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Bine ai venit în lumea FACE – 
Familii i copii în educa ie!
Această carte îți aparține! Cartea este menită să-ți îmbunătă-
țească punctele forte și stima de sine. Vei folosi această carte 
la școală împreună cu prietenii tăi și cu profesorul tău / 
 profesoara ta. Cartea cuprinde activități care pot fi rezolvate 
individual și activități pentru care vei lucra cu un partener. 

În cartea FACE vei întâlni doi copii care vor parcurge  cartea 
împreună cu tine. Aceștia îți vor arăta uneori o poză, alteori 
vor fi doar acolo în timp ce tu lucrezi. 

Aceștia sunt ei: 

Ce este în carte?
Manualul cuprinde șapte capitole. Fiecare capitol prezintă 
o temă pe care profesorul tău / profesoara ta o va rezolva 
împreună cu tine. Uneori vei scrie ceva, alteori vei 
 desena ceva, uneori vei discuta și dezbate ceva, iar 
alteori vei face ceva. Pentru fiecare activitate vei putea 
citi ce trebuie să faci sau vei putea întreba profesorul / 
profesoara ta.

La sfârșitul fiecărui capitol vei primi o temă pentru 
 acasă pe care o vei putea rezolva împreună cu familia ta. 
Profesorul / profesoara îți va spune ce este de făcut. 

În lumea FACE nu există corect sau greșit! Nu există 
greșeli!

Acum, înainte de a începe: notează-ți numele pe coperta 
cărții ca să știi că îți aparține.

Gata? Foarte bine! 

Să începem! Bine ai venit în lumea FACE – 
Familii și copii în educație! 

Cum lucrezi cu acest manualCum lucrezi cu acest manual

FACE  2 – Families and Children in EducationFACE  2 – Families and Children in Education
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Despre mineDespre mine

Despre mine 1Despre mine 1
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Despre mineDespre mine
Numele meu este:Numele meu este:

Am                 ani

Desenează-te pe tine. Colorează cu culorile tale preferate. Desenează-te pe tine. Colorează cu culorile tale preferate. 
Desenează pe fundal lucrurile care îți plac. Desenează pe fundal lucrurile care îți plac. 

Activitatea:
Scrii cele mai importante 
lucruri despre tine. 

Modalitatea de lucru:
Individual, iar apoi cu 
tot grupul

Material:
 ▪ manual
 ▪ creioane, culori 

Pa i de urmat:
1. Întâi lucrează singur/singură și 

completează foaia de exerciții 
”Despre mine”. 

2. Apoi desenează un portret al tău. 

3. Când ai terminat, lasă manualul 
tău deschis pe bancă, plimbă-te 
prin clasă și uită-te cum au lucrat 
ceilalți. 
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Despre mine 1 – Activitatea 1Despre mine 1 – Activitatea 1

 1 – Activitatea 1 1 – Activitatea 1
Acesta/Aceasta sunt eu Acesta/Aceasta sunt eu 
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Activitatea:
Înțelegi că toți suntem 
 diferiți.

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

Despre mine 1 – Activitatea 3Despre mine 1 – Activitatea 2

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

Modalitatea de lucru:
Cu tot grupul

Material:
 ▪ fără

Modalitatea de lucru:
Individual, iar apoi cu 
un partener

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

dacă va fi nevoie 
4. Profesorul sau profesoara 

 continuă cu noi criterii:

▪ piciorul cel mai mare până 
 la piciorul cel mai mic 
▪ elevul cel mai în vârstă până
 la elevul cel mai tânăr 
▪ părul cel mai lung până 
 la părul cel mai scurt 
▪ multi frați și surori până 
 la nici un frate sau nici o soră
▪ etc.

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

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

Pa i de urmat:
1. Profesorul tău sau profesoara 

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

2. Fiecare elev se așează pe linie. 

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

Pa i de urmat:
1. Folosește cerneală sau alte 

culori pentru a-ți colora 
 degetele. 

2. Pune-ți amprentele pe pagina 
următoare. 

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

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

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

 1 – Activitatea 2 1 – Activitatea 2
Unde aparUnde apar in eu? in eu? 
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Despre mine 1 – Activitatea 4Despre mine 1 – Activitatea 3

1 – Activitatea 41 – Activitatea 4
Mâna mea cu calităMâna mea cu calită ile meleile mele
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Degetele mele sunt specialeDegetele mele sunt speciale

Activitatea:
Afli ce le place celorlalți 
la tine.

Modalitatea de lucru:
Individual, iar apoi cu 
un partener

Material:
 ▪ manual
 ▪ creioane, culori

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

mâinii de pe pagina următoare.

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

3. Citește ce au scris. Ești de acord? 

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

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

mân
a dreapt

mân
a dreapt

mân
a stâng

mân
a stâng

degetul maredegetul mare

degetul maredegetul mare
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Despre mine 1 – Tema pentru acasă 5Despre mine 1 – Activitatea 4

Activitatea:
Fă o amprentă a unui 
 membru al familiei tale și 
adu-o la școală. 

