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1 –  Despre GHIDUL PENTRU TRECEREA DE LA GRĂDINIȚĂ LA ȘCOALĂ

1. Privește imaginile și spune unde crezi că se află copiii. Tu unde te afli acum? Unde 
vei fi la anul?

2.  Să parcurgem împreună acest ghid! Răsfoiește-l! Ce îți place? Ce ți se pare interesant?

Provocare

Exersez!

Toți copiii trebuie să meargă la 
școală! Aici descoperă și învață 

lucruri interesante, își fac prieteni noi, 
fac sport, se joacă, scriu, citesc, 

cântă și povestesc.
“Ghidul pentru trecerea de la 
învățământul preșcolar spre 

învățământul primar” te va ajuta să te 
pregătești pentru școală. Vei face cu 

ușurință față provocărilor școlii.

Tu ce știi despre școala la care vei 
merge?

Descopăr!

44
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3. Acest ghid îți propune o călătorie interesantă de la grădiniță la școală. 
Iată ce lucruri deosebite vei învăța!

4. Pentru a înțelege mai bine activitățile propuse în ghid, ți-am pregătit câteva simboluri. 
Descoperă-le!

Curcubeul emoțiilor

Vei recunoaște și vei 
exprima emoții variate: 
bucurie, tristețe, frică și 

furie. 
Îți vei controla cu 

ușurință emoțiile atunci 
când vei merge la 

școală!

Eu și calitățile mele

Te vei cunoaște mai 
bine, îți vei descoperi 

noi calități și pasiuni, te 
vei aprecia pentru că 
ești special/specială!
Vei avea încredere în 
tine și vei face față cu 
succes provocărilor 

școlii!

Mă bucur să fim colegi!

Vei comunica cu ceilalți colegi, îi vei asculta 
și îți vei exprima opinia!

Vei lega noi prietenii și vei descoperi că 
împreună sunteți mai buni!

Învăț despre școală!
 

Vei afla lucruri 
interesante despre 

școală, despre cum să 
înveți, cum să te 
pregătești pentru 

școală!
Vei da dovadă de 

creativitate, atenție și 
curiozitate!

Diferiți, dar 
împreună!

Vei cunoaște persoane 
diferite, care arată 

diferit, vorbesc diferit 
sau au religii și etnii 

diferite!
Îți vei respecta toți 

colegii de școală și îi vei 
ajuta la nevoie!

Scrie! Unește!

Desenează! 
Decorează!

Spune! Prezintă! 
Povestește! Ascultă!

Lucrăm împreună!

Colorează! Joc de rol

Încercuiește! Aplicații practice

Vreau să știu!

1 2

3 5

4
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Dăruiesc cu bucurie!

Dăruiești cu bucurie!

Bine te-am găsit, Școală!

Descoperi provocările școlii!

Joc și fapte bune

Te implici în proiecte în comunitatea ta!

PROIECTE

Luna armoniei

Participi la Expoziția 
diversității!

5. Pe parcursul acestui an școlar, vei participa la o serie de proiecte interesante. Iată 
care sunt acestea!

1
Eu la grădiniță, eu la școală!

Confecționezi Ghidul viitorului școlar!

2 3

4 5
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● Te prezinţi cu însuşirile fizice şi calităţile 
tale.

● Îţi descoperi punctele tari.

● Înveţi cum să-ţi depăşeşti limitele.

● Manifești atitudine pozitivă față de sine. 

● Manifești atitudine pozitivă față de ceilalți.

● Îți realizezi portretul.

47

EU ȘI CALITĂȚILE MELE

Autocunoaștere și stima de sine

PROIECTUL
Eu la grădiniță, eu la 

școală!
(paginile 14-15}

1
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2 – DESPRE MINE, AȘA CUM ARĂT

1. Descoperă ce înălțime și ce greutate ai.

2.  Solicită ajutor pentru a completa frunzele cu informațiile solicitate.

3.  Colorează potrivit, în funcție de cum arăți tu.

Numele Vârsta Înălțimea Greutatea
..............................................................................

Eu am ochii...

Părul meu are 
culoarea...

Pielea mea este 
de culoare...

Provocare

Exersez!

Fiecare copil este unic. 
Are trăsături fizice asemănătoare 

sau diferite de ceilalți copii.
Fiecare copil este special așa 

cum arată.

Tu ce trăsături speciale ai?

Descopăr!
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4. Privește-ți colega/colegul. Cum este ea/el? Încercuiește potrivit.

Înălțimea Greutatea

Vârsta Forma feței

Forma ochilor Părul

5. Numără, apoi colorează atâtea buline 
    câți copii din grupa ta au:

În data de 5 octombrie se 
sărbătorește Ziua Mondială a 
Educației.

● Tu aștepți să începi 
școala?

● De ce crezi că nu toți 
copiii merg la școală?

● Cum îi poți ajuta?

păr scurt

păr lung

păr blond

păr negru

păr șaten

Lucrăm împreună!

Vreau să știu!
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3 – DESPRE MINE: CALITĂȚILE MELE

1. Ce trăsături crezi că au personajele din povești?  
    Cum sunt ele? Cum se poartă? Ce fapte fac?

● Tu cu cine te asemeni? Explică alegerea ta.

2. Ce preferințe ai? Încercuiește potrivit, folosind un creion de culoare roșie.

Fiecare copil este unic. 
Are preferințe proprii, preocupări 
diferite sau pasiuni comune cu 

ceilalți.
Fiecare copil este special așa 

cum este.

Tu ce pasiuni ai?

● Întreabă un coleg/o colegă ce preferințe are. 

Încercuiește în ilustrațiile de mai sus, folosind un 
creion de culoare albastră.

● Ce ai constatat? Prin ce vă asemănați? 

● Prin ce vă deosebiți?

Provocare

Exersez!

Descopăr!



3. Discută într-un grup format din 5-6 colegi/colege. 
Stabiliți pe rând ce preferințe/pasiuni comune sau diferite aveți. 
Colorează alegerile tale.

411

Vreau să știu!

În data de 16 octombrie se 
sărbătorește Ziua Mondială a 
Alimentației.

● Tu ce alimente sănătoase 
mănânci?

● Ce alimente dăunează 
sănătății?

● De ce crezi că nu toți copiii 
mănâncă sănătos?

●   Ce crezi că ar trebui să conțină 
pachețelul cu mâncare pentru 
școală?

Lucrăm împreună!
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4 – ÎMI PLACE AȘA CUM SUNT!

1. Pune în valiză trăsăturile personale pe care 
ai vrea să le iei cu tine la școală. 
Lasă în afara valizei ce nu îți place la tine.

●  Colorează valiza în culoarea preferată.

2. Alege persoana potrivită ție. Completează conturul persoanei pentru a  
arăta ca tine (trăsături, îmbrăcăminte etc.).

3. Familia ta te face special/specială. 
    Desenează membrii familiei tale.

Orice copil are calități și defecte. 
Calitățile trebuiesc evidențiate, 
iar defectele acceptate. Fiecare 
copil este frumos și bun în felul 
său. Frumusețea este de mai 

multe feluri: atât pe interior, cât și 
în exterior.

Tu prin ce ești frumos/frumoasă? 
Dar bun/bună?

412

Exersez!

Descopăr!

Provocare
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5. Îmi place de mine pentru că … 
 Desenează atâtea steluțe, câte 

motive ai găsit.

În data de 2 octombrie se 

sărbătorește Ziua Internațională 

împotriva Violenței.

● Tu ești o persoană violentă?Dar 

colegii tăi?

● Ce fapte violente ai întâlnit în rândul 

colegilor sau prietenilor tăi?

● Cum poți să îi ajuți pe ceilalți copii să 

nu fie violenți sau victime ale 

violenței?

7. Colorează atâtea inimi câte 
persoane crezi că te apreciază. 

 Spune cine sunt acestea.

4. Desenează o faptă bună pe care ai făcut-o la grădiniță. 
 Discută cu un coleg/o colegă ce faptă bună a făcut. Ce ai constatat?

6. Îmi plac colegii mei pentru că... 
 Colorează atâtea floricele, câte 

motive ai găsit.

Lucrăm împreună!

Vreau să știu!
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În curând vei merge la școală. 

Vei descoperi o clădire nouă, vei întâlni 
colegi și profesori noi, vei învăța și vei 

experimenta lucruri deosebite. 

Va fi foarte frumos și interesant!

Tu cum te pregătești pentru școală?

Desenează grădinița ta.

Încercuiește obiectele vestimentare 
pe care le consideri potrivite pentru 
școală.

Colorează ghiozdanul  potrivit 
școlarului.

Colorează școala ta.

5 – PROIECTUL ”EU LA GRĂDINIȚĂ, EU LA ȘCOALĂ!”

414

3. Cum?

2. Ce?

Confecționează 
Ghidul viitorului școlar.

1. De ce?
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Marchează cu  casetele corespunzătoare imaginilor specifice unei școli și cu  pe √ X

cele corespunzătoare grădiniței.

Decorează clasa ta, așa cum ți-ai dori 
să fie când vei merge la școală.

Încercuiește persoanele care îți pot fi 
colegi de clasă când vei merge la 
școală.



Evaluare – Ce mă face special/specială? Ce am învățat?

1. De ce sunt eu special/specială? Completeză corespunzător.

_______________

Vârsta

Amprenta

Culoarea ochilor

Mâncarea preferată

Culoarea preferată

Culoarea părului

2. Acesta este portretul meu! 
Privește-te în oglindă, 
apoi realizează-ți

 portretul.

416

_______________

Numele

Eu
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3. Conturul palmei tale vorbește despre tine. 
Trasează și tu conturul palmei tale în interiorul celei de mai jos și coloreaz-o, 
folosind culorile tale preferate. Exprimă-ți preferințele, conform indicațiilor.

Jocul preferat

Melodia
preferată

Emisiunea TV 
preferată

Cel mai bun 
prieten

Îmi doresc...

Cum mă simt?



Recomandăripentruprofesorișifamilie
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● Adresați-vă copiilor utilizând prenumele acestora sau apelativul 
folosit acasă, în niciun caz numele de familie.

● Facilitați prin jocuri variate cunoașterea numelor colegilor de 
grupă.

● Amenajați în sala de clasă un loc unde fiecare copil se poate 
retrage pentru câteva minute, atunci când se simte trist, când îi 
este dor de părinți, când nu se poate concentra. Acolo se poate 
relaxa sau participa la o activitate care îi place.

● Invitați membrii familiilor copiilor la activitățile grădiniței. De 
exemplu: Ziua Mamelor, Ziua Taților, Ziua Bunicilor, Ziua Fraților 
etc.

PROFESORI

● Oferiți copiilor posibilitatea să se prezinte în contexte diferite, 
utilizând numele, vârsta, trăsături fizice, morale, adresa, date 
despre familie, prieteni, preferințe, pasiuni etc.

● Oferiți copiilor posibilitatea de a-și alege activitățile la care să 
participe, pentru a-și pune în valoare calitățile și a participa cu 
succes la acestea.

● Inițiați convorbiri pe teme variate care să evidențieze pasiunile și 
preferințele copiilor: Jocul meu preferat, Sportul meu preferat, 
Povestea preferată, Muzica pe care o ador, Jucăria pe care o 
iubesc etc.

● Încurajați efortul copiilor, oferiți feed-back pozitiv, întăriți 
comportamentele prosociale, adresați complimente și felicitări.

