
Proceduri: conversație, explicație, întrebări și răspunsuri, acțiuni practice, recitare.

Materiale pentru a realiza cadouri, cum ar fi : cartoane, tempera, hârtie colorată, benzi, bandă 
adezivă, lipici, îmbrăcăminte și panglici pentru păpuși etc.

Alte resurse: ziare și reviste.

Generozitatea este defi nită ca înclinarea sau tențința spiritului de a plasa buna cuviință înaintea 
folosului și interesului, arătând nobilitate, valoare și efort în acțiunile difi cile. 

O persoană generoasă este nobilă și deschisă. Este necesară educarea acestor valori în cazul 
copilului mic, și cel mai bun mod de a face acest lucru este prin exemplul personal al educatorilor.

Există mai multe activități care se pot face cu elevii, cu scopul de a modela această valoare la ei, 
de exemplu, încurajându-i să fi e generoși cu alții sau să împartă jucăriile lor cu ceilalți într-un joc.

Pentru a încuraja formarea acestei calități, putem crea mai multe activități pedagogice sau să utilizăm 
resurse diferite, cum ar fi  conversațiile, poveștile, anecdotele, dramatizările, păpușile, pozele, cântecele 
etc., prin care putem consolida obiectivele propuse.

VALORI ETICE 3-6
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10-15 minute 
fi ecare parte

GENEROZITATE-
CUM SUNT OAMENII 
GENEROȘI?

Dezvoltarea cunoștințelor copiilor despre generozitate și cât de mulți oameni acționează gener-
os. Să se dezvolte în copii sentimente pozitive față de generozitate.



Înțelegerea acțiunilor bune sau rele în performanța celorlalți sunt considerate importante pentru 
formarea copiilor mici. De aceea, noi trebuie să profi tăm de anumite situații care apare în cursul unei 
zile, pentru a-i face să observe acest acțiuni la alții. 

În acest fel, ei vor ști că sunt generoși când își împart jucăriile, dulciurile sau se ajută reciproc 
când manifestă o anumită tendință de a da ceva de la ei înșiși. 

Marea sensibilitate emoțională a copilului la această vârstă este folosită pentru a structura activitățile   
astfel încât să lase întotdeauna o experiență afectivă durabilă.
(IMAGINEA NUMĂRUL 1)

Prima parte

Educatorul va explora printr-un dialog dacă cei mici cunosc deja noțiunea de generozitate. El poate 
pune următoarele întrebări: 

Poți să-mi spui ce este generozitatea? 
Știți cum acționează o persoană generoasă?
Ați întâlnit pe cineva care este generos?
Îmi poți spune vreo poveste despre un caracter generos?

Pe baza răspunsurilor educatorul va explica ce este generozitatea și modul în care oamenii acționează 
generos; de asemenea, el va da exemple de oameni care sunt bine cunoscuți pentru această calitate 
remarcabilă, sau personaje de poveste sau desene animate.

El rezumă această parte, explicându-le copiilor că oamenii generoși nu sunt cei care dau lucruri de 
care nu au nevoie, pentru că au din abundență din acelea, ci aceia care împart puținul pe care îl au. 
De exemplu dacă voi aveți foarte multe dulciuri și dați din ele și altui copil, acastă este o fapta bună, 
dar adevărata faptă generoasă ar fi  dacă ați avea doar o ciocolată și ați împărți-o cu celălat copil. 

Partea a doua

Educatorul îi va invita pe cei mici pentru a face cadouri și a repara jucării pentru copiii care au nevoie 
de ele (de exemplu, grupurile sociale defavorizate din comunitate).

În primul rând, el va vorbi cu copiii despre importanța de a face jetoane pentru a le da copiilor care au 
nevoie de ele, explicându-le că este un bun exemplu de generozitate.
Mai târziu, el va arăta cum să facă un jeton, un marcator sau un alt simbol și, de asemenea, le arată 
unul sau mai multe modele.