Modalitatea de lucru:
Împreună cu familia ta

Material:
 ▪ hârtie
 ▪ acuarele

Pa i de urmat:
1. Alege un membru al familiei tale. 

2. Fă o amprentă a mâinii acestei 
persoane. Colorează mâna cu 
acuarele și imprim-o pe o coală 
albă. Dacă nu ai acuarele, poți 
contura mâna cu un creion colorat 
și apoi colora cu alte creioane 
colorate.

3. Las-o să se usuce și nu uita s-o 
pui în ghiozdan!

 1 – Tema pentru acasă 5
A cui este mâna aceasta?

Mâna mea Mâna mea 
cu calitcu calit ile meleile mele
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Un membru al familiei meleUn membru al familiei mele

Activitatea:
Prezinți un membru al famili-
ei tale colegilor tăi de clasă. 

Modalitatea de lucru:
Individual, cu tot grupul, 
iar apoi cu un partener

Material:
 ▪ manual
 ▪ creioane colorate, carioci

Pa i de urmat:
1. Pune amprenta unuia dintre 

membrii familiei tale pe banca ta. 

2. Plimbă-te prin clasă si uită-te la 
toate amprentele. 

▪ Poți ghici ale cui sunt 
 amprentele? 
▪ Mama? Tata? Sora? Fratele? 
 Bunicii?
▪ Câte ai ghicit corect?

3. Acum desenează persoana a 
cărei mână este. Folosește-te de 
rama de pe pagina următoare. 

4. Coloreaz-o și scrie numele lui 
sau al ei dedesubt.

5. Arat-o partenerului tău și 
 explică-i-o.

 1 – Activitatea 6 1 – Activitatea 6
Acesta este un membru al familiei meleAcesta este un membru al familiei mele

Despre mine 1 – Activitatea 6Despre mine 1 – Activitatea 6
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2

Sentimentele meleSentimentele mele

Sentimentele mele 2 Sentimentele mele 2
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Câteodată, când sunt trist, îmi pot schimba sentimentele. Câteodată, când sunt trist, îmi pot schimba sentimentele. 
De exemplu: De exemplu: 

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

Modalitate de lucru:
Individual

Material:
 ▪ manual
 ▪ creioane, culori

Pa i de urmat:
1. Desenează propria ta pagina 

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

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

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

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

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

Sentimentele mele 2 – Activitatea 1Sentimentele mele 2 – Activitatea 1

Pagina mea Pagina mea V ESELV ESEL

Pagina mea Pagina mea TRISTTRIST
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Am fAm f cut bine cut bine 
la la coalcoal .

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

Am primit Am primit 
un cadou.un cadou.

M-am lovit.M-am lovit.

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

Trebuie sTrebuie s  merg singur  merg singur 
pe o stradpe o strad  întunecat întunecat .

Activitatea:
Descrii cum te simți în 
 diferite situații. 

Modalitate de lucru:
Individual, iar apoi cu 
întregul grup

Material:
 ▪ manual
 ▪ creioane

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

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

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

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

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

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

6. Imită chipul care a fost desenat în 
fața clasei și pune și clasa să-l imite.
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 2 – Activitatea 2 2 – Activitatea 2
Cum mă simt când ... Cum mă simt când ... 

Sentimentele mele 2 – Activitatea 2 Sentimentele mele 2 – Activitatea 2

Cum mCum m  simt când ... simt când ...
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Activitatea:
Îi întrebi pe prietenii tăi cum 
se simt în diferite situații. 

Modalitate de lucru:
Cu un partener

Material:
 ▪ manual
 ▪ creioane, culori 

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

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

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

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

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

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

Sentimentele mele – sentimentele tale Sentimentele mele – sentimentele tale 

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

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

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

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

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

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

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

Sentimentele mele 2 – Activitatea 3 Sentimentele mele 2 – Activitatea 3

 2 – Activitatea 3 2 – Activitatea 3
Sentimentele mele – sentimentele taleSentimentele mele – sentimentele tale
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Sentimentele mele 2 – Activitatea 4Sentimentele mele 2 – Activitatea 3

iq = iiq_Kii G D7

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

Modalitate de lucru:
Individual

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

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

următoare. De ce crezi că acel 
copil este speriat? 

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

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

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

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

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

2 – Activitatea 42 – Activitatea 4
Îmi închid fricaÎmi închid frica
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If You're Happy And You Know It

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sentimentele mele 2 – Activitatea 4 Sentimentele mele 2 – Activitatea 4

AscultAscult  urm urm toarea poveste:toarea poveste:

Uită-te la această imagine: Uită-te la această imagine: 
de ce este copilul atât de speriat?de ce este copilul atât de speriat?
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Sentimentele mele 2 – Activitatea 4 Sentimentele mele 2 – Tema pentru acasă 5

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

Modalitate de lucru:
Acasă sau într-un loc liniștit

Material:
 ▪ manual
 ▪ creioane

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

unor membrii ai familiei tale. 