● Evidențiați faptele bune și reușitele copiilor. 
● Încurajați repetarea unor activități nereușite.
● Oferiți copiilor posibilitatea să participe la variate jocuri care să le 

evidențieze preocupările și calitățile. De exemplu, în cazul fetelor, 
interacțiunea cu o jucărie bebeluș evidențiază calitățile unei 
viitoare bune mame.

● Răsfoiți albumul cu fotografii al familiei. Inițiați discuții pe tema 
creșterii și dezvoltării copiilor, a transformărilor fizice și 
asemănărilor cu membrii familiei. În cazul copiilor adoptați, nu este 
indicat să îi mințiți cu privire la trecutul lor. Dacă ați ales să nu 
discutați acest subiect încă, evitați povești care să genereze 
neadevăruri.

PROFESORI ȘI 
FAMILIE

RECOMANDĂRI PENTRU PROFESORI ȘI MEMBRII FAMILIEI
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Scop
Conștientizarea trăsăturilor personale. Exersarea exprimării și a 
comunicării verbale/nonverbale. Exersarea salutului și a unor 
formule de politețe.
Etape
● În pereche, doi copii fac cunoștință. Se salută, utilizând formule 

potrivite: Salut! Bună!
● Fiecare se prezintă, indicându-și numele.
● Jocul de rol poate fi continuat prin adresarea reciprocă de 

întrebări referitoare la: vârstă, preferințe, pasiuni, familie etc.
● Dialogul se încheie cu adresarea unei formule potrivite: La 

revedere! Pe curând! Mi-a părut bine de cunoștință!

MĂ PREZINT!

Scop
Cunoașterea numelor colegilor de grupă.
Etape
● Copiii stau așezați într-un cerc care permite o bună vizualizare a 

tuturor.
● Un copil deține un obiect ușor (un pluș mic) pe care îl aruncă 

altui copil, în timp ce își spune numele.
● Cel care primește obiectul, va proceda la fel. Va arunca obiectul 

în timp ce își spune numele.
● Jocul se finalizează când obiectul ajunge la toți copiii.
● Jocul poate evolua într-o etapă ulterioară, atunci când copiii 

încep să se cunoască. În timp ce aruncă obiectul, fiecare copil va 
rosti numele celui care urmează să-l primescă. 

UN APEL 
IMPORTANT

Scop
Exersarea unor informații utile despre sine (nume, adresă, telefon 
etc.). Exersarea utilizării numărului unic de urgență: 112.
Etape
● Copiii exersează un apel telefonic la medic, la pompieri, 

prezentând datele de identificare și problema pentru care au 
sunat etc.

● Jocul se poate dezvolta, în compania unui interlocutor în 
persoana profesorului, pentru început, și, mai târziu, în persoana 
unui coleg/unei colege.

SĂ FACEM 
CUNOȘTINȚĂ!

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI CARE FACILITEAZĂ AUTOCUNOAȘTEREA ȘI 
CREȘTEREA STIMEI DE SINE



Scop
Conștientizarea diferențelor dintre oameni. Facilitarea 
intercunoașterii. 
Conștientizarea apartenenței la variate grupuri. Respectarea 
diferențelor dintre oameni.
Etape
● Copiii sunt așezați într-un cerc care permite o bună vizualizare a 

tuturor.
● Profesorul emite o afirmație în funcție de care copiii 

reacționează.
- Toți copiii care au frați sau surori fac un pas în față.
- Toți cei care au părul blond stau într-un picior.
- Copiii cu ochii căprui ating piciorul stâng cu mâna dreaptă.
- Copiii care știu să meargă pe bicicletă fac morișca. 

● Jocul poate continua, profesorul asigurându-se că toți copiii au 
făcut parte din câteva grupuri indicate.

● Se va acorda atenție copiilor cu nevoi speciale. Enunțurile 
formulate trebuie să permită copiilor realizarea acțiunii. De 
exemplu, un copil aflat în scaun cu rotile nu poate sări într-un 
picior, dar poate clipi, strâmba nasul, închide ochii etc.

DIFERIȚI, DAR 
FERICIȚI!

Scop
Fixarea propriei zile de naștere. Cunoașterea și aniversarea zilelor 
de naștere ale celorlalți colegi.
Etape
● Profesorul concepe un calendar cu 12 file corespunzătoare celor 

12 luni din an.
● Fiecare copil atașează, pe fila potrivită, o fotografie sau 

autoportretul, își scrie numele și data nașterii corespunzătoare 
fiecăruia.

● Calendarul poate fi decorat de copii conform anotimpurilor 
corespunzătoare.

CALENDARUL 
ZILELOR DE 

NAȘTERE
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Scop
Conștientizarea diferențelor dintre oameni și a calităților acestora.
Etape
● Copiii modelează din plastilină păpuși de culori diferite, cu 

trăsături fizice diferite.
● La final se organizează o expoziție.
● Fiecare copil prezintă personajul creat și calitățile acestuia.

UN PERSONAJ 
IMPORTANT



● Recunoşti propriile emoţii.

● Recunoști emoțiile celorlalți.

● Îți exprimi emoțiile.

● Vorbeşti despre emoţiile tale.

● Îţi controlezi frica.

● Îţi stăpâneşti furia.
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CURCUBEUL EMOȚIILOR

Emoții de bază

PROIECTUL
Dăruiesc cu bucurie!

(paginile 32-33)

2



2. Colorează obiectele școlarului care îți aduc bucurie atunci când le folosești.
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1. Recunoaște personajele. Decorează rama tablourilor în care sunt prezentate 
personaje bucuroase. De ce crezi că sunt bucuroase? Tu cu cine te asemeni?

Provocare

6 – BUCURIA DE A FI ȘCOLAR

Exersez!

3. Desenează chipul tău bucuros.

Bucuria este o emoţie care

îți aduce energie și stare de bine.

Când suntem bucuroşi,

inima bate mai repede.

Tu ce motive de bucurie ai la 

grădiniță?

Descopăr!



3
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4. Discută cu un coleg/o colegă. Colorează cu roșu      activitățile care crezi că 
îți vor aduce bucurie la școală. Colorează cu verde      activitățile care îi aduc 
bucurie colegului tău/colegei tale.

Lucrăm împreună!

Cu toții trăim momente de 
bucurie.

● Pe tine ce te bucură atunci când 
te gândești că vei începe școala?

● Cum crezi că ai putea aduce 
bucurie pe chipul unui copil trist 
în prima zi de școală?

Vreau să știu!

5. Care sunt cele mai mari motive de bucurie pe care le ai? 
Încercuiește-le pe primele două cele mai importante pentru tine.



7 – CUM SĂ ALUNG TRISTEȚEA?

1. Recunoaște personajele. Colorează rama tablourilor în care sunt prezentate 
personaje triste. De ce crezi că sunt triste? Tu cu cine te asemeni?

2. Unește chipul cu copiii triști din ilustrații.
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Provocare

Exersez!

Tristeţea nu este întotdeauna o 

emoție nepotrivită. Ea se 

manifestă prin bătăi rapide ale 

inimii, nod în gât sau durere de 

stomac.

Tu ce motive de tristețe ai?

3. Desenează chipul tău trist. Descopăr!
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4. Discută cu un coleg/o colegă. Desenează două situații care te întristează (la 
grădiniță, în familie, în grupul de prieteni). Prezintă alegerile tale.

5. Încercuiește activitățile pe care le faci tu sau colegii tăi, pentru a alunga tristețea.

Lucrăm împreună!

Vreau să știu!

În data de 21 noiembrie se 

sărbătorește Ziua Mondială a 

Televiziunii. 

● Ce lucruri pe care le urmărești la 

TV te întristează?

● Cum crezi că ai putea alunga 

tristețea de pe chipul unui coleg 

nou venit în grupa ta?

6. Colorează obiectele triste.
Explică de ce crezi că sunt triste.



1. Recunoaște personajele. Colorează rama tablourilor în care sunt prezentate 
personaje fricoase. De ce crezi că le este frică? Tu cu cine te asemeni?

2.  Unește chipul cu copiii din ilustrații care simt frică. Ce crezi că le produce 
această emoție?
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Provocare

Exersez!

Frica se manifestă prin bătăi 

rapide ale inimii sau prin 

modificări ale respiraţiei.

Este important să descoperi 

ce/cine îţi provoacă frica.

Ție de cine/de ce îți este frică?

Descopăr!
3. Desenează chipul tău, atunci când îți este 

frică de ceva/cineva.

8 – SUNT NEÎNFRICAT / NEÎNFRICATĂ!
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4. Discută cu un coleg/o colegă. Ce simte corpul tău când îți este frică? 
Desenează zonele din corpul tău unde simți frica.

Lucrăm împreună!

6. Colorează imaginea în care copilul 
și-a învins teama. Vreau să știu!

Tuturor ne este frică de ceva sau 

cineva.

● Ție de ce îți este frică când te 

gândești la școală?

● Cum crezi că ai putea alunga 

sentimentul de frică?

Ce simți în 

stomac?

Ce gândești? Cum respiri?

Cum îți bate 

inima?

5. Încercuiește activitățile pe care le faceți tu sau colegii tăi, pentru a alunga frica.

1... 2...
3...



3. Desenează chipul tău, atunci când ești 
furios/furioasă.
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1. Recunoaște personajele. Colorează rama tablourilor în care sunt prezentate 
personaje furioase. De ce crezi că sunt furioase? Tu cu cine te asemeni?

Provocare

Exersez!

Furia este o emoţie puternică.

Ea se manifestă prin căldură în 

corp şi în obraji, tremur al vocii 

și prin modificări ale respiraţiei.

Tu cum îți stăpânești furia?

Descopăr!

2. Unește chipul cu copiii din ilustrații care simt furie. Ce crezi că le produce 
această emoție?

9 – ÎMI CONTROLEZ FURIA!



Ce/cine te înfurie cel mai puțin?

Ce/cine te înfurie cel mai tare?
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4. Discută cu un coleg/o colegă despre ce vă înfurie cel mai mult sau cel mai puțin. 
Desenează aceste situații.

Lucrăm împreună!

5. Încercuiește activitățile pe care le faci tu sau colegii tăi, pentru a alunga furia.

1... 2...
3...

6. Colorează baloanele în două culori 
diferite pe care le asociezi tu cu furia.

Vreau să știu!

În data de 16 noiembrie se 
sărbătorește Ziua Internațională a 
Toleranței. Toți trebuie să fim mai 
buni cu ceilalți, fără a fi furioși.

● Tu cum te porți cu cei din jurul 
tău?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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1. Completează chipurile copiilor, conform indicațiilor. Spune ce emoție simte 
fiecare.

Provocare

10 – CURCUBEU DE EMOȚII

Exersez!

2. Alege membrii familiei tale. Desenează pe chipurile lor emoțiile pe care aceștia le 
exprimă de obicei.

Nu există emoţii bune sau 
greșite, incorecte sau corecte.
Fiecare emoție are rolul ei și te 

ajută să te exprimi.
Este important să recunoști și să 

îți exprimi potrivit emoțiile.

Tu ce emoții trăiești de obicei la 
grădiniță?

Descopăr!
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3. Ce simți când te gândești că vei începe școala? Desenează un obiect/o situație 
potrivită fiecărei emoții pe care o trăiești. Cum îți stăpânești emoțiile?

Lucrăm împreună!

