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1.  DESPRE PROIECTUL AVAL

Suntem nevoiți să ne confruntăm cu multe schimbări care se ivesc constant în lumea contemporană și par să producă o 
stare generală de incertitudine care traversează toate sectoarele și contextele, ca de exemplu familia, școala și locul de 
muncă.

Sprijinirea acestor concepte ÎNVĂȚÂND SĂ TRĂIM ÎMPREUNĂ (UNESCO - 2014) devine un obiectiv tot mai perti-
nent. Cercetarea științifi că a dovedit că educația timpurie este cea mai importantă etapă pentru inițierea unei dezvoltări 
sănătoase (Stiles, Jernigen 2010; Jolles, Crone 2012). Ținând cont de acest cadru, se arată o cale posibilă și promițătoare 
care ne-ar putea ajuta să facem față efectelor contraproductive actuale. Această cale este reprezentată de investirea în 
educație printr-o abordare interculturală, capabilă să integreze principiul respectării diferențelor cu principiile echității și 
responsabilității sociale.

Personalul pedagogic este în mod constant încurajat să continue să-și dezvolte abilitățile în educație, în procesele de 
dezvoltare și în promovarea individuală a învățării care sprijină copiii. În plus, este necesar să se actualizeze competențele 
profesioniștilor din domeniul îngrijirii timpurie și al educației (ECEC) și profesioniștilor din învățământul primar, în ceea ce 
privește educația pentru etică și valoare (EVE).

Proiectul AVAL –Valoare adăugată învățării pentru învățători/educatori și coordonatorii pedagogici se adresează în mod 
direct nevoilor personalului pedagogic care furnizează metodologia și instrumentele educaționale pentru implementarea 
EVE în grădinițe și școli primare.

AVAL este un consorțiu format din zece organizații partenere (organizații neguvernamentale, universități și fi rme de con-
sultanță) din opt țări europene, care își reunesc cunoștințele și experiența în educația timpurie și pregătirea cadrelor 
didactice pentru a asigura o calitate optimă a materialelor proiectului.

Echipa AVAL lucrează la proiectarea și prezentarea materialelor de învățare adaptate la nevoile și interesele profesioniști-
lor care lucrează în educația și îngrijirea timpurie (0-6 ani) și profesorilor care predau la școala primară (6-11 ani).

Acest manual este rezultatul experienței partenerilor în EVE și va oferi instrumentele educaționale utile atât profesorilor, 
cât și părinților și tutorilor. Scopul acestor instrumente este de a ajuta adulții să-i îndrume pe copii în dezvoltarea unui 
angajament profund față de valori într-un mod adecvat pentru grupul lor de vârstă.

Scopul nostru este de a proiecta, testa și implementa un mediu inovator de învățare orientat spre practică, axat pe valorile 
învățării. Clasifi căm aceste valori în trei niveluri: 

• SINELE – Valori etice și personale

•  SINELE ȘI CELĂLALT - Valori democratice și sociale

•  SINELE ȘI MEDIUL – Valorile mediului

Pentru a permite învățarea fl exibilă și individuală, materialele sunt, de asemenea, disponibile într-un mediu bazat pe TIC 
care promovează accesul facil, interacțiunea și abilitățile de gândire critică.

Pentru mai multe informații despre proiect și parteneri, vizitați pagina noastră web: 

http://valueseducation.odl.org/ 
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Educația etică și valoare (EVE) este o zonă de educație necesară în lumea contemporană pentru a ajuta copiii să refl ecte 
de la cea mai mică vârstă asupra valorilor și să se gândească la conceptele etice de bază, cum ar fi  bunătatea, respectul, 
stima de sine, poluarea și reciclarea, responsabilitatea, prietenia și subiecte etice similare.

Educația în domeniul eticii și al valorii contribuie la dezvoltarea abilităților și a capacității persoanelor și comunităților lor. 
Conform explicației lui Strahovnik:

„Termenul educație etică și valori (EVE) se aplică tuturor aspectelor educației care se referă explicit sau im-
plicit la dimensiunile etice ale vieții și care sunt astfel structurate, reglementate și monitorizate prin metode 
și instrumente educaționale adecvate. Printre obiectivele principale ale EVE se numără: stimularea re-
fl ecției etice, conștientizarea, responsabilitatea și compasiunea la copii, oferirea de informații copiilor cu 
privire la principiile și valorile etice importante, echiparea lor cu capacități intelectuale (gândirea critică și 
evaluarea, refl ecția, descoperirea, înțelegerea, luarea deciziilor, abilități non-cognitive cum ar fi  compasi-
unea) pentru o judecată morală responsabilă, pentru a dezvolta abordări, pentru a construi o clasă sau 
mediu școlar ca o comunitate etică și pentru a situa în mod refl ectiv persoanele în alte comunități locale și 
globale, cu o misiune de a contribui la binele comun” (Ćurko și alții, 2015, 5).

Obiectivele Educației Etice și a Valorii sunt aliniate la nevoile societății contemporane, în care criza constantă nu este 
numai fi nanciară și politică, ci și etică. Nevoia de educație etică devine din ce în ce mai evidentă. Aceasta reprezintă o 
abordare modernă și bine dezvoltată, în care copiii și tinerii sunt încurajați să se gândească la valori. Ideea EVE nu este de 
a le spune copiilor ce este bine și ce nu.

Scopul este de a-i învăța pe copii să se gândească la valori și să ajungă la o concluzie singuri, de la sine. Prin învățarea 
copiilor să se gândească la valori și să-și dezvolte propria opinie, le oferim instrumentele necesare pentru a se înțelege 
pe ei înșiși și, de asemenea, lumea din jurul lor. În felul acesta, copiii își pot procesa propriile emoții și gânduri, înțeleg 
punctele de vedere ale altor persoane și își găsesc propria „busolă” personală, care îi va ajuta în luarea deciziilor în fi ecare 
etapă a vieții lor.

În acest manual, echipa AVAL a pregătit 46 de materiale și instrumente folositoare pentru învățare. Aceste materiale 
didactice prezintă diverse metodologii și abordări.

Puteți încerca aceste materiale cu copiii dumneavoastră, atât ca părinte, tutore, cât și ca profesor.

Dacă doriți să afl ați mai multe despre EVE, căutați referințele de la sfârșitul acestui manual, precum și informații scurte 
despre instituțiile și persoanele implicate în proiectul AVAL.

Sperăm că vă veți bucura de aventura dumneavoastră în educația etică și valori!

2.  INTRODUCERE ÎN EDUCAȚIA ETICĂ ȘI    
 VALOARE (EVE)  ȘI O PREZENTARE     
 GENERALĂ 
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Acest manual este o resursă pentru profesori, educatori, părinți și tutori implicați în creșterea și educarea copiilor cu vârsta 
cuprinsă între 0 și 11 ani. Manualul oferă teme etice, care pot ajuta copiii să exploreze lumea din jurul lor și să se înțeleagă 
între ei privind comunitatea și mediul înconjurător.

Toate cele 46 de materiale de învățare accesibile oferă o metodologie inovatoare și adaptabilă, care poate fi  implemen-
tată ușor atât în educația formală, cât și în cea non-formală și în activitățile cotidiene.

Materialele de studiu sunt în legătură directă cu educația etică și valori și sunt împărțite în trei piloni principali:

Materialele de învățare utilizează o metodologie diferită pentru fi ecare dintre cele trei grupe de vârstă: 0-3 ani, 3-6 ani și 
7-11 ani. Materialele de învățare se afl ă în conformitate cu grupul de vârstă desemnat și sunt potrivite atât pentru abilitățile 
de studiu ale copiilor, cât și pentru dezvoltarea lor cognitivă, motrică, emoțională și morală.

Manualul este orientat către elevi, adică prezintă metode de învățare activă, care implică copiii direct în procesul de în-
vățare. Copiii devin centrul procesului de învățare prin oferirea unor activități practice și stimulând întrebările care încura-
jează curiozitatea naturală a elevilor.

Materialele recomandate prezintă probleme din viață de zi cu zi, situații și obiecte care atrag atenția copiilor și îi implică în-
tr-o participare interactivă. În plus, fi ecare activitate are ca scop provocarea copiilor și avansarea procesului lor de învățare 
prin încurajarea dezvoltării competențelor acestora.

Obiectivele de învățare sunt strâns legate de educația etică și valoare, care favorizează prin intermediul temelor etice și al 
învățării active dezvoltarea cunoștințelor, abilităților, atitudinii și a comportamentului.

Subiectele etice selectate și metodologiile educaționale care dezvoltă abilitățile de gândire critică vor ajuta copiii să devină 
mai independenți, să se simtă încrezători și să aibă o imagine clară despre ceea ce își doresc în propria lor viață cotidiană.  

VALORI ETICE: Dezvoltarea și înțelegerea valorilor personale și a relației lor cu gândurile, 
emoțiile, nevoile și dorințele.

VALORI DEMOCRATICE ȘI SOCIALE: Înțelegerea setului de valori sociale și modul în care 
interacționăm cu alte persoane prin dezvoltarea diferitelor relații în comunitatea noastră.

VALORILE MEDIULUI: Găsirea unor soluții ecologice, care îmbunătățesc viața și o 
transformă într-una mai sănătoasă prin explorarea lumii biologice și sensibilizarea cu privire 
la problemele de mediu.   

2.1.  INTRODUCERE ÎN METODOLOGIE ȘI CURRICULUM
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3.  CUM SE UTILIZEAZĂ MATERIALELE    
 EDUCAȚIONALE

Temele se leagă de Educația etică și valori și sunt împărțite în trei piloni principali pentru 3 grupe de vârstă (0-3 ani, 3-6 
ani și 7-11 ani).

Deși subiectele apar sub o temă principală etică (pilon), fi ecare material de învățare poate fi  pus în aplicare și singur. 
Obiectivele de învățare și metodologia de predare a materialelor AVAL sunt orientate spre un anumit grup de vârstă. Cu 
toate acestea, aceste materiale pot fi  adaptate pentru elevi de diferite vârste. Când faceți acest lucru, aveți grijă de com-
petențele și abilitățile copiilor.

Materialele de învățare abordează diferite etape de dezvoltare și conturează obiective educaționale pertinente.

Tabelul simbolurilor explică fi ecare simbol din șablonul materialului de învățare, care vă va ajuta să implementați activi-
tățile descrise și să atingeți obiectivele din diferitele domenii de dezvoltare.



VALORI ETICE

VALORI PERSONALE
– SINELE

SUBIECT

SUBIECT

SUBIECT

CREATIVITATE

GENEROZITATE

STIMĂ DE SINE

RESPONSABILITATE

AUTOÎNGRIJIRE

ONESTITATE

REZOLVAREA PROBLEMEI

CURIOZITATE

AUTOCONTROL

RESPONSABILITATE

RELAȚIA ÎNTRE ETICĂ 
ȘI ESTETICĂ

PERSISTENȚĂ

EXPRIMARE DE SINE

ETICA MUNCII

CURAJ

INDEPENDENȚĂ

VALORI DEMOCRATICE ȘI 
SOCIALE

VALORILE NOASTRE ȘI 
VALORILE SOCIETĂȚII

SUBIECT

SUBIECT

SUBIECT

EU ȘI FAMILIA MEA

REZOLVAREA CONFLICTELOR

CETĂȚENIA ACTIVĂ ȘI
CULTURA DEMOCRATICĂ

JUSTIȚIE

CONVENȚIA CU PRIVIRE LA
DREPTURILE COPIILOR

RESPECT

DILEMĂ MORALĂ

UMBLÂND ÎMPREUNĂ

PRIETENIE

EMPATIE

DIALOG

CORECTITUDINE

CUM SĂ ÎNȚELEGEM 
DIVERSITATEA

LIBERTATE

CULTURA

COOPERAREA ȘI
AJUTORUL RECIPROC

VALORILE MEDIULUI

CUM TRĂIM PE PLANETĂ

SUBIECT

SUBIECT

SUBIECT

CUNOAȘTEREA ANIMALELOR

TIMP PETRECUT ÎN AER LIBER

POLUARE

APA CURATĂ

PROTECȚIA MEDIULUI

EXAMINAREA PLANTELOR

ANIMALE ÎN CAPTIVITATE

LACUL

ALIMENTELE PE CARE 
LE MÂNCĂM

MEDIUL DE VIAȚĂ

PLANETĂ SĂNĂTOASĂ
PERSOANĂ SĂNĂTOASĂ

PLASTICUL NU ESTE
FANTASTIC / RECICLARE

GRĂDINI AUTO-SUSTENABILE

COPACII ȘI OXIGENUL

0-
3

3-
6

7-
11

MATERIALE DE ÎNVĂŢARE



SUBIECT: Numele subiectului care abordează zona specifi că EVE

TITLU: Denumirea materialului didactic pe un anumit subiect

DURATA: Durata prevăzută pentru implementarea activității (nu include timpul de 
pregătire pentru activitatea în sine). 

MATERIALE: Lista materialelor necesare implementării activităților. 

MĂRIMEA GRUPEI: Vârstele cuprinse între 0 și 11 ani au grade diferite de dezvoltare 
cognitivă, lingvistică și motorie. De aceea, unele activități în rândul celor mai tineri ar trebui 
să fi e efectuate într-un grup mai mic. Cele mai multe dintre activitățile care sunt prevăzute 
pentru grup, pot fi  efectuate și individual.
Estimați capacitatea grupului dvs. de a adapta dimensiunea grupului la nevoile și abilitățile 
copiilor.

ROLUL CĂTRE OBIECTIV: 
Obiectivele de învățare care ar trebui să fi e atinse în domeniul EVE.
Pentru cel mai tânăr grup de vârstă, obiectivele ar putea fi  de asemenea legate de 
dezvoltarea abilităților motorii fi ne, deoarece acestea sunt legate de dezvoltarea cognitivă, 
precum și experimentarea emoțiilor sau a senzațiilor prin abordarea holistică.

DE LA PREGĂTIRE LA PUNEREA ÎN APLICARE: 
Planifi cați pas cu pas modul de implementare a materialelor de învățare în mediul de 
învățare.
Rețineți că aceste materiale și activități „nu sunt bătute în cuie" și pot fi  modifi cate sau 
adaptate în funcție de nevoile și abilitățile copiilor cu care lucrați. 

SOCIO-EMOȚIONALĂZONĂ DE 
DEZVOLTARE  

MOTORIE COGNITIVĂ LINGVISTICĂ

SIMBOLURI
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3.1.  MATERIALE DE ÎNVĂȚARE



0-3



O imagine simplă și o imagine colorată despre o omidă
Aici trebuie inserată o imagine cu o omidă
Sabloane de fl uturi care pot fi  colorate (numărul sabloanelor trebuie să corespundă cu numărul 
copiilor)
Aici trebuie inserată o imagine  despre un fl uture

• Creioane
• Muzică plăcută

VALORI ETICE 0-3

Clasa

20-40 de minute

CREATIVITATE - OMIDA 
OBRAZNICĂ

Obiectivul general al activității este dezvoltarea creativității, stimularea imaginației și întărirea 
stimei de sine, iar în particular:
•  Stimularea imaginației copiilor în timp ce imitează organizatorul și determinarea lor să   
 refl ecte asupra povestirii
•  Întărirea stimei de ine și stimularea imaginației când se exprimă  prin intermediul dansului  
 fl uturelui
•  Dezvoltarea abilităților motrice deoarce trebuie să picteze fl uturi



Pasul 1:
Organizatorul trebuie să prepare înainte de activitate imaginea unei omide și să printeze sabloane 
de fl uturi.

Pasul 2
Înainte să înceapă activitatea copiii trebuie să stea liniștiți pe podea. Organizatorul pune pe 
podea o imagine despre o omidă sau o prezintă / o lipește pe tablă.

Pasul 3
Organizatorul explică copiilor că în cele ce urmează trebuie să repete ceea ce le este arătat.

Pasul 4
Organizatorul începe prin povestire apoi arată cu degetul:
- Într-o zi o omidă se cățăra pe un copac. ( Organizatorul arată cu degetul arătător în aer ca să 
simuleze cum se cațără omida pe copac. Iar copiii mimează mișcarea degetului. )
- Acum omida se oprește și se uită la mine, și se uită la tine... ( Organizatorul se oprește din 
mișcarea degetului și pune degetul mai întâi pe fața sa apoi o arată către ceilalți copii, iar copiii 
trebuie să mimeze mișcarea)

-Voi lua omida cu mine și o voi pune într-o cutie mică. ( Organizatorul ia omida imaginară de pe 
trunchiul copacului, o pune în palmă și închide palma în pumn, copiii repetă mișcările)
-Nu cumva să fugi! ( organizatorul arată cu degetul, copiii mimează gesturile)
-Și acum mă voi uita în pumn să văd ce faci.... dar, unde ești?  Omida a dispărut ! 
( Organizatorul deschide pumnul și se uită în palma goală, afi șează o față surprinsă, și în același 
timp își întoarce palma goală în ambele direcții ( A dispărut, nu este aici!) copiii repetă.
- Dar unde este?  Organizatorul se uită afară pe fereastră și spune : Oh! Acolo ești, ai devenit  un 
fl uture frumos și colorat! ( Organizatorul mimează un fl uture care zboară , la fel și copiii)

Pasul 5
Acum organizatorul le explică copiilor ce trebuie să facă în cele ce urmează.Trebuie să coloreze 
șabloanele în culori diferite.

Pasul 6
Copiii aleg culorile cu care doresc să coloreze sabloanele de fl uturi.

Pasul 7 
După ce au terminat toți copiii, organizatorul poate pune muzică și invită copiii să danseze dansul 
fl uturelui cu fl uturii colorați. 
( Activitatea  este inspirată de un exemplu prezentat în Manualul de Valori Etice pentru Preșcolari. 
Proiect Erasmus+. URL: http://vrtec.leila.si/download/prirocnik.pdf)



*
• Să dezvolte în copii noțiunile despre curiozitate.
• Să le trezească copiilor dorința de a cunoaște și de a înțelege.
• Să întărească utilitatea curiozității pozitive.
• Să îi învețe pe copii un alt fel de curiozitate.
• Să dezvolte gândirea creativă a copiilor.

lupă, câte una pentru fi ecare copil
oglindă
obiecte care pot fi  considerate comori
creion, hârtie, pix ...
cutii
linte, năut, bumbac, macaroane, ...

VALORI ETICE 0-3

2 și mai mari

15-20

CURIOZITATE - 
EXPLORARE

Curiozitatea poate fi  defi nită ca dorința de a vedea, de a ști și de a înțelege. Curiozitatea are 
numeroase defi niții care ajung de la convingerea constantă la indiscreție, de la investigare 
la particularitate sau noutate. Dar, atunci când se spune că ceva curios este interesant sau 
semnifi cativ. de asemenea, înseamnă curățenie, frumusețe, îngrijire și păsare. Dar curiozitatea 
nu este doar pentru băgăcioșii care încearcă să afl e ceva de care nu le pasă cu adevărat. După 
cum vedem, curiozitatea are într-adevăr două laturi, una pozitivă, care duce la cunoaștere, și alta 
negativă, care duce la bârfe. Dacă este așa, ar trebui să stimulăm curiozitatea copiilor noștri? 
Curiozitatea este indispensabilă gândirii științifi ce și, întotdeauna, la baza tuturor întrebărilor 
cerute de un savant sau de un om talentat, există o mare curiozitate pentru a găsi răspunsuri 
la întrebări legate de lumea înconjurătoare. Copilul, este curios de la naștere, de aceea intră în 
contact cu obiectele și cu adulții care îl înconjoară. Dorește să afl e ce sunt și de ce sunt acolo. 
La baza cunoașterii stă curiozitatea omului și dorința de a învăța. De aceea, copilul mic, trebuie 
stimulat cât mai repede să fi e curios într-un mod pozitiv și să încerce să evite curiozitatea care 
nu este constructivă, să învețe regulile și să știe cât de departe se poate duce cu întrebările, să 
cunoască regulile impuse de societate legate de cunoștințe. *



Pentru a motiva copiii, în momentul în care desfășurăm aceste activități le vom da o lupă. Vom 
explica că lupa servește pentru a observa lucrurile în detaliu și că observarea este baza explorării.

OGLINDĂ OGLINJOARĂ
Joc recomandat în special pentru stadiul copilariei timpurii în care copiii învață să se recunoască 
în imagini sau oglinzi. „Unde ți-e nasul?” Prin acest joc, cei mici pot identifi ca părți ale corpului lor, 
dezvoltând totodată și coordonarea.

CĂUTAȚI COMOARA ASCUNSĂ
Ascundeți câteva jucării și faceți o hartă a comorilor unde sunt date și indicii: exemple de indicii 
pot fi :
- În spatele unui lucru rotund și mare (în spatele unei mingi);
- Într-un obiect dreptunghiular cu litere și desene (în interiorul unei cărți);
- Mă îmbrățișează și îmi oferă căldură (lângă haine și jachete);
- Un loc unde găsesc haine pentru a juca rolurile personajelor din povești (în cutia cu costume);
- în spatele unui animal cu un nas foarte lung (în spatele unui desen care reprezintă un elefant)
Coordonatorul poate crea câte indicii dorește, în funcție de vârsta copiilor.

EXPLOREAZĂ PENTRU A DESCOPERI
În cutiile de carton vom pune diverse obiecte cum ar fi  bumbac, linte, năut, macaroane, frunze, 
culori, obiecte din natură cum ar fi  ananasul sau bucățile de lemn, obiecte din mare ca diferite 
tipuri de scoici și nisip de pe plajă etc. Copiii ar trebui să atingă obiectele din interiorul fi ecărei 
cutii și să explice, în funcție de maturitatea lor, ce este în fi ecare cutie și pentru ce este folosită. 
De asemenea, putem pune în recipiente de plastic diferite tipuri de fl uide, cum ar fi  apa, ulei, 
vopsea pentru mâini.
Această activitate poate fi  făcută cu ochii legați. De asemenea, putem explora mirosuri folosind 
diferite tipuri de odorizatoare de aer și/au apă de colonie.
Explorarea poate fi  efectuată și cu alimente.
Pentru aceste activități recomandăm să utilizați o babețică pentru a evita să-și murdărească 
hainele.
Viața este mai distractivă când se murdăresc!

Favorizarea curiozității este necesară nu numai pentru ca cei mici să exploreze și să cunoască 
lumea fi zică din jurul lui, ci și să stabilească relații sociale.

BEBELUȘI EXPLORATORI
Pentru a ajuta la dezvoltarea urmăririi vizuale a celor mici:
•  Putem arăta stimuli și putem să le mișcăm încet în câmpul lor vizual. În timpul primelor luni, 

distanța de la ochii copilului la obiect poate varia între 20 și 30 de centimetri și va crește 
progresiv.

•  Putem așeza telefoane mobile cu leduri și lumini care proiectează imagini în mișcare pe 
perete și pe tavan.

•  Putem împinge bile în culori strălucitoare de față cu cel mic, care privește atent bilele. Putem 
folosi bilele legate de o frânghie mutând-o pentru a obține mișcări scurte și arătând copilului 
cum să ajungă să miște mingea.

•  De asemenea, pentru a dezvolta curiozitatea față de obiect, putem mișca lent obiectul până 
când acesta dispare din câmpul vizual pentru a apărea din nou. Acoperiți obiectele în mișcare 
cu o batistă și arătați-le calea de a le descoperi.

•  Putem să ne jucăm cu autovehicule care se deplasează printr-un circuit, și care intră și ies 
dintr-un tunel.
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FAMILIA - EU ȘI FAMILIA MEA

Asigurați-vă că toți copiii și toate familiile se simt incluse.
Tratați copiii ca indivizi.
Adaptați abordarea la nevoile fi ecărui copil.
Țineți cont de diferențele dintre familii.

Cereți părinților permisiunea de a folosi fotografi ile în care apar.
Realizați jetoane despre fi ecare familie. Cumpărați folie metalică tip oglindă (rolă autocolantă 
pentru perete). Preparați și tăiați pătrate cu laturi de 7 * 7 cm. Faceți un exemplu, utilizând 
fotografi a unei familii. Pentru cei mai mici pregăți cardurile, iar copiii de 3-6 ani își pot realiza 
propriile jetoane.
Vocabular nou: mama (mămică/mami), tata (tatic/tati), eu, fratele, sora, bunica, bunicul, /mătușa, 
unchiul, vărul - daca e necesar/.

Folie metalică tip oglindă:https://www.amazon.co.uk/Proumy-Rectangle-Bathroom-Remov-
able-Self-Adhesive/dp/B07G15LXTY/

Ca pregătire, vorbiți-le părinților despre programul planifi cat, vorbiți cu fi ecare părinte despre 
membrii familiilor lor. Pentru pregătire, spuneți-le să aducă câte o fotografi e. Când toți v-au dat 
câte o fotografi e despre familia lor, puteți începe lecția. Dacă vreuna dintre fotografi i lipsește, nu 
puteți să realizați această activitate!

Nu uitați să cereți părinților permisiunea de a folosi fotografi a, faceți copii ale fotografi ilor dacă 
este necesar.



Pasul 1 (5-10’)
Introduceți noțiunea de familie copiilor utilizând o fotografi e despre propria dvs. familie, încercați 
să folosiți un exemplar mare pentru a putea fi  văzut de oriunde. Identifi cați fi ecare persoană de 
pe fotografi e, lăsați-vă ultima. Indicați fi ecare persoană și denumiți-o: de ex. - Acesta este tatăl 
meu - tati - tăticul meu.

Cereți-le să explice ce face fi ecare persoană din poză. Faceți-i să vă răspundă la fi ecare întrebare.

Începeți întotdeauna cu versiunea mai scurtă a denumirii, pe care o cunosc, de ex. Tati, tătic, în 
loc de introducerea unei versiuni mai lungi, de ex. Tată. Utilizați cât mai multe sinonime posibil. 
Vorbiți cât trebuie. Odată ce încep să-și piardă interesul, începeți să cântați.

Lăsați să se vadă că sunteți puțin emoționat(ă) atunci când vorbiți despre familia dvs., astfel copiii 
vor simți importanța familiei în viața fi ecărui om.
Pasul 2 (5’)
Cântați cântecul tatălui și al degetelor, utilizând degetele dumneavoastră: degetul mare - tatăl, 
degetul arătător - mama, degetul mijlociu - fratele, inelarul - sora și detul mic - bebelușul. 
Nu aveți nevoie de niciun material vizual, dacă le arătați degetele într-un spirit ludic, ei își vor 
imagina că degetele dvs. s-au transformat în părinții lor. Odată cu primul vers, arătați-le degetul 
de pe o mână, iar cu cealaltă mâna arătați spre persoana la care vă gândiți. Apoi, ascundeți-vă 
spontan mâinile la spate. Apoi, începeți din nou, și repetați cu fi ecare deget în parte - arătător, 
mijlociu etc. 