2. Scrie răspunsurile lor pe foaia 
dedicată răspunsurilor. 

3. Mulțumește-le oamenilor pentru 
răspunsurile lor. 

2 – Tema pentru acasă 5
Familia mea 

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

DeseneazDeseneaz - i fr icai fr ica
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 2 – Activitatea 6 2 – Activitatea 6
Prezint sentimentele familiei melePrezint sentimentele familiei mele

Sentimentele mele 2 – Tema pentru acasă 5 Sentimentele mele 2 – Activitatea 6

Activitatea:
Prezinți sentimentele familiei 
tale în fața unui grup.

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

Material:
 ▪ manual

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

 sentimentele familiei (p. 32).

2. Așezați-vă în grupuri de patru. 

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

4. Ce este diferit în răspunsurile 
membrilor familiei tale?

5. Decideți cine va prezenta în fața 
clasei. 

6. Prezentați sentimentul ales de voi 
în fața clasei. 

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

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

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

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

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

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

altă persoană importantăaltă persoană importantă

bunicabunica
TataTata

mamamamabuniculbunicul

sorasora

fratelefratele

unchiulunchiul mătumătu a

3232 3333

40 '



3

Ce Ce tiu eu să factiu eu să fac

Ce știu eu să fac 3Ce știu eu să fac 3
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Ce ai vCe ai v zut azi?zut azi?
Pune pe listă Pune pe listă 

tot ce ai văzut azi:tot ce ai văzut azi:

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

Modalitate de lucru:
Independent

Material:
 ▪ manual
 ▪ creioane, culori

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

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

2. Ce ai văzut când te-ai sculat? 

3. Ce ai văzut când ai mers spre 
școală? 

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

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

Ce știu eu să fac 3 – Activitatea 1Ce știu eu să fac 3 – Activitatea 1
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PUTEREAPUTEREA picioarelor mele picioarelor mele

Ce știu eu să fac 3 – Activitatea 2Ce știu eu să fac 3 – Activitatea 2

Activitatea:
Afli ce pot face picioarele tale. 

Modalitate de lucru:
Independent, iar apoi cu 
un partener

Material:
 ▪ manual
 ▪ creioane, culori

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

face picioarele tale. Le poți chiar 
și desena.   

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

 3 – Activitatea 2 3 – Activitatea 2
Puterea picioarelor melePuterea picioarelor mele
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Activitatea:
Aduni în steaua ta toate 
lucrurile pe care știi să 
le faci și apoi o pui în clasă 
pe podea.

Modalitate de lucru:
Independent, iar apoi cu 
întreg grupul

Material:
 ▪ manual
 ▪ creioane, culori

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

în mijlocul stelei. 

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

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

4. Colorează steaua ta.

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

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

Steaua abilitSteaua abilit ilor meleilor mele

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

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

Ce știu eu să fac 3 – Activitatea 3Ce știu eu să fac 3 – Activitatea 3
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Activitatea:
Găsești diferite lucruri pe 
care le poți face cu o bucată 
de ață. 

Modalitate de lucru:
Individual, iar apoi in grup

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

fiecare elev (câte 30 de cm 
pentru fiecare elev)

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

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

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

3. Scrie totul pe listă. 

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

5. Profesorul va culege acum toate 
ideile voastre. 

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

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

Ce știu eu să fac 3 – Activitatea 4Ce știu eu să fac 3 – Activitatea 4

Lucruri pe care le pot Lucruri pe care le pot 
face cu o bucatface cu o bucat  de a de a
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Activitatea:
Faci un sondaj în legătură 
cu lucrurile pe care le pot 
face membrii familiei tale. 
Numără răspunsurile date în 
legătură cu diferitele lor 
talente. 

Modalitate de lucru:
Individual sau cu un prieten 

Material:
 ▪ manual
 ▪ creioane

Pa i de urmat:
1. Folosește lista următoare pentru 

a întreba membrii familiei tale 
la ce se pricep ei. Încearcă să 
întrebi cât mai multe persoane cu 
 putință. 

2. Bifează de fiecare dată când 
 cineva dă un răspuns. Roagă-i 
să-ți dea un exemplu și scrie-l.

3. La sfârșit, scrii și tu la ce te pricepi. 

4. Numără răspunsurile și notează 
cifrele rezultatelor obținute.

Ce știu eu să fac 3 – Tema pentru acasă 5Ce știu eu să fac 3 – Tema pentru acasă 5

3 – Tema pentru acasă 5
Ne pricepem la multe lucruri

Ne  Ne  PRICEPEMPRICEPEM  la multe lucruri  la multe lucruri

ExempluExemplu NR.NR.

Să analizez, Să analizez, 
să rezolv o problemăsă rezolv o problemă

Să repar cevaSă repar ceva

Să vorbesc direct Să vorbesc direct 
cu oamenii cu oamenii 

Să cânt, să dansez, să Să cânt, să dansez, să 
cânt la un instrumentcânt la un instrument

Să pictez, să desenezSă pictez, să desenez

Să lucrez cu cifreSă lucrez cu cifre

Să organizez cevaSă organizez ceva

Să-i ajut pe ceilalțiSă-i ajut pe ceilalți

Să spun povești

4444 4545



66

Activitatea:
Faci un grafic cu lucrurile 
la care se pricepe familia ta. 