4. Unește corespunzător. Ce emoții trăiesc plantele și animalele ilustrate?

În data de 20 noiembrie se 
sărbătorește Ziua Universală a 
Drepturilor Copilului.

● Ce emoții crezi că simt copiii cărora li 
se respectă drepturile?

● Ce emoții crezi că simt copiii cărora li 
se încalcă drepturile?

Vreau să știu!
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În curând se apropie sărbătorile de 
iarnă. Cu toții vrem să aducem bucurie 

celor din jurul nostru. Haideți să 
alungăm tristețea sau furia de pe 
chipul unor copii care nu au ce le 
trebuie pentru a merge la școală.

Să îndepărtăm frica din gândul lor!

Tu cum îi poți ajuta?

1. De ce?

3. Cum?

2. Ce?

Dăruiești cu bucurie!

11 – PROIECTUL ”DĂRUIESC CU BUCURIE!” 

Ÿ Roagă părinții să te ajute să donezi 
obiecte ale școlarului.

Ÿ Donează o jucărie pe care nu o mai 
folosești. Ai grijă să fie funcțională și 
curată!

Ÿ Donează jocuri pe care nu le mai 
folosești. Ai grijă să fie complete și 
curate!

Ÿ Decorează obiectele! Folosește-ți 
imaginația! Poți transforma un creion 
într-un element decorativ pentru 
Crăciun!
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Ÿ Roagă părinții să te ajute cu o cutie. Ÿ Așază în cutie obiectele pe care le 
vei dona!

Ÿ Decorează felicitarea pe care o vei 
așeza în cutie!

Ÿ Decorează cutia în ton cu sărbătorile 
de iarnă! Împachetează potrivit! 

Ÿ Identifică, împreună cu familia sau cu 
profesorii tăi, copii care au nevoie de 
obiecte pentru școală. 

 Dăruiește-le cu bucurie! Păstrează 
această amintire cu ajutorul unei 
fotografii. 

 Peste ani, această fotografie îți va 
aduce multe zâmbete!
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1. Colorează cu aceeași culoare jumătățile de chipuri pereche.

EVALUARE - CUM MĂ SIMT? CE AM ÎNVĂȚAT?

Ÿ Colorează cu aceeași culoare chipurile recompuse.

2. Realizează corespondența dintre chipuri și emoțiile trăite de personaje.
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3. Decorează fructele și legumele cu fețele potrivite, în funcție de ce simți atunci 
când le consumi. Colorează potrivit.

Observă cum au decorat colegii tăi/colegele tale? 
Ÿ Ce ai constatat? 
Ÿ Ce fructe și legume sunt pe placul vostru?
Ÿ Ce fructe și legume nu vă plac?

4. Decorează globulețele cu fețele 
corespunzătoare emoțiilor 
trăite de tine în perioada 
sărbătorilor de iarnă. 

 Explică alegerile tale.
 
 Așază pe steluță emoția cea 

mai puternică!

Cum mă simt?
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● Explicați în detaliu sarcinile de lucru! Frica dispare dacă copiii 
știu ce au de făcut.

● Încurajați autoevaluarea copilului! Nu comparați copiii între ei. 
Acest lucru va genera reacții de tristețe sau furie în relație cu cei 
considerați ”mai buni”.

● Construiți situații de învățare în care copilul să înțeleagă 
valoarea exprimării emoțiilor pentru ceilalți. De exemplu, 
exprimarea mulțumirii sau a bucuriei atunci când primești un dar, 
încurajează comportamentul prosocial al celeilalte persoane.

● Propuneți exerciții în care să asociați emoțiile cu elemente de 
limbaj nonverbal sau paraverbal.

● Apelați la jocuri de rol în vederea exersării emoțiilor variate.
● Discutați despre personaje din povești/filme și emoțiile trăite de 

acestea. Analizați strategiile folosite de aceste personaje pentru 
a-și controla emoțiile. Stabiliți dacă aceste strategii sunt posibile 
și în viața reală.

● Propuneți jocuri de asociere a culorilor și sunetelor cu variate 
emoții.

● Acordați atenție deosebită copiilor care provin din medii dificile 
din punct de vedere emoțional.

PROFESORI

● Discutați cu copiii atât despre emoțiile pozitive, cât și despre 
”emoțiile negative”. Copiii trebuie să știe că există aceste emoții 
și trebuie să învețe să le exprime în mod potrivit. 

● Discutați cu copiii despre cum să își exprime emoțiile și despre 
modalitățile de a face față emoțiilor.

● Încurajați copiii să verbalizeze propriile emoții. Adresați întrebări 
precum: ”Cum te simți?”, ”Ce ai simțit când…?”

● Exprimați emoții pozitive. Copiii vor învăța să răspundă în același 
mod. Exprimarea repetată a emoțiilor negative de către profesori 
sau membrii familiei generează atitudini ostile care inhibă 
capacitatea copilului de a face față emoțiilor.

● Exersați împreună cu copiii strategii de reglare emoțională. De 
exemplu, să identifice soluții la probleme concrete din viața lor.

● Participați la jocuri de rol împreună cu copiii. Astfel, cei mici au 
posibilitatea să copieze expresiile faciale, comportamentul verbal 
sau nonverbal.

● Ascultați muzică împreună cu copiii. Asociați variate pasaje 
melodice cu emoțiile trăite.

● Identificați emoțiile din albumul cu fotografii.
● Discutați cu copiii despre debutul școlarității și despre ce 

urmează să se întâmple la școală. Nu utilizați expresii care să 
sporească teama copiilor în relație cu ideea de a fi 
școlar/școlăriță, precum ”Lasă că începi tu școala!”

PROFESORI ȘI 
FAMILIE

RECOMANDĂRI PENTRU PROFESORI ȘI MEMBRII FAMILIEI
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Scop
Exersarea exprimării emoțiilor. Conștientizarea limbajului nonverbal 
și paraverbal asociat emoțiilor exprimate.
Etape
● În pereche, doi copii stau față în față. 
● Unul exprimă o emoție. Celălat îl imită ca într-o oglindă.
● Primul spune dacă emoția a fost corect identificată și dacă este 

mulțumit de cum își exprimă emoția.
● Rolurile se pot inversa.
● Jocul se poate desfășura și individual, copilul privindu-se în 

oglindă.

EMOȚII ÎN 
OGLINDĂ

Scop
Identificarea emoțiilor. 
Etape

Varianta 1
● Profesoara pregătește patru chipuri care exprimă cele patru 

emoții studiate. Fiecare chip este tăiat în 4 părți egale.
● Copiii recompun cele 4 chipuri, identifică emoția corespunzătoare 

fiecărui chip și o exprimă în felul lor.
Varianta 2

● Copiii primesc două plicuri. Într-unul se află patru chipuri goale, 
iar în celălalt sunt ochi, guri și sprâncene corespunzătoare celor 
4 emoții.

● Copiii vor reconstitui fiecare chip corespunzător fiecărei emoții, 
vor identifica emoția și o vor exprima.

EMOȚII 
COLORATE

Scop
Exersarea exprimării emoțiilor prin artă. Asocierea emoțiilor cu forme, 
culori, sunete, mișcare, cântece, dansuri etc.
Etape
● Copiii aleg un cartonaș care indică o emoție.
● Asociază acelei emoții o culoare, o formă geometrică, unul sau 

mai multe sunete, o mișcare.
● Dacă repertoriul copiilor permite, se poate asocia cu un cântec 

sau un dans. Exemplu: ”Dacă vesel se trăiește”

PUZZEL CU 
EMOȚII

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI CARE FACILITEAZĂ EXPRIMAREA ȘI 
CONTROLUL EMOȚIILOR



438

Scop
Controlul emoțiilor în ceea ce privește debutul școlarității, dar și al 
emoțiilor cotidiene.
Etape

Varianta 1
● Copiii desenează un obiect, o situație care le produce frică/ 

tristețe/ furie. Împachetează foaia pe care s-a realizat desenul.
● Toți copiii pun foile împachetate într-o pungă pe care o vor 

arunca la gunoi. Se creează sentimentul că acea emoție a 
dispărut.
Varianta 2

● Copiii exersează variate modalități de a-și controla emoțiile, cu 
ajutorul unor cartonașe care indică prin desen: Numărăm până la 
20. Respirăm adânc de 10 ori. Sărim ca pe trambulină de 5 ori 
etc.

ÎMI 
CONTROLEZ 

EMOȚIILE!

Scop
Conștientizarea propriilor emoții trăite la grădiniță. Conștientizarea 
emoțiilor legate de debutul școlarității.
Etape
● Fiecare copil alege un cartonaș care exprimă o emoție.
● Cu ajutorul întrebărilor adulților, exemplifică emoția printr-o 

situație concretă trăită la grădiniță. De exemplu: Ce te bucură cel 
mai mult când ești la grădiniță?

● Cu ajutorul întrebărilor adulților, exemplifică emoția gândindu-se 
la faptul că va începe școala. De exemplu: Ce te sperie atunci 
când te gândești ca vei merge la școală? Se găsesc soluții 
pentru a controla emoțiile ”negative”.

EMOȚII LA 
GRĂDINIȚĂ ȘI 
LA ȘCOALĂ

Scop
Conștientizarea diferențelor dintre oameni și a emoțiilor acestora.
Etape
● Copiii sunt organizați în 4 grupuri.
● Copiii din fiecare grup modelează din plastilină un chip care 

exprimă una dintre cele patru emoții, aleasă prin tragere la sorți.
● La final se organizează o expoziție.
● Fiecare copil prezintă chipul creat și emoția acestuia. Se insistă 

pe faptul că aceeași emoție poate fi exprimată în mod diferit.

CHIPURI ȘI 
EMOȚII
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● Descoperi că oamenii trăiesc împreună.

● Descoperi asemănările dintre tine și ceilalți.

● Recunoști diferențele dintre tine și ceilalți.

● Accepți diferențele dintre oameni.

● Manifești respect față de ceilalți.

● Manifești comportament prosocial.

DIFERIȚI, DAR ÎMPREUNĂ!

Diversitate și educație 
interculturală

PROIECTUL
Luna armoniei

(paginile 50-51)

3
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1. Privește ilustrația. Care dintre persoane ai putea fi tu? Dar părinții, bunicii, 
frații, prietenii sau colegii tăi?

Provocare

12 – EU ȘI CEILALȚI

Exersez!

2. Încercuiește, conform codului de culori, personajele cunoscute
de tine, în ilustrația de mai sus.

Oamenii trăiesc împreună. Nu 
pot exista singuri. Ei au nevoie 
să comunice, să se joace, să 

învețe unii de la ceilalți. 

Care sunt persoanele cu care 
interacționezi cel mai mult?

Descopăr!
EU

PĂRINȚI

FRAȚI/SURORI

BUNICI

PRIETENI/COLEGI
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3. Completează tabelul împreună cu familia, colegii și/sau prietenii.

4. Analizează informațiile din tabel.
 Desenează persoana cu care consideri că te asemeni
 cel mai mult. Explică alegerea ta.

Lucrăm împreună!

În data de 3 decembrie se 
sărbătorește Ziua 
Internațională a Persoanelor 
cu Dizabilități. 

● Tu cunoști vreo persoană cu 
dizabilități?

● Prin ce te diferențiezi de 
aceasta?

● Prin ce vă asemănați?

Vreau să știu!

Culoarea părului

Culoarea ochilor

Culoarea pielii

Înălțimea

Greutatea

Mâncarea preferată

Pasiuni

Caracteristici 
speciale

Suntem toți
la fel?