Introduceți cântecul de două ori, astfel încât a doua oară să cânte și ei. Apoi repetați de două ori 
împreună.
Se vor bucura chiar și ccopiii mai mari ai grupului dar chiar și aceia care cunoșteau deja piesa, 
că au ocazia se joace cu degetele lor. / Mai târziu, în timpul activităților de lucru manual copiii mai 
mari pot face marionete simple pentru degete/

Cântecul tatălui și al degetelor cunoscut și ca Piesa familiei și a degetelor
Versuri:

Tatăl deget, tatăl deget, unde ești?
Iată-mă, sunt aici. Ce mai faceți?

Mama deget, mama deget, unde ești?
Iată-mă, sunt aici. Ce mai faceți?

Frate deget, frate deget, unde ești?
Iată-mă, sunt aici. Ce mai faceți?

Soră deget, soră deget unde esti?
Iată-mă, sunt aici. Ce mai faceți?

Deget bebeluș, deget bebeluș, unde ești?
Iată-mă, sunt aici. Ce mai faceți?

ex. https://www.youtube.com/watch?v=fz931pcxUR8



Pasul 3 (10’)
Faceți un jeton  despre familia lor.

Baza este reprezentată de o simplă hârtie în format A4. Permiteți-le să aleagă o culoare pastel 
sau să utilizeze o hârtie albă simplă. Ajutați-i pe cei mici să plieze hârtia asemenea unui jeton. 
Lipiți fotografi a familiei lor în stânga iar folia metalică tip oglindă în dreapta.
Copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani au nevoie de ajutor în timpul lipirii, mai ales cu oglinda 
care necesită îndrumare și ajutor. Dacă folia se lipește în mod corespunzător, ei vor vedea numai 
refl exia acesteia.

Pentru grupul de vârstă de 3-6 ani nu este nevoie atât de mare ajutor, dar aveți grijă și cu folia. 
Nu-i lăsați să devină dezamagiti!
Cei mai mari vor avea nevoie de mai puțin timp, în timp ce așteaptă, își pot desena familia pe 
partea superioară a cardului. Asigurați-vă că jetonul nu este lipicios. Utilizați bandă cu lipici pe 
ambele părți! În acest caz, aceștia pot desena imagini imediat după terminarea lipirii.

Lăsați-i să se joace cu partea de oglindă. Întreabați-i pe cine pot vedea în refl exie. Mai ales grupul 
de vârstă cuprins între 0-3 ani necesită o astfel de discuție, un copil foarte mic (de peste 2 ani) va 
avea nevoie de verifi care pentru a-și vedea refl exia.

Ca observații de încheiere: numiți fi ecare copil din grupul dvs., să vorbească unul câte unul
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4-5, până în 5 
grupe

45 de minute

COMFORT - 
UMBLÂND ÎMPREUNĂ

Respect, dialog și cetățenie activă

Recunoașterea și respectarea nevoilor și dorințelor celorlați cu scopul de a formula  idei în cadrul 
unui grup

Dezvoltarea  abilităților motorii  în timp ce lipesc și construiesc decorațiunea pentru fl oare

• Carton

• Fasole și linte

• Dantelă

• Bucăți de țesături colorate

• Polistierol mărunțit

• Alte materiale de dimensiuni mici care pot fi  puse pe petale



1. Organizatorul trebuie să  pregătească fl ori de carton

Fiecare fl oare de carton trebuie să aibă petale mai puține cu unul, decât numărul copiilor din 
grupă. De exemplu, fl oarea trebuie să aibă patru petale dacă în grupă sunt cinci copii. 

Petalele pot fi  lipite cu lipici sau cu ață subțire

2. Înainte să înceapă jocul, copii trebuie să fi e împărțiți în grupe, de exemplu cinci copii la o fl oare 
care are patru petale. 

3. Florile trebuie puse pe o masă, iar materialele pe o altă masă separată.

4. Apoi organizatorul va explica copiilor ce vor trebui să facă :  ei vor trebui să decoreze petalele 
fl orilor cu bucăți colorate de țesut, fasole, linte, dantelă și polistierol mărunțit.

Scopul acestui joc este să se înțeleagă ce materiale vor folosi și cu ce vor decora fl oarea. 

Organizatorul va trebui să încurajeze copiii să discute despre materiale și despre produsul fi nal. 
Copiii vor fi  încurajați să discute designul fi ecărei petale și să o marcheze ( de exemplu după 
culoare).

Copiii nu trebuie să fi e restricționați în alegerea materialelor. De exemplu dacă un copil alege linte 
iar celălalt alege dantelă ei trebuie să ajungă la un compromis și să combine cele două materiale 
pe o petală.



Scopul acestui joc este colaborarea între copiii. Să lucreze împreună și să creeze împreună o 
fl oare în grup. 

După ce fl orile au fost terminate, profesorul trebuie să înceapă un dialog și să încerce să conducă 
copiii la formularea concluziei că au reușit să creeze o fl oare frumoasă respectând alegerea ce-
lorlalți și lucrând împreună.

Sfaturi și trucuri:

- Asigurați-vă că nu vor pune copiii în gură obiectele mici ( fasole, linte)

- Organizatorul trebuie să recunoască și să ajute în rezolvarea confl ictelor de putere între copiii, 
prin medierea între ei în cazul în care unul dintre copiii nu vrea să fi e de acord cu alegerea facută 
de perechea lui.

Organizatorul trebuie să medieze între ei ca să se ajungă la un compromis.
- Când copiii au reușit să aleagă ce tip de material vor folosi pentru petale, ajutați-i să lipească 
materialele pe petale.
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4-6 sau
individual

20-30 de minute 
până la o oră

EXPLORAREA ANI-
MALELOR - 
EU ȘI ANIMALELE

Cultivarea iubirii animalelor la copii. Dacă te uiți la copiii mici cum se joacă în natură, vei conștintiza 
cât de entuziasmați și fără griji sunt  atunci când descoperă lumea care îi înconjoară. Poate că 
există un fel de iubire de bază față de natură.  Una dintre cele mai importante scopuri ale fi ecărui 
educator este să prevină  pierderea contactului cu natura.
1. Folosiți o abordare biocentrică în educația timpurie prin furnizarea oportunităților pentru copiii 
de a se conecta cu animale vii. Sprijiniți înclinația și dragostea  copiilor față de animale și hrăniți 
sentimentele de conectare prin captivarea tuturor organelor și prin sentimentul că ei fac parte din 
natură. 
2. Sprijiniți copiii în conștientizarea lor crescută și în interesul lor arătat față de animale prin 
observația  senzorială  ( de ex. Să asculte cântecul păsărilor)  
3 . Ajutați alfabetizarea cu natura

Culori pentru pictura de față non-toxice. Căutați  culori care nu conțin parabeni, formaldehidă, col-
oranți sintetici sau alte substanțe chimice  nocive! Puteți chiar și pregăti propriile vopseli folosind 
cremă rece, amidon și coloranți alimentari.
• 2 linguri de cremă rece sau  cremă de față groasă
• 1 lingură de amidon 
• Coloranți alimentari în culori asortate
• Farfurii de hârtie
• Pensule mici
• Opțional: sabloane



Mergeți afară ca să observați animalele. Dacă vizitați o pădure cu copii de trei ani, alegeți o zonă 
care are acces ușor la drumuri/ cărări plate. Copiii de la grădinițe și copiii din ciclul primar sunt 
mult mai interesați de animale decât de plante.  Aceste anumale pot fi  creaturi sălbatice comune 
cum are fi  rațele, veverițele și păsările de curte sau pisica vecinului sau furnicile.  Pentru copiii 
mici toate sunt interesante și speciale. 
1. Pregătirea experienței în aer liber
Copiii trebuie pregătiți pentru vizită și trebuie stârnită curiozitatea lor.  La această vârstă nu 
ne putem aștepta ca copiii să aibă cunoștințe prealabile despre natură, pentru că acest lucru 
depinde de familie. Se poate folosi o marieonetă care spune o poveste după cum urmează:
O povestă fantastică care pregătește  o excursie în pădure
Era o zi minunată de primăvară, și șoricica Lilly vroia să facă ceva special într-o zi specială ca 
aceea. Dar ce să facă? Își deschise cutia cu jucării, dar nu avea chef să se joace. Putea să se 
joace cu jucăriile ei într-o zi ploiasă. Așa că și-a adus lucrurile cu care picta, dar nu vroia să 
picteze deloc. Pot picta și altă dată. Și-a luat ursulețul Bernie, pentru că avea o idee grozavă. 
Împreună ar fi  putut face o călătorie în pădure. Bernie, ai umblat vreodată pe câmp?- Întrebă Lilly.
Bernie și-a scuturat capul.  Bernie, ai mirosit vreodată o fl oare sau un fl uture? Bernie și-a scuturat 
capul din nou. Bernie, vrei să te duc într-o călătorie în pădure? Da, Bernie vroia să fi e luată. Lilly, 
șoricica se gândea.  De ce va avea nevoie într-o excursie? Dispăruse  în gaura din perete de sub 
scări și aduse  un rucsac.  Apoi căută pantofi  rezistenți pentru ea și pentru Bernie. Dar totuși ceva 
mai lipsea. Vremea s-ar putea înrăutăți, s-ar putea să plouă.Așa că a mai adăugat două pelerine 
de ploaie. Și ce dacă ei sau lui Bernie i se face foame sau sete ? Ea puse un măr și apă în rucsac. 
Acum, putea să înceapă călătoria
S-au urcat într-un autobuz ca să ajungă la park. Lilly se gândea din nou. Oare Bernie, ursul ,știe 
cum să se comporte în natură? Se gândea la niște reguli simple pe care le-a și spus lui Bernie
Să nu pui nimic în gură din parc!

Plantele sunt foarte delicate. Dacă le rupi, nu vor crește din nou.
Animalele sălbatice sunt tare/ foarte timide. Nu le atinge!
Rămâi în vizorul meu! Trebuie să te văd!
Bernie, să nu ții  o creangă în fața ta și să nu alergi cu ea. 
După ce LILLY și Berbie au căzut de acord, s-au plimbat împreună în park. Au ascultat cântecul 
păsărilor și s-au uitat  la o albină pe o fl oare. După aceea au ajuns pe un câmp minunat și au 
decis să se odihnească și să mănânce gustoasele mere roșii.



2. În are liber : investigare și formulare de întrebări

 Observați cu grijă curiozitatea naturală a copilului în aer liber. Detectați cum se comportă în natură 
apoi implicați copii prin explicare modului în care viața sălbatică este diferită de viața noastră. 
Nu uitați că natura reprezintă o rezervă imprevizibilă de posibilități spontane care urmează să fi e 
explorate.

 a) observați și explicați caracteristicile fi zice ale animalului pe care îl observați ( aripi, degetele de 
la picior, uerchi, ochi, nas, formă, blană, piele ) și dacă este posibil să asculte sunetele produse 
de animalul observat. ( de exemplu păsări) . Folosiți simțul tactil, simțul olfactiv, și gustul în tim 
ce copiii sunt în aer liber.: de exemplu inivitați copiii să miroase și să atingă coaja copacului unde 
trăiesc veverițele sau păsările, sau fl orile unde aterizează albinele, pământul de lângă colonia 
furnicilor, și între timp să îți imagineze oare ce simt animalele cu simțurile lor în timp ce noi 
traversăm habitatul lor natural.
Pentru a gusta , organizatorul  poate aduce  snakc-uri naturale  pe care le mănâncă și animalele 
: mere, nuci, miere etc. 

b) observați habitatul și adăpostul: explicați unde trăiesc aceste animale și că unele dintre ele își 
construiesc propria casă ( un cuib, un bârlog, o gaură sau pot chiar să ducă casa pe spate) Unele 
case sunt doar pentru un singur animal, sau pentru mama și bebelușii. Alte gace sunt pentru un 
mare grup de animale care trăiesc împreună. 

c) observați obiceiurile de a mânca: explicați copiilor că  
animalele trebuie să găsească propria lor mâncare și 
că manâncă lucuru specifi ce, de exemplu insecte sau 
viermi.

d) observați mișcarea : explicați că animalele au o 
putere specială, de exemplu pot zbura, pot săpa, și 
încurajați copii să își imagineze cum ar fi  să fi e animalul 
respectiv ( o rață, o veveriță, o furnică...)

  
3. Pentru procesarea, interpretarea și refl ectarea asupra expeienței din aer liber, combinați cu o 
activitate în clasă care ar putea fi :

a) folosiți imagini luminoase vii despre animalele observate pentru a veadea și a învăța despre 
ele. Arătați animalele și dați-le nume. În caz contrar, folosiți jucării umplute ca să ajutați copiii să 
învețe numele ca : pisică, câine, pasăre- copiilor le place  că sunt capabili să identifi ce animale 
și să imite sunetele pe care le fac. 

b) Ascultați un cântec despre animale. Faceți copiii să se miște ca animalele. De exmplu aripile 
unei pasăre pot fi  brațele noastre. Această activitate 
cognitivă nu numai că îmbogățește vocabularul și 
competențele lingvistice, dar totodată ajută copiii să 
dezvolte obiceiul de a lua perspectiva, care este un alt 
concept pentru empatie.

c) Folosiți pictura de  față pentru identifi carea cu 
animale

Activități complementare: Înfi ințați un spațiu de hrănire 
a păsărilor în afara feresterei clasei sau într-o altă 
locație, unde copiii vor putea vedea păsările.
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EXPLORAREA NATURII - 
LACUL

Conduceți-i pentru a explora mediul înconjurător (apa, natura, animale).
Căutați plăcere în noile experiențe.
Arătați încredere în legătura cu ceilalți (colegii, îngrijitorii).

Carte ilustrată manual cu un set de imagini despre natură și animale: iaz, broască țestoasă, 
frunze verzi, libelulă, rață, rățușcă, broasca, pietriș. Sub fotografi i scrieți propoziții complete! 
Foaie mare de hârtie cu conturul iazului. Luați cu degetul vopsea albastră și verde. 
Tăiați conturul frunzelor, rațelor. (Sub 2 frunze colorate copiii de 2-3 ani pot lipi și colora rațe sau 
broaște). 
Folosiți întotdeauna ritm și cântece.



Prezentați subiectul copiilor în trei pași.
Prima lectură
A doua realizare
A treia încercare
Prima lectură: (‘5)
Creați propria dvs. poveste cu linii sugerate, lipiți întotdeauna o fotografi e! Cântați și citiți cu ritm! 
Repetați fi ecare rând de două ori! Discutați despre introducerea vocabulului!
Iazul (titlu)
Ce vedeți?
Văd frunze verzi.
Văd pietricele.
Văd rafale.
Văd rațe.
Văd broaște.
Văd libelulele.
Văd țestoasele.
Să mergem la iaz.
A doua realizare: (‘10)
Profesorul va pune o foaie albă de hârtie cu conturul iazul pe podea, și pregătește două sau trei 
nuanțe de vopsea albastră și verde. Profesorul poate folosi pietricele reale pentru a fi xa desenul. 
Le cere copiilor să-și pună picioarele în vopsea și să umble pe hârtie, le explică să aibă grijă să 
rămână în interiorul conturului. Dacă au terminat, bucurându-se de activitate, își spală cu grijă 
picioarele. Lăsați-i să folosească frunzele și rațele pregătite, cei mici pot colora frunzele, până 
când cei mai mari lipesc rațele și le colorează. După terminarea activității, pun frunzele și rațele 
pe iaz. Profesorul poate rearanja pietricelele pentru a fi xa desenele.

A treia încercare: (‘10)
Încântați, se plimbă în jurul imaginii și cântă „Trei rațe mici” sau cântece similare, folosind un 
vocabular nou. 

Cântece sugerate: 
Să mergem la iaz!
Să vedem broaște! x2 (se repetă de două ori pe fi ecare linie)
Să mergem la iaz!
Să vedem rațe!
Să mergem la iaz!
Să vedem frunze verzi! etc.

Accent  pe rațe, frunze, pietricele. Dau din picioare sau aplaudă în timp ce merg și cântă. Lăsați-i 
să sară în jurul iazului ca broaștele, să imite că zboară cu ajutorul mâinilor, brațelor, ca libelulele.



Cântecul pentru copii „Trei rațe mici”
link: https://www.youtube.com/watch?v=m2enz2jkB5Q&t=10s
versuri:

3 rațe mici au mers să înoate într-o zi de-a lungul iazului, departe.
Mama rață a spus „Quack, quack, quack, quack”
Dar numai 2 rațe mici s-au întors.
Quack, quack, quack, quack, quack, quack.
Doar două rațe mici s-au întors
Quack, quack, quack, quack, quack, quack.
Doar două rațe mici s-au întors

2 rațe mici au mers să înoate într-o zi 
de-a lungul iazului, departe.
Mama rață a spus „Quack, quack, quack, quack”
Dar numai o rață mică s-a întors.
Quack, quack, quack, quack, quack, quack.
Doar o rață mică s-a întors
Quack, quack, quack, quack, quack, quack.
Doar o rață mică s-a întors

O rață mică a mers să înoate într-o zi 
de-a lungul iazului, departe.
Mama rață a spus „Quack, quack, quack, quack”
Dar rața mică nu s-a întors
Quack, quack, quack, Quack, quack, quack, Nicio rață mică nu a înotat înapoi
Quack, quack, quack, Quack, quack, quack, 
Dar rața mică nu s-a întors

Tristă, mama rață a înotat într-o zi de-a lungul iazului, departe
Mama rață a spus „Quack, quack, quack, quack”
Și toate rațele mici s-au întors.
Quack, quack, quack, Quack, quack, quack, 
Toate rațele mici s-au întors. 
Quack, quack, quack, Quack, quack, quack, 
Toate rațele mici s-au întors.



3-6



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

2

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.



- foi de hârtie tipărite care prezintă imagini de fețe diferite care exprimă trei emoții diferite: furie, 
fericire și senzație de confuzie.

- Textul unei povestiri și întrebări sugerate.
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5-10 

30-40 de minute

AUTOCONTROL - 
SENTIMENTELE PE CARE 
LE AVEM

Fiți conștienți de modul în care emoțiile afectează comportamentul, pentru a afl a cum să le ex-
primați în situații de zi cu zi.

Dezvoltați abilitățile de ascultare și de comunicare pentru a învăța cum să vă fi ltrați emoțiile.

Învățați noi forme de comportament prin înlocuirea celor deja învățate pentru a aplica diferite 
moduri de a-ți exprima emoțiile.

Facilitatorul îi îndrumă pe copii să stea în cerc. Dacă condițiile sunt adecvate, facilitatorul oferă 
copiilor posibilitatea de a alege dacă doresc să stea pe podea sau în jurul mesei, în funcție 
de ceea ce îi face să se simtă mai confortabil. Permițându-le să facă o mică alegere chiar la 
începutul povestirii, copiii vor avea un sentiment de control. De asemenea, acest tip de luare a 
deciziilor este un bun punct de plecare în construirea încrederii și ridică motivația unui copil de a 
participa. Atunci când, ca facilitator, esti sigur ca copiii sunt relaxati si gata, poti deschide spatiul 
pentru dialog.

Începeți o conversație cu o întrebare “Vă amintiți când a fost ultima dată când ați fost foarte 
supărat?”. Dacă copiii au difi cultăți în a-și aminti situația exactă, ajutați-i, oferindu-le câteva 
exemple de zi cu zi.



După ce unii copii răspund la întrebare, întrebați-i: “Ce altceva ați simțit ?; Supărarea un sentiment 
plăcut? Știți cum se numesc / numim acel sentiment (emoție) atunci când ne supărați? “. După 
ce le oferă răspunsurile, întrebați-le: “Știți ce sentiment este opusul senzației de furie ?; “Este 
o depunere mai frumoasă decât prima (furie) ?; Cum preferi să te simți, îți place mai mult să fi i 
supărat sau să fi i fericit și de ce? “.
În acest moment ați îndreptat deja copiii să recunoască două emoții foarte intens și puternic și 
cerându-le să numească cele două emoții pe care îi permiteți acestora să înceapă să refl ecteze 
despre ei înșiși, care este o bază foarte necesară pentru continuarea discuțiilor despre ce trebuie 
făcut, cum să se ocupe și cum să se fi ltreze aceste emoții.

După această scurtă discuție, spuneți grupului că există o poveste foarte interesantă despre doi 
dintre cei mai buni prieteni, Oliver și Peter, și că îi veți citi. Următorul pas este să arătăm copiilor 
trei imagini care arată imaginea unor fețe diferite care exprimă trei emoții diferite: furie, fericire și 
senzație de confuzie. Asigurați-vă că fețele pe care le afi șați au o formă geometrică foarte simplă, 
cu zone de culoare largi. Motivul pentru care se datorează faptului este că încurajează atenția și 
se concentrează mai bine (în special în cazul copiilor mai mici).

După ce arătați fotografi ile copiilor, trebuie să explicați semnifi cația fi ecăruia. Unul verde 
reprezintă sentimentul supărat / supărat, un sentiment roz, fericit și mulțumit, iar senzația galbenă 
este confuză. După ce oferiți explicația, fi ecare copil primește una din cele trei imagini. Spuneți-le 
că veți citi o scurtă poveste, după care veți pune mai multe întrebări și vă vor ajuta să încercați 
să le răspundeți. Sarcina lor este aceea de a ridica în aer o imagine a emoțiilor pe care ei cred 
că ar simți dacă ar fi  în acea situație. Indicați-vă că vor ridica o imagine numai atunci când îi 
instruiți să facă acest lucru, deoarece nu este nevoie să utilizați imagini pentru fi ecare întrebare. 
Imaginile sunt doar pentru a ajuta copiii să se exprime și pentru a încuraja dezvoltarea abilităților 
de ascultare și de comunicare.

Așa începe povestea:

La grădiniță, Oliver are cel mai bun prieten Peter. Ca și în alte zile, Oliver și Peter au decis să se 
joace cu fi gurile lor preferate de acțiune. În fi ecare zi Oliver îl va lua pe Spiderman și pe Peter 
Batman. Dar într-o zi, lucrurile au mers într-un mod diferit. Oliver nu a găsit fi gura lui Spiderman 
oriunde, așa că a luat fi gura Batman. Când Peter îi spunea lui Oliver cum îi este Batman și ia 
cerut să-l întoarcă, Oliver a spus că a văzut-o mai întâi și că a fost acum a lui. Peter a fost foarte 
supărat și a încercat să scoată fi gura Batman din mâna lui Oliver. Oliver a ținut ferm fi gura lui 
Batman și nu l-ar lăsa să plece. Cei doi băieți s-au luptat unul cu celălalt atât de tare încât un 
învățător a venit și a terminat argumentul, luând cifra, astfel încât niciunul dintre băieți nu a 
primit-o. După asta, Peter și Oliver erau încă supărați, dar după câteva minute s-au liniștit și și-
au dat seama că le pare rău că au avut acea luptă prostie și că nu o mai vor face niciodată. În 
schimb, vor vorbi despre problemă și găsesc împreună o soluție. După ce s-au terminat, au decis 
să meargă afară și să joace fotbal împreună!

După ce ați citit o povestire, spuneți copiilor că le veți pune câteva întrebări despre poveste. După 
fi ecare întrebare, ei trebuie să decidă ce emoție (sentiment) crede că este natural să se simtă 
într-o anumită situație, ridicând o imagine a feței (furioasă, fericită și confuză) în aer. După ce 
ați ridicat o imagine în aer, trebuie să explicați de ce au ridicat o anumită emoție și puteți să vă 
încurajați abilitățile de gândire cu o altă sub-întrebare.
  

Facilitator directs children to sit in the circle. If the conditions are suitable, facilitator gives children a choice 
whether they want to sit on the floor or around the table, depending on what makes them feel more comfortable. 
By allowing them to make a small choice at the very beginning of storytelling, the children will have a sense of 
control. Also, that kind of decision making is a good starting point in building trust and raises a child's 
motivation to participate. When you as a facilitator asses that children are relaxed and ready, you can open the 
space for dialog.

Start a conversation with a question “Do you remember when was the last time you got really upset?”. If the 
children have a hard time with remembering the exact situation help them by giving them some everyday 
examples.
After some of the children answer the question ask them: “What else did you feel?; Was getting upset a nice 
feeling?; Do you know how do we call / name that feeling (emotion) when we get upset?”. After they offer their 
answers, ask them: “Do you know what feeling is the opposite of feeling angry?; “Is that a nicer filing than the 
first one (anger)?; How you prefer to feel, do you like more being angry or being happy and why?”. 
At this point you have already directed the children to recognize two very powerful and strong emotions and by 
asking them to name those two emotions you are allowing them to start reflecting about themselves which is a 
very much needed basis for continuing discussion on what to do, how to deal with and how to filter those 
emotions.

After this short discussion tell the group that there is one very interesting story about two best friends Oliver 
and Peter and that you are going to read it to them. The next step is to show the children three pictures that 
show the image of different faces expressing three different emotions: anger, happiness and feeling confused. 
Make sure that the faces you show have very simple geometric shape with wide colour areas. The reason why is 
because it encourages attention and better focus (especially with smaller children).

After you show the children pictures, you need to explain the meaning of each one. Green one represents 
feeling angry /upset, pink one feeling happy and satisfied, and the yellow one feeling confused. After you offer 
the explanation, each child gets one of all three pictures. 
Tell them that you are going to read a short story after which you will ask several questions and they will help 
you by trying to answer them. 
Their task consists of raising up in the air a picture of emotion that they believe they would feel if they were in 
that situation. 
Point out that they will raise up a picture only when you instruct them to do so, because there is no need to use 
pictures for every question. Pictures are there only to help children to express themselves and to encourage 
developing listening and communication skills.