Modalitate de lucru:
Independent, iar apoi cu 
tot grupul 

Material:
 ▪ creioane
 ▪ creioane colorate
 ▪ riglă

Pa i de urmat:
1. Uită-te la tabelul cu rezultate și 

pune acele cifre în grafic.

2. Desenează cu o riglă coloane 
care să reprezinte câți dintre 
membrii familiei tale se pricep la 
un anumit lucru.

3. Colorează coloanele cu diferite 
culori.

4. Așezați-vă în cerc și decideți cine 
vrea să povestească un lucru sau 
două la care se pricepe familia 
lui/ei. 

 3 – Activitatea 6 3 – Activitatea 6
La asta se pricepe familia meaLa asta se pricepe familia mea

Ce știu eu să fac 3 – Activitatea 6Ce știu eu să fac 3 – Activitatea 6

ACESTEA SUNT LUCRU RILE ACESTEA SUNT LUCRU RILE 
la care se pr icepe familia meala care se pr icepe familia mea

Familia mea Familia mea 
se pr icepe celse pr icepe cel
mai bine lamai bine la

Eu mEu m  pr icep  pr icep 
 cel mai bine la cel mai bine la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010

Să analizez, Să analizez, 
să rezolv o problemăsă rezolv o problemă

Să repar cevaSă repar ceva

Să vorbesc direct Să vorbesc direct 
cu oameniicu oamenii

Să cânt, să dansez, Să cânt, să dansez, 
să cânt la un instrumentsă cânt la un instrument

Să pictez, să desenezSă pictez, să desenez

Să lucrez cu cifreSă lucrez cu cifre 

Să organizez cevaSă organizez ceva

Să-i ajut pe ceilalțiSă-i ajut pe ceilalți

Să spun poveștiSă spun povești
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Eu Eu i prietenii meii prietenii mei

Eu și prietenii mei 4Eu și prietenii mei 4
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 4 – Activitatea 1 4 – Activitatea 1
Lucrurile care îmi plac Lucrurile care îmi plac 

Eu și prietenii mei 4 – Activitatea 1Eu și prietenii mei 4 – Activitatea 1

Activitatea:
Desenezi sau scrii toate 
lucrurile care îți plac.

Modalitate de lucru:
Independent, iar apoi cu 
tot grupul

Material:
 ▪ manual
 ▪ creioane, culori

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

care îți plac. 

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

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

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

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

6. Ai ghicit corect? Verifică cu 
 prietenii tăi. 

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

5050 5151
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Activitatea:
Faci o clasificare a lucrurilor 
care îți plac și a lucrurilor 
care nu-ți plac. Compari 
rezultatele tale cu cele ale 
clasei. 

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

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

diferite

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

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

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

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

4. Aceleași lucruri sunt scrise și pe 
tablă.

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

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

7. Fă o diagramă cu rezultatele 
 obținute. 

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

gândacigândaci

erpierpi

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

Eu și prietenii mei 4 – Activitatea 2Eu și prietenii mei 4 – Activitatea 2

Ce nu ne placeCe nu ne place
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 4 – Activitatea 3 4 – Activitatea 3
Mâncarea mea preferatăMâncarea mea preferată

Eu și prietenii mei 4 – Activitatea 3Eu și prietenii mei 4 – Activitatea 2

Diagrame cu ce nu-mi placeDiagrame cu ce nu-mi place

BroașteBroaște MușteMuște PeștiPești ȘerpiȘerpiPăianjeniPăianjeni GândaciGândaci

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

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

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

Modalitate de lucru:
Independent

Material:
 ▪ manual
 ▪ creioane, culori

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

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

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

3. Desenează sau pune o etichetă 
felurilor de mâncare.

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

5454 5555
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Eu și prietenii mei 4 – Activitatea 3 Eu și prietenii mei 4 – Activitatea 4

 4 – Activitatea 4 4 – Activitatea 4
Mă joc cu prietenii mei Mă joc cu prietenii mei 

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

Modalitate de lucru:
Independet, iar apoi în grup

Material:
 ▪ manual
 ▪ creioane, culori

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

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

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

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

sau jocului tău preferat în 
mijlocul paginii.

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

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

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

Prietenul meu:Prietenul meu:

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

Cina mea preferatCina mea preferat  este: este:

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

Prânzul meu Prânzul meu 
 preferat este: preferat este:
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Activitatea:
Strângi lucruri și informații 
despre tine, de când erai mic. 

Modalitate de lucru:
Acasă sau într-un loc liniștit 

Material:
 ▪ manual
 ▪ creioane, culori 
 ▪  lucrurile care îți plăceau 

când erai tu mic 

Pa i de urmat:
1. Uită-te la întrebări și la imagini. 