De asemenea, el va arăta cum să repare unele dintre jucăriile colectate,  de exemplu, înlocuirea unui 
braț al păpușii, să pieptene părul, și să pună o panglică pe ea, să pună haine noi etc.

Va fi  pregătită o masă cu resursele necesare pentru realizarea jetoanelor 

Partea a treia 

Educatorul va citi mai multe situații care apar în viața de zi cu zi, el va prezenta imagini (din 
reviste sau ziare) care le refl ectă și îi va întreba pe copii:

(IMAGINEA NUMĂRUL 2)

Ce ai face?

Generozitatea este definită ca înclinarea sau tențința spiritului de a plasa buna cuviință înaintea folosului și
interesului, arătând nobilitate, valoare și efort în acțiunile dificile. 

O persoană generoasă este nobilă și deschisă. Este necesară educarea acestor valori în cazul copilului mic, și
cel mai bun mod de a face acest lucru este prin exemplul personal al educatorilor.

Există mai multe activități care se pot face cu elevii, cu scopul de a modela această valoare la ei, 
de exemplu, încurajându-i să fie generoși cu alții sau să împartă jucăriile lor cu ceilalți într-un joc.

Pentru a încuraja formarea acestei calități, putem crea mai multe activități pedagogice sau să utilizăm resurse 
diferite, cum ar fi conversațiile, poveștile, anecdotele, dramatizările, păpușile, pozele, cântecele etc., prin care 
putem consolida obiectivele propuse.

Înțelegerea acțiunilor bune sau rele în performanța celorlalți sunt considerate importante pentru formarea 
copiilor mici. De aceea, noi trebuie să profităm de anumite situații care apare în cursul unei zile, pentru a-i face 
să observe acest acțiuni la alții.

În acest fel, ei vor ști că sunt generoși când își împart jucăriile, dulciurile sau se ajută reciproc 
când manifestă o anumită tendință de a da ceva de la ei înșiși.

Marea sensibilitate emoțională a copilului la această vârstă este folosită pentru a structura activitățile   astfel 
încât să lase întotdeauna o experiență afectivă durabilă.
(IMAGINEA NUMĂRUL 1)

Prima parte

Educatorul va explora printr-un dialog dacă cei mici cunosc deja noțiunea de generozitate. El poate pune 
următoarele întrebări:

Poți să-mi spui ce este generozitatea? 
Știți cum acționează o persoană generoasă?
Ați întâlnit pe cineva care este generos?
Îmi poți spune vreo poveste despre un caracter generos?

Pe baza răspunsurilor educatorul va explica ce este generozitatea și modul în care oamenii acționează generos; 
de asemenea, el va da exemple de oameni care sunt bine cunoscuți pentru această calitate remarcabilă, sau 
personaje de poveste sau desene animate.

El rezumă această parte, explicându-le copiilor că oamenii generoși nu sunt cei care dau lucruri de care nu au 
nevoie, pentru că au din abundență din acelea, ci aceia care împart puținul pe care îl au. De exemplu dacă voi 
aveți foarte multe dulciuri și dați din ele și altui copil, acastă este o fapta bună, dar adevărata faptă generoasă
ar fi dacă ați avea doar o ciocolată și ați împărți-o cu celălat copil. 

Partea a doua

Educatorul îi va invita pe cei mici pentru a face cadouri și a repara jucării pentru copiii care au nevoie de ele 
(de exemplu, grupurile sociale defavorizate din comunitate).

În primul rând, el va vorbi cu copiii despre importanța de a face jetoane pentru a le da copiilor care au nevoie de 
ele, explicându-le că este un bun exemplu de generozitate.
Mai târziu, el va arăta cum să facă un jeton, un marcator sau un alt simbol și, de asemenea, le arată unul sau 
mai multe modele.