Storytelling goes like this:

In kindergarten Oliver has the best friend Peter. Like any other day, Oliver and Peter have decided to play with 
their favourite action figures. Every day Oliver would take Spiderman and Peter Batman. But one day, things 
went a different way. Oliver could not find the figure of Spiderman anywhere, so he took the Batman figure 
instead. When Peter told Oliver how Batman is his figure and asked him to return it to him, Oliver said he saw 
it first and that it was his now. 
Peter got very upset and tried to pull the Batman figure out of Oliver’s hand. Oliver held the Batman figure 
firmly and he wouldn’t let go. The two boys ended up fighting with each other so loudly that a teacher came 
and finished the argument by taking the figure so that none of the boys got it. 
After that happened Peter and Oliver were still upset, but after a few minutes they calmed down and realized 
that they were sorry to have had that silly fight and would never do it again. Instead they will talk about the 
problem and together find a solution. After they made up, they decided to go outside and play football together!



Întrebați-le câteva dintre următoarele întrebări. Întrebările sunt opționale și le puteți modifi ca sau 
le puteți adapta în consecință. Întrebările sunt doar o sugestie ca un stimulent pentru începerea 
dialogului.

1. Cum s-a simțit Oliver când nu și-a găsit fi gura preferată de Spiderman? Ce faci când simți așa?  

 2. Cum a simțit Oliver când la luat pe fi gura preferată a lui Batman? Cum v-ați simți dacă ați fi  
fost Oliver? 
  
3. Cum a căzut Peter când cel mai bun prieten al său a luat fi gura favorită? Cum te-ai simți dacă 
tu ai fi  în locul lui Peter? De ce? E greu să te simți așa?
   
4. Este ok ca Peter sa suparat?

5. Cum vă simțiți fi zic când sunteți supărat? Doare? În ce parte a corpului  apare acel sentiment? 
Puteți arăta / indica unde? Spuneți copilului să arate cu mâna acea parte a corpului său la care 
se referă. Cum trebuie sa te comporti in acel moment .... strigă, sari, aleargă, râde, luptă etc.?

6. Care este conscluzia pe care o tragem din comportamentul lui Petru din partea lui Petru?

7. Ar putea Oliver să reacționeze diferit? (Aici poti oferi sugestii copiilor cum ar fi : Ar putea sa-i 
ceara ajutorul lui Petru să-și găsească fi gura lui Spiderman sau poate să ofere să împartă fi gura 
unui Batman? Cum s-ar fi  simțit  el atunci? Cum s-ar fi  simțit Petru? Dacă da, puteți explica cum 
ați simțit?

8. Cum s-au simțit băieții când a venit profesorul și a luat cifra de la amândoi? Le pare rău că s-au 
comportat așa? Ce ați face dacă ați fi  în această situație?   

9. La sfârșitul povestirii, când s-au grimat, cum s-au simțit ei? 

În cazul în care situația se accentuează (și se presupune că vor fi i situații) că, după o întrebare, 
copiii ridică poze diferite, ceea ce înseamnă că se simt diferit în aceeași situație sau un copil 
simte că nu este sigur cu privire la răspunsul la întrebarea dată, și ridică, faceți mai mult de o 
imagine pentru aceeași întrebare, gândiți-vă la aceasta ca o oportunitate perfectă de a începe un 
dialog cu copiii. Întrebați cel puțin doi copii care au ridicat o imagine diferită sau mai multe pentru 
a-și explica punctul de vedere și apoi întrebați restul grupului cu privire la gândurile și opiniile lor. 
Acesta este momentul perfect pentru a arăta copiilor că există modalități diferite de a-și exprima 
sentimentele / emoțiile și că este alegerea lor în ceea ce privește modul de a acționa în acest 
sens, ceea ce înseamnă că ei au controlul.

În concluzie, întrebați întregul grup despre ce gândesc despre alegerea modului de a se comporta 
într-o anumită situație și dacă există modalități diferite de a-ți exprima nemulțumirea fără a suferi 
altă persoană?

Sfaturi și trucuri pentru idei suplimentare:

Spuneți copiilor că, dacă doresc, aceștia pot reîncepe povestea lui Oliver și a lui Peter. Ei pot 
interpreta prima versiune originală, după ce le oferiți posibilitatea de a efectua a doua versiune, 
permițându-le să schimbe cursul povestirii, alegând pe cont propriu unde se afl ă povestea.



- Scaune sau perne pentru copii, să poată sta în cercuri
- Flip chart și hârtie;
- Markere
- 3 cercuri confecționate din hârtie colorată (verde, galbenă, roșie) care servesc drept semafor în 
scopul introducerii
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se lucrează cu toți 
copiii

30 de minute

RESPONSABILITATE 
- LISTA 
RESPONSABILITĂȚILOR 
DIN CLASĂ

Copiii vor fi  capabili:
- să construiască profi lul copilului responsabil;
- să înțeleagă și să practice comportamente responsabile;
- să analizeze într-un mod critic anumite comportamente iresponsabile.



Descrierea activității:  

Aceasta este o activitate de interior, în clasă, în care toți copiii sunt rugați să stea într-un cerc. Se 
recomandă ca această activitate să aibă loc în primele zile ale fi ecărui an școlar, deoarece va servi ca 
activitate de comunicare, team-building, funcționalitate și va crea o atmosferă de colaborare și bună 
dispoziție.

Dezvoltarea activității:

1. Coordonatorul invită elevii să joace jocul luminilor semaforului, care introduce copiii în contextul 
regulilor și responsabilităților.

2. În urma jocului, copiii sunt încurajați să examineze critic jocul și, astfel, să se implice în a gândi 
de ce avem semafoare, care ar fi  provocările dacă nu ar exista semafoare, de ce avem nevoie de 
reguli în viața noastră și de ce trebuie să fi m responsabil și în alte contexte (în afară de conducere, 
în ce contexte trebuie să ne arătăm responsabilitatea - de exemplu, acasă, la școală, cu familia, de 
sărbători etc.).

3. Coordonatorul invită copiii să se concentreze asupra contextului de clasă și să înceapă să 
împărtășească ideile privind responsabilitățile copiilor în cadrul clasei, astfel încât să dezvolte Lista de 
responsabilități pe care trebuie să le ia în considerare pentru restul anului.

4. Este alcătuită o listă de 5, 7 sau 10 responsabilități de toți participanții, în plen.

5. Coordonatorul complează lista pe o hârtie fl ip chart și o pune pe perete.

6. În încheiere, coordonatorul le atribuie copiilor o activitate pe care să o efectueze acasă. Ei trebuie 
să se gândească la consecințele pe care le-ar putea avea asupra lor lipsa alcătuiri acestei liste și vor 
discuta despre acest aspect în ziua următoare.



Jocul de rol - povestirea acțiunii urmând instrucțiunile de mai jos.
Lecția poate fi  legată de pregătirea pentru Halloween, deoarece copiii se îmbracă adesea ca 
vrăjitoare și pisici negre. Învățați-i pe cei mai mici cântecelul păianjenului Micul-piticul păianjen 
(Eency-weency Spider).
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15

45 de minute
RELAȚIA DINTRE ETICĂ ȘI 
ESTETICĂ - SERVICIUL DE 
LIVRARE AL LUI KIKI

La începutul fi lmului Kiki oferă impresia unei fetițe obișnuite, dar caracterul ei predispus la 
accidente, neîndemânatic, dar totuși fermecător și amabil este dezvăluit destul de curând. Ea 
este un model pentru tinerii care o urmăresc, datorită comportamentul ei respectuos față de 
vârstnici și în bunătatea sa. Deci, cele mai importante valori etice referitoare la desenele animate 
sunt bunătatea și comportamentul respectuos. De asemenea, acestea reprezintă un exemplu al 
legăturii dintre valorile etice și estetice, adesea ușor de urmărit de către copii - valori etice prin 
elemente estetice/vizuale.



1.Pregătirea

Prezentați elevilor desenul animat intitulat Serviciul de livrare al lui Kiki, sau vizionați fi lmul 
împreună. Dacă nu este posibil să îl urmăriți, puteți citi versiunea cărții tipărite. Se poate găsi 
online cu acces liber în mai multe limbi. 
Vedeți aici: https://www.cartoonson.tv/cartoons/view/id/kikis-delivery-service-1989-full-movie

Pregătiți jetoane cu următoarele personaje ale desenului animat și laminațile:

Kiki      Ursula

Osono     Jiji

Tombo     Menajera

  
Bătrâna     Băieții și fetele

1.Preparation

Make students watch the animated movie about Kiki's delivery service. 
or watch the movie together. If it is not possible to watch it you can read the paperback book version.
It is open-access online in several languages.
see here: https://www.cartoonson.tv/cartoons/view/id/kikis-delivery-service-1989-full-movie

Prepare Flashcards of the following characters of the cartoon and laminate those:
Kiki                                                                 Ursula

Osono                                                              Jiji

Tombo

                                                                            The Housekeeper

Old woman                                                              Boys and girls
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Prepare Flashcards of the following characters of the cartoon and laminate those:
Kiki                                                                 Ursula

Osono                                                              Jiji

Tombo

                                                                            The Housekeeper

Old woman                                                              Boys and girls

1.Preparation

Make students watch the animated movie about Kiki's delivery service. 
or watch the movie together. If it is not possible to watch it you can read the paperback book version.
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2. Joc de rol
Discutați despre poveste cu elevii dvs. și jucați piatră, hârtie, foarfece. Dacă cineva câștigă, el/
ea poate alege unul dintre personaje.

Încercați să jucați cât mai multe scene posibil. Este mai ușor pentru copiii de 6 ani.

3. Discutați despre morala fi ecărei scene.

Dacă vă pregătiți pentru o activitate de Halloween, în decursul lecției le puteți învăța copiilor 
cântecelul Micul-piticul păianjen (Eency-weency Spider). Aici puteți vedea un exemplu de 
Nursery Beats, în acest caz puteți folosi materialul video de mai jos. De asemenea, este foarte 
util să înțelegeți că, dacă încercați din răsputeri sunteți capabil să vă atingeți obiectivele. 
Profesorul trebuie să-i facă pe copii să înțeleagă să nu renunțe niciodată la obiectivele pe care 
le au.

https://www.youtube.com/ watch?v=mlE3pOadJUo&fbclid=IwAR3PsVnOTQ0SrkLACJtieiYIK-
vDjTHBvKeJC8KbzUYnEkX20Cptrx515xM4

Versuri:
Micul-piticul păianjen s-a urcat pe streașină
Dar ploaia a venit, și el aproape a murit
Dar soarele a ieșit și l-a uscat
Iar acum micul-piticul păianjen urcă din nou pe strașină.



O marionetă adevărată vine în clasă. Marioneta va vorbi cu copiii și va caută să primească sfaturi din 
partea copiilor în anumite situații. Înainte de aterlierul de lucru, organizatorul trebuie să fe creativ, să-
și dea frâu liber imaginației și să realizeze o marionetă din ciorapi( din lână sau din bumbac) folosind 
totodată  nasturi, un capac din plastic... Se încearcă realizarea unei marionete amuzante și colorate 
care să atragă atenția copiilor. Este important ca gura marionetei să se poată mișca, astfel copii vor 
avea impresia că marioneta poate să vorbească cu ei.
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Grupe de 4-5 
copii.

45 de minute

ONESTITATEA - O 
MARIONETĂ VINE ÎN 
CLASĂ!

Scopul acestui atelier de muncă este motivarea și direcționarea copiilor către onestitate și gândire 
critică cu ajutorul jocului de rol. Ideea centrală este încurajarea lor ca să își exprime sentimentele 
și opiniile într-un mod sincer și în același timp dezvoltarea aprecierii de sine. În timpul activității 
copii trebuie încurajați să:

• Vorbească despre sentimentele proprii într-un mod onest, sincer
• Să își exprime opiniile
• Să gândească critic



Ideea este ca marioneta va cere ajutor de la copii și vrea să vorbească cu ei despre lucruri care 
afectează onestitatea și aprecierea de sine. Temele din propozițiile maionetei sunt legate de 
următoarele aspecte:

• A  fi  lăudat de alții
• Frica de a greși
• Luarea de decizii proprii

Propozițiile  de mai sus sunt doar exemple, pot fi  folosite propoziții proprii, în funcție de necesitățile, 
obiceiurile și experiența copiilor. După rostirea propoziției, marioneta pune  întrebarea și începe 
conversația cu copiii.

1. Înainte să începeți atelierul de lucru, copii sunt rugați să se așeze într-un cerc. Este important ca 
să fi e relaxați. Spuneți-le  copiilor că în această zi au un musafi r în clasă care are nevoie de ajutor.

2. Pune-ți marioneta pe o mână și începeți conversația. Se poate folosi o introducere proprie, de 
exemplu: Bună, copii!Numele meu este Mola! Am auzit că sunteți niște copii minunați și de aceea 
am venit la voi. Am nevoie de ajutorul vostru. Ieri, am avut o zi îngrozitoare, plină cu evenimente 
neobișnuite. Îmi zboară gândurile și sunt tare zăpăcită. și de asta am nevoie de ajutor.Mă ajutați? ( 
Lăsați copii să răspundă)

3. După ce au răspuns copiii, se parcurge următoarea listă și se selectează acelea care sunt 
considerate cele mai importante în clasă.

              Temă centrală: A fi  lăudat de cineva : se poate selecta una dintre propozițiile de   mai jos
• Doamna educatoare m-a lăudat pentru că l-am ajutat pe Ion.
• Bunica mi-a spus că am o voce minunată.
• Azi dimineață m-am îmbrăcat frumos, dar nimeni nu a observat
După ce a fost citită una dintre propozițiile de mai sus, marioneta pune următoarea întrebare copiilor:
• Ce credeți, cum m-am simțit când  educatoarea /bunica m-a lăudat azi dimineață?
• Ce credeți, cum m-am simțit când mama nu a observat că m-am îmbrăcat singură?
( Întrebarea care urmează să fi e pusă este formulată în funcție de propoziția rostită anterior)
• Cum te simți când cineva te laudă? De ce te simți așa?
• Cum te simți când faci ceva bun și ceilalți nu te laudă? De ce te simți așa?
• Simți întotdeauna că trebuie să fi i lăudat?

Tema centrală : Teama de a greși
• Azi am reușit să ridic o geantă foarte grea.
• Nu am fost sigur dacă pot să iau câinele cu mine la o plimbare.
• Azi nu am reușit să mă cațăr.
După ce a fost citită una dintre propozițiile de mai sus, marioneta pune următoarea întrebare copiilor:
• Ce credeți cum m-am simțit când  am ridicat  geanta cea grea?
• Ce credeți cum m-am simțit când nu am fost sigur dacă pot lua câinele la o plimbare?  
• Întrebarea care urmează să fi e pusă este formulată în funcție de propoziția rostită anterior)Ce credeți 
cum m-am simțit când  nu am reușit să mă cațăr?

Întrebarea care urmează să fi e pusă este formulată în funcție de propoziția rostită anterior)
• Cum te simți când nu poți face ceva singur? De ce te simți așa?
• Dacă nu reușești să faci ceva pentru prima oară mai încerci?
• Sunt anumite lucruri pe  care nu le poți face momentan? Care sunt acestea?
• Vei fi  capabil să faci aceste lucruri când vei crește mare?



Tema centrală: Luarea de decizii proprii

• Erik îmi spune să arunc în ușa vecinului cu o roșie.
• Ana a traversat strada la lumina roșie.
• Eva vrea să ne ascundem pe terenul de joacă din fața părinților. 

După ce a fost citită una dintre propozițiile de mai sus, marioneta pune următoarea întrebare copiilor:
• Ar trebui să ascult de ce spune Erik?De ce ar trebui/nu ar trebui să ascult de Erik?
• Ar trebui să traversez și eu strada  la lumina roșie? De ce ar trebui/de nu ar trebui să traversez la 
lumina roșie?
• Trebuie întotdeauna să faci ceea ce îți spun ceilalți?
• Poți să decizi singur ce vrei să faci?

La sfârșitul atelierului de lucru marioneta le va spune copiilor : Vă mulțumesc! M-ați ajutat mult! V-a 
ajutat această discuție pe voi în vreun fel? Ați învățat ceva unii de la alții? Vreți să vă mai vizitez în 
curând?

Idei pentru activitățile complementare: Dacă nu ați reușit să parcurgețt toate propozițiile și toate 
situațiile atelierul de lucru mai poate fi  repetat de câteva ori. Marioneta se poate folosi și în alte 
situații de comunicare cu copiii ( de exemplu când este o problemă între copiii, sau poate fi  folosită 
pentru a întreba cum se simt în ziua respectivă.) Totoadată,  deoarece unii copii își exprimă mai ușor 
sentimentele,  dorințele și nevoile , ei pot fi  lăsați să vorbească cu ajutorul  jocului de rol prin folosirea 
marionetei. 



Pietre (de preferință rotunde și destul de mari încât copiii să nu le poată pune în gură și să le 
înghită), cel puțin 10 pietre/copil
Foi mari de hârtie colorate (câte unul pentru fi ecare copil)
Creioane
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toată grupa

60 de minute

EXPRIMARE DE SINE - 
NICI UN DRUM NU ESTE 
ACELAȘI

Scopul acestei activități este ca copiii să-și exprime dorințele sau viziunile despre “locul lor 
special” sau un loc unde se simt acasă și să-și promoveze dorința de a se conecta cu alții.



1. Facilitatorul îi invită pe copii să stea într-un cerc și îi încurajează pe toți să se gândească la locul 
lor cel mai bun în lume. Apoi facilitatorul întreabă dacă cineva vrea să-și împărtășească gândurile în 
acest sens.

2. Facilitatorul întreabă apoi ce înseamnă un loc “special” și ce face acasă o casă?

3. La începutul acestei etape, facilitatorul invită copiii să ia o mână de hârtie colorată în mâinile lor și să 
înceapă să meargă în jurul sălii de clasă. Fiecare dintre ei ar trebui să găsească un loc frumos pentru 
ei (un loc în care se va simți ca acesta să fi e casa lor sau un loc special, locul poate fi  fi ctiv, singura 
condiție care trebuie îndeplinită este că acesta este locul unde se simt bine ). Încurajați copiii să-și 
găsească propriile locuri. S-ar putea să existe o situație în care doi sau mai mulți copii vor să aleagă 
același loc în clasă. În astfel de cazuri, întrebați-i dacă doresc să împartă locul, să se plimbe din nou 
sau să-i inviți să vorbească mai mult unul cu celălalt despre modul de rezolvare a situației și, eventual, 
toți își vor găsi locul.

4. Când copiii își găsesc locul, ei ar trebui să-și așeze colile de hârtie colorate pe locurile care o 
marchează.

5. Facilitatorul poate oferi cateva creioane pentru ca copiii sa poata desena sau scrie despre casa sau 
locul lor special (de ex. Super-puteri ale locului, care animale locuiesc acolo, daca aceste locuri au 
reguli speciale etc.) pe hartie pe care o au in fata lor.

6. Când termină, facilitatorul îi invită să stea în “locul lor special”.

7. Facilitatorul îi invită pe copii să se uite în jur și să verifi ce unde stau ceilalți și apoi le oferă copiilor 
niște pietre pentru a construi drumuri sau căi spre locurile speciale ale prietenului lor.

8. Facilitatorul acordă copiilor sufi cient timp pentru a construi astfel de căi.

9. După ce termină acest lucru, facilitatorul invită unul sau mai mulți copii să invite pe cineva la locul 
lor și să împărtășească ceea ce au scris sau desenat despre acest loc.
10. Copiii pot merge doar pe calea sau pe drumurile construite. Uneori vor trebui să ajusteze drumurile 
pentru a vizita mai mulți prieteni sau vor trebui să fi e de acord cu ceilalți pentru a-și trece drumul pentru 
a-și vizita un prieten etc.

11. În cele din urmă, facilitatorul întreabă dacă toată lumea îi place “locurile speciale” sau dacă îi plac 
locul altcuiva mai bine.

12. Dacă nu, facilitatorul poate întreba ce ar dori să se schimbe și îi va ajuta pe acești copii (cu un 
posibil ajutor al altor copii) să își rearanjeze locul pentru a se simți mai bine.

13. Facilitatorul poate încheia această activitate cu un simplu dans sau un cântec comun în legătură 
cu “locurile speciale” și toți pot dansa / se mișcă în jurul locurilor pe care le-au creat.

(Inspirată de o activitate de pedagogie gestalt de Barbara Alič)



Lista materialelor necesare:
• Șase carduri, care ilustrează animalele periculoase 
din junglă, șarpele, tigrul, leul, crocodilul și o singură 
carte ilustrând vânătorul, iar altul ilustrând micul cerb.
• Șase pagini de colorat care ilustrează: budinca 
regelui - o grămadă de noroi, centura regelui - un 
șarpe, tamburul regelui - un cuib de viespi
• Un afi ș care ilustrează o junglă
• Creioane colorate, foarfece, lipici
• Două păpuși care ilustrează tigrul și micuțul cerb
• Șase imagini mici care ilustrează micul cerb
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grup format din 6 
copii

45 de minute

CURAJUL - BUDINCA 
REGELUI

Obiective de învățare care ar trebui realizate în cadrul EVE
Respect, dialog și cetățenie activă
• Recunoașterea valorilor și eforturilor noastre
• Dezvoltarea abilităților lingvistice prin joc de rol
• Dezvoltarea abilităților motorii fi ne, în timpul colorării și decupării imaginlor

TOPIC

TITLE

D
EV

EL
OPMENT

A
R
EA

COGNITIVESOCIO-EMOTIONAL PHYSICAL LINGUISTIC

MATERIALSTIME ROLL TOWARDS 
THE GOAL

GROUP 
SIZE

AGE
GROUP

FROM PREPARATION 
TO IMPLEMENTATION 

Ethical Values  - Courage 

The Kingʼs pudding

List of needed materials :
• Six flashcard illustrating the dangerous animals from the jungle the snake, the tiger, the lion, the 
crocodille and one card illustrating the hunter and  another one illustrating the little deer.
• Six colouring pages illustrating: kingʼs pudding – a heap of mud, kingʼs belt – a snake, the kingʼs 
drum – a  wasp nest 
• A poster illustrating a jungle 
• Coloured pencils, scissors, glue
• Two puppets illustrating the  tiger and the little deer
• Six small images illustrating  the little deer

Learning objectives that should be achieved in field of EVE. 
Respect, dialogue and active citizenship: 
• Recognizing our values and strainghts
• Developing language skills through role –playing
• Developing fine motor skills while colouring and cutting the images

45 minutes

group of 6 
children

3-6 years
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1. Profesorii trebuie să creeze în prealabil două păpuși, afi șul junglei, imaginile de colorat și 
cardurile
2. Inițial întregul grup este așezat într-un cerc. Ei sunt rugați să-și imagineze că sunt în junglă. 
Ei primesc cărțile. Fiecare dintre ei scoate un sunet puternic, imitând sunetul animalului pe care 
îl ține în mână: răcnetul leului, șuieratul șarpelui, pocnetul crocodilului, răcnetul tigrului, pufff-ul 
vânătorului. Copiii vor realiza că micul cerb nu poate scoate niciun sunet înfricoșător, iar pentru 
el toate celelalte animale reprezintă un posibil pericol.
3. Profesorul arată cele două păpuși și începe să spună povestea în fața posterului junglei. 
Budinca regelui
https://www.youtube.com/watch?v=2txx60Cucnw

4. După terminarea poveștii, copiii sunt încurajați să spună care personaj le-a plăcut cel mai mult 
și de ce. Ei vor trebui, de asemenea, să spună ce sentimente au avut în timpul povestirii. După 
aceea, copiii  întocmesc o listă cu valorile caracteristice a celor două animale: puternici, mari, 
periculoși, stupizi,  cerbul mic - infi m, minuscul, curajos, cu inimă de leu
5. Profesorul le dă copiilor paginile de colorat, toți le colorază, decupează imaginile și le lipesc pe 
posterul care ilustrează jungla. 
6. După aceea copiii vor primi cele două păpuși și vor juca rolul celor două personaje principale 
în fața posterului junglei. Deoarece există șase copii în grup, este posibil ca fi ecare să joace un 
rol. Ei vor juca povestea de trei ori. 
7. Când termină, profesorul le poate arăta imagini despre cerb și despre tigru, astfel încât copiii 
să poată vedea diferențele reale dintre cele două animale.
8. La fi nal, profesorul subliniază faptul că micul cerb a mers la râu să bea, pentru că avea nevoie 
de apă pentru a supraviețui. Dacă nu ar fi  fost înțelept și curajos să ajungă la apă, ar fi  murit. 
Atât lipsa de apă, cât și tigrul în sine reprezenta un pericol pentru viața sa. Trebuia să fi e foarte 
curajos și cu inima de leu pentru a ajunge la apă și, de asemenea, pentru a se descotorosi de 
tigrul puternic și stupid. 

9. La fi nal copiii creează singuri jucării mici de cerb. Ei au voie să-și ducă acasă jucăriile, acestea 
le vor aminti că indiferent câți ani au (3,4,5,6), cum arată, care este locul de muncă al părinților 
lor, de ce fel de familie aparțin, ei trebuie să fi e neînfricați și curajoși. 

Dacă nu decupați imaginile în prealabil, asigurați-vă că copiii pot folosi foarcele. 

https://www.youtube.com/watch?v=2txx60Cucnw

Fișă de lucru cu fabula: Budinca regelui

Micuțul cerb trăia într-o junglă periculoasă
SNAP Grrrr! Hiss!
Într-o dimineață, el a mers la râu să bea.
Dintr-o dată ceva îl privi în ochii.
„Tigrul” icni micuțul cerb
„Micul dejun” mormăi tigrul.
Cerbul micuț s-a uitat repede în jur. 
„Oh, nu! Nu pot fi  micul tău dejun!”
„Eu păzesc budinca regelui”.
„Budinca regelui?” A întrebat tigrul.
Micul cerb a arătat spre un tort maroniu, pe pământ. 
„Este cel mai delicios lucru pe care l-ai gustat vreodată”.
„Nimănui nu îi este îngăduit să meargă aproape de ea”. 
„Vrei să spui, că nici măcar nu o pot gusta?”
„Oh, nu” a răspuns micul cerb.„Regele va fi  furios”. „Ar trebui să pretinzi că nu m-ai văzut”, a spus 
tigrul. „Știu! Aș putea pretinde că mai alungat!” A spus micul cerb. 