2. Pune întrebările respective 
 părinților tăi sau membrilor mai 
în vârstă ai familiei tale. 

3. Scrie sau desenează cum erai 
tu atunci. 

4. Adună lucruri care îți plăceau 
când erai tu mic. Ai cumva și o 
fotografie? 

5. Adu totul la școală. 

 4 – Tema pentru acasă 5
Așa eram eu când eram mic

Eu și prietenii mei 4 – Tema pentru acasă 5Eu și prietenii mei 4 – Activitatea 4

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

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

Joc/jucărie Joc/jucărie 
dede băie băie i

Joc/jucărie Joc/jucărie 
dede fetefete
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Eu și prietenii mei 4 – Activitatea 6Eu și prietenii mei 4 – Tema pentru acasă 5

Activitatea:
Prezinți lucruri importante 
despre tine atunci când erai 
tu mic.

Modalitate de lucru:
Cu un partener, iar apoi cu 
întreg grupul 

Material:
 ▪ manual

Pa i de urmat:
1. Compară răspunsurile tale cu cele 

ale unui prieten:

2. Există lucruri asemănătoare care 
îți plăceau și ție? 

3. Așezați-vă într-un grup de patru. 

4. Unul sau una dintre voi începe 
și spune un lucru despre el/ea, 
ca de exemplu: ”Cu ce-mi plăcea 
să mă joc...”

5. Apoi, unul după altul, fiecare 
 spune cu ce-i plăcea să se joace. 

6. Apoi e rândul altcuiva. El/ea alege 
un alt lucru de pe listă. Tot grupul 
face de două ori acest exercițiu. 

 4 – Activitatea 6 4 – Activitatea 6
Mă prezint aMă prezint a a cum eram eu când eram mica cum eram eu când eram mic

A a a ERAMERAM eu când  eu când MICMIC
Cu ce-mi plăcea să 
mă joc

Cântecul care-mi plăcea

Primul meu cuvânt

Lucrurile care-mi plăceau
(ursulețul sau jocul meu preferat, etc.)(ursulețul sau jocul meu preferat, etc.)

Locul meu preferat

Ce-mi plăcea să mănânc

6060 6161
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5

Familia mea Familia mea 

Familia mea 5Familia mea 5

6262 6363



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

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

Familia mea 5 – Activitatea 1Familia mea 5 – Activitatea 1

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

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

Material:
 ▪ manual
 ▪ creioane, culori

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

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

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

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

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

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

▪ au o soră sau un frate...
 ridicați-vă!
▪ au mai multe surori sau frați
▪ stau cu mama și tata 
▪ stau cu tata sau cu mama 
▪ se simt bine acasă 
▪ nu stau cu tata sau mama, 
 ci cu altcineva 
▪ ar vrea să aibă și ei o familie 
 atunci când cresc mari

Familia:Familia:

6464 6565
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Activitatea:
Te gândești de ce familia este 
importantă și discuți despre 
acest aspect cu un prieten.

Modalitate de lucru:
Independent, iar apoi cu 
un partener

Material:
 ▪ manual
 ▪ creioane, carioci

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

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

3. Scrie sau desenează în cercurile 
următoare.

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

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

Familia mea 5 – Activitatea 2Familia mea 5 – Activitatea 2

familiafamilia

6666 6767
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Activitatea:
Te gândești la diferitele 
 aptitudini din familia ta și 
afli cine și ce anume face.

Modalitate de lucru:
Independent, iar apoi cu 
un partener

Material:
 ▪ manual
 ▪ creioane

Pa i de urmat:
1. Uită-te la imagini. 

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

3. Scrie numele lor sub imagine.

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

5. Ce activități faci tu? 

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

ActivitActivit i
în familia meaîn familia mea

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

Familia mea 5 – Activitatea 3Familia mea 5 – Activitatea 3

6868 6969
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Activitatea:
Înțelegi ce scop au  rădăcinile. 
Afli ce poate face familia ta 
”pentru a-ți da aripi”. 

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

Material:
 ▪ manual
 ▪ creioane

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

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

2. Discutați împreună: 

▪ De ce ai tu nevoie, ca să te 
 simți bine? 
▪ Ce ți se pare interesant? 
 La ce te pricepi tu cel mai 
 bine?
▪ Ce înseamnă ”un copil are 
 nevoie de rădăcini și de 
 aripi”?
▪ Gândește-te la o situație 
 care ți-a dat aripi. 
▪ Gândește-te la o situație 
 care ți-a dat rădăcini. 

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

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

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

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

Familia mea 5 – Activitatea 4Familia mea 5 – Activitatea 4

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

7070 7171
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Activitatea:
Completezi arborele familiei 
tale. 

Modalitate de lucru:
Independent, acasă 

Material:
 ▪ manual
 ▪ creioane

Pa i de urmat:
1. Uită-te la arborele familiei. 