EU (numele)

__________________

Bunica sau bunicul

__________________

Prietenul sau prietena

__________________

Mama sau tata

__________________
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2. Stabilește prin ce se aseamănă copiii.

1. Descoperă diferențele dintre copiii din ilustrații. Completează tabelul 
cu informații despre tine.

Provocare

Exersez!

Între persoane există diferențe și 
asemănări. Unele se văd, altele 
nu. Este important să apreciem 

și să respectăm diferențele 
dintre oameni.

Tu prin ce te diferențiezi de 
colegii tăi? Prin ce te asemeni?

Descopăr!

13 – LA FEL, DAR DIFERIȚI!

MARIA MARIO

MARKEU

MARIA MARIO MARK EU ______________
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3. Completează, apoi colorează ilustrația, astfel încât cei patru copii să fie 
cât mai diferiți.

4. Cei patru copiii sunt diferiți, dar au același interes comun: 
să protejeze Planeta Pământ. Încercuiește situația care 
contribuie la salvarea planetei.

Lucrăm împreună!

În data de 10 decembrie se 
sărbătorește Ziua 
Internațională a Drepturilor 
Omului. 

● Tu ce drepturi ai în familie? Dar 
la grădiniță?

● Crezi că toți copiii trebuie să 
aibă aceleași drepturi? De ce?

Vreau să știu!
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2. Marchează pe glob cifra corespunzătoare locurilor 
în care crezi că trăiesc copiii din ilustrațiile de mai 
sus. Ce limbă vorbește fiecare?

1. Privește imaginile și spune prin ce se deosebesc copiii.

Provocare

Exersez!

Toți copiii au aceleași drepturi, 
indiferent unde trăiesc, ce limbă 

vorbesc, cum arată, cum se 
îmbracă, ce abilități/dizabilități 

au, ce religie sau cât de bogate 
sau sărace sunt familiile din care 

provin.

Tu respecți drepturile tuturor 
copiilor? Cum?

Descopăr!

14 – DIFERIȚI, DAR EGALI!

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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3. Discută cu un grup de colegi. Stabiliți cum puteți respecta drepturile copiilor 
din imagini.

4. Marchează cu  ilustrația în care toți copiii sunt egali. Marchează cu  √ X
ilustrația în care nu se respectă drepturile tuturor copiilor.

Lucrăm împreună!

În data de 18 decembrie se 
sărbătorește Ziua Minorităților 
Naționale din România.

● Tu ai colegi, prieteni sau vecini 
care aparțin altor minorități?

● Cum vă petreceți timpul 
împreună?

● Ce ai învățat de la aceștia? 

Vreau să știu!
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2. Colorează personajele care au nevoie de ajutor. Spune cum primesc acestea 
ajutor.

1. Privește imaginile și descoperă cine și cui oferă ajutor. 

Provocare

Exersez!

Orice persoană are nevoie de ajutor și poate 
oferi ajutor. Unii, însă, au mai mare nevoie de 

ajutor în anumite momente. Este recomandat să 
le fim aproape și să-i sprijinim la nevoie. 

Atenție! Nu întotdeauna putem oferi ajutor! 
Uneori este de ajuns să apelăm la un adult!

Tu cum îi ajuți pe ceilalți?

Descopăr!

15 – NE AJUTĂM RECIPROC!
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3. Discută împreună cu alți colegi și stabiliți cum puteți fi de ajutor în situațiile 
următoare.

4. Colorează imaginea în care se oferă ajutor.

Lucrăm împreună!

În data de 15 ianuarie se 
sărbătorește Ziua Culturii 
Române, ziua în care s-a născut 
marele poet român, Mihai 
Eminescu.

● Tu la ce activități culturale 
participi? 

● Cum te ajută cei din jurul tău să 
participi la activități culturale?

Vreau să știu!

5. Privește fetița din imagine. Ea ajută pe cineva. Cum crezi că poate ajuta 
alergând? Pe cine crezi că ar putea ajuta?
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2. Colorează cuvintele magice care te ajută să dai dovadă de respect.

1. Privește imaginile și descoperă cum se poate manifesta respectul. Alcătuiește 
enunțuri potrivite.

Provocare

Exersez!

Orice persoană trebuie să dea dovadă de 
respect și să fie respectată la rândul său.

Toți copiii merită să fie respectați indiferent de 
cine sunt, cum arată sau ce pasiuni și nevoi au.

Atenție! Nu doar persoanele trebuiesc 
respectate, ci și lucrurile, natura și planeta!

Tu cum îi respecți pe ceilalți?

Descopăr!

16 – NE RESPECTĂM RECIPROC!

FII BUN/BUNĂ! JOACĂ-TE CORECT!

AJUTĂ!ÎMPARTE!

MULȚUMESC ! BUNĂ ZIUA !

LA REVEDERE ! SCUZE !

PARDON !

TE ROG !
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3. Discută cu alți colegi și încercuiește personajul care manifestă respect. 

4. Discută cu un coleg/o colegă. Colorează imaginile în care se manifestă 
respect. Marchează cu  imaginea în care nu se manifestă respect.X

Lucrăm împreună!

Ziua de 30 ianuarie a fost 
declarată Ziua Internațională a 
Nonviolenței în Școli.

● Tu cum previi violența dintre 
colegii tăi?

● Tu cum dai dovadă de respect în 
școala ta?

Vreau să știu!

5. Participă la jocuri de rol în care să 
dai dovadă de respect.

AJUNG LA TIMP! PĂSTREZ CURĂȚENIA! ÎI SALUT PE CEILALȚI!

PARTICIP CU INTERES!
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17– PROIECTUL ”LUNA ARMONIEI”

În curând vei merge la școală. Vei 
întâlni colegi și profesori noi. Tu și 

colegii tăi vă veți asemăna din multe 
puncte de vedere, dar veți fi și diferiți.  

Va fi foarte interesant să înveți să-i 
accepți pe toți colegii tăi, să-i ajuți și să-i 

respecți așa cum sunt!

Desenează și tu chipuri diferite, 
vesele de copii, dar și simboluri ale 
diversității care să înveselească 
expoziția.

Colorează globul pământesc. 
Așază-l în mijlocul expoziției.

1. De ce?

3. Cum?

2. Ce?

Participă la realizarea expoziției
Luna armoniei

Colorează cât mai original titlul 
expoziției

Crează un contur potrivit 
panoului/afișului expoziției.

Stabilește împreună cu ceilalți colegi și doamna profesoară un loc unde puteți 
realiza o expoziție. Afișați desene și colaje potrivite.



451

Colorează mai multi copii care trăiesc în diverse locuri ale planetei. 
Participă la activități (dansuri, cântece, confecționare de ținute vestimentare) 
specifice diverselor etnii ale copiilor.

Colorează potrivit! Ai grijă ca toți copiii să se regăsească în ilustrațiile expoziției, 
indiferent de etnie, religie, abilități, aspectul fizic etc.

Alege baloane de culori diferite. 
Desenează chipuri vesele. Așază-
le lângă expoziție. Vor înveseli 
atmosfera!

Nu uita că Luna armoniei 
înseamnă:

√ Să respecți etnia, religia și 

aspectul fizic al tuturor celor din 
jurul tău!

√ Să accepți diferențele dintre 

oameni!

√ Să-i ajuți și să-i încurajezi pe cei 

care au nevoie!

√ Să înveți de la ceilalți!

√ Să le zâmbești celor din jur!
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1. Formulează enunțuri despre cum îi poți respecta pe ceilalți în diverse 
situații. Colorează și propune o altă situație.

EVALUARE - ACCEPT ȘI RESPECT DIVERSITATEA! 
CE AM ÎNVĂȚAT?

2. Colorează simbolul diversității. Desenează și tu un simbol al acceptării 
diversității.

La grădiniță mă joc cu toți colegii. Împart cu ceilalți.                        Spun ”Te rog!” și ”Mulțumesc!”

Îi ajut la lecții pe colegii mei. Mă joc cu fete și cu băieți    ......................................................................
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3. Marchează cu  ilustrațiile în care copiii se ajută și se respectă și cu ilustrațiile √ X 

în care copiii nu dau dovadă de respect și nu se ajută.

Cum mă simt?
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● Încurajați interacțiuni ale copiilor în grupuri mari și mici, în care 

rolurile să fie schimbate, astfel încât să fie evidențiate calitățile și 

aptitudinile acestora.

● Încurajați interacțiuni între fete și băieți, copii cu înălțimi, 

greutate, preocupări, etnii diferite.

● Evidențiați comportamentele pozitive de întrajutorare, astfel încât 

copiii să le repete și să înțeleagă importanța lor.

● Organizați mici momente caritabile sau simulați jocuri de rol 

pentru astfel de comportamente prosociale.

● Evidențiați faptul că toți copiii au aceleași drepturi, indiferent de 

statutul, religia, etnia sau abilitățile fiecăruia.

● Discutați despre diferențele dintre oameni, pornind de la 

asemănări: toți oamenii râd, plâng, se bucură, dar au maniere 

diferite de manifestare.

PROFESORI

● Facilitați interacțiunea copiilor cu persoane diferite din punct de 

vedere fizic, al apartenenței etnice, religioase, al abilităților și 

talentelor.

● Facilitați interacțiunea copiilor cu adulții și copiii în diverse 

contexte sociale, astfel încât să interacționeze cu oameni diferiți 

în medii variate. 

● Inițiați convorbiri pe tema importanței respectului pentru cei din 

jur, indiferent de statutul socio-economic al acestora, de 

potențialul și abilitățile fiecăruia.

● Încurajați/apreciați atitudinea de respect manifestată de copii față 

de ceilalți.

● Manifestați respect față de copii, pentru a deveni conștienți de 

relația ”ofer respect – primesc respect”.

● Încurajați comportamentul prosocial față de cei care au nevoie.

● Oferiți un model de respect și nediscriminare.

● Optimizați comportamentul copilului, interacționând respectuos 

cu ceilalți; exersați formule adecvate de politețe.

● Discutați despre situații de discriminare, etichetare și găsiți 

împreună soluții pentru eliminarea acestor comportamente.

● Oferiți copilului posibilitatea de a învăța să ceară și să ofere 

ajutor.

PROFESORI ȘI 
FAMILIE

RECOMANDĂRI PENTRU PROFESORI ȘI MEMBRII FAMILIEI
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Scop
Conștientizarea varietății ființei umane și a rolului pe care fiecare 
persoană îl joacă în societate; acceptarea diversității.
Etape
● Citiți copiilor povestea ”Elefantul Elmer” scrisă de David Mckee
● Discutați cu cei mici pe tema importanței diversității și a bucuriei 

de a fi diferit.
● Oferiți copiilor fișe cu contur de elefant pe care să-l coloreze cât 

mai divers.

E OK SĂ FIU 
DIFERIT!

Scop
Conștientizarea diferențelor culturale dintre persoanele aparținând 
diverselor etnii.
Etape
● Discutați cu copiii despre diferențele etnice dintre oameni, 

pornind de la asemănări: toți oamenii au obiceiuri, tradiții, porturi 
tradiționale.

● Solicitați copiilor să poarte la grădiniță, într-o zi prestabilită, 
costume tradiționale.

● Organizați o paradă, astfel încât copiii să înțeleagă că inclusiv 
persoanele aparținând aceleași etnii pot avea tradiții diferite.

ÎN LOCUL
TĂU!