Și micul cerb a fugit departe, cât de repede a putut. 
Este sfârșitul primei părți.  Pudinca regelui - partea a doua.
Tigrul și-a închis ochii și a lins budinca. Bleah! 
Era doar o grămadă de noroi. „Așteaptă doar până te prind, micule cerb!” a mormăit tigrul. Dar 
micul cerb era în siguranță departe, foarte departe. 
În mijlocul zilei, micuțul cerb a mers la râu să bea. Dintr-o dată ceva îl privi în ochi.
„Tigrul!” - icni micuțul cerb. „Pranzul” mormăt tigrul. Cerbul se uită în jur. „oh, nu, nu pot să fi u 
prânzul tău”. „Eu păzesc cureaua regelui.” „Cureaua regelui?”  întreba tigrul
Micuțul cerb a arătat o buclă strălucitoare care atârna deasupra unei ramuri. Nu este minunată?
„Nimeni altcineva nu are voie sa o atingă.” „Vrei să spui că nici măcar nu pot încerca?” întreba 
tigrul.
„Oh, nu”, a răspuns micul cerb „Regele va fi  furios”.
„Regele nu va ști”, spuse tigrul. „Nu voi spune.”
„Dar altcineva ar putea vedea” a spus micul cerb
„Să pretindem că m-ai alungat”  Idee bună.
Și micul cerb a fugit departe, cât de repede a putut. 
Este sfârșitul celei dea doua părți
Pudinca regelui - partea a treia
Tigrul și-a pus cureaua în jurul taliei. A strâns-o. Cureaua șuiera. Era un șarpe, un șarpe foarte 
furios. Vaaai. 
„Așteaptă doar până te prind, micule cerb!” a mormăit tigrul.
Dar micul cerb era în siguranță departe, foarte departe. 
În acea seară, cerbul mic a mers la râu să bea. Dintr-o dată, ceva îi privi în ochii.
„Tigrul” icni micuțul cerb
„Cina” mormăi tigrul. Micul cerb s-a uitat repede în jur. „Oh, nu, nu pot fi  cina ta”.
„Eu păzesc tamburul regelui.” „Tamburul regelui?” întreba tigrul. Cerbul mic a arătat o formă de 
dragon care atârna pe un copac.
Este cel mai bun tambur din țară. „Nimeni altcineva nu are voie sa îl atingă.”
„Vrei să spui că nici măcar nu pot să-l ating?” a întrebat tigrul. 
„Oh, nu” a răspuns micul cerb.„Regele va fi  furios.”
„Ai putea spune că nu m-ai văzut” spuse tigrul.  „Nu e bine” a răspuns micul cerb. „Trebuie să fi u 
departe, foarte departe, ca nici măcar să nu te pot auzi.”Este sfârșitul părții de a treia 
Pudinca regelui - partea a patra
Și micul cerb a fugit departe, cât de repede a putut. Tigrul a atins forma de dragon. Niște viespi se   
varsau din cuibul lor, bâzâind furios. L-au atacat pe bietul tigru iar și iar. Au! Au! Au-au! „Micuțule 
cerb!” spuse tigrul. „Eu renunț. Gura mea e plină de noroi... picioarele mele sunt mușcate de 
viespi.
„Îți promit că nu voi mai încerca să te mănânc niciodată!” Departe, foarte departe micul cerb  auzit 
răgetul tigrului și a zâmbit. Acesta este fi nalul poveștii.



Acest exercițiu este împărțit în două etape.

Pregătire:

- Pentru pasul întâi („Puterea violenței”) veți avea nevoie de o frânghie sau ceva similar pentru a 
face un cerc (mare) sau o linie pe podea.

- Pentru pasul doi („Ce s-a întâmplat?”) veți avea nevoie de hârtie și creioane pentru fi ecare copil.

VALORI DEMOCRATICE ȘI SOCIALE copii de 6 ani 

10-20

~60 de minute
REZOLVAREA 
CONFLICTULUI - CUM 
TREBUIE GESTIONATE 
SITUAȚIILE DE CONFLICT?

Înțelegerea emoțiilor, sentimentelor și a violenței / Lupta echitabilă / Inteligența emoțională / Com-
petența socială / Sentimentul de responsabilitate

Obiectivele de învățare ale acestei activități: 
- Indicarea liniei fi ne dinre dintre joc și violență și cât de ușor poate fi  trecută aceasta;

- Acceptarea și respectarea sentimentelor altora;

- Rezolvarea confl ictelor și depășirea tenisunilor;

- Sprijinirea copiilor ca să vorbească nestingherit despre sentimentele lor. 



PASUL #1

1) Folosind frânghia sau un material similar, trageți o linie pe podea, apoi împărțiți grupul pe 
perechi.

2) Fiecare pereche trebuie să se alinieze de-a lungul liniei (cercului). Partenerii ar trebui să se 
uite unul la celălalt.

3) Copiii își impreunează mâinile cu cele ale partenerilor și se apropie de ei cu unul sau doi pași, 
până când se pot sprijini unul pe celălalt.

4) Le spuneți copiilor să încerce să-și împingă partenerul înapoi încet (nu prea viguros). În timp 
ce se împing unul pe altul, trebuie să-și țină mânile în continue împreunate.
+++
Observație: conform reguilor nu trebuie să se întâmple nimic nedorit. Nimeni nu trebuie să fi e 
rănit fi zic sau mental. Este permisă numai împingerea partenerului cu mâinile. Dvs. și copiii aveți 
dreptul de a spune „STOP” în orice moment, în timpul exercițiului. Acest lucru trebuie menționat 
copiilor. 

5) După câteva minute de „împingere”, terminați exercițiul și întrebați-i pe copii:
- Cum te-ai simțit în timpul exercițiului?
- Ce s-a întâmplat cu tine?
- A fost o „luptă” corectă? Dacă nu, de ce?
- Ce vrei să  schimbi pentru cea de a doua rundă?
=> Dați-le timp copiilor să-și exprime verbal ideile înainte de a continua.

6) Repetați exercițiul cu rezultatele primei runde.

7) Refelcție: 

După cea de a doua rundă întrebați din nou copiii:
1) Ce sa întâmplat de data asta?
2) A existat violență?
3) Ce ați putut percepe?
4) A fost mai corectă această rundă?
5) Ce altceva ați mai putut observa?
6) Ce ați simțit când partenerul vostru s-a dovedit a fi  mai puternic/mai slab?
7) Cine s-a distrat mai mult? - partenerul puternic sau partenerul mai slab?

=> Dați-le timp copiilor să-și exprime verbal ideile înainte de a continua.

+++
Sfat: faceți o scurtă pauză între PASUL #1 și PASUL #2. Acest lucru va ajuta elevii dvs. să se 
liniștească după situația de „luptă” din PASUL #1.
+++
PASUL #2
1) Discutați cu grupul dvs. dacă - în afară de activitatea din PASUL #1 - a avut loc o luptă corectă. 
Discutați cu ei dacă o luptă poate fi  vreodată corectă și gândiți-vă la ceea ce ar putea fi  corect. 
Există lupte care sunt (nu) corecte? Cereți copiilor exemple din viața lor sau dați niște idei din 
punctul dvs. de vedere.
2) Întreabați copiii dacă luptele pot fi  doar „fi zice”.
3) Întreabați copiii dacă este ușor de apreciat dacă luptele care avut loc pentru distracție au fost 
realizate corect sau nedrept (de exemplu, copiii care se luptă pe terenul de joacă)?
4) Discutați despre ce ar putea face ei dacă ar urmări o luptă?
=> Pregatiți câteva răspunsuri pentru a ghida copiii dumneavoastră către o comprehensiune 
realistă și de autoprotejare.



+++
Refl ecție suplimentară a acestei activități (pentru copiii care au învățat deja să scrie):

Împărțiți hârtie și creioane și cereți studenților să facă o listă cu ce să facă în cazul în care o 
dispută iese de sub control. 
Cereți-le să ia în considerare următoarele întrebări:
- Sunt necesare mai multe reguli decât cele menționate în timpul activității din PASUL #1 și #2?
- Ce poate fi  îmbunătățit?
- Cum ai proceda dacă ai intra într-un confl ict?
- Ce ai învățat din această activitate?

Ideea de bază a acestei activități provine din proiectul „Copii puternici - mai puțină violență” și a 
fost adaptată de către ILI-FAU scopului și grupului țintă al proiectului AVAL.

Sursă:
Copii puternici - mai puțină violență. Sammlung pädagogischer Übungen und Spiele für Kita 
und Grundschule, url: https://www.vhs-th.de/fi leadmin/redaktion/Der_Verband/Downloads/DL-
KitaSchule/StrongerChildren2_DE.pdf
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1și/sau mai 
multe grup (4-5)

90 de minute 
(pt. toate părțile)

PRIETENIE - 
PRIETENUL MEU

-  Explorare prin dialog pentru a afl a ce cred copiii despre prietenie, pe cine consideră ei prieteni 
și de ce;

-  Dezvoltarea cunoștințelor copiilor despre prietenie;

-  Ajutarea copiilor în stabilirea relațiilor pozitive cu cei pe care îi consideră prieteni.

Imaginile poveștii (available at http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2018/08/
story.pdf) carton fi n, hârtie colorată sau albă, creioane colorate, autocolante, foarfece...



Prima parte: Coordonatorul va începe explorarea prin dialog pentru a afl a ce cred copiii despre 
prietenie, pe cine consideră ei prieteni și de ce.

Partea a doua: Coordonatorul spune povestea „Doi prieteni”.

O dată doi băieți care erau prieteni de mult timp au mers pe jos prin pădure (imaginea 1) când 
dintr-o dată a apărut un urs mare și feroce (imaginea 2), cu gheare ascuțite și răcnete puternice. 
Oh, ce frică le era în fața aimalului atât de feroce! (imaginea 3) Frica a fost atât de mare încât 
unul dintre băieți a început să alerge fără să mai privească înapoi și fără să se gândească la 
prietenul lui, s-a urcat pe un copac pentru a scăpa și s-a ascuns printre ramuri, astfel încât ursul 
să nu îl poată vedea. Celălalt băiat, înspăimântat și paralizat de frică, văzând că nu poate scăpa 
de animalul impunător, iar prietenul său nu mai era în pericol, a rămas în mijlocul drumului, s-a 
întins pe jos și s-a prefăcut că e mort (imaginea 5).

Ursul, surprins, s-a apropiat de el și a început să-i miroase urechile, gâtul, pieptul, picioarele, 
încercând să observe dacă reacționează în vreun fel (imaginea 6). Copilul și-a ținut respirația, 
pentru că știa că dacă face vreo mișcare, ursul își va da seama că încearcă să-l păcălească. 
Ursul îi mirosi din nou fața, i-a lins obrajii, i-a cercetat urechile, mormăind calm (imaginea 7). 

După ce l-a mirosit mult timp, ursul, gândindu-se că băiatul a murit și nu reprezintă vreun pericol 
pentru el, s-a îndepărtat (imaginea 8).

Când animalul feroce a plecat, celălalt copil a coborât din copac și l-a întrebat râzând pe cel care 
rămăsese pe drum ca și lovit de trăznet (imaginea 9):

- Ce ți-a șoptit ursul la ureche?

- Mi-a spus că cei care își părăsesc prietenii în momentele de pericol, nu sunt prieteni adevărați. 

---

După ce termină de povestit, coordonatorul va întreba copiii ce părere au despre cele întâmplate 
în poveste, va ghida conversația spre a critica atitudinea personajului, va vorbi cu copiii despre 
ce este prietenia și despre modul în care ar trebui să-și trateze prietenii, va defi ni acțiunile bune 
ale acestor exemple de afecțiune, ajutorul acordat celuilalt, astfel încât copiii să înțeleagă ce este 
prietenia și cum ar trebui să fi e relația dintre prieteni.

Partea a treia: Coordonatorul va invita copiii să facă carduri pentru a le oferi prietenilor. 
Observație: Cardurile pot fi  acordate prietenilor din dreapta sau din stânga, sau într-un alt mod 
asemănător.

În primul rând, coordonatorul va vorbi cu copiii despre importanța realizării cardurilor pentru 
prietenii lor, explicându-le că acest lucru este un bun exemplu de prietenie. Ulterior, coordonatorul 
va preciza modul în care se pot realiza cardurile și va arăta copiilor unul sau mai multe modele 
de carduri. Va fi  pregătită o masă cu materialele necesare pentru realizarea cardurilor și fi ecare 
copil va alege ceea ce are nevoie. Ei trebuie să aibă materiale sufi ciente pentru a evita posibilele 
confl icte, iar dacă totuși acestea apar, coordonatorul va profi ta de ocazie pentru a le vorbi copiilor 
despre evitarea și rezolvarea confl ictelor între prieteni. În cele din urmă, copiii vor termina 
cardurile, din care se va realiza o expoziție. 

Partea a patra: Coordonatorul îi invită pe copii să-și dea cardurile prietenilor lor și să spună de 
ce au ales copilul respectiv ca prieten, ajutându-i cu întrebări, până când aceștia vor putea face 
o descriere elementară a prieteniei cu cuvintele lor proprii. 



Activități suplimentare (sugestii care trebuie făcute în timpul unei „petreceri a prieteniei”). 

Dans pe hârtie:  
Coordonatorii pregătesc foi de ziar sau bucăți de pânză de aceeași dimensiune. Participanții 
sunt împărțiți în perechi. Fiecărei perechi i se dă același lucru, fi e o foaie de ziar, fi e o bucată de 
pânză. Cuplurile dansează, în timp ce coordonatorul pune muzica sau aplaudă. Când oprește 
muzica sau încetează să mai aplaude, fi ecare cuplu trebuie să stea pe propria foaie de ziar sau 
pe bucata de pânză. Data viitoare când se oprește muzica sau aplaudatul, cuplul trebuie să 
plieze hârtia sau pânza în jumătate înainte de a se urca cu picioarele pe ea. După mai multe 
schimburi foaia de ziar sau pânza devin foarte mici, deoarece sunt îndoite de fi ecare dată. Este 
mai difi cil pentru doi oameni să stea pe acestea. Cuplurile ale căror părți din corp se afl ă în afara 
terenului, vor „ieși” din joc. Jocul continuă până când unul dintre cupluri câștigă.

Cinci insule:
Desenați cu  cretă pe podea cinci cercuri sufi cient de mari pentru a încăpea în ele toți participanții. 
Dați un nume fi ecărei insule. Cereți tuturor să alagă insula pe care vor dori să trăiască. Apoi 
avertizați participanții că na dintre insule se va scufunda în curând în mare, iar locuitorii acesteia 
vor trebui să se mute rapid pe o altă insulă. Lăsați suspansul să crească și apoi spuneți numele 
insulei care se scufundă. Participanții aleargă către celelalte patru insule. Jocul continuă până 
când toată lumea se strânge pe o singură insulă.

Nu răspunde
Cereți grupului să stea într-un cerc. O persoană începe prin a privi spre o altă persoană și întreabă 
„Care este cea mai bună calitate a ta?” Totuși, această persoană nu ar trebui să răspundă singură 
la întrebare - persoana din stânga trebuie să răspundă. Copii pot da răspunsuri diversifi cate, pe 
baza imaginației lor!



Pentru primul joc avem  nevoie de 10-12 bucăți de hârtie pe care sunt scrise afi rmații cu infracți-
uni și un borcan în care se pun hârtiile 

Pentru al doilea joc avem nevoie de un pahar de apă potabilă, un ou, a lingură și sare. Pregătiți 
afi rmațiile într-un fel încât să corespundă/ să fi e relevante pentru viața cotidiană a copiilor, luân-
du-se în calcul și vârsta lor.
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JUSTIȚIE - O CANTITATE 
ECHITABILĂ DE JUSTIȚIE/
DREPTATE

Sunt două jocuri care pot fi  jucate alternative cu copii din clasă. 

Primul joc seamănă cu scenariul de juriu și acuzat la fel cum se întâmplă și în viața reală în 
camera de judecată. Acest joc ajută copiii să înțeleagă valoarea democratică, funcționarea 
justiției și relațiile ei cu conceptual de crimă sau infracțiune, la fel ca și pedeapsă ,ca să mențină 
a societate justă și corectă în cadrul relației între individual ca un actor între reguli și cerințele 
societății. ( primul joc corespune mai bine pentru segmental superior al grupului de vârstă 3-6, 
ceea ce însemană nivelul preșcolarilor)

Al doilea joc este un joc de vizualizare care inițiază o alegorie vizuală ca să ajute copiii să 
înțeleagă importanța de a fi  corect și drept și cum acest fapt infl uențează comunitatea. ( al doilea 
joc este potrivit pentru toți din grupa de vârsta de 3-6 ani)



Primul joc:

Pregătiți 10-12 bucăți de hârtie și scrieți afi rmații cu fapte rele pe ele. De exemplu, puteți folosi 
afi rmații ca a se bate sau a lovi pe cineva în timpul jocului, a folosi cuvinte urâte, a nu ascula 
profesorul, a trișa in timpul jocului, a fi  egosit în privința jocurilor și a jucăriilor, etc.  Ca să fi e 
adaptate  abilității de citire specifi ce vârstei copiilor, pe bucățile de hârtie pot fi  scrise numai 
numere, și folosiți în schimb o listă cu faptele rele care vor fi  citite cu voce tare în fața clasei. 
Puneți toate hârtiile într-un borcan. Explicați clasei jocul.  Spuneți copiiilor că urmează să tragă 
din borcan  câte o hârtie cu o câte o faptă rea. Cel care a tras hârtia din borcan van fi  inculpatul 
iar ceilalți vor fi  juriul. Juriul după ce a ascultat fapta rea , trebuie să pronunțe sentința cu voce 
tare ca să audă toată lumea. 
Notați pedepsele/afi rmațiile sugerate de către juriu și începeți o discuție despre rezultate:
- Cât de aspre ar trebui să fi e pedepsele?
- Pedeapsa este acord drep sau nedrept?
- Pedepsele trebuie să fi e diferite în funție de fapta rea?
- Care va fi  efectul pedepsei asupra inculpatului?
- Ce forme de pedeapsă nu ar fi  acceptate de comunitate așa cum o trăiesc copiii?
În cele din urmă, evidențiați  structura scenariului jucat în clasă, adică, juriul reprezintă oamenii 
comunității , iar pârâtul ca fi ind membru al acestei comunități. Accentuați importanța acestei 
relații, prin experimentarea diferitelor roluri, de exemplu să fi e și juriu și pârât, pe rând în joc. 
Acesta va ajuta copiii să înțeleagă rolul instituțional al justiției ca stâlp al democrației.

Al doilea joc :

Puneți apa, oul, sarea și lingura pe o masă și adunați copiii în jurul mesei. Spuneți copiilor că oul 
( puteți să îi puneți și un nume) va fi  o persoană care nu a fost tratată corect și drept, și în cele 
din urmă se simte trist  și neapreciat. Apoi luați oul din apă. Începeți să turnați sare în pahar- o 
lingură de sare de fi ecare dată. Amestecați apa și puneți oul în pahar din nou. Spuneți copiilor că 
fi ecare lingură de sare este un aspect a dreptății. De exemplu această lingură de sare reprezintă: 
respectarea regulilor în joc, la școală și acasă. Uitați-vă cum oul se ridică un pic deasupra apei.  
Turnați încă o lingură de sare și vedeși cum oul se ridică mai departe. Continuați procesul și 
numiți lingurile. De exemplu: partajarea/ împărțirea lucrurilor, respectarea celorlați și tratarea lor 
într-un mod drept,  tratarea celorlați în mod egal,  a face ceea ce este bine pentru toată lumea nu 
numai pentru sine, a ajuta atunci când cineva este tratat incorect sau nedrept.
Cum sarea  transformă treptat densitatea apei, oul se ridică de la fundul paharului spre suprafață. 
Spuneți copiilor că acum oul ( folosiți numele dat) este acum fericit și se simte că a fost tratat 
drept. Explicați copiilor că  aplicarea și meținerea dreptății funcționează la fel ca sarea în apă. La 
fel cum sarea face mâncarea delicioasă , sarea dreptății/justiției – ca o alegorie- face societatea 
( apa) mai dreaptă, și oamenii ( oul) mai fericiți și  au sentimentul că sunt sprijiniți.



Lista materialelor necesare:
un microfon  făcut dintr-un tub luat dintr-o hârtie igienică și o minge din plastic.
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20-25 de copii 
în cerc

45 de minute

DIALOGUL - 
MICROFONUL MAGIC

Obiectivele de învățare care urmează să fi e realizate pe parcursul activității:

Scopul principal este dezvoltarea obiceiurilor de ascultare  respectuoasă și  dialog respectuos. 
Pe parcursul activității copiii sunt încurajați:
• Să recunoască și să respecte nevoile și dorințele celorlați cu scopul de a formula idei în grup
• Să descopere preferințele celorlalți în timp ce ascultă atent
• Să conștinetizeze ce este respectul și să conștinetizeze importanța ascutării opiniei celorlalți, 
gustului celorlalți, luând în considerare diferențele sociale și culturale ( adaptate vârstei lor)

1. Organizatorul trebuie să pregătească un microfon dintr-un tub  luat dintr-o hârtie igienică  și o minge 
de plastic și să deseneze butoanele microfonului pe tub, la fel ca în imaginea de mai jos:

2. Organizatorul va lista  câteva teme posibile pentru a discuta. Este preferabil să se ofere o gamă 
largă de exemple amuzante și interesante dintre obiceiurile zilnice ale familiilor: ce tip de mâncare 
mănâncă și ce tip de mâncare le place, ce programe TV le place să urmărească, ce sporturi la place 
să joace/ să practice, ce fi lme au văzut, ce locuri au vizitat etc. și se selectează o temă.

3. Înainte să înceapă jocul, copiii trebuie să se așeze într-un cerc. Este important să fi e relaxați.



4. După ce a fost  anunțată tema despre care urmează să se discute, copiii primesc un minut să se 
gândească la ce vor să spună.  Se prezintă regulile jocului: Toți copiii trebuie să vorbească. Fiecare 
fată/băiat are un minut să vorbească despre un loc vizitat. Copilul care ține în mână microfonul trebuie 
să se ridice și să stea în picioare. Scopul este ca vorbitorul să explice ce i-a plăcut și de ce. Ceilalți 
copii trebuie să asculte atenți și să pună întrebări vorbitorului după ce acesta și-a terminat prezentarea. 
Organizatorul trebuie să ghideze copiii și întrebările puse de copiii, așa încât să ajute la o prezentare 
cât mai detailată. Trebuie accentuate  acele aspecte care duc la diferențe culturale și sociale, trebuie 
încercat să  se arate interes față de aceste diferențe, creându-se o atmosferă comfortabilă și de  
încredere. Când toți copiii au folosit microfonul, va fi  timpul pentru a juca un joc  rapid și ușor și pentru 
a se odihni in pic. 

5. JOC: Alege un cântec

Copiii sunt rugați ca să se plimbe într-un cerc și să cânte în timp ce aud cântecul. Deodată se 
oprește cântecul.Copiii trebuie să își găsească o pereche să întrebe o întrebare și să se așeze pe 
jos. De exemplu: înainte ca organizatorul să dea drumul muzicii va spune:  De data aceasta cautați 
o pereche și întrebați : Care este culoarea ta preferată? Data următoare se alege o altă întrebare : Ai 
surori sau frați? Sau Care este mâncarea ta preferată?. Se atrage atenția elevilor că de fi ecare dată 
trebuie să își caute o altă pereche.În acest joc este important să se clarifi ce bine întrebările înainte să 
pornească jocul. Copiii sunt urmăriți și li se poate oferi ajutor în timpul jocului dacă au nevoie. După 
terminarea jocului, copiii sunt rugați să se așeze la locurile obișnuite. Se verifi că ce își aduc aminte din 
prezentările celorlați de la începutul jocului. Sunt selectați pe rând câțiva copiii și întrebați care au fost 
acele prezentări cu care au fost de acord și care au fost acelea cu care nu au fost de acord. Încercați 
să îi ajutați să își aducă aminte de atâtea intervenții de câte pot. După  ce se pun următoarele întrebări 
celorlați copiii. Este necesar să înțeleagă că nu ne plac aceleași lucruri și acesta se datorează faptului 
că suntem diferiți.

De  ce ești de acord cu XXXX ? De ce nu îți place ce a menționat XXXX ? Ne place tuturor același 
lucru? Acesta este un lucru bun sau un lucru rău?  Suntem diferiți?  Dacă nu îmi place ce îi place 
celuilalt ce ar trebui să fac? El sau ea merită să fi e ascultat/ă chiar dacă nu sunt de acord cu ceea ce 
spune el/ea? Îmi place ca oamenii să mă asculte când spun ceva? Copiii trebuie ghidați să se apropie 
cât posibil de defi niția dialogului și respectului. Sunt rugați să își exprime sentimentele când sunt 
respectați și când nu sunt respectați. ( de exemplu: Ne place când colegii respectă ce ne place nouă? 
Cum te simți cân cineva nu respectă ceea ce îți place? Dacă acest lucru te face să te simți rău, crezi că 
și ceilalți se simt la fel în situații asemănătoare? Trebuie să respectăm lucrurile ce le plac celorlați? )La 
fi nal, copiii sunt rugați să analizeze dacă au fost capabili să asculte , să își aducă aminte de cele spuse 
de colegi și de lucrurile despre care au spus colegii că le place.  Determinați-i pe copiii să exprime 
dacă le place să fi e asculați și dacă au fost capabili să asculte în timpul jocului, dacă unii copii au fost  
întrerupți , sau dacă trebuie să aratăm interes când alții ne spun ceva. 

Sfaturi și trucuri: putem spune copiii să-și închidă urechile la sfaturi și să-și deschidă ochii la exemple, 
pornind de la modelul că în felul în care ne adresăm copiilor va fi  felul în care ei vor vorbi cu ceilalți 
( este mai ales interesant în cazul acelor persoane care cred că prin ridicarea vocii  copiii vor fi  mai 
atenți, iar ei vor fi  mai respectați)

Idei pentru activități viitoare: Microfonul poate fi  dăruit acelui copil care a ascultat cel ami atent și care 
poate să-și aducă aminte de cele mai multe lucruri care i-au plăcu/nu i-au plăcut colegilor.