2. Scrie numele familiei tale pe 
 trunchiul arborelui.

3.  Scrie numele membrilor familiei 
tale în arbore. Tu ești la baza 
 arborelui. 

4.  Roagă-i pe membrii familiei tale 
să te ajute. 

Familia mea 5 – Tema pentru acasă 5Familia mea 5 – Tema pentru acasă 5

5 – Tema pentru acasă 5
Arborele familiei mele

Familia:Familia:

Eu:Eu:

7272 7373
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Activitatea:
Prezinți întregii clase  arborele 
familiei tale. 

Modalitate de lucru:
Tot grupul lucrează împreună

Material:
 ▪ arborii familiilor

Pa i de urmat:
1. Puneți manualele cu arborii 

 familiilor voastre pe podea, în cerc. 

2. Plimbați-vă în cerc și uitați-vă la 
toți arborii familiilor voastre. 

3. Profesorul sau profesoara voastră 
va începe un joc-ghicitoare: 
Al cui este arborele acestei familii? 

4. Sunt diferențe între arborii 
 diverselor familii? 

5. Au ghicit colegii care este al tău?

 5 – Activitatea 6 5 – Activitatea 6
Prezint arborele familiei mele Prezint arborele familiei mele 

Familia mea 5 – Activitatea 6Familia mea 5 – Activitatea 6

7474 7575
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SărbătorimSărbătorim
împreună împreună 

Sărbătorim împreună 6 Sărbătorim împreună 6

7676 7777



Activitatea:
Fă planul unei serbări 
pentru tine, pentru părinții 
tăi și pentru profesorii și 
profesoarele tale. Decide ce 
vrei să prezinți tu. 

Modalitate de lucru:
Independent, apoi cu un 
 partener, iar după aceea cu 
tot grupul

Material:
 ▪  manual
 ▪  toate materialele care au 

fost realizate 

Pa i de urmat:
1. Uită-te la toate lucrurile pe care 

le-ai realizat în timpul activităților 
cu manualul FACE. Ce vrei tu să 
prezinți? 

2. Poți să prezinți un cântec, un 
dans sau orice altceva. Discută 
despre acest lucru cu partenerul 
tău. Completează tabelul. 

3. Asigură-te că fiecare va face 
câte ceva. 

4. Vorbește despre aceste aspecte 
cu tot grupul. 

5. Profesorul sau profesoara ta va 
scrie cine și ce anume prezintă. 

Vreau sVreau s  prezint . . . prezint . . . 6 – Activitatea 1 6 – Activitatea 1
Ce putem prezenta noi?Ce putem prezenta noi?

Sărbătorim împreună 6 – Activitatea 1Sărbătorim împreună 6 – Activitatea 1

IatIat  câteva exemple: câteva exemple:
• Cântăm împreună un cântec.  • Expunem desenele noastre.• Cântăm împreună un cântec.  • Expunem desenele noastre.
• Expunem câteva foi de exerciții.  • Dansăm împreună un dans.• Expunem câteva foi de exerciții.  • Dansăm împreună un dans.
• Invităm oaspeții noștri să facă ceva împreună.• Invităm oaspeții noștri să facă ceva împreună.

De exemplu, un desen? O pictură? Un articol de artizanat sau de De exemplu, un desen? O pictură? Un articol de artizanat sau de 
lucru  manual? O colecție de lucruri pe care le putem face noi foarte bine?lucru  manual? O colecție de lucruri pe care le putem face noi foarte bine?

Cu cine?

Cu cine?

Cu cine?

Material:

Material:

Material:

7878 7979
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Activitatea:
Exersezi ce vrei să prezinți. 
Arată profesorului sau 
 profesoarei tale ce vrei să 
faci. 

Modalitate de lucru:
Independent, iar apoi cu un 
partener

Material:
 ▪  Toate lucrurile sau obiectele 

realizate și adunate până 
acum

Pa i de urmat:
1. Începi să exersezi ce vei prezenta. 

Citește lista de pregătiri.

2. Găsește-ți un loc în clasă unde 
poți lucra în liniște. 

3. Ai nevoie de anumite materiale 
pentru aceasta? Manualul tău? 
Anumite desene? 

4. După ce ai exersat, arată 
  profesorului sau profesoarei 
tale ce ai pregătit.

5. Încearcă să-ți îmbunătățești 
 prezentarea. 

Sărbătorim împreună 6 – Activitatea 2Sărbătorim împreună 6 – Activitatea 2

 6 – Activitatea 2 6 – Activitatea 2
Exersăm (1)Exersăm (1)

Lista de pregLista de preg tire tire 
a prezenta prezent r ii:r ii:

VorbeVorbe te tare!te tare!

VorbeVorbe te clar!te clar!

Îndreaptă-Îndreaptă- i privirea i privirea către public! către public! 

Dacă arăDacă ară i ceva, i ceva, asigură-te că to
asigură-te că to i pot i pot  vedea ce vrei să ară
 vedea ce vrei să ară i.i.

Nu fii timid!Nu fii timid!

8080 8181
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Activitatea:
Realizezi împreună cu 
 profesorul sau profesoara 
ta o invitație pentru părinții 
tăi și pentru toată familia. 

