
Această activitate trebuie anunțată în prealabil copiilor, deoarece acestea trebuie să-și aducă 
jucăriile preferate cu ei. Facilitatorii ar trebui să se asigure că copiii nu o uită.
Facilitatorii vor avea, de asemenea, nevoie de hârtie de scris pentru copii, câteva pixuri și creioane 
și birouri pentru ca copii căte doi să stea împreună.
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40 de minute

AUTOÎNGRIJIRE -FACEȚI 
CUNOȘTINȚĂ CU MINE ȘI 
JUCĂRIILE MELE

Investiți-vă pe sine, în dialog cu ceilalți.

Descoperiți împreună gândurile și sentimentele principale spre o mai bună înțelegere a sinelui.

Împărtășește-ți ideile cu ceilalți pentru a-ți perfecționa abilitățile de auto-îngrijire, relația cu ceilalți 
și cu sine



Înainte de activitate: întrebați-i pe copii să-și aducă jucăriile preferate împreună cu ei și, dacă este 
posibil, să le reamintească să nu o uite.

Introducere: Salutați-i pe copii și întrebați-i cum fac acea zi.
Anunță-le dacă au adus jucăriile și le felicită pentru îndeplinirea primei sarcini. Acum puteți începe 
cu această activitate.

Împărțiți copiii în perechi, dacă este posibil, astfel încât să nu se cunoască bine. Copiii ar trebui 
să ia o clipă pentru a-și cunoaște numele, pentru a se stabili și a avea sufi cient spațiu pentru ca 
perechea să se poată vorbi între ei într-o atmosferă relaxată, dacă este posibil, ar fi  mai bine să 
se confruntă unul cu celălalt lângă un birou vor avea nevoie ulterior.

Fiecare copil ar trebui să-și prezinte apoi jucăria preferată partenerului. Rugați-i să spună numai 
lucrurile de bază, cum ar fi : “Acesta este Tom meu de pluș, este jucăria mea preferată pentru 
că ...”. După ce își schimbă o sentință între ei, vor face un scurt interviu, în care un copil pune 
întrebări despre jucărie și celelalte răspunsuri, până când ambii își schimbă rolurile în decurs de 
5 minute de activitate. De asemenea, ar trebui să scrie câteva întrebări și răspunsuri.
Unele dintre exemplele de întrebări sunt următoarele:

De unde ai luat jucăria?
 De ce înseamnă atât de mult 
pentru tine?
Îți place jucăria mea?
Cum te joci cu jucăria ta?
Îți place să îți împărți jucăriile cu 
alții?

Acesta este rolul jucăriei din 
“activitatea mea”. După ce se 
termină, facilitatorul poate lăsa 
câteva minute, astfel încât 
copiii să poată arăta o parte din 
jucării pentru restul grupului și 
să împărtășească modul în care 
s-au simțit în timpul interviului și 
intervievării.

  
După aceea, începe partea activității” întâlniți-mă” în care copiii vor continua ancheta, dar acum 
conduc interviul despre ei înșiși.
Două întrebări principale ar trebui să fi e punctul central al interviului: Cine sunt eu? și Care sunt 
părțile mele bune și rele?

Puteți propune mai multe întrebări relevante, cum ar fi :

Ești incăpățânat?
Ce faci când te enervezi?
Ce vrei sa fi i atunci când cresti? De ce?
Râzi foarte mult?
Ce lucruri te fac fericit?
Cât de des le faci?

Făcând această parte a interviului, dorim să-i facem pe copii conștienți de cine sunt și de ce sunt 
și de ce este important să ne cunoaștem pentru a avea grijă de ei înșiși într-un mod nou.

Before the activity: ask children to bring their favourite toys with them, and if possible remind them not to 
forget it. 

Introduction: Greet the children and ask them how they are doing that day. 
Announce them if they brought the toys, and commend them for completing that first task. Now you can start 
with the activity.

Divide the children into pairs, if possible so that they do not know each other that well. Children should take a 
moment to know each others name, to settle down and to have enough space so that the pair should talk to each 
other in a relaxed atmosphere, if possible it would be best that they face each other next to a desk, which they 
will later need. 

Each child should then shortly present their favourite toy to their partner. Ask them to only tell the basic things, 
like: "This is my teddy Tom, it is my favourite toy because...". After they exchange a sentence between each 
other, they will do a short interview, in which one child asks questions about the toy, and the other replies, until 
they have both exchanged roles within 5 minutes activity. They should also write down some of the questions 
and answers.
Some of the examples for questions are the following:

Where did you get the toy?
 Why does it mean so much to you? 
Do you like my toy? 
How do you play with your toy?
Do you like sharing your toys with others?

This is the Meet my toy part of the activity. After they are done, facilitator can take a few minutes so that the 
children can show some of the toys to the rest of the group, and share how they felt while interviewing and 
being interviewed. 