•  Șoarecele de oraș și șoarecele de țară cartea sau 
pliantul cu fabula (accesibilă la https://www.youtube.
com/watch?v=nwUFBObQwl0)

•  Carduri care ilustrează caracteristicile cele mai 
importante ale șoarecilor: mediul, hrana, casele și 
paturile lor

•  Două păpuși care ilustrează șoarecele de oraș și 
șoarecele de țară 

•  Pagini imprimate care ilustrează mediul rural: copaci, 
fl ori, gard viu, arbuști, fructe de pădure, nuci

•  Pagini imprimate care ilustrează mediul urban: 
autoturisme, biciclete, tren, clădiri

•  Foarfece, lipici, creioane colorate, foi de hârtie maro 
și gri A3

•  O hârtie albă mare

VALORI DEMOCRATICE ȘI SOCIALE 3 - 6 ani

6-8 copii
într-un grup

45 de minute

RESPECTUL - CEI DOI 
ȘOARECI

Respect, dialog și cetățenie activă:

•  Recunoașterea și respectarea nevoilor și  
 valorilor celorlalți
•  Dezvoltarea abilităților motorii fi ne prin   
 realizarea posterelor



Pliantul cu fabula:

A fost odată un șoarece mic de țară maro. Numele lui era Pipin. Locuia într-o casă dintr-un gard 
viu.
 Primăvara el se așează în iarbă și ascultă păsările cântând. Vara, mușca din căpșuni sălbatice... 
și tăia iarbă pentru patul de iarnă.  Într-o zi, pe măsură ce s-a făcut mai frig și sufl a un vânt rece... 
el a auzit ciocănind  Cioc! Cioc! la ușă. „Pipin!” spunea o voce. „Sunt vărul tău. Am venit să stau!” 
Pipin deschise ușa. „Șoarecele de oraș Toby” striga el. „Intră!” 
Pipin îl poftește pe Toby pe un scaun dintr-un mușchi moale. „E prea umed!” a spus soarecele 
de oraș Toby. 
Pipin îl luă pe Toby la plimbare. Miroase fl orile! Hapciu!
Dar fl orile îl făceau să strănute. În noaptea aceea, Pipin a mers la magazinul de alimente. El și-a 
ales cele mai bune nuci și fructe de pădure. Urgh! spuse șoarecele de oraș Toby. „Urăsc nucile.  
Asta-i tot ce ai? În oraș, mâncăm ca niște regi.”„Într-adevăr?” întrebă Pipin.„Vino și vezi”, spuse 
Toby. „Satul este oribil. Niciodată nu vei mai dori să trăiești aici.” A doua zi, verii s-au trezit în zori. 
„Vom lua trenul”, spuse Toby.
Au fugit la gară. În curând, au auzit zgomotul pietriceleelor care săreau pe linia de cale ferată.
„Vine trenul!”, strigă Pipin.„Este imens”.  S-a oprit scârțîind și horcăind. 
O ușă se deschise. - „Sari!”, spuse Toby. Trenul a scos un țipăt și un horcăit și s-a oprit din nou. 
Chugga-chugga-chugga-chugga. Choo! Choo!
Pipin se uită pe fereastră. Vedea copacii ce își mișcau ramurile. Apoi nu mai existau copaci - doar 
clădiri înalte care atingeau cerul. În timp ce cerul se întuneca, trenul se opri din nou. Toby își 
zvâcni mustățile. Mirosea aerul. „Suntem aici”, a spus el. „În sfârșit sunt din nou în oraș.”
Casă dulce casă. „Acum urmează-mă.” Toby sări pe peron. 
„Fii rapid, Pipin!”, strigă el. „Ai grijă să-te grăbești.” Ajutor!
Șoarecii au ieșit din gară și au intrat pe o stradă aglomerată.
Pipin gâfâia. A fost atât de mare zgomotul. Erau foarte multe mașini. Hornurile lor erau înfundate. 
Și mirosurile! Pipin a mirosit primul salam și tușea de fum. Dă-te din calea mea! Bip! Ding-a ling-
ling. „ Și asta”, spuse Toby cu mândrie, îndreptându-și labele, „este casa mea.”
Se strecură într-o gaură mică. Pipin l-a urmat. Au alergat pe coridoare întunecate sub podea... și 
scări ascunse în spatele zidurilor. Nu-i așa că e mare? Dansau în camera goală. 
Beep! Beep! ...și se jucau cu jucăriile din grădinița copiilor. „Să alergăm la sala de mese”, a spus 
Toby.
„E timpul de a sărbători!” Șoarecii au sărit pe masă și au început să mănânce.
Ei au mușcat din plăcintă. Au lins crema. Toby a mâncat din brânză... în timp ce Pipin își înfi pse 
lăbuțele în sosul de ciocolată. „Doamne!”, spuse Toby. „Sunt aproape plin.”
„Mmm! Hâc! Pipin își strânse burta. În gând... hâc... voi fi … bolnav.”
Dintr-o dată masa se clătină. Toby se întoarse. Alergă pentru viața ta! „E pisica!”, strigă el. „Bună”, 
torcea și și-a lins buzele. „E timpul pentru cina mea, cred...” Toby l-a apucat pe Pipin. „Haide”, a 
spus el. 
Au alergat încotro au văzut cu ochii. Gheară! Gheară! Pisicii îi era foame. A dat peste un ulcior 
și acesta a căzut pe podea. „Rapid”, strigă Toby. „În acastă gaură.” Pipin a alergat. Pisica a sărit. 
Ea l-a lovit pe Pipin cu ghearele ei... și a ratat. „Fir-ar să fi e”, spuse ea. Pipin a coborât pe podea. 
„Vărule!”, spuse el. „Vreau să mă întorc acasă.” „Încă nu!”, spuse Toby. „Încă nu ai încercat patul 
meu din puf fi n.”
“Dar în dimineața următoare, Pipin tot voia să plece. Toby îi dădu o hartă către gară. „Nu te 
pierde.””
„La revedere!”, a spus Pipin și a alergat către gară. El dansa și dădea din picioare… și s-a ascuns 
într-o pungă pentru a ajunge în tren. În întunericul înstelat, Pipin a ajuns la gardul său. 
Casă dulce casă! A înghițit aerul dulce și rece și a zâmbit. Apoi s-a culcat în patul de fân cald. 
„Asta-i viața pentru mine”, a spus el.



1. Profesorii trebuie să creeze în prealabil două păpuși și cartonașe

2. Inițial, întregul grup se afl ă într-un cerc împreună cu profesorul, care le prezintă personajele 
poveștii, șoarecele de la țară și șoarecele de la oraș, precum și numele lor Pipin și Toby. Profesorul 
îi roagă pe copii să descrie în câteva cuvinte ce poartă șoarecii (Toby poartă un costum negru cu 
cravată neagră, Pipin poartă un pulover albastru și blugi decolorați) și le cere, de asemenea, să 
ghicească locul în care trăiesc aceștia (sat-oraș ).

3. Această scurtă introducere este urmată de povestirea reală de la 8 la 10 minute.

4. Păpușile sunt date celor doi copii, care stau în locuri separate în cameră. Ceilalți primesc 
carduri. Copiii vor trebui să spună unul câte unul ce se afl ă pe cardurile lor și să se alăture fi e 
grupului lui Pipin, fi e grupului lui Toby.

5. Profesorul va arăta copiilor că ambii șoareci au aceleași valori, chiar dacă sunt diferiți. Copiii 
ridică cardurile cu paturile, hrana, casele și mediul. Cardurile arată același lucru, dar le ilustrază 
în mod diferit, toate sunt lucruri materiale prețioase, chiar dacă nu sunt la fel.
6. Grupul lui Pipin va primi o hârtie maro și pagini imprimate. Ei vor trebui să creeze mediul lui 
Pipin. Grupul lui Toby va primi, de asemenea, pagini imprimate și hârtie gri, iar sarcina lor este de 
a crea mediul lui Toby. Scopul acestei părți este munca în echipă și dezvoltarea abilităților motorii.

7. Când fi nalizează cele două afi șe, copiii vor fi  rugați să spună antonime despre cele două 
postere: linişte-zgomot, aerul curat-aerul poluat, siguranța-lipsa de siguranță, lent-rapid, curat-
murdar, familiar-necunoscut și așa mai departe.

8. Profesorul îi va încuraja pe copii să-și formuleze ideile despre cum s-a simțit Pipin în patul lui 
și cum s-a simțit Toby în patul lui Pipin. Care este atitudinea lui Pipin față de mâncarea ecologică 
(el lucrează pentru a-și aduna mâncarea pentru perioada iernii, îşi face un magazin alimentar și îi 
dă lui Toby nucile și fructele de pădure cele mai bune). Care este reacția lui Toby? (Urăsc nucile!) 
Care este atitudinea lui Toby față de mâncare? (El fură mâncarea de la oameni, mănâncă totul, 
face mizerie pe masă). Toby este mai persuasiv decât Pipin, în timp ce Pipin este mai politicos și 
respectuos (a încercat patul lui Toby)
Politețea, răbdarea, generozitatea, prietenia, munca grea, respectul sunt trăsături prețioase
nu sunt vizibile ca valorile materiale, dar ele  oferă valoare.
9. De asemenea, copiii sunt încurajați să se concentreze asupra aspectelor comune ale celor 
două personaje: ambele sunt curajoase, pentru că vizitează locuinţa celuilalt, ambele doresc 
să călătorească, nu se învinovățesc pentru aventura cu pisica și respectă decizia celuilalt. Toby 
chiar i-a dat lui Pipin o hartă pentru a se putea întoarce în locuinţa sa.

10. La sfârşit, copiii primesc o hartie mare pe care îşi desenează mâncarea/fructele/legumele/
activitatea preferată. Când termină, se aşează cu toţii într-un cerc și profesorul va arăta că, 
potrivit desenelor, există fructe care apar de 3 sau de 4 sau chiar de 5 ori și există fructe care 
apar doar o singură dată. Acest lucru înseamnă că, în unele aspecte suntem asemănători și în 
alte aspecte, suntem diferiți. Acest fapt nu înseamnă că suntem buni sau răi, înseamnă doar că 
suntem diferiți și că cea mai bună atitudine este să ne respectăm reciproc.

Sfaturi şi trucuri

Dacă nu tăiați imaginile în prealabil, asigurați-vă că cei mici pot folosi foarfecele .



Fiind înconjurați de copii, ca pregătire citiți o povestire despre diversitate. 
A doua zi jucați teatru de păpuși sau teatru de hârtie (kamishinbai) sau teatru de umbre despre 
aceeași poveste.
Duceți-le cât mai multe materiale posibil (mirosuri și parfumuri, culori).

Astfel ei vor înțelege ce înseamă diversitatea.
Despre kamishinbai: http://www.kamishibai.com/
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12-15

15-40

DIVERSITATEA - CUM SĂ 
ÎNȚELEGEM DIVERSITATEA 

Promovarea atitudinilor pozitive față de diversitate și diferență între toți copiii.
Asigurați-vă că aveți provocări adecvate pentru copiii înzestrați și talentați.
Evitați stereotipurile de gen/etnie/religie și orice expresie a prejudecăților venite din partea copiilor 
sau îngrijitorilor.
Dezvoltați limbajul copiilor în timp ce se joacă.

Urmați instrucțiunile într-o metodă de 3 pasi: pregătire, teatru, descoperire.

Pregătire (15’)

Căutați unele povestiri despre diversitate - care sunt legate de toleranță și empatie. De exemplu, 
următoarele povestiri sunt legate de diversitate:

Anna Nilsen: Mingea de fl uturi a lui Bella, Koala Books, 2012
David Mills - Derek Brazell: Lima’s Red Hot Chilli, mantra, 2003
Judith Kerr: Tigrul care a venit la ceai, Harper Collins Chidren’s Books, 2006
Joshan Wright Callender: Camionul de gunoi fericit, Matjo International 2018
Mary Albert: Cum și-au primit păsările culorile - O poveste aborigenă, AN ASHTON ORIGINAL, 1983
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Alegeți o carte dintre cele menționate și citiți-o când sunteți înconjurați de copii, încercați să 
folosiți cărți cât mai mari, pentru a putea fi  văzute de pretutindeni. Vorbiți despre morala lecției.

Discutați despre mediul lor divers, diversitatea lor în legătură cu diferențele lor evidente (ochi, păr, 
înălțime, sex, etnie, limba maternă etc.). Spuneți-le că în cadrul grupului sunt la fel de importanți 
cu toții. S-ar putea să fi e familiarizați cu desenele animate Madagascar sau Picioare vesele, 
menționând aceste titluri, ar putea înțelege subiectul mai bine.

Teatru (10’)

În ziua următoare, introduceți aceeași poveste folosind păpuși pentru teatru de hârtie (kamishinbai) 
sau teatru de umbre. Pregătiți marionetele, cifrele necesare în avans.

Mai târziu, în timpul zilei, vă vor imita. Lăsați-i să se joace cu aceeași tehnică de povestire. Vor 
crea povestiri similare.
Descoperire (30’)

Încercați obiecte cât mai diverse posibil.
Încercați diferite mirosuri ex. fructe, ierburi aromate. 
Descoperiți varietatea de culori.

1. Pregătiți mici vinegrete cu un tampon mic, cu câteva picături de ulei volatil. Asigurați-vă că 
nimeni nu este alergic la careva dintre ele. Încearcați lavanda, lămâia, bradul, portocala, apă 
de trandafi r. (Puteți încerca și condimente, de exemplu, busuioc, oregano, pătrunjel, usturoi, 
anason).

Lăsați-i să încerce să ghicească unul câte unul plantele.

2. Pregătiți cutii de carton tăiate dintr-o parte fi ecare, și puneți un fruct în interior, astfel încât să 
îl ascundeți. Copiii trebuie să ghicească fructul, atingându-l. Încearcați cu lămaie, portocală, măr, 
banană, avocado, struguri etc. Cere-le să explice gustul fi ecăruia. (Puteți încerca și cu legumele, 
dar nu amestecați fructele și legumele.)
Lăsați-i să încerce să ghicească unul câte unul fructele.

3. Realizați jetoane care să reprezinte culori diferite.

Cereți-le să identifi ce culorile. Încercați culorile de bază cu cei mai mici încercați denumiri mai 
grele  cu elevii mai mari (de exemplu, vișiniu, măsliniu, bronz, roșu toscan, nisipiu).

Dați-le copiilor culori primare și lăsați-i să se joace, pentru a realiza un experiment de culoare, 
veți putea explica cum să prepare culoarea verde, violet și portocaliu.

Ca ultim pas, lăsați-i să picteze o imagine folosind toate culorile pe care le-au creat.

După terminarea lecției, discutați despre diversitate, încheiați subiectul repetând ceea ce ați 
învățat despre aceasta.



Lista materialelor necesare:
• Culorile noastre din manualul Karen Katz sau fi şe de lucru ori
https://www.youtube.com/watch?v=9PwCkX59WBo
Imagini cu personaje
• Culori: roșu, galben, negru, alb, pensule, apă, şerveţele umede
• O hârtie maro foarte mare
• Scorțișoară, unt de arahide, ciocolată, prăjituri, piersici, nucă de cocos, boabe de cafea, miere, 
pudră de ghimbir, pudră de chili, frunze de toamnă, caramele, pâine prăjită, sau imagini cu aceste 
alimente, și tipuri de ciocolată în diferite nuanțe de maro. 

VALORI DEMOCRATICE ȘI SOCIALE 3-6 ani

grup de 6 copii

45 de minute

CULTURA - 
CULORILE NOASTRE

Obiectivele de învățare care  trebuie atinse în domeniul EVE.
Respect, dialog și cetățenie activă:
• Recunoașterea și respectarea diferitelor nuanțe ale pielii
Identifi carea și numirea competențelor care ne fac diferiţi
• Dezvoltarea abilităților motorii fi ne în timp ce se amestecă 
diferitele nuanțe de maro



1. Profesorii trebuie să facă copii despre caracterele din carte sau să tipărească capturile de 
ecran din videoclip și să aranjeze imaginile pe perete așa cum apar acestea în poveste, începând 
cu Lena. https://www.youtube.com/watch?v=9PwCkX59WBo 

2. Inițial, întregul grup se afl ă într-un cerc împreună cu profesorul și joacă următorul joc: Pot 
vedea ceva albastru în această cameră. Ce este? Ceilalți copii trebuie să ghicească ce este. 
O minge/covorul/perdelele. Fiecare copil va pune o întrebare, dar aceasta trebuie să conţină o 
culoare diferită: roșu, galben, gri, negru.

3. Această scurtă introducere este urmată de întrebările profesorului, care va arăta între timp 
alimentele și ingredientele și îi va încuraja pe copii să numească culorile acestora. După câteva 
secunde, copiii vor realiza că toate au la bază culoarea maro, doar nuanțele sunt diferite.

4. Profesorul prezintă personajul principal din poveste, o fetiţă pe nume Lena și spune că vor face 
o plimbare împreună cu ea. Astfel, vor auzi o poveste spusă de fetiță.

5. Se prind de mâini și se duc la o plimbare de-a lungul peretelui, unde au fost lipite deja 
fotografi ile. Copiii ascultă povestea și privesc cu atenție fotografi ile de pe perete. Se îndreaptă 
lent către următoarea imagine, pe măsură ce povestea continuă.

6. Când termină plimbarea, se aşează într-un cerc și copiii sunt încurajați să spună ce culoare 
le-a plăcut cel mai mult, care a fost caracterul lor preferat.

7. După aceea, aceștia sunt invitați să încerce să descrie nuanţa culoarii pielii lor folosind numele 
următoarelor alimente sau băuturi: înghețată de vanilie galbenă și albă, galben ca banana, 
culoarea cafelei cu lapte.

8. Profesorul le explică faptul că, de fapt culoarea de bază este una - maro, dar această culoare 
poate avea nuanţe diferite. Copiii pot primi niște ciocolată și o pot gusta. Toți vor fi  de acord că toți 
au o ciocolată, dar bucăţile au gust diferit. Aceasta este ceea ce le face deosebite.

9. Profesorul le spune copiilor că ei sunt speciali și le cere să arate ceva care îi face cu adevărat 
speciali: să cânte o melodie, să arate un truc, să se strâmbe, să facă un desen, să coloreze ceva.

10. După aceea, copiii se aşează în jurul unei mese și amestecă culorile, ei vor încerca să 
amestece culoarea pe care o au mâinile lor. După ce găsesc culoarea potrivită, își vor colora 
palmele și îşi vor pune mâinile pe hârtia mare. De asemenea, ei vor fi  încurajați să încerce diferite 
nuanțe și să facă cât mai multe imprimări pe hârtie, după bunul lor plac.

11. La sfârșit, copiii îşi vor scrie numele deasupra amprentelor lor.

Asigurați-vă că cei mici își pot spăla mâinile sau pot folosi şerveţele umede după fi nalizarea 
exerciţiului. 



https://www.youtube.com/watch?v=9PwCkX59WBo

Povestea: Culorile noastre de Karen Katz.

Numele meu este Lena și am șapte ani.

Eu am culoarea scorțișoarei. Mama spune că m-ar putea mânca.
Mama mea are culoarea pâinii prăjite, ea este un artist. 

Mama mă învață să amestec culorile. Ea spune că dacă amestec vopseaua roșie, galbenă, cea 
albă şi cea neagră în cantitatea potrivită, voi avea exact acea nuanţă de maro, pe care o pot folosi 
pentru a face o pictură despre mine.
Maroul potrivit ... Dar maroul mamei este doar maro, după părerea mea. Dar nu este așa, mama 
spune că există o mulțime de nuanțe de maro.
Hai sa facem o plimbare. Vei vedea unde. Mergem la locul de joacă, unde ne vom întâlni cu 
prietena mea Sonya.
Sonya are nuanţa unui maro spre galben deschis. Mama spune că este ca untul de arahide 
cremos. Preferatul meu.

Isabella are culoarea unei ciocolate maro, asemenea prăjiturilor cu care am fost serviţi de ziua 
ei de naștere
Lucy are o piele asemenea culorii piersicii cu o nuanţă de maro-auriu.
Cel mai bun prieten al meu, Jojen, locuieşte aproape de locul de joaca.
Jojen are culoarea mierii. Peste două străzi, ne vom  întâlni cu vărul meu, Kyle.
Pielea lui este un maro roșcat, ca frunzele în timpul toamnei.
Karlis și Rosita și-au adus noul caţeluş în parc.
Karlis are o nuanţă maronie de cacao cu lapte, iar 
pielea lui Rocitas este asemenea caramelelor.
Când mama și cu mine trecem prin salonul de pizza,  îl vedem pe domnul Pellegrino învârtind o 
pizza uriaşă în aer.
El are culoarea cojii unei pizza, un maro-auriu.
Bona mea, Candy este ca o bijuterie frumoasă, bronz și ambră. Arată ca o prințesă.
După prânz am mers la magazinul preferat al mamei, unde mr. Cashmere vinde multe condimente 
diferite.
El are culoarea pudrei de ghimbir și a celei de chili.
Pe această stradă este spălătoria, unde se afl ă şi mătuşa mea, Cathy. Ea are 22 de ani, şi arată 
ca maroul nucilor de cocos şi al cafelei combinată cu ceai. 
După ce ne plimbăm, vin şi prietenii mei, ne luăm prosoapele, ne urcăm pe acoperiş şi privim 
Soarele. 

Mă gândesc la toate persoanele pe care le-am văzut astăzi: Sonia, Isabella și Lucy, Jojen și Kyle.
Karlis și Rosita, Pellegrino și Candy, domnul Cashmere și mătușa Cathy, fi ecare dintre ei are o 
culoare frumoasă. Prietenii mei pleacă și cobor şi eu.
Sunt fericită că am toate aceste culori: galben, roșu, negru și alb.
Mă gândesc la toate culorile minunate pe care le voi face și le spun numele cu voce tare:  
scorțișoară, ciocolată și miere, cafea, caramele, sună atât de delicios
În cele din urmă, mi-am terminat picturile și am pictat pe toată lumea.
Uite mamă, îi spun „culorile noastre”.



Scaune sau perne pentru copii, pentru a sta în cercuri, imagini cu activități de aer liber și de in-
terior, tablă, stickere. 

VALORILE MEDIULUI 3-6

se lucrează cu 
toți copiii

40 de minute

TIMP PETRECUT ÎN AER 
LIBER -HOBBY-URI 
(ÎN AER LIBER)

Copiii trebuie să fi e capabili:
- să înțeleagă conceptul de activități în aer liber;
- să împărtășească hobby-urile practicate în aer liber;
- să recunoască importanța hobby-urilor pentru bunăstarea noastră.



Descrierea activității:

Aceasta este o activitate de interior, în clasă, în care toți copiii sunt rugați să stea într-un cerc.

Dezvoltarea activității: 

1. Coordonatorul împărtășește lucrurile pe care iubește să le facă (hobby-uri) atunci când are 
timp liber. El/ea se asigură că menționează ambele tipuri de activități, activități de interior (de 
exemplu, vizionarea unui fi lm bun, gătit pentru prieteni etc.) și activitățile de aer liber (de exemplu, 
mersul pe jos în parc, călătorii, tenis etc.).

2. Atunci coordonatorul invită copiii să împărtășească ceea ce fac atunci când au timp liber și dă 
cuvântul unui număr de copii pentru a-și împărtăși hobby-urile și lucrurile pe care iubesc să le 
facă în interior și în afara clasei/casei.

3. Apoi, el/ea prezintă câteva imagini ale activităților/hobby-urilor (din interior și din aer liber) și le 
cere copiilor să le identifi ce/să le numească.

4.  Pe măsură ce copiii le identifi că/le numesc, coordonatorul plasează/lipește imaginile pe tablă, 
în două liste separate (adică activități pentru aer liber, față de activitățile realizate în interior). 
Copiilor li se cere să analizeze în mod critic listarea/cele două liste și să comenteze diferențele. 
Aceasta va conduce la diferența principală a acestor activități/hobby-uri, că prima listă constă în 
activități care se petrec/se desfășoară între patru pereți, adică în casă și/sau în clasă, în timp ce 
a doua listă constă în activități care se petrec în spații deschise, în afara camerelor.

5. Coordonatorul ia imaginile de pe tablă, le amestecă și îi invită pe copii să joace jocul ADEVĂRAT 
sau FALS în plen, în care copiii identifi că dacă declarația profesorului este adevărată sau falsă, 
de exemplu, „Tenisul este un hobby de interior”, „Tricotatul în camera de zi este un hobby de 
interior”, „Plimbarea câinelui afară este un hobby de aer liber” etc.

6. Coordonatorul combină imaginile activităților și oferă o imagine fi ecărui copil. Fiecare copil ar 
trebui să facă următoarea afi rmație: „Hobby-ul meu este .... (în funcție de ceea ce arată imaginea. 
Acesta este o activitate de aer liber/de interior”.

7. În încheiere, coordonatorul îi invită pe copii să își închidă ochii și să se gândească că sunt 
implicați în hobby-ul lor preferat (în aer liber) și apoi să-și descrie sentimentele. Se pot pune 
întrebări utile, precum următoarele:

a. Cum te face X să te simți?
b. Cum te-ai simți dacă cineva ți-ar spune să nu mai faci niciodată activitatea X?

Se anticipează că cei mici vor realiza și vor recunoaște semnifi cația hobby-urilor (din aer liber) în 
viața oamenilor/din viața noastră.



Materiale necesare pentru activitate:

- 2-3 legume diferite necesare 
pentru prepararea unei supe;

- cuțit și curpător pentru fi ecare copil, ca să poată tăia 
legumele. (Aveți grijă, este posibil ca elevii să aibă 
nevoie de asistență. Este foarte important să vă 
asigurați că fi ecare copil este în siguranță atunci 
când lucrează cu cuțitele!).

- o oală pentru supă 
(și un aragaz/plită).

VALORILE MEDIULUI 3-6

1-10 copii

30~45 de minute

DURABILITATE - 
ALIMENTELE PE CARE 
LE MÂNCĂM

Obiectivele de învățare ale acestei activități sunt: 
- Dezvoltarea abilităților motorii fi ne prin tăierea legumelor în bucăți.
- Dezvoltarea abilităților de dialog prin descrierea propriilor impresii și prin împărtășirea propriilor 
idei cu perechea din grup.
- Înțelegerea valorii alimentelor din viața noastră.
- Dezvoltarea pregătirii și curiozității copiilor de a gusta alimente noi.

TOPIC

TITLE

D
EV

EL
OPMENT

A
R
EA

COGNITIVESOCIO-EMOTIONAL PHYSICAL LINGUISTIC

MATERIALSTIME ROLL TOWARDS 
THE GOAL

GROUP 
SIZE

AGE
GROUP

FROM PREPARATION 
TO IMPLEMENTATION 

Food that we eat

Cooking together

Materials needed for the activity:

- 2-3 different soup vedgetables

- some knifes and plates for the children to cut the
vedgetables.
(Watch out the children might need
assistance, it's very important to make sure that 
every child is safe when working with knives!)