Scop
Conștientizarea diferențelor dintre oameni; manifestarea empatiei 
față de persoanele cu dizabilități.
Etape
● Copiii exersează situații în care se află diverși copii cu dizabilități: 

nevăzători, persoane care nu se pot deplasa independent, cei 
care au mâna dreaptă (stângă, după caz) în ghips, persoane 
care au deficiențe de auz etc.

● Puneți copiii în situația de a se descurca în variate situații și de a 
găsi soluții.

PARADA 
COSTUMELOR 
TRADIȚIONALE

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI CARE FACILITEAZĂ ACCEPTAREA ȘI 
RESPECTAREA DIVERSITĂȚII
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Scop
Conștientizarea importanței respectului pentru cei din jur; 
respectarea diferențelor dintre oameni.
Etape
● Copiii sunt așezați într-un cerc care permite o bună vizualizare a 

tuturor.
● Profesorul emite afirmații din sfera respectului pentru diversitate. 

(Exemplu: ”O salut pe Ana, chiar dacă ea are deficiențe de auz.” 
sau ”Nicolae nu poate juca fotbal pentru că este grăsuț.”).

● Copiii trebuie să spună ”da” sau ”nu” în funcție de valoarea de 
adevăr a afirmației, în acord cu credința fiecăruia.

● Profesorul dezvoltă discuții pe temele lansate, solicitând 
explicații și soluții. (Exemplu: ”De ce să saluți o persoană dacă 
nu te aude?” sau ”Cum poți saluta o persoană cu deficiențe de 
auz?”

DA SAU NU?

Scop
Conștientizarea diferențelor și asemănărilor dintre oameni.
Etape
● Copiii stau așezați în diade, într-un cerc mai mare sau într-un șir 

mai lung.
● Fiecare copil trebuie să identifice o asemănare și o diferență 

dintre el și perechea sa.
● Jocul continuă până ce fiecare copil schimbă perechea și 

reușește să stabilească asemănări și diferențe dintre el și cât 
mai mulți colegi.

LA FEL, DAR
DIFERIȚI!

Scop
Încurajarea comportamentelor prosociale.
Etape
● Copiii donează obiecte în funcție de tema stabilită (obiecte ale 

școlarului, jucării etc.). Atenție ca toate obiectele să fie curate și 
în stare de funcționare.

● Împreună ambalează cutii cu obiectele donate.
● Cutiile vor fi dăruite unor copii care au nevoie.

BUCURIE
ÎN CUTIE
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● Descoperi reguli de comunicare la școală.

● Transmiți mesaje verbale şi nonverbale simple.

● Interacționezi cu ceilalți.

● Îi asculți activ pe ceilalți.

● Ești un bun prieten/o bună prietenă.

MĂ BUCUR SĂ FIM COLEGI!

Interacțiuni și comunicare 
socială în context școlar

PROIECTUL
Joc și fapte bune
(paginile 70-71)

4
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18 – HAI SĂ COMUNICĂM!

2. Prezintă doi adulți și doi copii cu care îți place să comunici. 
Ÿ Spune despre ce discutați, de obicei.
Ÿ Explică de ce comunici cu ușurință cu aceste persoane.

1. Încercuiește obiectele care reprezintă mijloace moderne de comunicare.

Provocare

Exersez!

Atunci când comunicăm, facem schimb 
de informații, păreri sau transmitem 
ceea ce gândim și ceea ce simțim.

Atunci când comunicăm, vorbim, dar și 
ascultăm, înțelegem. 

Când comunicăm, răspundem prin 
cuvinte, dar și prin gesturi, mișcări ale 

corpului și alei feței, chiar și prin 
tăcere.

Care sunt persoanele cu care comunici 
cel mai mult? Dar cel mai bine?

Descopăr!
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3. Încercuiește situațiile de comunicare pe care crezi că le vei întâlni la școală.

Lucrăm împreună!

În data de 11 februarie se 
sărbătorește Ziua Mondială a 
Bolnavului.

● Tu cum ai grijă de sănătatea ta?
● Cunoști vreo persoană bolnavă?
● Cum o poți ajuta?

Vreau să știu!

4. Alege, de mai sus, situația preferată de comunicare și participă la un joc de 
rol alături de un coleg/o colegă. 

Realizează un desen corespunzător.
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19 – CUM COMUNICĂM?

2. Colorează situația de comunicare pe care o consideri potrivită la școală. 
Explică alegerea ta.

1. Povestește despre ce crezi că vorbesc persoanele din ilustrații. Folosește 
expresii precum:

Provocare

Exersez!

Comunicarea te ajută:
Ÿ  să transmiți informații
Ÿ  să exprimi emoții
Ÿ  să vorbești despre tine
 cu ceilalți.

Tu comunici cu ușurință cu 
orice persoană sau doar cu 

cele cunoscute?

Descopăr!

EU CRED…                           CONSIDER CĂ … ÎN OPINIA MEA … PĂREREA MEA ESTE …
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3. Colorează cu roșu caseta corespunzătoare persoanei care transmite mesajul 
și cu verde caseta corespunzătoare persoanei care primește mesajul.

Lucrăm împreună!

În data de 15 februarie se 
sărbătorește Ziua Internațională 
a Demonstrațiilor pentru Pace. 

● Crezi că dacă oamenii ar 
comunica mai mult, ar fi pace în 
lume?

Vreau să știu!

4. Identifică, în cadranul de mai jos, cuvinte 
care exprimă formule de politețe:

BUNĂ!            SALUT! MULȚUMESC!

LA REVEDERE!    TE ROG!
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20 – ASCULT CU ATENȚIE!

2. Participă, folosind întregul corp, la jocuri de rol prin care transmiți mesaje în 
următoarele situații:

1. Atunci când comunici cu cineva, tot corpul tău vorbește. Transmite mesaje cu 
ajutorul părților corpului. Stabilește corespondența, după model.

 Exemplu: Atunci când strâmb din nas, vreau să transmit că ceva nu îmi place.

Provocare

Exersez!

Ca să comunici bine cu cei din 
jurul tău, este necesar să te 

implici, să asculți cu atenție și să 
arăți că înțelegi opiniile și 

emoțiile celorlalți. Arată respect 
persoanelor care comunică cu 

tine!

Tu îi asculți cu atenție pe cei cu 
care comunici?

Descopăr!

Ai câștigat un concurs.

Ai pierdut un obiect drag.

Primești o veste bună.
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3. Descoperă cum poți asculta activ atunci când comunici. Colorează 
corespunzător.

Lucrăm împreună!

În fiecare zi comunicăm cu cei 
din jur. Nu putem trăi fără 
comunicare!

● Tu cum comunici cu jucăriile 
tale?

● Dar cu animalele de companie?
● Dar cu plantele?

Vreau să știu!

4. Participă, alături de colege/colegi, la jocuri de rol în care să joci, pe rând, rolul 
de vorbitor și ascultător.

Privește persoana cu 
care vorbești!

Poziționează întregul 
corp către interlocutor!

Respectă ceea ce spune 
cealaltă persoană!

Gândește-te la ceea ce 
se discută!

Ascultă persoana care 
vorbește!

Menține picioarele 
liniștite pe podea!

Ține mâinile pe lângă 
corp sau într-o poziție 
care să nu deranjeze 

partenerul de discuții!

Nu vorbi și nu mormăi!

Povestești unui coleg/unei colege 
despre familia ta.

Asculți o întâmplare din vacanță, trăită 
de un coleg/ o colegă.

Discuți cu un coleg/o colegă despre 
jucăriile preferate.
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21 – PRIETENI BUNI

2. Desenează unul dintre prietenii tăi sau una dintre 
prietenele tale. Explică de ce este prietenul/prietena ta.

1. Privește imaginile și descoperă copiii care sunt buni prieteni și pe cei care nu 
sunt prieteni.

 Desenează în cercuri unul dintre chipurile potrivite.

Provocare

Exersez!

Prietenii se ajută la nevoie.
Ei se încurajează și se sprijină 

reciproc.
Prietenii au încredere unii în 

ceilalți.
Un prieten bun se bucură pentru 

succesul tău.
Prietenii adevărați îți sunt alături 

la bine și la greu.

Cine sunt prietenii tăi? 
De ce consideri că îți sunt 

prieteni?

Descopăr!
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3. Descoperă, în imaginile următoare, trăsăturile unui bun prieten/ unei bune 
prietene. Identifică cuvântul potrivit fiecărei imagini sau găsește tu un alt 
cuvânt.

Lucrăm împreună!

Prietenii tăi pot fi adulți sau copii. 
În fiecare zi ar trebui să 
aniversăm Ziua prieteniei.

● Tu ai prieteni copii? Dar prieteni 
adulți?

● Cine sunt aceștia?
● La ce activități participați  

împreună?

Vreau să știu!

4. Realizează un desen prin care să arăți cum poți fi un bun prieten / o bună 
prietenă.

ÎMPARTE

OFERĂ

AJUTĂ

ZÂMBEȘTE

ASCULTĂ

COMUNICĂ

SE JOACĂ



466

22 – CUM ȘI CU CINE COLABOREZ?

2. Colorează personajele. Alcătuiește o propoziție potrivită. Tu cu cine răsfoiești 
sau colorezi cărți?

1. Încercuiește imaginile în care copiii interacționează potrivit. Alcătuiește câte 
o propoziție despre fiecare situație.

Provocare

Exersez!

Între persoanele care 
interacționează există asemănări, 

dar și deosebiri.
Aceștia acceptă diferențele dintre ei 

și învață unii de la ceilalți.
Două persoane asemănătoare nu 

colaborează în mod obligatoriu mai 
bine.

Tu cu cine interacționezi mai bine: cu 
adulți sau copii, cu fete sau băieți? 

Descopăr!
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3. Împreună cu un coleg / o colegă, discută despre comportamentul copiilor din 
imaginile următoare. Oferă-le, apoi, recomandări.

Lucrăm împreună!

Ziua de 13 martie a fost 
declarată Ziua Mondială a 
Plantațiilor Forestiere.

● Tu cum protejezi pădurea 
împreună cu alte persoane?

Vreau să știu!

4. Discută cu un coleg/o colegă. Desenează o față veselă         în dreptul 
personajelor cu care ai dori să interacționezi, să îți fie prietene. Explică 
alegerile tale.
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23 – ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI BUNI!

2. Desenează și tu o situație în care ai făcut o faptă bună împreună cu altă 
persoană.

1. Descoperă de ce oamenii pot fi mai buni împreună. Alcătuiește câte o 
propoziție potrivită fiecărei imagini.

Provocare

Exersez!

Oamenii interacționează cu 
ușurință. Împreună pot face 

lucruri importante: se pot ajuta, 
sfătui, juca, învăța, sprijini și 

multe altele.

Tu ce fapte bune faci împreună 
cu ceilalți?

Descopăr!
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3. Colorează imaginea în care copiii protejează natura. Explică alegerea ta. 
Împreună cu un coleg / o colegă, oferă sfaturi pentru protejarea naturii.

Lucrăm împreună!

Ziua de 21 martie a fost 
declarată Ziua Internațională 
pentru Eliminarea 
Discriminării Rasiale. 

● Tu cum interacționezi cu colegii 
tăi care aparțin altei etnii?

Vreau să știu!