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

Material:
 ▪ manual
 ▪ creioane, culori
 ▪ foi de hârtie (colorate?)

Pa i de urmat:
1. Ca să-ți inviți părinții și familia, 

ai nevoie de o invitație.

2. Discută cu profesoara sau cu 
profesorul tău ce trebuie scris 
în invitație:

▪ Cum vei intitula serbarea ta?
▪ Când va avea loc?
▪ Unde va avea loc?
▪ Cât va dura?

3. Scrie o ciornă a invitației pe  
pagina următoare.

4. Arat-o profesoarei sau profeso-
rului tău. 

5. Acum, ia o nouă foaie de hârtie și 
scrie invitația ta cât mai frumos. 

6. Decoreaz-o. 

7. Dă-i-o profesoarei sau profeso-
rului tău la semnat.

8. Ia-o acasa și dă-o părinților și 
familiei tale! 

 6 – Activitatea 3 6 – Activitatea 3
Scriem o invitaScriem o invita ieie

Sărbătorim împreună 6 – Activitatea 3

InvitaInvita ia meaia mea

Sărbătorim împreună 6 – Activitatea 3

8282 8383
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Activitatea:
Du-te cu invitația ta la 
 părinții tăi și invită-i la 
 serbare. Adu-le aminte când 
și unde va avea loc serbarea. 

Modalitate de lucru:
Independent 

Material:
 ▪ invitația

Pa i de urmat:
1. Ia acasă invitația făcută de mâna 

ta și dă-o mamei, tatălui sau 
 părinților tăi. 

2. Spune-le că este o celebrare a 
activității tale cu FACE la care și tu 
și ei au contribuit într-o anumită 
măsură și cu anumite lucruri.

3. Amintește-le când și unde va 
avea loc serbarea. 

6 – Tema pentru acasă 5
Invită-ți părinții

Sărbătorim împreună 6 – Tema pentru acasă 5Sărbătorim împreună 6 – Activitatea 4

 6 – Activitatea 4 6 – Activitatea 4
Exersăm (2)Exersăm (2)

Activitatea:
Exersezi din nou prezentarea 
ta. O arăți profesoarei sau 
profesorului tău și apoi între-
gului grup. 

Modalitate de lucru:
Cu un partener, iar apoi în fața 
întregii clase

Material:
 ▪  materialul de care ai nevoie 

pentru prezentarea ta

Pa i de urmat:
1. Găsește-ți un partener pentru 

prezentarea ta. 

2. Exersează din nou cu el/ea. 

3. Acum exersează în fața întregii 
clase. 

4. Cere părerea colegilor tăi de 
 clasă și a profesoarei sau a 
 profesorului tău.

AcasAcas

8484 8585
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Ce am învăCe am învă at euat eu
ce am învăce am învă at noiat noi

Ce am învățat eu – ce am învățat noi 7Ce am învățat eu – ce am învățat noi 7

8686 8787



Activitatea:
Devii conștient la ce ai lucrat 
până acum.

Modalitate de lucru:
Independent

Material:
 ▪ manual
 ▪ creioane

Pa i de urmat:
1. În ultimele luni te-ai gândit 

mult la tine. 

2. Acum a venit momentul să 
 răspunzi la câteva întrebări referi-
toare la munca ta și, de asemenea, 
dacă ți-a plăcut ce ai făcut. 
Dă pagina și bifează chipul care 
ți se potrivește.

3. Când ai terminat, predă în liniște 
profesoarei sau profesorului 
tău manualul deschis la pagina 
respectivă. 

ÎntrebÎntreb r i r i i ri r spunsuri despre mine spunsuri despre mine 

1.1. Mi-a făcut plăcere să lucrez cu această carte.Mi-a făcut plăcere să lucrez cu această carte.

2.2. Am învățat lucruri noi.Am învățat lucruri noi.

3.3. Mi-a făcut plăcere să lucrez cu prietenii mei.Mi-a făcut plăcere să lucrez cu prietenii mei.

4.4. Am înțeles ce aveam de făcut.Am înțeles ce aveam de făcut.

5.5. Acum sunt mai bun la anumite lucruri.Acum sunt mai bun la anumite lucruri.

6.6. Mi-a făcut plăcere să desenez.Mi-a făcut plăcere să desenez.

7.7. Mi-a făcut plăcere să scriu lucruri.Mi-a făcut plăcere să scriu lucruri.

8.8. Mi-a făcut plăcere să conversez cu alte persoane.Mi-a făcut plăcere să conversez cu alte persoane.

9.9. Mi s-a părut ușor să lucrez cu această carte.Mi s-a părut ușor să lucrez cu această carte.

10.10. Știu la ce mă pricep.Știu la ce mă pricep.

11.11. Știu ce trebuie să îmbunătățesc.Știu ce trebuie să îmbunătățesc.

12.12. Știu la ce nu mă pricep.Știu la ce nu mă pricep.