- a soup pot
(and a stove/cooker)

The learning objectives of this activity are:
- Developing fine motor skills by cutting vedgetables into pieces.
- Developing dialogical skills by describing personal impressions verbally and sharing own ideas with
   peer-group members.
- Understanding the value of food in our lives.
- Developing the readiness and inquisitiveness of children to taste new foods.

30~45 minutes

1-10 children

3-6
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La început copiii cu care veți găti trebuie să fi e în același grup.

1)
Profesorul începe activitatea cu următoarea explicație: „Bucătarul, care pregătește de obicei 
masa de prânz, nu este aici astăzi. Deci, va trebui să vă pregătiți prânzul”. 

2)
Invitați copiii în bucătărie (sau locul în care vor găti) și explicați rolurile lor: cine va pregăti legumele, 
cine va umple oala cu apă și cine colectează legumele? 
(Rolurile depind de dimensiunea grupului dvs.).

3)
Arătați-le legumele pe care le-ați adus cu dumneavoastră.
Întreabați-i pe copii dacă recunosc legumele și dacă cunosc 
deja 
denumirea acestora. Întrebați-i ce s-ar putea pregăti din aceste 
legume (pe lângă supă). Explicați puțin mai mult decât numele 
legumelor (origine, producție etc.). 

+++
Faceți o scurtă excursie imaginară și spuneți copiilor o poveste despre alți copii, care trăiesc 
în condiții nefavorabile, care în unele zile nu au ce să mănânce. Subliniați faptul că faptul că a 
avea sufi cientă hrană este un privilegiu pe care ar trebui să îl cunoaștem cu toții. Spuneți-le că 
risipirea alimentelor este o mare greșeală, astfel încât aceștia ar trebui să țină cont de valoarea 
alimentelor din mediul lor personal.
Ex. Ați putea introduce această excursie cu următoarea frază: „Acum imaginați-vă că nu avem 
aceste legume aici, imaginați-vă că nu vom avea nimic astăzi la pranz, cum v-ați simți?”  ...

4)
Dați-i fi ecărui copil câte un curpător, cuțit și alte instrumente de care au nevoie pentru pregătirea 
legumelor. 
+++
Observație remarcabilă: Asigurați-vă că elevii care vor folosi cuțitele pentru tăierea legumelor o 
vor face într-un mod sigur! Dacă nu sunteți siguri că puteți da cuțite grupului dvs., ați putea să 
le pregătiți și să tăiați legumele în bucăți înainte de activitate. În acest caz, ați putea să duceți și 
legume întregi pentru a le arăta copiilor cum arată acestea (dacă este posibil cu frunze, coajă, 
rădăcini etc.).

5)
Împărțiți legumele copiilor și cereți-le să le spele înainte de a 
începe să le taie. Dați un exemplu cu privire la modul în care 
ar 
trebui să le pregătească (de exemplu, cuburi mici).

6)
Cereți-le copiilor responsabili pentru oală să colecteze 
legumele 
pregătite într-o oală (mare) de supă și să o umple cu apă 
pentru gătit.

At the beginning the children you will be cooking with shoud come together.

1)
The teacher begins the activity with the following explanation: »The cook, who usually prepares your 
lunch, is not here today. So, you will have to prepare your own lunch.«

2)
Invite children to the kitchen (or place where they will cook) and explain their roles: who is preparing 
veggies, who is filling in water into the pot and collecting the vegetables? (Roles may depent on your 
individual group size.)

3)
Show them the vegetables you have brought with you. Ask the
children if they recognize the vegetables and already know what
they are called. Ask them what could be prepared from these
vegetables (next to soup). Explain a little more than just the name
of a vegetable (e.g. origin, production, etc.).
+++
Make a short excursion and tell the children a story about other children living under poor 
circumstances, who do not have enough to eat some day. Underline that having enough food is a 
privilege all of them should be aware of. Tell them wasting food was a big mistake so they shoud 
keep in mind the value of food for their personal environment.
E.g. you could introduce this excursion with a sentence like: "Now imagine we would not have got 
these vegetables here. Imagine we would have nothing for lunch today. How would you feel?" ...

4)
Hand out cutting boards, knifes and other tool needed for preparing the vegetables.
+++
Cautionary remark: Make sure the children who will use knifes for cutting the vegetables will do it in a 
safe way! If you were not sure about handing out knifes to your group of children, you could prepare it 
and cut pieces in advance. If so maybe you could bring a sample of complete, uncut vegetables at 
hand to display it to children (if possible also with leaves, roots, etc.).

5)
Hand out the vegetables to the children and ask them to wash it before they start cutting. Give an 
example on how they should prepare it (e.g. small cubes).

6)
Ask the children responsible for the pot to collect the prepared vegetables in a (large) soup pot and to 
fill it up with water for cooking

7)
Place the pot on a hotplate to cook the soup.

8)
While the soup is on the stove, advise the children to clean up
their work place and to set the table for lunch (one soup plate 
and one spoon each). (Depending on your group size this also
could be covered by a role for one or two children from the group.)

9)
After the soup is ready, allow it to cool before serving.

       Enjoy your meal!
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these vegetables here. Imagine we would have nothing for lunch today. How would you feel?" ...

4)
Hand out cutting boards, knifes and other tool needed for preparing the vegetables.
+++
Cautionary remark: Make sure the children who will use knifes for cutting the vegetables will do it in a 
safe way! If you were not sure about handing out knifes to your group of children, you could prepare it 
and cut pieces in advance. If so maybe you could bring a sample of complete, uncut vegetables at 
hand to display it to children (if possible also with leaves, roots, etc.).

5)
Hand out the vegetables to the children and ask them to wash it before they start cutting. Give an 
example on how they should prepare it (e.g. small cubes).

6)
Ask the children responsible for the pot to collect the prepared vegetables in a (large) soup pot and to 
fill it up with water for cooking

7)
Place the pot on a hotplate to cook the soup.

8)
While the soup is on the stove, advise the children to clean up
their work place and to set the table for lunch (one soup plate 
and one spoon each). (Depending on your group size this also
could be covered by a role for one or two children from the group.)

9)
After the soup is ready, allow it to cool before serving.

       Enjoy your meal!



7)
Așezați oala pe o plită pentru a găti supa. 

8)
În timp ce supa se afl ă pe aragaz, sfătuiți-i pe copii să-și 
curețe locul unde au lucrat și să pregătească masa pentru 
prânz (câte o farfurie pentru supă și o lingură). De asemenea, 
în funcție de mărimea grupului, această activitate poate fi  
datoria unuia, sau a mai multor copii).

9) 
După ce supa este gata, lăsați-o să se răcească înainte de 
servire.

        Poftă bună!

Sfat: 
  
Este posibil să reptați această activitate de grup în anotimpuri diferite, utilizând legume sezoniere. 
Copiii se vor bucura de ea și este posibil, să se formeze echipe reale care din când în când vor 
găti reciproc!

Această activitate a fost creată pentru propectul AVAL de către ILI-FAU.

Imaginile inserate în acest material au fost preluate de pe www.pixabay.com, unde au fost 
publicate sub licența CC0.
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Pentru această activitate aveți nevoie de două conuri sau alte obiecte care pot fi  folosite ca 
marcă, care nu sunt din sticlă, sau fl acoane umplute cu apă până la vârf. Două dozatoare mar-
cate (ml sau alte măsuri) și 8 hârtii A4  cu propoziții despre apa curată. Puteți folosi următoarele 
declarații:
- Apa curată previne bolile
- Apa curată îmbunătățește producția alimentelor sănătoase.
- Avem nevoie de apă de băut în fi ecare zi
- Apa curată ajută organismul să funcționeze corect
- Apa curată ajută  buna funcționare a creierului
- Apa curată este prețioasă ( printat în culoarea albastră, cu litere mari)
- Apa curată înseamnă viață ( printat în culoarea albastră, cu litere mari)
- Accesul tuturor la apa curată este un drept ( printat în culoarea albastră, cu litere mari)

VALORILE MEDIULUI 3-6

8

20 de minute

APĂ CURATĂ - PICĂTURI 
DE VIAȚĂ

Picături de apă este o activitate în clasă și în afara clasei. 

Ajută copiii să înțeleagă importanța apei curate pentru viață, la fel ca și economisirea apei și de a 
lua măsuri de precauție legate de modul cum folosim apa în viața de zi cu zi. Activitatea are forma 
unui joc competitiv, numai pentru a arăta că aceia sunt câștigătorii, care conștientizează impor-
tanța apei curate și accesul oamenilor la apa curată, la fel ca și importanța economisirii apei.



Faceți două grupe de câte 4 copii. Puneți conurile ( sau alte obiecte) la 5-6 metri depărtare de 
la linia de start  desenată anterior sau  proiectată anterior pe pământ. Pliați și sigilați hîrtiile A4 
cu declarațiile  că să nu poată fi  deschise sau citite, și punețile în spatele conurilor ( 4 în spatele 
fi ecărui con). Explicați copiilor că trebuie să stea după linia de start, ținând într-o mână o ceașcă 
de apă. La rând, fi ecare copil la semnalul organizatorului încearcă să ajungă la con cât de repede  
poate, având grijă să nu verse apă pe podea,  fără să acopere cu mâna ceașca.  Apoi, pe rând 
trebuie să ridice o foaie A4 de la spatele conului și să-l ducă înapoi la linia de start.
De îndată ce un copil din grupă ajunge înapoi la linia de start, următorul din aceeași grupă poate 
porni. Spuneți copiilor că acea grupă va câștiga care va aduce înapoi în cel mai scurt timp posibil 
toate declarațiile și în același timp a vărsat cea mai mică cantitate de apă. 

După ce s-a terminat,  puneți apa rămasă de la fi ecare grupă în măsurătoare. Dacă aceeași 
grupă care a sosit mai repede a vărsat și cea mai mică cantitate de apă, felicitați grupa și numiți-i 
Regii apei curate. Numiți membri din cealaltă grupă Cavalerii apei curate.

Spuneți copiilor că au muncit foarte bine, și că de data aceasta toți au câștigat, pentru că acum 
toți trebuie să citească cu voce tare declarațiile de pe hârtiile A4 ( declarațiile pot fi  citite cu voce 
tare dacă este nevoie). Trebuie să explicați copiilor, că dacă vrem să menținem benefi ciile apei 
curate, trebuie toți să încercăm și să introducem în obiceiurile noastre zilnice să economisim apa 
și să ne gândim la benefi ciile apei curate, care deși pare accesibil de la sine înțeles, nu este, din 
păcate valabil pentru toți oamenii din lume.  Ca un ultim gest care să susțină concluzia voastră, 
turnați apa dintr-o măsurătoare în cealaltă astfel încât ca în fi ecare să fi e aceeași cantitate de 
apă. 



creioane colorate, foarfece, lipici, folii goale...
Foi (link-ul de descărcare este furnizat mai jos)

VALORILE MEDIULUI 3-6

grupuri de 4 
sau mai mari

15-20 de minute

SĂNĂTATE - PLANETĂ 
SĂNĂTOASĂ, PERSOANĂ 
SĂNĂTOASĂ

Putem înțelege educația ecologică doar dacă o tratăm simultan cu educația valoroasă pe care 
o cunoaștem în mod tradițional. De obicei, dacă copiii nu se respectă (nu-și respectă propria 
sănătate) sau nu respectă alți oameni, nu le va păsa nici de mediul înconjurător.
- Acceptarea produselor alimentare. 
- Inițiativă în domeniul igienei.
Este clar că trebuie să educăm copiii să împartă, să respecte, să iubească, să creadă, să aibe 
încredere, să știe, să le pese ... nu doar de planetă, ci și de ei înșiși. 



Activitatea numărul 1) CE PUTEM MÂNCA (SĂNĂTOS)?

Coordonatorul le spune copiilor:

Când ne naștem și suntem bebeluși mâncăm doar lapte; dar pe măsură ce creștem, avem nevoie 
și de alte tipuri de produse alimentare. De aceea ne cresc și dinții.
Știți ce se întâmplă cu autoturismele în cazul în care acestea rămân fără combustibil? Se opresc și 
nu mai funcționează. Același lucru s-ar întâmpla și noi dacă nu am mânca. Produsele alimentare 
ne dau energie pentru a ne mișca corpul; datorită lor putem să fugim, să sărim și să ne jucăm. 
Dacă nu mâncăm mult, vom fi  subțiri și slabi; dar nu este un lucru bun nici să mănâncăm prea 
mult, pentru că atunci ne îngrășăm.
Deci, care este soluția? Trebuie să mâncăm puțin din toate.

Ce ne face mama/tata de obicei pentru masa de prânz? (Dați-le copiilor timp să se gândească la 
răspuns și să împărtășească răspunsurile cu grupul).

Imprimați materialele suplimentare: http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/
uploads/2019/01/food.pdf 

Profesorul va tăia cărțile și le va da copiilor. Copiii vor colora desenele și vor vorbi despre 
produsele alimentare preferate de ei și despre cele pe care nu le suportă deloc. După aceasta, 
vor lipi desenele pentru a crea o pictură murală.

În cele din urmă, copiii vor face mai multe activități pe care le putem face pentru o alimentație și 
pentru o viață mai sănătoasă:
Să ne spălăm mâinile înainte de mese.
Să avem un proces de masticație corect (să mestecăm de mai multe ori mâncarea).
Să ne spălăm pe dinți după fi ecare masă.
...
Activitatea numărul 2) CUM NE SPĂLĂM:

Vom lucra la: Observare și inițiativă în domeniul igienei.

Coordonatorul va primi imagini ale unor copii care se spălă pe mâini, se spală pe dinți, mâncă și 
pictează. Profesorul imprimă o ilustrație pentru fi ecare copil din materialul suplimentar:
  

 http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/healthyme_aval.pdf

Copiii observă ilustrațiile și comentează diferitele acțiuni care sunt printate pe foile duse de 
profesor.

Ei vor tăia imaginile și le pun în ordine, în conformitate cu regulile de igienă.

Lipesc imaginile formând o pictiră murală. 

După ce activitatea este terminată, copiii își vor spăla și usca mâinile. 

Activity number 1) WHAT CAN WE EAT (HEALTHY)?

Facilitator tells the children:

When we are born and we are still babies we only eat milk; but as we are growing up we need other 
kinds of food items. That's why we start having teeth.
Do you know what happens to the cars if they are run out of petrol? They stop and don't work any 
longer. The same would happen to us if we didn't eat. Food items give us energy to move our bodies; 
so we run, jump and play thanks to them. If we don't eat much we will be thin and weak; but it's not a 
good thing to eat a lot either, because we get fat.
So, what's the solution? We have to eat a little bit of everything.

What does mammy/dad usually prepare us for lunch? (Give the children some time to think about that 
and to share the answers with the group).

Print supplementary material: 
http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/food.pdf

The teacher will cut up the cards and give them to the children. The children will colour the drawings 
and they will talk about their favourite food items and the ones they don't like at all. After this they will 
glue the drawings on a mural.

Finally children will perform several things we can do in order that the food agrees with us:
To wash our hands before the meals
To chew everything very well (plenty of times each mouthful)
To wash our teeth after each meal
...

Activity number 2) WE WASH OURSELVES:

We work on: Observation & Initiative in hygiene.

Facilitator will get images of children washing their hands and their teeth, eating and paiting. The 
teacher prints one illustration for each child from the supplementary material: 

 http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/healthyme_aval.pdf

The children observe the illustrations and comment on the different actions that are represented in 
the sheet.

They cut up the images and set them up according to the hygiene rules.

Glue the images on a mural.

Once the activity is finished the children will wash and dry their hand.
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Un set de cărți cu cele mai cunoscute plante din zonă, cu imagini despre plante.

 Puteți să verifi cați mai întâi dacă există o aplicație referitoare la aceste plante, care să întrebe 
direct întrebări de la copii și care să îi ajute să descopere planta pe care o caută. De exem-
plu“KEYtoNATURE”, este disponibil în Apple Store and Google Play,  aplicația a fost dezvoltată 
de către  Universitatea din Trieste, în Italia,  totodată este disponibilă  pe http://dbiodbs.units.it/
carso/chiavi_pub21?sc=669 (în limba italiană).

VALORILE MEDIULUI 3-6

4-6

20-30 minute

EXAMINAREA PLANTELOR 
- CE FEL DE PLANTĂ ESTE 
ACEASTA?

Identifi care caracteristicilor specifi ce  plantelor, deoarece și plantele au caracteristici specifi ce ca 
și oamenii.

Numirea plantelor în paralel cu identifi carea caracteristicilor  lor ca să recunoască plantele în 
timpul plimbării în natură și dezvoltarea vocabularului copiilor. 



Organizatorul activității poate propune copiilor, în funcție de vârstă și de caracteristicile grupului, 
să numească planta zilei sau Împărăteasa sau Împăratul planelor și să găsească împreună care 
este numele plantei selectate.

Organizatorul pune un set de cărți cu imaginile planelor pe masă și roagă copiii să aleagă între 
două opțiuni, potrivit caracteristicilor care le place mai mult. De exemplu:

Prima cheie de determinare: 

          

 Conifere                                               sau                                foioase   

A doua cheie de deteminare 

 Muguri opuse                                          sau                               muguri alterne 

A treia cheie de determinare

  

 Frunze compuse                           sau                            Frunze simple

A patra cheie de determinare 

    

Specii nelemnoase                                           sau                                  Arbore, arbust, subarbust 

După  selectarea fi ecărei opțiuni, copiii și organizatorul elimină cărțile/imaginile cu plantele 
care nu corespund opțiunilor alese, astfel numărul speciilor rămase scade progresiv până când 
rămâne o singură imagine.

În timp ce elimină cărțile de joc sau după eliminarea cărților de joc, organizatorul poate pune 
întrebări ajutătoare dacă copiii au înțeles plantele, mai ales dacă ei au 6 ani. 

De exemplu: De ce au plantele rădăcină? Planetele beau sau mănâncă?Ce s-ar întâmpla dacă 
nu am uda plantele? Respiră plantele? De ce au oamenii nevoie de plante?

 According to the age and the characteristics of the group of children, the facilitator can propose them to appoint 
“the plant of the day” or “the Queen” or “the King of plants” and find together what is the name of the plant 
they have selected. 

The facilitator puts the set of cards with the pictures of the plants on the table, and asks the children to choose 
between two options, according to the characteristics they like more, e.g.:

First key:

                           Needle-like leaves                              or                           Not needle-like leaves

Second key

                             Opposite leaves                                  or                            Not opposite leaves

Third key

                               Composite leaves                            or                             Non-composite leaves

                            Plant with climbing                       or                            twisting stems or Trees and shrubs
… and so on.

After selecting each option, the children and the facilitator remove the cards of the plants not responding to the 
chosen characteristic, so that the number of remaining species progressively reduces, until only one card 
remains.

During the part of elimination or after it, facilitator can ask additional questions to deepen the understanding of 
plants, especially if they are 6 years old. 

For example: Why do plants have roots? Do plants eat or drink? What would happen if we don't water the 
plant? Do they breathe? Why do people need plants? 
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Dacă plantele au nevoi similar cu cele ale oamenilor, dacă ei beau, respiră și cresc întocmai ca 
oamenii, atunci care este diferența între plante și oameni?

La fi nal, dacă este o grădină în apropiere ușor accesibilă, organizatorul întreabă copiii dacă vor 
să găsească planta pe care au selectat-o.   În caz contrar, organizatorul poate ghida copiii să 
selecteze  o plantă pe care el sau ea a identifi cat-o în prealabil, poate lăsa copiii să selecteze 
planta pe care a adus-o în clasă. 
Sfaturi și trucuri : Dacă copiii din atelierul de muncă selectează Împăratul sau Împărăteasa 
plantelor, grupul poate planta planta respectivă în grădină, poate avea grijă de ea și poate urmări 
creșterea ei de-a lungul anului școlar.
În acest fel planta devine Împărăteasa lor iar copiii  își pot da seama de nevoile ei într-o situație 
reală. 

If the plants have similar needs and they drink, breathe and grow just like humans, then what is the different 
between plants and people? 

If you were a plant, what plant would you like to be? Why? (because of the looks, the area the plant lives in, 
some special characteristics, like thorns for protection etc.)

Finally, in case a garden is easily accessible, the facilitator asks if the children can try to find the plant they have 
selected.
Otherwise the facilitator can pilot the selection of the plant according to the one he/she has previously 
identified, to let the children select the plant that he/she has brought in the classroom. 

Tips and tricks: If the workshop select a King or Queen of the plants, the group can plant that plant in the 
garden, take care of it and watch it growing during the school year. 

In this way it becomes their Queen and children learn about its needs in a real life situation.
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• Sticle de sifon curate verzi de 2 litri ( ca să prevenim creșterea algelor) ( să nu folosiți fl acoane 
mici) cu capac ( sticlele de sifon/ fl acoanele sunt ieftine și permit fi ecărui elev ca să aibă propria 
plantă de pet)

• Soluție nutritivă hidroponică

• Păslă sau prosoape de bumbac sunt cele mai potrivite

• Fibră de nucă de cocos 700g/ Sticlă ca mediu de creștere

• Apă 700-1000 ml Water ( lăsați să stea peste nopate ca să se evapore clorul

• Nutrienți (GH Flora Grow)

• Foarfecă  și pic

• Răsaduri de salată sau semințe de salată ( pentru acest experiment este cel mai potrivit să se 
aleagă  o legumă cu frunze care crește repede)

VALORILE MEDIULUI 3-6

Întreaga clasă

1-2 ore (cu 
plantare cu tot)

GRĂDINI 
AUTO-SUSTENABILE

• A crea o grădină hidroponică ieftină din sticle de sifon inversate

• A încuraja copiii să se conecteze cu natura și să învețe mai mult despre ecologie și despre locul 
de unde provine  mâncarea lor

• A învăța despre ciclul întreg de viață a unei plante de la germinare, răsaduri, creșterea vegeta-
tivă, întregul drum până la recoltare.

• A învăța cum nutriția potrivită, apa și lumina ajută plantele să crească



a) Luați falconul de doi litri și desenați 
împreujur o linie tocmai acolo de unde 
începe partea curbă pe de o parte iar pe 
de cealaltă parte începe partea dreaptă a 
fl aconului. Este important să se deseneze 
linia mai jos de partea curbă ca să avem 
spațiu sufi cient pentru creșterea plantei ! 
Apoi se taie fl aconul cât de drept posibil. 
Partea de sus este spațiul în care se pun 
mediul de creștere și semințele, iar partea 
de jos va fi  locul de păstrare a apei și a 
nutrienților

b) Să preparăm apa! Vedeți tabelul de amestecare a nutrienților pe spatele striclei de nutrienți.
Acesta va arăta  cantitatea exactă . După ce ați preparat apa, turnați-o în fl aconul de 2 litri până 
ajunge la punctual unde este capacul apoi mergeți la pasul următor.

c) Adăugați fi til și mediu de creștere. Luați fi tilul și rotiți-l prin capac în fl aconul de 2 litri. 

Băgați-o până la  aproximativ 2/3  din înălțimea spațiului mai mic de creștere. Trebuie să fi e 
îndeajuns, ca atunci când semințele  încolțesc, să nu trebuie să meargă prea departe până la fi til,  
unde mediul de creștere este umed și plin de nutrienți. 
  
Țineți fi nalul fi tilului cu degetul  înăuntrul cavității deschise create de către vârful fl aconului , în 
timp ce umpleți cavitatea cu fi bre de nucă 
de cocos.
Faceți o mică gaură în mediul de plantare 
cu degetele, și puneți 3-4 semințe în 
gaură. 
 Întăriți fi brele de nucă de cocos împrejurul 
rădăcinilor ca să asigurați răsadurile. 
Așezați vârful fl aconului în interiorul 
fl aconului în așa fel încât fi tilul de bumbac 
să se extindă în soluție. 
Verifi cați unitatea frecvent, și reumpleți  
partea de jos cu soluție hidroponică când 
este nevoie. Se ridică bland planta și se 
toarnă soluție în fundul sticlei. 

a) Take your 2-litre bottle and draw a line around it right where the curve ends and the bottle transitions to a 
straight line. It’s important to draw the line below the curved area, so you have enough space to grow your 
plant! Then cut the bottle as straight as possible! The top area is where your growing media and seed will go, 
and the bottom section houses the water and nutrient mixture.

b) Let's prepare the water. Take a look at the nutrient mixing chart on the back of your bottle of nutrient. This 
will give you the exact amount to mix into your system. After you prepare your water, pour it into your 2 litre 
bottle until it reaches the point where the cap would touch, then move on to the next step!

c) Add Wick and Growing Media. Take your wick and thread it through the cap hold in the 2 litre bottle. 
Pull it through to around 2/3 of the height of the smaller growing area. It must be high enough so that when the 
seeds sprout, the roots will not have to travel far to get to the wick area (where the growing media is moist and 
filled with nutrients).

Hold the end of the wick inside the open cavity created by the top of the bottle with your finger while filling the 
cavity with coconut coir. Make a small indentation in the planting media with your fingers, and place 3-4 seeds 
in the hole.  Firm the coconut coir around the roots to secure the seedling in place. Nestle the top of the bottle 
inside the bottom so that the cotton wick extends into the solution. Check the unit frequently, and refill the 
bottom with hydroponic solution when needed by gently lifting the plant and pouring the solution into the 
bottom of the bottle. 
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Așezați fl aconul unde primește cât mai 
multă lumină natural. Ideal ar fi  un loc unde 
primește lumină 6 ore pe zi.
Este simplu să ai grijă de grădina ta de 2 litri!

Tot ce trebuie să faci este să ții apa la nivelul 
corect. Cum crește planta ta, va absorbi apă 
și nutritienți , așa că este recomandabil să ții 
la îndemână amestecul  potrivit de nutrienți 
gata să poți reumple reservorul la nivel 
normal atunci când nivelul scade. 
  
La sfârsit: Copilul tau sa taie frunzele salatei 
exterioare si sa lase frunzele mai mici, mai putin dezvoltate. Puteți continua cu recoltarea de 
peste o lună folosind această metodă!