4. Discută cu un coleg/o colegă. Marchează cu  imaginile pe care le consideri √

potrivite și cu  imaginile nepotrivite. Explică alegerile tale.X
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24 – PROIECTUL ”JOC ȘI FAPTE BUNE” 

Împreună, oamenii pot face multe fapte 
bune. La școală vei întâlni adulți și copii 

dornici să interacționeze cu tine și să 
faceți împreună lucruri bune. De 

asemenea, vei întâlni copii care au 
nevoie de ajutor. Este important să știi 

cum să te implici.

Natura în culori. Colorează imagini 
despre protejarea mediului. 

1. De ce?

3. Cum?

2. Ce?

Participă la jocuri prin care poți face 
fapte bune!

Micii grădinari. Îngrijește plantele 
din grădina școlii!

Micii grădinari. Creează în sala de 
clasă un mic spațiu verde! Îngrijește 
plantele!

Propune împreună cu ceilalți colegi și doamna profesoară jocuri prin care 
puteți face fapte bune.

Realizează împreună cu 

ceilalți colegi o expoziție 

cu toate lucrările.
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Participă la jocuri de rol în care să 
ajuți un coleg / o colegă.

Nu uita că 
Joc și fapte bune 
înseamnă:

√ Să fi un bun prieten și coleg / o 

bună prietenă și colegă!

√ Să-i ajuți pe cei care au nevoie!

√ Să faci fapte bune pentru 

oameni, animale, plante, 
planetă, natură!

√ Să le zâmbești celor din jur!

Spunem STOP 
consumului 
excesiv de apă și 
electicitate! 

Povestește colegilor tăi 
despre importanța reducerii 
consumului de apă și a 
consumului de energie 
electrică.

Colorează 
imaginile.

Împreună 
protejăm 
animalele! 
Desenează 

animăluțe de companie 
care au nevoie de ajutor. 
Spune cum le poți ajuta. 
Discută cu ceilalți colegi 
despre animalele voastre 
de companie.
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Privesc în ochi persoana 
care vorbește.

1. Alcătuiește 5 propoziții prin care transmiți cum poți fi un bun ascultător / o 
bună ascultătoare.

EVALUARE - CE BINE CĂ SUNTEM COLEGI! 
CE AM ÎNVĂȚAT?

2. Colorează ilustrația care arată faptele bune pe care le fac copiii împreună.
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3. Marcheazăcu ilustrațiile în care copiii colaborează, sunt prieteni și cu √ X 

ilustrațiile în care copiii nu dau dovadă de prietenie.

Cum mă simt?
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● Încurajați interacțiuni ale copiilor în grupuri mari și mici, în care 

fiecare să aibă un rol bine definit și asumat.

● Încurajați interacțiuni între copii, punând accentul nu pe rezultate, 

ci pe implicarea în rezolvarea sarcinii, pe cooperarea dintre copii.

● Propuneți activități în diade pentru a facilita comunicarea dintre 

copii.

● Organizați jocuri în care fiecare copil să aibă un rol, în raport cu 

propriile calități.

● Monitorizați interacțiunile dintre copii, evidențiați colaborarea 

pozitivă, constructivă, comportamentele prosociale, atitudinea de 

respect reciproc, întrajutorare etc.

● Oferiți copiilor posibilitatea de a exersa și roluri în contrast cu 

stereotipurile de gen.

● Încurajați copiii să accepte și părerile altora, să-i asculte, dar și 

să-și exprime opinia.

● Propuneți jocuri de rol în care copiii să participe la variate activități 

cu caracter social: la școală, la piață, la medic, în parc etc.

● Încurajați constituirea grupurilor mixte de joacă.

PROFESORI

● Citiți-le copiilor povești care evidențiază comportamente pozitive 

de interacțiune: vorbim pe rând, ne ajutăm, comunicăm, 

ascultăm etc.

● Încurajați copiii să se alăture altor copii/altui copil care se joacă 

sau care participă la o activitate specifică vârstei.

● Participați la jocuri de rol alături de copii, pentru a învăța de la 

adulți cum să comunice, să interacționeze.

● Discutați cu copiii despre prietenie, despre ce înseamnă să fii un 

prieten bun, despre nevoia de a avea un prieten, despre 

diferența dintre prieteni și colegi.

● Discutați cu copiii despre posibilele interacțiuni de la școală: cu 

cine, în ce situații, când etc.

● Oferiți copiilor posibilitatea de a interacționa în cadrul unor 

activități din sfera protecției mediului, dezvoltare durabilă, 

sănătate, alimentație sănătoasă, igienă, reducerea consumului 

de apă și energie electrică.

● Încurajați copiii să împartă cu ceilalți obiecte, idei etc.

● Facilitați interacțiunea copiilor cu adulții (personalul grădiniței, al 

viitoarei școli, rude, vecini etc.)

● Oferiți copiilor exemplu de colaborare, întărind comportamentul 

respectuos și formulele de politețe.

PROFESORI ȘI 
FAMILIE

RECOMANDĂRI PENTRU PROFESORI ȘI MEMBRII FAMILIEI
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Scop
Conștientizarea adevăratelor motive care stau la baza unei prietenii.
Dezvoltarea capacității de comunicare, de justificare a unei afirmații.
Etape
● Așezați în cerc, copiii își vor prezenta un prieten / o prietenă, 

continuând expresia:
”Prietenul meu / prietena mea se numește ..................................., 
deoarece .....................................................................................”.

● Oferiți copiilor exemple precum: ” ...deoarece m-a învățat să 
merg pe bicicletă”.

● Oferiți și alte fraze de continuat: ”Un bun prieten, întotdeauna ...”.

PRIETENUL MEU. 
PRIETENA MEA

Scop
Exersarea comunicării verbale și nonverbale în contexte variate; 
exersarea ascultării active.
Etape
● Oferiți copiilor o temă de interacțiune (Exemplu: La medic: Mă 

doare măseaua! În familie: Am primit o veste bună! )
● Stabiliți echipe de câte doi copii. Facilitați interacțiunea dintre cei 

doi, cu alternarea rolurilor.
● Insistați pe exprimarea verbală și nonverbală, pe respectul arătat 

interlocutorului etc.

MIMA

Scop
Exersarea limbajului nonverbal.
Etape
● Un copil mimează anumite obiecte, ființe, situații, în funcție de 

tema aleasă de comun acord în cadrul grupului. Copilul care 
ghicește preia rolul persoanei care mimează.

● Jocul se poate derula și sub forma unui concurs între grupe.

ACTORI ÎN 
ACȚIUNE

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI CARE FACILITEAZĂ COLABORAREA ȘI 
PRIETENIA DINTRE COPII
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Scop
Identificarea soluțiilor care să faciliteze o bună interacțiune între 
copii.
Etape
● Copiii sunt așezați într-un cerc care permite o bună vizualizare a 

tuturor.
● Profesorul emite afirmații pentru care copiii trebuie să identifice 

soluții.
● Ex: Când văd o persoană care a căzut .... o pot ajuta să se ridice 

și o pot întreba dacă totul este în regulă.
● Copiii trebuie să identifice cât mai multe soluții, urmate de jocuri 

de rol pe tema dată.
● Exemple de situații: ”Când colegul meu are nevoie de un 

creion....; Când prietena mea este tristă ...; Când prietena mea 
lovește cu piciorul plantele...; Când prietenul meu uită lumina 
aprinsă în grupul sanitar...; Când un coleg adresează cuvinte 
nepotrivite unei colege ... ”

GĂSEȘTE 
SOLUȚIA!

Scop
Conștientizarea asemănărilor și diferențelor dintre prieteni. 
Facilitatea intercunoașterii.
Etape
● Profesoara formulează un enunț: ”Găsește colegul care ... cântă 

la pian!
● Copiii identifică în rândul colegilor persoana potrivită.
● Profesoara continuă jocul, astfel încât cât mai mulți copii să fie 

identificați de colegii săi.
● Exemplele pot fi variate (Găsește colegul/colega care iubește 

animalele, care îngrijește plantele, care vorbește politicos, care îi 
respectă pe ceilalți)

GĂSEȘTE 
COLEGA sau 
COLEGUL!

Scop
Încurajarea interacțiunii dintre copii prin jocuri de rol.
Etape
● Copiii formează echipe de câte doi. Fiecare echipă primește o 

temă și trebuie să creeze o situație în care să fie actorii principali.
● Exemplu: Oferă ajutor! Cântă! Dansează! Împarte cu celălalt! 

Joacă-te!
● Copiii trebuie să interacționeze conform temei primite.
● Jocul poate continua cu formarea unor echipe mai numeroase (3-

5 copii)

ÎN ACȚIUNE!
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● Descoperi rutine în activitatea şcolară.

● Înțelegi importanţa învăţării pentru propria persoană.

● Aplici tehnici simple de învățare.

● Manifești atitudini pozitive atunci când înveți.

● Îți dezvolți limbajul, creativitatea, capacitatea de 
concentrare și atenție.

● Exersezi memoria și curiozitatea.

ÎNVĂȚ DESPRE ȘCOALĂ!

Competențe de învățare

PROIECTUL
Bine te-am găsit, Școală!

(paginile 90-91)

5
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25 – O ZI LA ȘCOALĂ

2. Colorează imaginea în care copiii s-ar putea afla la școală.

1. Marcheză cu  activitățilepe care consideri că le vei face la școală. √

Provocare

Exersez!

În curând vei merge la școală. 
Aici vei avea posibilitatea să 

înveți multe lucruri interesante, 
să te joci, să experimentezi, să 

îți faci noi prieteni, să 
interacționezi cu adulți și copii. 

Fiecare activitate la care 
participi te va ajuta să înveți 

ceva. Pentru a învăța mai ușor 
este important să îți placă și să 

participi activ, cu interes, la toate 
activitățile.

Ție îți place să înveți?

Descopăr!
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3. Unește simbolurile cu activitățile pe care consideri că le vei face la școală.

Lucrăm împreună!

În fiecare an, în luna septembrie, 
începe școala. Fiecare zi la 
școală este O Zi de Sărbătoare 
pentru că ne ajută să învățăm, 
să creștem, să ne dezvoltăm.

● Tu de ce crezi că este important 
să mergi la școală?

Vreau să știu!

4. Numerotează de la 1 la 4, activitățile de la școală, în ordinea în care crezi că 
se desfășoară.

5. Unește corespunzător activitățile cu momentul zilei.
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26 – ÎNVĂȚ SĂ ÎNVĂȚ!

3. Desenează un obiect care te ajută 
să înveți cât mai multe lucruri 
interesante. Spune cum îl folosești 
și ce ai învățat ultima data când l-ai 
utilizat.

Provocare

Exersez!

Oamenii învață toată viață, chiar și 
atunci când îmbătrânesc sau când 

greșesc. Oamenii învață
în moduri diferite. Astfel,

fiecare își descoperă talentele și
potențialul, ce-i place și ce nu-i place 

să facă.
Este important să învățăm permanent, 

oriunde ne-am afla: la școală, în 
familie, în excursie, în grupul de 

prieteni etc.

Tu unde înveți lucruri noi?

Descopăr!

1. Desenează un triunghi roșu         în dreptul obiectelor care crezi că te ajută să 
înveți la școală și un pătrat albastru       în dreptul obiectelor de joacă. 

 Spune cum te ajută să înveți fiecare obiect.

2. Pune la coș obiectele care te încurcă să înveți la școală.
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Lucrăm împreună!

În data de 7 aprilie se 
sărbătorește Ziua Mondială a 
Sănătății.

● La ce activități din grădiniță în 
care ai învățat despre sănătate 
ai participat?