After that, Meet me part of the activity begins, in which children will continue with the investigation, but now 
conducting the interview about themselves. 
Two principle questions should be the focus of the interview: Who am I? and What are my good and my bad 
sides?

You can propose more relevant questions to be asked, like: 

Are you stubborn? 
What do you do when you get angry? 
What do you want to be when you grow up? Why?
Do you laugh a lot? 
What things make you happy?
How often do you do them? 

By doing this part of the interview, we want to make children aware of who they are and what they are like and 
why it's important to know themselves in order to take care of themselves in a new way. 



Acest interviu poate dura până 
la cinci minute și este urmat de o 
discuție despre răspunsurile lor. 
În acest principiu, facilitatorul de 
discuții trebuie să-i motiveze pe 
copii să vorbească mai mult despre 
ei înșiși și despre cine cred ei că 
sunt, ce doresc să fi e și să-și aducă 
la cunoștință propriul sine și cum ar 
putea fi  îngrijiți în privința înțelegerii 
lor și pentru ce se străduiesc, ce vor 
ei la acea vârstă.

Copiii pot da exemple despre ceea ce înseamnă să aibă părți bune și rele, ce înseamnă să 
acționezi într-un mod bun sau rău și care este comportamentul dorit în situații diferite. Ei puteau, 
de asemenea, să-și recomande unii altora ce să facă în acele situații sau cum să acționeze în 
funcție de propria lor părere.

Această discuție depinde, de asemenea, de capacitatea facilitatorului de a pune întrebări 
relevante care sunt deschise și angajate, care îi motivează pe copii să gândească și să înțeleagă 
în continuare acțiunile și relațiile lor cu propria lor sine. La vârsta lor, ei ar fi  trebuit deja să-și 
stăpânească multe dintre sarcinile de auto-îngrijire care se referă de obicei când vine vorba de 
igienă sau de alte sarcini de bază, astfel încât dezvoltarea Sinelui în raport cu ceilalți din grup 
și Sine ca parte a grupului are nevoie de asemenea, să fi e abordate și evaluate. Vorbind cu alții 
despre problemele menționate le ajută să înțeleagă mai bine astfel de relații.

Pentru a încheia o discuție deschisă, facilitatorul ar putea propune un rezumat al discuției astfel 
încât fi ecare copil să se gândească la un cuvânt prin care să descrie discuția, ceea ce le oferă 
șansa de a conceptualiza și de a se angaja în procesul de gândire despre tot ceea ce au auzit .

Și pentru a încheia activitatea, facilitatorul le oferă copiilor o hârtie și creioane pentru a desena 
un autoportret care să-i descrie sentimentele legate de activitate, prin care vom avea feedback 
imediat despre modul în care le-a afectat această activitate. Le-am putea sugera să se deseneze 
ca fi ind fericit, mulțumit, confuz, poate supărat sau nemulțumit, dar subliniind că ar trebui să fi e 
cinstiți și să deseneze un portret pe cât se potrivesc pentru sfârșitul activității, în cele din urmă 
arătând restului grupului și explicând desenul lor.

This interview also may last up to five minutes, and is followed by a discussion about their answers. In this 
main discussion facilitator needs to motivate children to speak more about themselves and who they think they 
are, what they want to be and to bring awareness of their own selves and how it could be taken care of in 
regards to their understanding of themselves and what they strive for, what they want at that age. 

Children may give examples of what it means to have good and bad sides, what it means to act in a good or bad 
way and which is the desired behavior in different situations. They could also recommend to each other what to 
do in those situations, or how to act according to their own opinion. 

This discussion also depends on the facilitator's abilities to ask relevant questions which are open and engaging, 
which motivate children to think and to further understand their actions and relationship toward their own self. 
At their age they should have already mastered many of the tasks self-care usually refers to when it come to 
hygiene or some other basic tasks, so development of the Self in relation toward others in the group and the Self 
as part of the group needs also to be addressed and valued. Talking to others about mentioned issues helps them 
better understand such relations. 

In order to conclude opened discussion, facilitator might propose a summary of the discussion in a way that 
every child thinks of one word by which they would describe the discussion, which offers them a chance to 
conceptualize and engage into thinking process about everything they have heard. 

And in order to conclude the activity, facilitator offers children a paper and crayons to draw a self portrait 
depicting their feelings about the activity, by which we will have immediate feedback of how this activity 
affected them.
We could suggest them to draw themselves as happy, satisfied, confused, maybe angry or displeased, but 
emphasizing that they should be honest and draw a portrait as they see fit for the end of the activity, finally 
showing to the rest of the group and explaining their drawing. 

This interview also may last up to five minutes, and is followed by a discussion about their answers. In this 
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way and which is the desired behavior in different situations. They could also recommend to each other what to 
do in those situations, or how to act according to their own opinion. 
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