VALORI ETICE

GENEROZITATECUM SUNT OAMENII
GENEROȘI?

3-6

2
10-15 minute
ﬁecare parte

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

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 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.

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

(IMAGINEA NUMĂRUL 1)

Prima parte

Prima parte
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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 reﬂectă și îi va întreba pe copii:
(IMAGINEA NUMĂRUL 2)
Ce ai face?

- 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:
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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.
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ei în acel moment. Later the educator will ask the children to form groups: " We will make groups with the cards. Fi
with the same card as yours”, and so they will form groups of 5 (or 2, 3, 4, ..) , and all the childre
classroom will have to participate.
Educatorul invită copiii să-și exprime opiniile cu privire la povești pentru a o alege pe cea mai
bună.
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Once the children have been organized by groups the educator explains to them that among them
make up a story on some person of the family, or neighbor, or person of the community that they
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•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
recognized and stimulated.
Finally, the winners will be rewarded with applause, pencils, story books, puzzles, etc.