Vreau să știu!

5. Colorează ilustrația care indică o activitate de învățare.

4. Colorează cu galben       persoanele care învață și cu albastru        persoanele 
care îi învață pe ceilalți. Spune la ce ore crezi că participă copiii din imagini. 
Alcătuiește propoziții despre fiecare imagine.

Exersez!
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27 – SĂ VORBIM DESPRE ȘCOALĂ ȘI ÎNVĂȚARE!

2. Participă la un concurs pe echipe. Formulează cât mai multe propoziții 
inspirate din imaginea următoare. Câștigă echipa care a formulat cele mai 
multe propoziții corecte.

Provocare

Exersez!

Descopăr!

1. Desenează, în fiecare casetă, unul dintre chipuri, în funcție de cât de mult îți 
place să participi la activitățile din imagini. 

 Spune ce înveți la fiecare activitate.

La școală comunici cu multe 
persoane, copii și adulți. Este 

important să te exprimi corect și 
politicos. 

La școală, limbajul tău se va 
îmbogăți. Dacă vei citi în fiecare 
zi, vei învăța foarte multe cuvinte 
noi și te vei exprima cu ușurință.

Ție îți place să povestești ? 

Dar să răsfoiești cărți?
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Lucrăm împreună!

În data de 22 aprilie se 
sărbătorește Ziua Mondială a 
Pământului.

● Spune cum puteți tu și colegi tăi 
să aveți grijă de planeta Pământ.

Vreau să știu!

4. Participă la jocuri de rol alături de colegii tăi/colegele tale.

Exersez!

3. Stabilește împreună cu ceilalți colegi la ce activități/jocuri puteți participa în 
timpul pauzei, la școală. 

 Alege trei activități, desenând în dreptul lor câte o steluță galbenă. 
 Prezintă activitatea preferată.

Povestești unui coleg/unei colege de 
ce aștepți cu nerăbdare să mergi la 
școală.

Vorbești cu o colegă/un coleg despre 
cum crezi că va arăta școala ta.

Povestești unui coleg/unei colege 
despre un lucru important pe care l-ai 
învățat de curând.
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28 – E BINE SĂ FIU CURIOS/CURIOASĂ?

3. Desenează una dintre pasiunile tale din timpul liber.
 Prezintă colegilor tăi acestă pasiune.

Provocare

Exersez!

Descopăr!

1. Colorează cu portocaliu cercurile din dreptul activităților din grădiniță la care 
îți place să participi. 

 Motivează alegerile tale.

Fiecare persoană are propriile 
interese, pasiuni și curiozități. 

Nu este greșit să fii 
curios/curioasă! Este important 
să cauți răspunsuri la întrebările 

tale, respectându-i pe ceilalți.

Tu ce pasiuni ai? Dar curiozități? 
Care este ultimul lucru pe care l-
ai aflat în legătură cu care aveai 

curiozități?

2. Colorează cu verde cercurile din dreptul activităților de la școală care îți 
stârnesc curiozitatea. 

 Motivează alegerile tale.
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Lucrăm împreună!

În data de 7 mai aniversăm Ziua 
Mondială a Radioului.

● Tu asculți vreo emisiune la 
radio?

● Care este acesta? 
● Ce înveți din această emisiune 

radio?

Vreau să știu!

5. Desenează o temă/activitate sau un obiect/ sport în legătură cu care ai foarte 
multe curiozități

Exersez!

4. Notează cu cifre de la 1 la 9 temele despre care vrei să afli cât mai multe 
lucruri la școală.  Cifra 1 reprezintă activitatea în legătură cu care ești cel mai 
curios/ cea mai curioasă.
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29 – SUNT ATENT/ATENTĂ, DECI ÎNVĂȚ!

2. Completează puzzle-ul cu piesele care lipsesc. Unește corespunzător, după 
model.

Provocare

Exersez!

Descopăr!

1. Încercuiește cu un creion colorant cât mai multe diferențe dintre imaginile 
următoare.

Pentru a învăța cât mai multe lucruri 
este important să îți concentrezi atenția. 

La școală, poți afla multe lucruri 
interesante și poți găsi soluții pentru 
multe jocuri sau activități dacă ești 

atent/atentă în timpul unei explicații, 
unei conversații sau când interacționezi 

cu ceilalți.

Tu îți concentrezi atenția cu ușurință? 
La ce tipuri de activități ești mai 

atent/atentă?



487

Lucrăm împreună!

Ziua de 7 mai a fost declarată 
Ziua Internațională a Crucii 
Roșii.

● Tu ce știi despre Crucea Roșie?
● Către cine își îndreaptă atenția 

persoanele care lucrează la 
această organizație?

Vreau să știu!

4. Completează, apoi colorează desenul după ilustrația de mai jos.

Exersez!

3. Marcheză cu  imaginile în care copiii manifestă atenție. Discută cu ceilalți √

colegi despre cât de important este să fii atent/atentă la școală.
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30 – SUNT CREATIV/CREATIVĂ!

2. Completează desenele, după imaginația ta. Ce ai desenat?

Provocare

Exersez!

Descopăr!

1. Ce poți face cu un cerc? Completează cercurile, după imaginația ta. Spune ce ai 
creat.

Oamenii gândesc diferit și sunt 
creativi. Este important să vezi 
lucrurile dincolo de ceea ce par. 
Imaginația te ajută să te dezvolți.                                                      

Ai grijă, să nu dai dovadă de 
prea multă imaginație atunci 

când trebuie să respecți regulile!

Tu în ce domeniu ești o 
persoană creativă?
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Lucrăm împreună!

Ziua de 18 mai a fost declarată 
Ziua Sportului și Ziua 
Internațională a Muzeelor.

● Tu ce muzeu ai crea, dacă ar fi 
posibil?

● Ce sport care nu există ai vrea 
să practici? Inventează-l tu!

Vreau să știu!

4. Dădovadă de creativitate! Găsește soluții pentru a rezolva următoarele 
situații:

Exersez!

3. Desenează, împreună cu ceilalți colegi, un iepuraș, folosind doar formele 
date. 

Continuă 
povestea: 

”A fost odată ca 
niciodată, un 
balon care 
mergea pe 
bicicletă...”

Vrei să convingi pe cineva 
să îți dea 10 lei.

La ora de Comunicare 
trebuie să alcătuiești o 
propoziție formată din 

cuvintele: soare și pătrat.

Te prezinți: ești un 
animăluț.
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31 – PROIECTUL ”BINE TE-AM GĂSIT, ȘCOALĂ!” 

Peste puțin timp, vei deveni 
școlar/școlăriță! Este important să 

cunoști înainte școala la care vei merge. 
Astfel, îți va fi mai ușor să te descurci, 
să cunoști regulile și să afli ce lucruri 

interesante se întâmplă la școală.

1. De ce?

3. Cum?

2. Ce?

Participi alături de colegii tăi la o 
vizită la școală!

Respectă regulile de circulație pe drumul 
spre școală! Respectă regulile de politețe 
la școală!

Pregătește-te, împreună cu ceilalți colegi și doamna profesoară, să faci 
cunoștință cu școala ta!

Pregătește mici surprize pentru cei 
cu care te vei întâlni la școală, 
precum desene!

Vizitează școala! 

Află unde se află sălile 
de clasă, grupul sanitar, 
biblioteca, sala de sport, 

locul de joacă etc.
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Desenează și tu o uniformă pe care 
ai prefera să o îmbraci când vei fi 
școlar/școlăriță!

Află care este ținuta vestimentară 
pentru activitatea din clasă și pentru 
orele de educație fizică și sport.

Discută despre 
programul unei 
zile și obiectele 
de studiu. Cere 
un orar al clasei 
pregătitoare!

Discută cu profesorii și elevii despre 
drepturile și resonsabilitățile 
școlarilor, despre activitățile școlii: 

excursii, sporturi practicate, proiecte etc.

Participă la jocuri de rol în care să 
respecți regulile școlii (salută, șterge 
tabla, udă florile, ajută, păstrează 

curățenia etc.)

Află care sunt 
obiectele 
școlarului pe 
care le vei 
folosi în clasa 
pregătitoare. 
Colorează-le!
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1. Răspunde la următoarele întrebări.

EVALUARE - MĂ BUCUR SĂ ÎNVĂȚ! CE AM ÎNVĂȚAT?

2. Numește fiecare sport ilustrat. Colorează activitatea sportivă pe care ți-ar plăcea 
cel mai mult să o practici la școală.

Cel mai bun lucru învățat la grădiniță 
este …

Îmi place foarte mult să învăț despre 
…

Atunci când învăț ceva nou, mă simt 
…

Vreau să învăţ deoarece …

3. Colorează cât mai creativ declarația ta despre învățare!

VREAU SĂ ÎNVĂȚ!
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Cum mă simt?

6. Desenează o activitate din 
grădiniță la care ai participat și 
ai învățat ceva interesant.

5. Desenează două obiecte care 
te ajută să înveți.

4. Desenează o inimioară roșie       în dreptul ilustrațiilor care indică o activitate 
în care copiii învață, sunt creativi, sunt atenți.
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● Practicați cu copiii activități de observare a schimbărilor din jur, 

încurajându-i să adreseze întrebări.

● Utilizați metoda Știu! Vreau să știu! Am învățat! pentru variate 

teme de interes pentru copii.

● Organizați mici cluburi sau colțuri de interes din domeniul științei 

în sala de clasă.

● Realizați mici experimente cu copiii (ex: creșterea plantelor, 

combinații de culori, materiale etc.).

● Propuneți copiilor mici proiecte pe care să le organizeze singuri 

(ex: sărbătorirea unui coleg).

● Încurajați copiii să inventeze jocuri.

● Oferiți sprijin suplimentar copiilor cu cerințe educaționale speciale.

● Oferiți șansa copiilor de a-și exprima opinia în cadrul diverselor 

activități.

● Încurajați zilnic copiii să prezinte în fața grupului întâmplări, jocuri, 

filme, povești, încurajând limbajul verbal și nonverbal.

PROFESORI

● Urmăriți cu copiii emisiuni de știință și posturi TV din domeniile 

științei, accesibile vârstei copiilor; urmăriți activ aceste emisiuni, 

oferind explicații și răspunzând la întrebări.

● Încurajați copiii să descopere, să caute și apreciați efortul depus.

● Oferiți copiilor materiale interesante (enciclopedii, reviste, cărți) 

adecvate vârstei copiilor.

● Inițiați vizite la muzee, parcuri, grădina zoologică sau botanică și 

discutați cu cei mici despre viața plantelor și animalelor.

● Oferiți copilului posibilitatea de a vă acompania și observa atunci 

când realizați variate activități.

● Răspundeți cu răbdare întrebărilor copilului, oferind informații 

suplimentare.

● Oferiți copiilor, cu diverse ocazii, daruri utile, care să dezvolte 

creativitatea, curiozitatea, să educe atenția etc.

● Utilizați întrebări deschise în conversațiile cu copiii, în care să 

încurajați formularea răspunsurilor elaborate.

● Încurajați reutilizarea deșeurilor, colectarea selectivă, reducerea 

consumului de resurse.

● Fiți flexibili în realizarea unor sarcini cu copiii, astfel încât să 

devină creativi și să găsească soluții variate.

● Realizați cu copiii exerciții de ascultare (a altor persoane, la radio 

etc.) în diverse momente ale zilei.