Nevoia plantelor
Când faci pregătirea grădinii interioare hidroponice, explică următoarele principii:

Apa: Apa este necesară pentru fotosinteza (producerea de alimente) și pentru transpirație 
(evaporarea apei din frunze în aer, răcirea plantei și crearea presiunii pentru a muta apa de la 
rădăcini la frunze); de asemenea, ajută la absorbția unor substanțe nutritive.

Aer: Plantele iau dioxid de carbon (CO2) și oxigen (O2) pentru a fi  utilizate în timpul fotosintezei. 
Oamenii furnizează dioxid de carbon prin respirație.

Lumina: Plantele captează energia luminii pentru utilizarea în fotosinteză, procesul prin care 
plantele fac alimente.

Nutrienți: Plantele necesită anumite minerale pentru o funcționare biologică adecvată și creștere. 
Nutrienții se găsesc în mod natural în solul de pe pământ ca un produs secundar al descompunerii 
materiei organice sau pot fi  adăugați prin aplicarea îngrășămintelor.
 (Ingrășământul este denumit uneori 
“aliment alimentar”, dar pentru că 
plantele iși fac propria alimentație prin 
procesul de fotosinteza, ingrășământul 
ar trebui să fi e mai exact comparat cu 
o multivitamină).

Culturi mediatice: Plantele au nevoie 
de unde să crească. Pe Pamant, 
majoritatea culturilor cresc in sol.
Oamenii de știință experimentează 
medii diferite, cum ar fi  geluri și 
amestecuri fără sol, împreună cu 
tehnici ca hidroponica, pentru a 
concepe o alternativă acceptabilă 
pentru sol.

Place your bottles in an area that gets as much natural sunlight as possible. Ideally, you want an area that’s 
getting at least six hours a day. 
Taking care of your 2 litre Garden is simple. 

All you have to do is make sure that you keep the water at the correct level. As your plant grows, it will suck up 
water and nutrients, so keep some properly prepared nutrient mixture ready to fill it back up to normal levels 
when the reservoir drops.

The end: Have your child cut off the outer lettuce leaves and leave the smaller, less developed leaves to grow. 
You can keep harvesting over and over for at least a month using this method!

                                                            WHAT DOES THE PLAN NEED

When preparing your hydroponic indoor garden explain the following principles: 

Water: Water is required for photosynthesis (production of food) and transpiration (evaporation of water from 
leaves into the air, cooling the plant and creating pressure to move water from roots to leaves); it also aids in the 
absorption of some nutrients.

Air: Plants take in carbon dioxide (CO2) and oxygen (O2) to use during photosynthesis. When we breath we 
provide carbon dioxide.

Light: Plants capture light energy for use in photosynthesis, the process by which plants make "food".

Nutrients: Plants require certain minerals for proper biological function and growth. Nutrients exist naturally in 
soil on Earth as a by-product of the decomposition of organic matter or they can be added through applications 
of fertilizer. (Fertilizer is sometimes referred to as “plant food,” but because plants make their own food through 
the process of photosynthesis, fertilizer should more accurately be compared to a multivitamin.)

Growing media: Plants need somewhere to grow. On Earth, most crops grow in soil. Scientists are 
experimenting with different media such as gels and soil less mixes, along with techniques like hydroponics to 
devise an acceptable alternative to soil.
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Foi de hârtie ( potrivit cu numărul copiilor)

Creioane

VALORI ETICE 7-11

clasa

30-60 minute

STIMĂ DE SINE -ANIMALE 
ÎN JUNGLĂ

Scopul acestei activități este să dezvolte și să sprijine stima de sine a copiilor recunoscând și 
refl ectând asupra punctelor forte și punctelor slabe.  Punctele tari pot fi  considerate ca aspect 
care contribuie la comunitatea din clasă, pe când punctele slabe pot fi  văzute ca puncte pe care 
le putem depăși și putem construi pe le – grupa, ca un întreg, poate găsi soluții pentru ele, sau 
poate să le atribuiască roluri proprii  în care se pot manifesta ca puncte tari. Comunitatea clasei 
este întărită prin această activitate.



1. Organizatorul începe activitatea cu o poveste:
Jungla este casa multor animale diferite. Toate animalele din junglă sunt libere și pot să exprime 
liber ceea ce simt. Păsări, lei, maimuțe, fl uturași, furnici, albine, crocodili, veverițe, șerpi, și alte 
animale, ei toți trăiesc în junglă. Fiecare animal are punctele sale tari și punctele sale slabe, pe 
care noi nu le cunoaștem încă. 

2. Organizatorul invită copiii să aleagă ce animal vor să fi e și care reprezintă cel mai bine 
personalitatea lor. Fiecare copil primește o foaie de hârtie pentru a o folosi în acest scop.

3. Apoi copiii trebuie să dea nume animalelor pe care le-au ales.

4. Apoi fi ecare trebuie să scrie trei puncte tari și trei puncte slabe ale animalului ales.

5. Organizatorul invită pe rând toți copiii să prezinte animalul și cele trei puncte tari și cele trei 
puncte slabe.

6. În următoarea fază, organizatorul invită întregul grup să discute împreună, dacă punctele tari și 
punctele slabe prezentate sunt exact cum par să fi e, sau dacă pot fi  văzute și atlfel. ( de exemplu 
punctele slabe ca dezavantaje și punctele tari ca avntaje). Cum ar putea ei ajuta să depășească 
fi ecare punct slab al animalelor ( se discută fi ecare punct slab separat). Cum ar folosi ei punctele 
tari ale animalului să își depășească punctele slabe? Dacă punctele tari ale animalului în discuție 
nu sunt relevante în această privință, grupul se poate folosi de punctele tari ale altor animalelor. 
Organizatorul le va cere copiilor să noteze un punct tare pe care îl au  și să scrie cum văd ei, în ce 
fel acest punct tare ajută întreaga clasă ca să fi e mai bună. Dacă doresc, pot  spune și celorlalți 
din grupă. 



Un loc cu mobilier și materiale necesare, frânghie, carton color, autocolante, lipici, foarfece, pan-
glici, hârtie lipicioasă, hârtie colorată, corzi, creioane colorate, tempera, hârtie albă.

VALORI ETICE 7-11

mai mulți de 2

30 de minute
RESPONSABILITATEA - 
VOTAREA DIN FERMĂ

- Să-și dezvolte cunoștințele despre modul în care oamenii acționează responsabil;
- Să afl e cum să analizeze critic un comportament iresponsabil;
- Încurajarea copiilor să acționeze într-o manieră responsabilă;
- Să dezvolte responsabilitatea copiilor atunci când primesc sarcini atribuite de familiile lor/pro-
fesorii lor.



Putem oferi copiilor sarcini simple în funcție de abilitățile lor fi zice și nivelul lor de dezvoltare 
psihologică, întotdeauna făcându-i conștienți de responsabilitatea lor.

Dezvoltarea activității:
Pentru a avea o evaluare inițială a cunoștințelor copiilor cu privire la responsabilitate, profesorul 
va pune întrebări precum:
Ce știți despre responsabilitate? Ce este?
Cum acționează persoanele responsabile? Ce fac ele?
Ele îndeplinesc sau nu sarcinile pe care le-au primit?
Le fac bine sau nu?
Știți o persoană responsabilă? Cum acționează?
Sunteți responsabil? De ce?

Odată ce profesorul are rezultatul evaluării inițiale, el  le va vorbi copiilor, rectifi când și completând 
întotdeauna lucrurile pe care le-ar fi  putut spune greșit sau incomplet.

El va rezuma această parte explicând faptul că o persoană responsabilă este cea căreia îi pasă și 
acordă atenție la ceea ce face pentru a putea îndeplini sarcina sau cererea. Astfel responsabilitatea 
este o calitate foarte bună, oamenii responsabili sunt mulțumiți și respectați de toți.

De aceea, ei trebuie să fi e copii responsabili, iar atunci când profesorul sau membrii familiei lor 
le dau sarcini, trebuie să le termine și să le facă bine.
Apoi spune povestea: „Votarea din fermă”

A fost odată o fermă foarte specială, în care animalele aveau diferite responsabilități în ceea 
ce privește  munca lor. Dar bufnița care organiza colectivul de lucru, s-a îmbolnăvit. Deoarece 
aveau un termen limită în ceea ce privește livrarea produselor, au decis să aleagă pe altcineva 
ca responsabil pentru muncă. Adunați într-o ședință, au decis să aleagă un nou șef. Printre 
candidați se afl a o maimuță, o broască țestoasă și o furnică mică.

Când a sosit timpul pentru alegeri, maimuța a început să se joace, să sară și să danseze, iar 
animalele, amuzate și încântate de acest comportament, au fost convinse că maimuța reprezintă 
cel mai bun candidat. Dar în curând și-au dat seama că maimuța nu va putea oferi un loc de 
muncă la fel de serios și stabil, care să le corespundă așteptărilor din cauza spiritului ei ludic.  

Apoi, s-a arătat publicului broasca țestoasă și toată lumea a crezut că, datorită carapacei sale ar 
putea transporta foarte multe lucruri pe spatele ei și astfel ar fi  utilă pentru a deplasa lucruri. Dar 
au realizat că, asemenea maimuței, nici broasca țestoasă nu este o alegere foarte bună, pentru 
că este foarte lentă, ea cerând permisiunea de a muta un picior celuilalt picior, și acest lucru 
înmulțit cu patru ar lua o lungă perioadă de timp. Astfel, au respins-o și pe broasca țestoasă.
A urmat mica furnică și toată lumea a râs de ea, pentru că, fi ind atât de mică, nu știau cine îi va 
observa prezența! Vulpea a fost singura care nu a fost de acord, și a inventat rapid un plan pentru 
a convinge animalele din fermă de greșeala lor.

a a adunat o cantitate mare de frunze și le-a spus câtorva animale să le transfere către un copac 
din apropiere. Elefantul a încercat, dar de fi ecare dată când încerca să ia o frunză cu trompa 
sa lungă a sufl at iar frunza a zburat departe. Apoi a încercat leul, dar pentru că el avea gheare 
foarte ascuțite, nu putea să prindă o singură frunză, și așa s-a dat bătut. Astfel au încercat toate 
animalele pe rând dar au eșuat toate, până când a fost rândul furnicii.
Aceasta s-a apropiat de frunzele adunate, a luat una cu antenele sale, și a mutat-o într-o clipă 
lângă copac.
Apoi s-a întors pentru încă una și pentru încă una, până când a ajuns să mute toate frunzele 
adunate dintr-o răsufl are.
Vulpea a lăsat-o pe furnică să i se urce pe cap și o duse în fața celorlalte animale. 



Animalele au aplaudat și au ales furnica să fi e șef al fi ecărei sarcini. Și cel mai simpatic caz a 
fost că de fi ecare dată când un animal fugea de muncă, vinea furnică și paf! dintr-o mișcare pișcă 
piciorul animalului, iar acesta merge imediat la lucru.

Și așa ferma de animale a reușit să-și îndeplinească sarcina până la termenul limită. Și asta 
mulțumită celui mai mic, dar în același timp celui mai responsabil animăluț din fermă.

În această parte, coordonatorul stabilește un dialog cu studenții pe baza întrebărilor și răspunsurilor.
Ți-a plăcut povestea?
Care a fost partea ta preferată? Ce ți-a plăcut cel mai mult?
Ce ai învățat din poveste?
De ce elefantul și leul nu au putut fi  aleși ca fi ind cele mai puternice animale?
Ce a arătat furnica?

Profesorul care vorbește cu elevii despre povestea spusă va sublinia atitudinea celorlalte animale 
care nu au putut fi  alese, ghidând criteriile privind valoarea responsabilității.

Activități suplimentare:

Tradiționala „luptă cu frânghia”:
Participanții sunt împărțiți în două echipe. Fiecare echipă are un capăt al frânghiei. Echipele 
trebuie să tragă frânghia pentru a trage echipa adversă. Câștigarea sau pierderea concursului va 
fi  bazată pe responsabilitatea fi ecărui membru al echipei.

Roboții: Împărțiți participanții în grupuri de câte trei. O persoană din fi ecare grup este controlorul 
roboților, iar ceilalți doi sunt roboții. Fiecare controlor trebuie să se ocupe de mișcările propriilor 
doi roboți pe care îi are. Controlorul atinge  robotul pe umărul drept, și astfel îl ghidează pe 
acesta să se deplaseze spre dreapta; iar când îl atinge pe umărul stâng, acesta începe să se 
miste spre stânga. Coordonatorul pornește jocul, spunând roboților să meargă într-o anumită 
direcție. Controlorul ar trebui să încerce să oprească roboții de la prăbușirea în obstacole, cum ar 
fi  scaune sau mese. Cereți-le participanților să schimbe rolurile, astfel încât toată lumea să aibă 
posibilitatea de a fi  controlor și robot.

Amintiți-le copiilor că dacă robotul face ceva incorect, responsabilitatea nu este a robotului, ci a 
celui care îl conduce și îl controlează.



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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2 - 10

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 
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. 



Pentru această activitate ar trebui să aduceți la curs, cu dumneavoastră un articol dintr-un ziar 
sau dintr-o revistă . 
  
Puteți opta pentru un text în funcție de interesele grupului sau pentru dezvoltarea cunoștințelor 
și a informațiilor (de exemplu, a unui subiect din curriculum). Copiii își vor aminti conținutul mai 
bine, astfel acest exercițiu poate avea un benefi ciu educațional suplimentar.

VALORI ETICE 7-11

10-20 elevi

15-20 de minute

PERSISTENȚĂ - 
ȘOPTIREA

Obiectivele acestei activități se axează pe responsabilitate, încredere și spirit de echipă. 

Copiilor li se va arăta modul în care conținutul informațiilor se schimbă, accentuând diferența 
dintre informația spusă și cea auzită, care a trecut prin mai multe interpretări.

Copiilor li se va arăta modul în care conținutul informațiilor se schimbă atunci când se vorbește 
direct cu sursa/informațiile sunt afl ete direct de la sursă sau sunt relatate.

Copiii vor învăța importanța unui anumit nivel de concentrare și de atenție.



Pas cu pas:

1) Alegeți cinci sau șase copii care să părăsească sala de clasă pentru câteva minute.

2) Citiți articolul de ziar sau din revistă pe care l-ați adus în clasă. Spuneți-le să asculte cu atenție 
și să acorde atenție informațiilor pe care le vor primi.

3) Chemați înapoi în sala de clasă un copil dintre cei care așteaptă afară și citiți-i același text.

+++Copiii din sala de clasă ascultă articolul a doua oară, dar trebuie doar să îl asculte. Nu au voie 
să întrerupă activitatea sau să vorbească despre articol.+++

4) După ce ați terminat de citit textul, chemați în sală al doilea copil care așteaptă afară. Acum 
copilul care tocmai a auzit textul trebuie să explice conținutul textului cât mai bine posibil din 
memorie celuilalt copil, care a așteptat în exterior.

5) Apoi chemați un al treilea copil din exterior. Copilul, care a auzit informația doar de la colegul 
său de clasă, încearcă acum să-i descrie conținutul.

Acest proces se repetă până când toți copiii au auzit informația unul de la altul.

6) Ultimul copil care aștepta afară și a auzit conținutul doar o singură dată, le spune celor din 
clasă ce înțelege el din povestea colegului său.

7) Citiți încă o dată textul în fața clasei. Comparați împreună cu toți copiii diferențele dintre textul 
original și povestea ultimului copil care s-a întors în clasă.

Adresați-le câteva întrebări refl exive pentru a construi un pod între povestea din articol și 
experiența vieții reale: 
1. Ce s-a întâmplat?
Lăsați copiii să-și descrie mai întâi ideile și să dea sfaturi dacă este necesar. De exemplu întrebați-i 
„ați observat diferențe între textul original și ultima poveste?”

Spuneți-le că atunci când informațiile sunt transmise mai departe pe cale orală, detaliile relevante 
pot fi  plasate în fundal, se pot pierde sau pot fi  modifi cate. În cele din urmă, numai anumite părți 
ale unui mesaj original vor ajunge la o audiență mai largă.

Spuneți-le, de asemenea, că această problemă apare și atunci când se ocupă de fapte care au 
fost în știri. 

Ideea de bază a acestei activități provine din proiectul „Copii puternici - mai puțină violență” și a 
fost adaptată de către ILI-FAU scopului și grupului țintă al proiectului AVAL.

Sursă:
Copii puternici - mai puțină violență. Sammlung pädagogischer Übungen und Spiele für Kita 
und Grundschule, url: https://www.vhs-th.de/fi leadmin/redaktion/Der_Verband/Downloads/DL-
KitaSchule/StrongerChildren2_DE.pdf



Separați sala de clasă în grupuri de câte 
5 copii și faceți-le să se așeze pe una 
sau două mese (în funcție de dimensi-
une) și asigurați-vă că, în calitate de lid-
er al atelierului, grupurile sunt formate 
de copii de altă natură și că sunt relaxați. 
Acum arătați-le o copie a foii de model 
Logo, o foaie de hârtie mare și culori:

VALORI ETICE - 
REZOLVAREA PROBLEMEI
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grupe de 5 copii

40-50 de minute

SĂ FIM DE ACORD ȘI SĂ 
NE FACEM PROPRIUL 
LOGO

Lista materialelor necesare:
• Exemplu de logo-uri ca exemplu (vezi mai jos)
• Foi mari și culori goale

Ethic Values – Problem Solving

Let’s agree and make our own logo

Separate the classroom in groups of 5 children and make them sit around one or two tables (depending on the 
size) and make sure, as workshop leader, the groups are formed by children of different nature and that they are 
relaxed.  Now show them a copy of the Logo example sheet, a big blank paper sheet and colours:

List of needed materials :
• Logo examples sheet as example (see below)
• Big blank sheets and colours

40-50 minutes

Groups of 5 
children

7-11 years



Puteți folosi următorul paragraf ca introducere în activitate:
“Un logo este un semn grafi c, o emblemă sau un simbol utilizat în mod obișnuit de către organizații, 
adică entități care cuprind mai mulți oameni care au un scop colectiv sau lucruri în comun, pentru a 
ajuta și a promova recunoașterea publică instantanee. Logosurile sunt fi e grafi ce grafi ce (simboluri / 
pictograme), fi e sunt compuse din numele organizației (un logotip sau cuvânt). “

Asigurați-vă că înțeleg că logo-ul ar trebui să-i reprezinte ca un grup în interiorul școlii și ar putea fi  
inspirat de ceva ce le place, să vadă sau să trăiască împreună în școală.

Cum se implementează exercițiul:

Le puteți da între 10-15 minute pentru a desena logo-ul.
Odată ce logo-urile sunt terminate, este timpul să jucați un joc scurt, doar pentru a le da o pauză și a 
le face să se miște.

Joc: Faceți copiii să stea în locurile lor obișnuite. În acest joc, profesorul alege o culoare și o parte a 
corpului. Copiii trebuie să găsească un obiect în cameră cu acea culoare și apoi să atingă obiectul 
cu partea corpului selectată. De exemplu, dacă profesorul cheamă cotul portocaliu, copiii vor găsi un 
obiect portocaliu și îl vor atinge cu cotul. Copilul mai lent în completarea instruirii poate fi  rugat să se 
așeze. Profesorul continuă să cheme culori și părți ale corpului, iar ultimul elev rămas este câștigătorul.

După exercițiu, grupurile să se așeze din nou în jurul mesei și să introducă următoarea parte a 
exercițiului. Cereți fi ecărui grup să aleagă un purtător de cuvânt care va fi  singurul care a permis să 
vorbească în numele grupului.

Purtătorul de cuvânt va afi șa logo-ul în sala de clasă în timp ce explică diferitele părți ale logo-ului și 
ceea ce este inspirat.

După intervenția fi ecărui purtător de cuvânt, aceștia vor trebui să discute despre ce este logo-ul care 
reprezintă cel mai bine clasa ca întreg sau sunt de acord într-o combinație a acestora cu scopul de a 
obține o versiune fi nală a logo-ului clasei. Restul membrilor grupului nu pot interveni în mod direct în 
dezbatere, dacă doresc să comunice ceva ce pot face doar să transmită o notă scrisă care să explice 
ce doresc purtătorul de cuvânt să spună în numele lor.

După discuție, liderul atelierului ar trebui să pună întrebări pentru a le face să refl ecteze și să analizeze 
întregul proces de aranjament (de exemplu, “Ce difi cultăți ați găsit pentru a crea logo-ul?”, “Aveți 
lucruri în comun?”, le găsiți cu ușurință? “,” Fiecare dintre cei din grup a fost de acord cu propunerile 
celorlalți? “,” De ce? “,” Ești diferit? “,” E bine sau rău? “, cu opinia altora chiar și atunci când a crezut 
că propria sa propunere este mai bună? “,” Este ușor să înțelegi și să-ți asumi ideile celorlalți? “,” Este 
necesar să asculți explicațiile și ideile altora pentru a ajunge la un acord ? “,” Ai simțit că restul grupului 
te-a ascultat? “)

De asemenea, încercați să ieșiți din refl ecție cu privire la cât de difi cilă ar fi  să jucați rolul de purtător 
de cuvânt și dacă ați putea răspunde cerințelor membrilor grupului. În același sens, cereți membrilor 
grupului să explice modul în care s-au simțit reprezentați de un singur purtător de cuvânt și nu au putut 
să intervină direct.

Treceți prin toate întrebările. Scopul este de a face o primă abordare a termenilor de auto-refl ecție, 
identitate de grup, empatie și toleranță și de ai ajuta să înțeleagă importanța ascultării și respectării 
contribuțiilor altora.

Notă: pentru segmentul superior al grupului de vârstă (10-11), copiii pot fi  încurajați să găsească 
informații despre puterea simbolurilor, în special în cazul logourilor, de ex. simboluri ca vehicule de 
înțeles (De exemplu: fi ecare grup găsește un sens interesant al unui logo pe care îl cunosc: în logo-ul 
AMAZON, săgeata înseamnă de la A la Z, deoarece vând o varietate de produse, iar simbolul este o 
curbă care înseamnă satisfacție din clienti).

Sursa: adaptat de la: Toți ne place logo-ul nostru. Proiectul ETHIKA.



Puteți folosi următorul  scenariu despre etica muncii , care poate fi  citită cu voce tare sau poate fi  
printată și înmânată copiilor.
Scenariul despre etica muncii care urmează să fi e folosită
Georgia iubește beleușii si copiii foarte mult și s-a decis să câștige  niște bani de buzunar oferind 
servicii de babysitting pentru câteva ore în fi ecare săptămână familiilor cuoscute de către ea și de 
către părinții ei.  Pentru această săptămână are două sarcini  joi și vinery seara. La prima familie 
trebuie să aibă grijă de bebeluțul d-ei Jones și d-lui Jones, de la ora 6 până la ora 8 joi seara, apoi să 
țină campanile și să ajute la temele pentru acasă pentru fata d-nei și d-lui James, în timp ce părinții vor 
ieți la cină de la ora 7 până la ora 10 vineri. Cu câteva săptămâni înainte , Anna, cea mai bună prietenă 
a Georgiei îi spune, că tatăl ei a făcut niște aranjamente și a cumpărat bilete pentru familia Annei ca să 
participle la un spectacol de muzică bine-cunoscut, care urma să vină în oraț. Cu o zi înainte de  cea 
de a doua sarcină a Georgetei ( care urma să fi e vineri), imediat după școală, Anna îi spune Georgiei, 
că datorită unoe schimbări de ultima oră, tatăl Annei nu va putea participa la spectacol.  Deci era  un 
bilet disponibil ca să fi e folosit de cineva și să participle la spectacol cu Anna și mama Annei, de vreme 
ce tatăl Annei nu va mai putea merge.Ziua spectacolului este vinery, și spectacolul începe  la ora 8, 
și coincide  cu sarcina de babysitting a Georgiei , programată și promisă pentru d-na și d-l James. 
Georgia este foarte interesată să participle la spectacol, de vreme ce joacă și grupa ei preferată.  Anna 
îi spune Georgiei că nu ar trebuie să rateze oportunitatea.Ba mai mult, îi spune să găsească o scuză 
pentru a evita sarcina de babysitting și să se ducă să vadă grupa preferată gratis.  Toate acestea se 
întâmplă vineri, doar cu câteva  ore înainte ca Georgia să trebuiască să se prezinte pentru babysitting.  
C ear trebui Georgia să facă? Ce decizie ar trebui să ia?
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Clasa

40 de minuta

ETICA MUNCII - A MERGE 
SAU A NU MERGE 

Scopul acestei activități în clasă este să ajute copiii:
• Să înțeleagă valoarea eticii muncii 
• Să recunoască etica muncii ca valoare personală și socială
• Să își dea seama că etica muncii poate fi  contestată și testată de-a lungul vieții
Exercițiul  este bazat pe un scenariu legat de etica muncii cu personaje fi cționale. Este o discuție de-
schisă în clasă despre  deciziile posibile care pot fi  luate de personajul din scenariu așa cum reiese 
din scenariul povestirii. Aceste decizii posibile  sunt folosite de către profesor pentru a evidenția pro-
prietățile eticii muncii, și cum percepe fi ecare valoarea eticii muncii ca un important aspect al relației 
sale cu alții și cu sine însuși, de asemenea percepția pe care el sau ea o are despre conceptul de 
angajament , a face bine sau a face rău, respectul de sine, și respectul pentru ceilalți. 



Introducerea conceptului de etică a muncii

Introduceți copiilor noțiunea de etică a muncii. Folosiți o explicație simplă, ca de exemplu : etica 
muncii se referă la credințele și valorile unei persoane despre o sarcină sau o muncă pe care 
o fac. Comparați, accentuând faptul că ceea ce fac acum la școală și acasă, și ce este mai 
important, modul în care îl  fac, este o fază de pregătire pentru ce vor face și cum vor face  în 
viitor când vor fi  adulți. Faceți o afi rmație clară, că dincolo de materiile pe care le învață zi de zi 
la școală ( de  exemplu : citire, scriere, desen, teatru etc.) etica muncii nu este o materie care 
poate fi  predată, ci mai ales o modalitate care îi ajută să fi e responsabili și demni de încredere în 
ceea ce fac, fi ind conștienți la fi nal că au făcut tot ce au putut face cu respect față de sarcina sau 
munca respectivă, în situații diverse și diferite. Explicați valoarea muncii  nu numai ca problemă 
personală, și care aduce bani pentru cel care face munca respectivă, ci accentuați valoarea 
muncii ca serviciu făcut pentru ceilalți și o modalitate de a crea bunuri comune, aducând  bucurie 
nu numai pentru sine ci și pentru alții. 

