ce?
Menționați sarcinile care trebuie făcute, 
inclusiv achiziționarea materialelor 
necesare.

Cine?
Decideți cine va 
îndeplini fiecare 
sarcină.

Când?
Stabiliți 
când trebuie 
îndeplinite 
sarcinile.

Gata?
Verificați 
dacă au fost 
îndeplinite 
toate sarcinile. 

© JohannesK.
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Gândiți-vă dinainte
Activitate de 

descoperire
5.6.1

Cum credeți 
că va decurge 

proiectul?

© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.



Verificare și 
reflecție

5.6.2Activitate de 
conectare

Verificare

© JohannesK.
 © 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.

Ce?
Menționați sarcinile care trebuie făcute, 
inclusiv achiziționarea materialelor 
necesare.

Cine?
Decideți cine va 
îndeplini fiecare 
sarcină.

Când?
Stabiliți 
când trebuie 
îndeplinite 
sarcinile.

Gata?
Verificați 
dacă au fost 
îndeplinite 
toate sarcinile. 



Verificare și 
reflecție (continuare)

5.6.2Activitate de 
conectare

Reflectare

© JohannesK. 
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Etapele reflecției5.7.2Activitate de 
conectare

•	 Ce ați învățat despre tema 

proiectului de învățare prin 

servicii în folosul comunității?

•	 Cum a fost să lucrați împreună 

cu alții pentru a realiza proiectul?

•	 Cine v-a ajutat pe parcurs?

© pupess.
© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.
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Menționați modalități de mulțumire sau de apreciere 
pentru	oamenii	care	v-au	ajutat	să	realizați	proiectul de 
învățare prin servicii în folosul comunității.

Cum putem arăta altora ce am realizat? Sau ce am învățat?

Cui putem mulțumi?

Activitate de 

descoperire
5.8.1



proiectabilul activității 
personalizate a profesorului

Activitate de 

descoperire
6.1.1
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Să sărbătorim pentru că 
am învățat:

Activitate de 

descoperire
6.2.1

•	 să	lucrăm	în	echipă.

•	 să	facem	regulile	propri	ale	clasei.

•	 să	arătăm	că	suntem	prieteni	grijuli.

•	 să	citim	și	să	scriem.

•	

•	

•	

© IS_ImageSource.  
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Invitația 
ursulețului Q

6.2.2Activitate de 
conectare

Ascultați acum copiii
Sper cu toții veți veni
La petrecerea de ursuleți
Să mâncăm toți pufuleți.
Acu-i acum,
Petrecem aici,
Dacă stăm până târziu
Vedem și licurici.

Am o strângere de mână
Pentru fiecare
Și plecați de-aici
Cu bomboane-n buzunare. 
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