PROFESORI ȘI 
FAMILIE

RECOMANDĂRI PENTRU PROFESORI ȘI MEMBRII FAMILIEI
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Scop
Dezvoltarea limbajului, comunicării, curiozității și a imaginației.
Etape
● Realizați cu copiii mici experimente precum: combinații de culori, 

de materiale, alimente etc.
● Inițiați jocuri de rol de tipul ”Reporter – cercetător”

● Reporterul adresează întrebări despre noul produs.
● Cercetătorul prezintă descoperirea, modul cum a fost obținut 

noul produs, utilizarea acestuia și utilitatea lui.

MICUL 
CERCETĂTOR

Scop
Dezvoltarea creativității prin artă.
Etape
Varianta 1
● Solicitați copiilor să recite versuri cunoscute din repertoriul 

specific preșcolarilor.
● Cereți copiilor ”să cânte” versurile, utilizând o linie melodică 

inventată sau cunoscută.
Varianta 2
● Solicitați copiilor să transforme obiecte în instrumente muzicale.
● Interpretați un cântec cunoscut, fiind acompaniați de noua 

orchestră.

ATENȚIE, 
ACȚIUNE!

Scop
Exersarea atenției. Corelarea unor informații din sfera de interes a 
copiilor.
Etape
● Profesoara transmite copiilor sarcini rapide care necesită atenție.
 Ex: Atingeți vârful nasului cu degetul mic de la mâna dreaptă.
 Ex: Puneți mâna stângă pe un obiect albastru.
 Ex: Desenați cu piciorul drept în aer un triunghi.
 Ex: Priviți tabloul poziționat deasupra ușii.
 Ex: Spuneți câte ghivece cu flori sunt în sala de clasă.

CREATORII DE 
MUZICĂ

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI CARE FACILITEAZĂ ÎNVĂȚAREA
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Scop
Dezvoltarea atenției, creativității, limbajului și a comunicării.
Etape
● Profesoara începe să spună o poveste inventată.
● Fiecare copil va adăuga 1-2 propoziții la această poveste până 

când toți copiii vor fi implicați în crearea noii povești.
● Ursulețul Yan trăia singur în pădure. Într-o zi .... Ex.  a întâlnit o 

vulpe. Vulpea era roșie ca focul. Ursul i-a cerut .... să meargă 
împreună la cules de mure. Aici ....

● Activitatea poate fi continuată cu discuții pe marginea acțiunii 
personajelor, trăsăturilor acestora, mesajul poveștii etc.

● De asemenea, povestea poate fi transpusă în imagini cu ajutorul 
desenelor realizate de copii pe secvențe repartizate către grupuri 
mici de copii.

POVESTEA 
FĂRĂ FIR

Scop
Dezvoltarea creativității, limbajului și a comunicării.
Etape
Varianta 1
● Se solicită copiilor schimbarea finalului unor povești cunoscute.
Varianta 2
● Se solicită crearea unei povești după imagini date.
Varianta 3
● Se povestește și se distribuie unor copii rolurile specifice 

personajelor.
● Copiii trebuie să transforme personajul din poveste, pe care îl 

reprezintă, într-un alt personaj, în funcție de preferințele sale.
● Se reia povestea, cu noile personaje; noua poveste va fi foarte 

interesantă, mai ales dacă unele personaje pozitive vor deveni 
negative.

CREATORII DE 
POVEȘTI

Scop
Încurajarea comunicării nonverbale, dezvoltarea limbajului, 
creativității și atenției.
Etape
● Solicitați copiilor să cânte un cântec cunoscut sau să recite o 

poezie sau să spună o poveste.
● Reluați cântecul, poezia sau povestea, cu respectarea anumitor 

reguli care interzic limbajul verbal.
● Ex. Interpretați melodia X doar cu ajutorul dansului sau utilizând 

mimica și gestica sau prin desen.

JOCUL DESPRE 
”NU AI VOIE!”
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SUNT PREGĂTIT(Ă) SĂ MERG LA ȘCOALĂ!

Recapitulare și evaluare finală

Comunic cu ceialți!

Respect regulile de comunicare!

Știu să ascult!

Sunt un bun prieten/o bună 

prietenă!

Învăț să învăț!

Sunt creativ/creativă!

Sunt atent/atentă!

Sunt curios/curioasă să descopăr 

școala mea!

Mă cunosc mai bine! 

Știu să mă prezint!

Mă apreciez!

Îi apreciez pe ceilalți!

Mă bucur să merg la școală!

Știu cum să îmi alung tristețea!

Îmi controlez frica!

Îmi stăpânesc furia!

Recunosc diferențele dintre 

oameni!

Știu că toți oamenii au drepturi!

Îi respect pe ceilalți!

Îi ajut pe cei din jurul meu!6
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1.  Ascultă ”Povestea lui Dunguță”.

Provocare

Exersez!

2. Colorează-l și tu pe Dunguță.

32 – RECAPITULARE FINALĂ. 
ÎN CURÂND VOI MERGE LA ȘCOALĂ! 

A fost odată un iepuraș vărgat pe nume 
Dunguță. Blana lui pufoasă avea dungi albe 
cu negru. Era drăguț și interesant, dar 
Dunguță era tare supărat. Suferea mult 
pentru că nu arăta și el ca ceilalți iepuri din 
curte. Dunguță voia să aibă blana albă, 
neagră sau gri ca prietenii lui.

Ceilalți iepuri îl apreciau și îl invitau la joacă. 
De câte ori era nevoie de un conducător de 
joc, Dunguță era preferatul tuturor pentru că 
îl deosebeau ușor  în mulțime.

Pentru a-i bucura pe ceilalți, Dunguță a învățat să facă multe lucruri interesante: stătea în 
două lăbuțe, sărea, se prefăcea că râde sau că plânge. 

Toți iepurașii râdeau și se distrau în compania lui.

La finalul zilei, însă, iepurașul vărgat era trist și suferea în tăcere. Nu mai suporta să fie diferit 
de ceilalți. Nu înțelegea de ce tocmai lui i se întâmplase să fie altfel.
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3. Încercuiește emoția pe care o 
trăia Dunguță de câte ori își 
aducea aminte că nu arată ca 
ceilalți iepurași.

4. Desenează chipul trist al lui 
Dunguță.

Într-o zi, Dunguță s-a hotărât să plece de acasă. Voia să se ascundă, să nu-l mai vadă nimeni. 
Se considera ciudat și se temea că ceilalți îl vor alunga din curte. Pe drum s-a întâlnit cu pisica 
din vecini care l-a salutat:

- Bună, Dunguță? Ce mai faci? 
- Bine! a răspuns el trist și a plecat mai departe.

Păsările l-au salutat bucuroase.
- Salutare, Dunguță! Ai plecat la plimbare? au întrebat ele.
- Da, a răspuns trist iepurașul, și a luat-o la fugă.

Deși prietenii săi îl salutară cu bucurie, el totuși nu voia să vorbească cu nimeni.

5. Colorează animalele care l-au 
salutat respectuos pe Dunguță. 

6. Încercuiește emoția cu care l-au 
salutat păsările pe Dunguță.



4100

 Ajuns în dreptul unui râu, Dunguță s-a privit ca-ntr-o oglindă. Se vedea urât și ciudat. 
Nu mai suporta. Voia să fie ca ceilalți. Dar cum să-și schimbe blana?
 Dintr-o dată, s-a gândit să se deghizeze într-un iepure oarecare. S-a tăvălit prin mâlul 
de la marginea apei și iată un iepure nou de culoare gri.
 Fericit, Dunguță a plecat spre casă, cu gândul să-și schimbe identitatea. În drum spre 
casă, s-a întâlnit din nou cu păsările care acum l-au salutat, fără să știe cine este:

- Bună ziua, Iepure!
- Bună ziua, a răspuns el, fericit că identitatea lui nu fusese descoperită. 

 Nici pisica vecinilor nu l-a recunoscut.
- Bună, Iepure!
- Salut! a răspuns cu bucurie iepurașul.

 Acum nu mai era Dunguță... era un iepure oarecare, dar la fel ca ceilalți.

7. Colorează-l pe noul Dunguță. Ce  
nume crezi că i se potrivește?

8. Încercuiește emoția pe care o 
simte acum Dunguță.

 Acasă, noul Dunguță, a fost bine primit de ceilalți iepurași. Aceștia, însă, erau foarte  
triști. Le era dor de Dunguță. Toată ziua vorbeau numai despre el.
 - Dacă ar fi fost Dunguță aici, ce bine ne-am fi distrat. El mereu ne spunea   glume și 

ne înveselea, a spus un iepuraș trist.
 - Oare unde o fi? Mi-e frică să nu fi pățit ceva, spuse altul.
 - Eu sunt furios pentru că nu am reușit să-l opresc.
 Deodată a început ploaia. Apa a curățat blana lui Dunguță.
 - Dunguță, tu ești? au întrebat iepurașii bucuroși în cor. Ce bine că ești aici! Tu ești 

prietenul nostru și nu vrem să mai pleci.
Pentru prima dată, Dunguță era fericit pentru că era vărgat. A înțeles că tocmai acest 
lucru îl făcea special. Nu arăta ca ceilalți, dar era iubit și apreciat de toți prietenii lui. 
Ceilalți aveau nevoie de ajutorul lui. Acum nu se mai temea să fie el însuși: un iepuraș 
vărgat, pe nume DUNGUȚĂ.
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9. Încercuiește emoțiile pe care le 
simțeau ceilalți iepurași când au 
crezut că Dunguță nu se va mai 
întoarce.

10. Încercuiește emoția pe care o 
simt Dunguță și prietenii lui după 
regăsire.

Descopăr!

În curând vei merge la școală! Este important să ai încredere în tine și să te accepți așa 
cum ești. Dacă tu ești mulțumit(ă) cu tine, și ceilalți te vor respecta.

Nu uita să-i respecți pe ceilalți și să-i ajuți la nevoie. Comunică cu cei din jur, ascultă-i și 
încearcă să-i înțelegi. Fii un prieten bun!

La școală vei învăța și experimenta multe lucruri noi și interesante. Fii atent(ă), creativ(ă) 
și curios/curioasă! Întreabă dacă nu înțelegi, cere ajutor dacă nu te descurci!
Este OK să fii diferit(ă), să fii curios/curioasă, să întrebi și să ceri ajutor!

11. Spune ce a învățat Dunguță din această întâmplare? Tu ce ai învățat?

12. Transformă fiecare iepuraș într-unul special. Colorează-i diferit, astfel încât să fie 
speciali.
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1. Privește imaginea. Încercuiește emoțiile pe care crezi că le simt copiii care 
merg la școală.

33 – Evaluare finală. 
În curând voi merge la școală! Ce am învățat?

2. Realizează un desen cu tine mergând la școală. Încercuiește emoția pe 
care o simți când te gândești că vei începe școala.

3. Imaginează-ți că aceștia vor fi colegii tăi de școală. Completează chipurile 
copiilor, astfel încât să fie cât mai diferiți.
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4. Colorează obiectele școlarului.

5. Marchează cu  imaginile în care școlarii comunică, se ajută și se respectă,  √

iar cu  imaginile în care școlarii nu dovedesc respect și nu comunică corect. X
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ȘCOALA MEA CLASA MEA

EU, AȘA CUM SUNT EU, ȘCOLAR

GHIOZDANUL MEU COLEGUL MEU / COLEGA MEA

6. Realizează desene, respectând indicațiile.
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