13.13. Știu ce părere au alții despre mine.Știu ce părere au alții despre mine.

14.14. Știu care sunt punctele mele forte.Știu care sunt punctele mele forte.

15.15. Știu ce înseamnă familia mea pentru mine.Știu ce înseamnă familia mea pentru mine.

16.16. Aș dori să mai lucrez la punctele mele forte.Aș dori să mai lucrez la punctele mele forte.

17.17. Mi-aș mai dori lucru în echipă.Mi-aș mai dori lucru în echipă.

18.18. Mi-aș dori mai mult sprij in de la familia mea.Mi-aș dori mai mult sprij in de la familia mea.

19.19. Mi-aș dori mai mult ajutor de la prieteni.Mi-aș dori mai mult ajutor de la prieteni.

20.20. Mi-aș dori să lucrez mai mult individual.Mi-aș dori să lucrez mai mult individual.

 7 – Activitatea 1 7 – Activitatea 1
Întrebări Întrebări i răspunsuri despre minei răspunsuri despre mine

Ce am învățat eu – ce am învățat noi 7 – Activitatea 1Ce am învățat eu – ce am învățat noi 7 – Activitatea 1

8888 8989

30 '



Activitatea:
Devii conștient pe ce ai lucrat 
și stabilești momentele tale 
de fericire și de tristețe. 

Modalitate de lucru:
Independent

Material:
 ▪ manual
 ▪ creioane, culori

Pa i de urmat:
1. Gândește-te cum ai lucrat cu 

acest manual.

2. Care a fost momentul tău de 
 succes? Ce te-a bucurat? 

3. A fost vreun moment în care ai 
eșuat? A fost ceva ce te-a întristat?

4. Scrie sau desenează aceste 
 momente.

Clipe de Clipe de bucuriebucurie i i tr istetr iste e 7 – Activitatea 2 7 – Activitatea 2
Clipe de bucurie Clipe de bucurie i tristei triste e

Ce am învățat eu – ce am învățat noi 7 – Activitatea 2Ce am învățat eu – ce am învățat noi 7 – Activitatea 2

9090 9191

30 '



Activitatea:
Devii conștient pe ce ai lucrat 
și identifici activitatea ta 
preferată.

Modalitate de lucru:
Independent, iar apoi cu un 
partener

Material:
 ▪ manual
 ▪ creioane, culori

Pa i de urmat:
1. Răsfoiește din nou manualul. 

Citește toate lucrurile pe care 
le-ai făcut și uită-te la toate 
 lucrurile pe care le-ai desenat.

2. Ce ți-a plăcut cel mai mult? 
Poți scrie sau desena.

3. Când ai terminat, arată colegului 
tău de bancă. 

Activitatea mea preferatActivitatea mea preferat

 7 – Activitatea 3 7 – Activitatea 3
Activitatea mea preferatăActivitatea mea preferată

Ce am învățat eu – ce am învățat noi 7 – Activitatea 3Ce am învățat eu – ce am învățat noi 7 – Activitatea 3

9292 9393

25 '



Nume:Nume:

Am primit premiul acesta pentru:

Am dat acest premiu lui:  Am dat acest premiu lui:  

pentru:

Semnătura:

Semnătura:

Data:Data:

Data:Data:

Premiul meu mer itatPremiul meu mer itat

ra:ra:

ra:ra:

 7 – Activitatea 4 7 – Activitatea 4
Premiul meu meritatPremiul meu meritat

Ce am învățat eu – ce am învățat noi 7 – Activitatea 4Ce am învățat eu – ce am învățat noi 7 – Activitatea 4

Activitatea:
Creezi un premiu pentru 
ceva ce ai făcut foarte bine în 
manualul FACE. 

Modalitate de lucru:
Independent, iar apoi cu 
un partener

Material:
 ▪ manual
 ▪ creioane, culori

Pa i de urmat:
1. Gândește-te la perioada de timp 

în care ai lucrat cu FACE: De ce 
ești mândru? Ce ai făcut bine? 

2. Creează un premiu pentru tine și 
desenează-l pe pagina următoare. 
Completează-l, scriind pentru ce 
este acest premiu.

3. Desenează un premiu pentru 
un prieten, pentru ceva ce a făcut 
el foarte bine. Prezintă acest 
 premiu prietenului tău. 

4. Pune manualul în fața clasei. 

5. Plimbă-te prin clasă și uită-te 
la toate premiile prietenilor tăi. 
Ce părere ai? 

premiupremiu

premiupremiu

9494 9595

30 '



Această pagină este a profesorului tău. Aici își va nota  comentariile 
referitoare la tine și despre modul în care ai lucrat cu acest manual. 

El va discuta aceste aspecte cu tine.

 

 

 

 

 

 

Comentariile profesorului meuComentariile profesorului meu

Ai reuAi reu it! it! 
Ai parcurs Ai parcurs 

tot manualul!  tot manualul!  

FelicitFelicit ri!!r i!!

Data:                        Semnătura:a:             Se a:

FACE  2 – Families and Children in Education

9696