De asemenea, el va arăta cum să repare unele dintre jucăriile colectate,  de exemplu, înlocuirea unui braț al 
păpușii, să pieptene părul, și să pună o panglică pe ea, să pună haine noi etc.



- Dacă ai avea doar o singură ciocolată și fratele tău mai mic sau un coleg de clasă ar cere-o.
- Dacă ai jucării și un alt copil care nu are va cere una.
- Dacă vezi pe stradă un copil desculț pentru că părinții lui nu îi pot cumpăra pantofi .
- Dacă un copil sau o persoană în vârstă are nevoie de ceea ce ai.
- Dacă ai niște haine, obiecte sau alt lucru de care o altă persoană are nevoie și nu are bani să 
le cumpere.

Educatorul poate adăuga toate situațiile pe care le consideră potrivite atâta timp cât se referă la 
valoarea care este dezvoltată: generozitatea.

Partea a patra
Educatorul explică activitatea copiilor:

Acesta este un joc în care copiii vor forma 
grupuri de câte cinci (sau mai mult/mai 
puțin), pentru aceasta, ei se vor vor uita 
sub scaunele lor până când vor găsi un 
card cu o fi gură pe ea. 

Mai târziu, educatorul va cere copiilor 
să formeze grupuri „Vom face grupuri cu 
carduri. Găsiți persoanele cu același card 
ca al tău“, și astfel ei vor forma grupuri de 
5 (sau 2, 3, 4, ..) iar copiii din 
clasă vor trebui să participe.

Acum veți spune o poveste despre 
generozitate și grupul de copii care spune 
cea mai bună poveste 
și răspunde la întrebările care le sunt 
adresate, va fi  câștigătorul. În cazul în 
care grupul nu știe răspunsul, întrebarea i se pune unui alt grup, iar în cazul în care aceștia vor 
răspunde corect, vor primi un punct. 
Odată ce copiii au fost organizați în grupuri, educatorul le explică să facă o poveste despre o 
persoană din familie, un vecin, o persoană din comunitate pe care o cunosc, oameni din școală, 
sau fapte care s-au întâmplat, și care arată acțiuni generoase. Poate fi  și fi cțiune, inventată de 
ei în acel moment. 

Educatorul invită copiii să-și exprime opiniile cu privire la povești pentru a o alege pe cea mai 
bună.

Această evaluare de povești va fi  ghidată de educator, care le va spune copiilor că cea mai bună 
poveste este cea care:

• a fost exprimată cu claritate.
• ideea principală se referea la generozitate.
• Caracterele au avut o conduită generoasă.

Educatorul îi va îndruma astfel încât premiul să fi e corect.

4th Part 

The educator explains the activity to the children:

This is a game in which the children will form groups of 5 (or more/less), for this, they will look under their 
seats until they find a card with a figure on it.

Later the educator will ask the children to form groups: " We will make groups with the cards. Find the people 
with the same card as yours”, and so they will form groups of 5 (or 2, 3, 4, ..) , and all the children of the 
classroom will have to participate. 

Now you will prepare a story on generosity and the group of children that makes the best story and answers the 
questions that are asked to them well will be the winner, if a group does not know the answer, it goes to another 
group, and if they answer it correctly, they will get the point.

Once the children have been organized by groups the educator explains to them that among them they will 
make up a story on some person of the family, or neighbor, or person of the community that they know, or 
people of the school, or deeds that have happened to them and that show generous actions. It can also be fiction, 
invented by them in this moment. 

The educator invites the children to give their opinions on the stories to choose the best ones.  This evaluation 
of the stories will be guided by the educator who will tell the children that the best story is the one that: 

•has been expressed with clarity. 
•the main idea has been referred to generosity.
•the characters have had generous conducts. 

The educator will guide them so that the prize is fair. 

It is necessary that the work of all those that made an effort, although they have not been awarded, be 
recognized and stimulated.

Finally, the winners will be rewarded with applause, pencils, story books, puzzles, etc.