Discuția în clasă despre etica muncii bazată pe scenariu

După ce au citit scenariul despre etiva muncii, copii  trebuie implicați într-o discuție despre ce 
decizii ar trebui să ia Georgiana și cum va reuți să se descurce în situația dată.  Permiteți copiilor 
să își spună opinia, sugerând ce ar trebui Georgiana să facă.  Scrieți toate afi rmațiile posibile pe 
tablă. Puteți adăuga  și alte afi rmații posibile.  Ar trebui să iasă listă cu opțiuni posibile care ar 
trebui să arate astfel:

- Georgia spune un nu clar de la bun început și rămâne hotărâtă să meragă și să își indeplinească 
sarcina de babysitting
-Georgia sună familia și spune cp nu va putea merge, și spune și adevăratul motiv.
- Georgia sună familia și spune că nu va putea merge pentru că este bolnavă
- Georgia îi întreabă pe d-l și doamna James dacă este posibil să își schimbe programul de vineri, 
iar ea va putea acea grijă de copil ziua următoare  sau într-o altă zi
- Georgia nu apare la familie fără nicio explicație
- Georgia spune Annei că ea nu va putea merge la spectacol, dar se pot întâni după spectacol 
când va fi  și ea liberă. 

Inițializați o discuție care să îi permită copiilor să exploreze și consecințele deciziilor atât pentru 
Georgia cât și pentru familia James.  Faceți legături între fi ecare opțiune și conceptele de 
responsabilitate, onestitate și încredere. Discutați depre problema eticii muncii ca despre ceva 
care se paote schimba potrivit situației pe de o parte față de ceva care este constant și consistent 
în orice situație. Întrebați copiii ce cred despre a fi  capabil de fi ecare dată a recunoaște decizia 
potrivită pentru ei înșiși  și pentru munca lor. 
Conduceți discuția către concluzii pline de înțeles, îndemnând copii să se gândească la etica 
muncii cu ajutorul scenariului, punând umătoarele întrebări pentru ei înșiși:

• Deciza pe care am luat-o mă face să mă simt fericit și mândru de mine?
• Pot să îmi spun onest că acesta este lucrul correct care trebuie făcut
• Indiferent de decizia pe care am luat-o, cum m-aș simți dacă alții ( prieteni, părinți, etc.) ar afl a 
ce am decis să fac și ce am făcut în cele din urmă. 
• Cum m-aș simți dacă aș fi  în locul familiei James? Ce aș crede despre persoana care a hotărât 
să acțiuneze într-un mod specifi c potrivit posibilităților oferite de scenario?



- Cărți
- Tablă
- Markere
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lucru indiv/in 
perechi

45 de minute

INDEPENDENȚA-CITIREA 
INDEPENDENTĂ

Copiii ar trebui să poată:
- Participa cu succes la activități de lectură independentă, care promovează autonomia, creativ-
itatea, gândirea critică și scrierea
- să se bucure de lectură, să citească din plăcere



Descrierea activității:

Aceasta este o activitate de interior, în clasă, în cadrul promovării citirii independente a copiilor, 
adică citirea textelor de către copii - cum ar fi  basmele, poveștile scurte, cărțile, benzile desenate, 
ziarele etc. - pe cont propriu, cu sprijin minimal spre deloc. Citirea independentă poate avea loc în 
medii de clasă sau în afara clasei și poate rezulta implicarea copiilor în lectura voluntară, citirea 
din plăcere sau lectură efectuată pentru rezolvarea temei.

Dezvoltarea activității:

1. Coordonatorul îi invită pe copii să prezinte în clasă cartea lor preferată pentru a lucra cu ea în 
cadrul lecturii independente.

2. De la început, coordonatorul scrie pe tablă întrebările de interes, toate având ca scop 
încurajarea citirii independente a copiilor:
- Ce îți place la această carte?
- Care este scena ta preferată și de ce?
- Dacă ar trebui să rescrii cartea, ce ai schimba și de ce?
- Dă un titlu diferit acestei cărți.

3. Copiilor li se recomandă să revizuiască răspunsurile lor în scopuri de editare.

4. Cei care termină sunt invitați să-și împărtășească munca cu un coleg de clasă/o pereche, 
care îi va oferi feedback bazat pe anumite criterii independente de lectură, care vor fi  stabilite/
convenite în prealabil în plen.



 Tablă;
- Markere
- Material video: https://www.youtube.com/watch?v=2Z7ilXD9-8o 
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grup câte 4 și 2 
copii  

45 minute

CETĂȚENIA ACTIVĂ ȘI 
CULTURA DEMOCRATICĂ - 
DREPTURILE OMULUI

Copiii vor fi  capabili:
- să înțeleagă conceptul de drepturi;
- să numească câteva drepturi ale omului;
- să recunoască semnifi cația drepturilor în viața noastră de zi cu zi.



Descrierea activității: 

Aceasta este o activitate de interior, în clasă, în care copiii lucrează urmând metodologii diferite 
ca: munca în colaborare/munca pe grupe, jocul, jocul de rol, studiul de caz, personalizarea, 
respectiv autorefl exie și refl exia asura grupului.

Dezvoltarea activității

1. Coordonatorul îi invită pe copii să joace jocul SPÂNZURĂTOAREA, sintagma pe care trebuie 
să o ghicească fi ind drepturile omului.  

2. Din moment ce sintagma este dezvăluită, copiii încep lucrul în grupuri mici, încercând tehnica 
asaltului de idei, scriind tot ce le vine în minte în legătură cu DREPTURILE OMULUI.

3. Pe măsură ce grupurile își dezvăluie gândurile inițiale și cunoștințele anterioare, copiii sunt 
invitați să afl e mai multe despre DREPTURILE OMULUI.

4. Copiii se uită la materialul video: https://www.youtube.com/watch?v=2Z7ilXD9-8o și sunt rugați 
să ia în considerare următoarele întrebări de interes, care vor fi  scrise pe tablă:
a) Ce este dreptul?
b) Listarea celor 4 tipuri de drepturi [Răspuns: Dreptul la supraviețuire, dreptul la protecție, dreptul 
la dezvoltare și dreptul la participare].
c) Descrierea unui tip din cele 4.

5. Copiii petrec câtva timp în grupuri, discutând întrebările de interes.

6. În urma activității de mai sus, copiii sunt invitați să-și imagineze că sunt prietenii celei de a 
doua eroine și li se cere să facă un dialog (un joc de rol) în care să spună cum ar consola-o și 
ce sfat i-ar da eroinei. Copiii primesc timp sufi cient pentru a repeta replicile/să redea de două ori 
dialogul, apoi câteva „perechi” își prezintă jocul de rol în fața colegilor.

7. Ca o ultimă activitate în încercarea de a sprijini copiii să recunoască semnifi cația drepturilor 
în viața noastră de zi cu zi, coordonatorul scrie/notează pe tablă declarația eroinei din videoclip: 
„Toți avem dreptul de a spune NU în momentul în care nu ne simțim în siguranță și ne simțim 
inconfortabil”
și invită copiii la autorefl exie și refl exie asupra grupului, întrebându-i: „Când ar trebui să spunem 
NU în viața noastră de zi cu zi?”. Este anticipată reacția copiilor, care ar trebui să refl ecteze 
asupra contextelor în care este evidențiată importanța dreptului în viața noastră de zi cu zi.



Nimic.
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Intreaga clasă

30 joc, si 30 de 
minute discuții

EMPATIA  - A EXPRIMA O 
EMOȚIE

Să  înveți să gândești cu inima.

A-i face pe  elevi să experimenteze empatia, ceea ce înseamnă sporirea abilităților  lor ca să 
perceapă motivațiile, gândurile  și sentimentele celorlalți.

Niciodată nu putem ști cu siguranță ce simte celălalt. 

Tot ce putem face este să încercăm să ghicim, să umblăm  în pantofi i lui /ei.

Într-o relație empatică, sinceritatea nostră față de celălalt nu este niciodată o fuziune simbiotică 
sau a pierdere a hotarelor între sine și celălalt; este mai degrabă o ascultare reciprocă care oc-
rotește diferența celuilalt și unicitatea ei/lui irrepetabilă. ( Nel Noddings, 1984).



Toți copii stau în picioare formând un cerc. Un copil arată o față care să exprime un sentiment. 
De exemplu el sau ea arată o față care este veselă. Apoi se întoarce cu această față către copilul 
care stă lângă el sau lângă ea.  Acum vecinul trebuie să arate aceeași față și să o dea mai 
departe copilului de lângă el/ea. 

Dacă expresia facială a fost dată de la un copil la celălalt , ultimul copil din grupă va trebuie 
să numească acel sentiment. A mai recunoscut cinva  expresia?  A recunoscut el /ea corect 
expresia?

În  tura următoare un alt copil va afi șa un semntiment și  va trimite sentimentul în călătoria lui. 
Totodată, copiii pot transmite sentimentele lor cu ajutorul întregului corp nu numai cu expresiile 
faciale și pot folosi și gesturi. 

DISCUȚII

Reguli

 Să-l lăsăm pe celălalt să vorbească și să ascultăm 
atenți
Uități-vă la membrii grupului în timp ce vorbesc

ÎNTREBĂRI AJUTĂTOARE PENTRU DISCUȚII

Cum a fost jocul?

Sunt toate emoțiile importante și ajutătoare  câteodată?

Putem să avem mai mult de un sentiment  în același 
timp?

Poate tristețea să te conecteze cu alți oameni?

Sentimentele legate de întâmplările din  trecut se pot 
schimba peste timp?

Putem să fi m veseli întotdeauna?

Emoțiile pot arăta diferit pentru fi ecare persoană?

Putem recunoaște sentimentele altor oameni? Cum?

 Poți să îți recunoști cu ușurință propriile sentimente?

Îți arăți întotdeauna sentimentele? Cui? Cum îți exprimi sentimetele?
Îți ascunzi sentimentele? Care? De ce ?

Activitate complementară
Vizionați fi lmul “Inside Out” https//en.wikipedia.org/Inside_Out_(2015_fi lm)

Make all children stand in a circle. One child begins to make a "feeling face". For example, he or she makes a 
happy face. Then he/she turns this happy face towards the child next to him/her. 

This child must now show the same facial expression and pass it on to the next child. If the facial expression 
has been passed on from child to child, the last child in the group determines what feeling it should be. 
Did he/she - and everyone else - correctly recognize the feeling? In the next round, another child begins to make 
a "feeling face" and send it “on its journey”. 
The children can also pass on their feelings with their whole body not only through facial expressions and can 
also a use gestures.

                                                                   DISCUSSION
RULES

Let the other talk and listen carefully

Look at your fellows while talking

USEFUL QUESTIONS FOR DISCUSSION

How was the game?

Are all emotions important and helpful at times?

Can we have more than one feeling at the same time?

Can sadness make you connect with other people?

Can feelings about past events change over time?

Can we be happy all the time?

Can emotions look little different for each person?

Can you recognize other people’s feelings? How? 

Can you easily recognize your own feelings?

Do you show them all? To whom? - How do you express them?

Do you hide your feelings? Which one? Why?

ADDITIONAL ACTIVITY

Watch the movie “Inside out” https://en.wikipedia.org/wiki/Inside_Out_(2015_film)



Citiți toate drepturile cu elevii, fi ecare copil citește un paragraf pe rând, apoi discutați despre toate 
cele citite.
Faceți postere și o nouă diagramă de reguli pentru clasă.
Utilizarea recomandată a activități este desfășurarea pe sau pentru 20 noiembrie, Ziua Drepturilor 
Copilului.
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15-20

45*2
CONVENȚIA ONU CU 
PRIVIRE LA
DREPTURILE COPIILOR

Versiunea originală a Convenției ONU cu privire la drepturile copiilor în limbajul prietenos pentru 
copii poate fi  descărcată de aici:  https://www.unicef.org/rightsite/fi les/uncrcchilldfriendlylanguage.
pdf

Se spune că:
„Drepturile” sunt lucrurile pe care fi ecare copil trebuie să le aibă sau să le poată face. Toți copiii 
au aceleași drepturi, acestea sunt enumerate în Convenția ONU privind drepturile copilului.



Pregătire

Descărcați materialul de pe site-ul UNICEF, este o resursă gratuită.

Există o mulțime de resurse disponibile pentru utilizare în timpul lecțiilor:https://www.unicef.org/
rightsite/fi les/rightsforeverychild.pdf
https://www.unicef.org/rightsite/fi les/little_book_rights.pdf
https://www.unicef.org/rightsite/fi les/Know_your_rights_and_responsibilities.pdf
https://www.unicef.org/rightsite/fi les/rights_leafl et.pdf

2. Citiți și discutați despre drepturile copilului cu elevii dvs. Fiecare elev citește un paragraf. După 
fi ecare paragraf, profesorul explică semnifi cația fi ecăruia, întrebându-i pe elevi dacă înțeleg.

3. Formați grupuri de elevi. Fiecare grup ar trebui să aibă 4-5 membri. Fiecare grup trebuie 
să aleagă un paragraf. Fiecare grup planifi că și face un poster despre un paragraf. Vedeți aici 
exemplul:
https://www.unicef.org/rightsite/fi les/Child_Rights_Flyer_FINAL.pdf

Ca pregătire aduceți niște reviste vechi, rugați-i pe elevi să aducă și câteva broșuri și reviste de 
acasă. Ei pot copia și lipi sau scrie lecția din paragrafele selectate.

Veți avea nevoie de foarfece și lipici, creioane sau pixuri colorate, de asemenea veți avea nevoie 
de o foaie mare de hârtie pentru fi ecare grup.

4. Ca temă, cereți-le elevilor să noteze reguli similare potrivite pentru drepturile și comportamentul 
în clasă, fără a copia versiunea originală. Astfel, vor crea reguli noi.

5. În lecția următoare se discută despre regulile sugerate și dacă este cazul, puteți să îi lăsați să 
se contrazică. 

6. Faceți o diagramă a drepturilor clasei împreună.

7. Organizați o expoziție utilizând posterele din lecțiile anterioare. Invitați și alte clase să vi se 
alăture expoziției. Desfăsurați o ceremonie de deschidere a expoziției. Invitați directorul, rugându-l 
să facă deschiderea expoziției.



Pentru exercițiu trebuie să pregătiți  câte un zar pentru fi ecare  copil care participă la joc.  Este 
de preferabil ca jocul să fi e jucat afară ca să putem asigura distanța lungă între linia de start și 
linia de sosire. Înainte de joc, copiii trebuie împărțiți în grupe diferite, fi ecare grupă cuprinde copii 
selectați pe baza unui anumit criteriu: luna de naștere, culoarea părului, genul copiilor. Acest 
lucru se face pe hârtie  și nu trebuie divulgat copiilor. Profesorul pregătește zarurile, dă zaruri 
obișnuite de exmplu fetelor și zaruri modifi cate băiților, sau celor născuți în lunile pare și impare 
și așa mai departe. Este important să nu dezvăluim această informație copiilor. Profesorul trebuie 
să fi e consecvent cu copiii să continue jocul , și să le spune că numai așa vor ajunge la o discuție 
interesantă la fi nalul jocului.
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Grupă de 10 copii

40 de minute

CORECTITUDINE - UN 
JOC NEDREPT NU ESTE 
UN JOC.

Scopul acestui exercițiu este să dezvăluie cea mai deranjantă și mai urâtă față a nedreptății, și 
care este discriminarea cauzată de identitate și caracteristici personale.  Exercițiul este bazat 
pe o simplă idee de joc, în care concurenții folosesc zarurile pe care le aruncă și în funcție de 
rezultat înaintează până ajung la linia de sosire  plasată la 20 de metri. ( o distanță mai scurtă 
poate fi  utilizată înăuntru în clasă). Jocul poate fi  jucat cu grupe de 10 copiii, care aruncă cu 
zarul și înaintează cu pași de aceeași lungime până când ajung la linia de sosire.  Profesorul 
pregătește seturi de zaruri obișnuite și zaruri care au numerele 4, 5 și 6 acoperite.  Copiii diferiți 
primesc zaruri diferite în funcție de luna de naștere, gen, înălțime, culoarea părului etc.  Copiii nu 
sunt conștienți de această categorizare și sunt rugați să joace jocul cu zarul pe care l-au primit. 
Conceptul de dreptate nu trebuie discutat la începutul jocului, chiar dacă copiii nu sunt de acord. 
Conceptul de dreptate urmează să fi e discutat la fi nalul jocului, când toți copiii au ajuns la linia 
de sosire.



Fiecare grupă trebuie să includă copii cu caracteristici diferite care  fac parte din identitatea lor 
așa cum a fost formulat anterior. Un exemplu pentru o astfel de grupă ar fi : copiii cu părul șaten 
să primească un zar normal iar cei cu părul negru sau blond un zar deformat. Copiii încep să 
arunce cu zarul  pe rând  din stânga spre dreapta și fac atâți pași cât arată zarul. Statistic, copiii 
cu zaruri normale  ( având numerele 4, 5 și 6) vor ajunge mai repede la linia de sosire, pe când 
ceilalți cu mult în urmă.  Este de preferat să se facă mai multe grupe de 10 persoane  ca să se 
poată aplica cât mai multe crieterii diferite de discriminare și criterii nedrepte. Când toate grupele 
termină jocul, profesorul face două grupe cu câștigătorii pe o parte și învinșii pe de altă parte. 

Când se termină jocul, urmează o discuție despre întreaga experiență:

Întrebați copiii dacă le-a plăcut jocul.  Adunați atâtea răspunsiri câte sunt posibile  prin opinia 
copiilor despre cine a câștigat jocul și de ce s-a întâmplat așa. Copiii vor aduce  cu siguranță 
în discuție problema zarurilor obișnuite și a celor deformate care le-au fost date.  S-ar putea să 
întrebe din ce considerente au primit unii zaruri obișnuite iar ceilalți zaruri deformate.  Întrebați 
copiii cum s-au simțit ca fi ind avantajați sau dezavantajați. la fel și dacă s-au gândit să îi ajute 
pe ceilalți în vreun fel în timpul jocului. Întrebați-I dacă au vrut să renunțe la joc , să își exprime 
deschis dezaprobarea  sau să reziste deschis la idea jocului în timp ce acesta continua. 

După ascultarea atentă a comentariilor date de copiii, spuneți copiilor că aceia care au primit 
zaruri normale și aceia care au primit zaruri deformate au fost aleși pe bază de identitate și 
trăsături cum are fi  luna de naștere, înălțime, culoarea părului , adică acele crieterii care au fost 
folosite pentru dicriminare.

În fi nal, îndemnați copiii să formuleze o defi niție a dreptății și nedreptății și rugați-I să se gândească 
la exemple din viața reală care se aseamănă cu jocul pe care tocmai l-au jucat. 



Selectarea mai multor povestiri scurte sau exemple de dileme morale. ( acestea pot fi  situații din 
viața de zi cu zi când întâmpinăm a provocare să luăm o decizie. 
Hârtii de dimensiunea A5, în diferite culori cu o selecție de cuvinte cheie care sunt scrise pe ele 
( DATORIE, DREPT, BINELE COMUN,DAUNĂ, RESPECT, JUSTIȚIE, ÎNGRIJIRE, CARACTER 
PERSONAL (VIRTUTE), …) + un sac sau un coș în care punem bucățile de hârtie
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toți, grupuri de 4-6

30-60 minute

DILEME MORALE - CE 
ESTE RELEVANT?

Această activitate nutrește dezvoltarea morală și stimulează diferitele căi ale gândirii etice. 
      
Activitatea ajută copiii să dezvolte și să lărgească sensibilitatea morală pentru anumite situații, să 
primească diferite perspective și să își angajeze/activeze abilitățile de luare de decizii.

Încurajează copiii să fi e conștienți de complexitatea procesului moral de luare a deciziilor. Începe 
de la recunoașterea diferitelor dimensiuni morale într-un mod implicit, până la conștientizarea lor 
în mod explicit. 



1. Clasa se împarte în câteva grupuri mai mici de copiii ( în fi eacre grupă să fi e între 4 și 6 
memebri)

2. Aduceți bucățile de hârtie cu diferitele concept morale cheie scrise pe ele (de exemplu: 
DATORIE, DREPT, BINELE COMUN,DAUNĂ, RESPECT, JUSTIȚIE, ÎNGRIJIRE, CARACTER 
PERSONAL (VIRTUTE), Puteți să adăugați și concept proprii, dar să fi e mai simple și să facă 
înțelegerea mai ușoară a termenilor ca MINE, ALȚII, COMUNITATE, PLANETA PĂMÂNT ETC.).

Puneți toate hârtiile într-un sac sau într-un coș. Fiecare grupă selectează întâmplător o hârtie, și 
după ce fi ecare grupă a selectat una, un membru al grupului citește cu voce tare cuvântul scris 
pe hârtie ( se începe cu prima grupă și așa mai departe). Apoi organizatorul discută cuvântul 
cu întreaga clasă.  ( ce înseamnă, când folosim acest cuvânt, la ce se referă, etc.) Apoi, se 
procedează la fel cu următoarea grupă; se discută conceptul până devine cât de cât înțeles. 
Când fi ecare grupă are conceptul său și au când fost discutate toate conceptele, puteți merge la 
pasul următor.

3. Acum prezentați pentru întreaga clasă o povestire care să conțină o dilemă morală sau o 
decizie morală difi cilă și terminați povestirea tocmai înainte de luarea deciziei. ( se pot folosi 
basme, povești, exemple din viața de zi cu zi, povestiri scurte cunoscute copiilor, povestiri din 
desenele animate etc. De exemplu o situație din viața de zi cu zi ar fi : Tom cumpără de la un 
bărbat fără adăpost un ziar de caritate, pe care acesta le vinde cu 1 euro. Tom îi dă bărbatului 2 
euro pentru că nu are mărunt și așteaptă să primească un euro rest.Bărbatul îi dă lui Tom un ziar 
și spune : Mulțumesc și la revedere. Tom este confuz. Ce ar trebui să facă? Să ceră restul de 1 
euro? Sau ar trebui să ignore ?

4. Acum se selectează o  grupă la întâmplare și ei vor fi  primii care vor trebui să continue decizia 
și să zică în ce fel este legată conceptul de pe hârtie cu decizia oportună ( cum infl uențează 
decizia drepturile persoanelor implicate, dăunează cuiva decizia luată de noi, cum îi va afecta pe 
ceilalți implicați în situație decizia noastră, cum va afecta peroana respectivă decizia noastră și 
personalitatea lui/ei, decizia luată îi respect pe ceilalți, ce decizie va produce mai mult bun și mai 
puțină daună, etc, de exemplu:în cazul de mai sus, conceptual selectat de grupă și care a fost 
scris pe hârtie poate fi  DREPT și atunci una dintre discuții ar putea fi  următoarea: potrivit dreptății 
Tom trebuie să primească un euro rest etc.)
Membrii grupului trebuie mai întâi să își prezinte propriile sugestii. Apoi,  celelalte grupe pot 
interveni, ajuta cu idei. Puteți discuta pe scurt răspunsul dat cu clasa. După aceea urmează o 
altă grupă cu un alt concept moral. Se repetă acești pași până când fi ecare grupă își ia rândul. 
Nu uitați, scopul activității nu este să se găsească soluția corectă pentru problema morală, ci 
conștientizarea complexității morale a situației în sine și cultivarea sensibilității morale față de 
aspectele morale relevante ale situației.

5. Aici se poate insera o altă activitate sau se continuă jocul. Puteți să vă gândiți împreună cu 
toate grupele, ce acțiuni posibile ar putea urma personajul din povestirea cu dilemma morală. ( 
încercați să vă gândiți la 3 sau 4 alternative. De exemplu: Tom cere un euro rest. Tom pleacă mai 
departe. Tom spune bărbatului : Aș dori să păstrezi restul de 1 euro drept cadou din partea mea. 
Tom cere încă un ziar.) Scrieți alternativele pe tablă ca toată lumea să le poată vedea.

6. În această fază se poate discuta care ar fi  decizia cea mia bună. Există o soluție optimă? De 
ce/ De ce nu? Implicați grupul într-un scurt dialog Socratic. Se accentuează că scopul nu este ca 
toată lumea să fi e de acord, ci să se gândească în mod critic la dilema morală.

Pentru designer/ opțional se pot insera pătrățele  colorate cu cuvintele cheie DATORIE, DREPT, 
BINELE COMUN,DAUNĂ, RESPECT, JUSTIȚIE, ÎNGRIJIRE, CARACTER PERSONAL



Povestea tipărită “Cățelușul în pădure”

Hărtie albă 

Creioane și creioane colorate

1. Pentru fi ecare copil se tipărește o poveste despre “Cățelușul în pădure”

2. Facilitatorul cere unui copil să înceapă să citească povestea, iar după câteva propoziții, al 
doilea copil ar trebui să continue apoi al treilea și așa mai departe. Ceilalți ar trebui să le asculte 
și să urmeze povestea scrisă pe hârtie.

                                    Cățelușul în pădure

Cățelușul, cunoscut sub numele de Puppy, a trăit cu o familie care la adoptat. El a fost foarte 
multumit, mai ales cu Bobby si Nora, copiii care o adorau, o alintau, și jucau cu el. Mama și tata 
familiei lăsau adesea afară și nu l-au uitat niciodată să-l hrănească.
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15 sau mai puțin

45 de minute

LIBERTATE - CĂȚELUȘUL 
ÎN PĂDURE

Recunoscând importanța responsabilității.

Gândiți-vă la conceptele de libertate și responsabilitate.

Înțelegerea libertății ca responsabilitate pentru ei și pentru ceilalți.



Pe măsură ce creștea, începu să iubească din ce în ce mai mult în parc, la în aer liber, unde 
putea să alerge în jurul pajiștii, fi e singur, fi e cu ceilalți câini.
Tatăl familiei îl ducea adesea în Parcul Mare, unde putea să alerge cât de mult voia. Tatăl familiei 
îi va avertiza întotdeauna pe Puppy că nu i se permite să intre într-o pădure afl ată la capătul 
parcului. Nu era așa de clar pentru Puppy cum este posibil ca tata să-l vadă mereu când vrea să 
alerge spre pădure.
În fi nal, Puppy a realizat că nu trebuie să intre în pădure.
Într-o zi în parc, pe vârful topoganului, a văzut pisica cenușie, care stătea în soare. Din anumite 
motive el nu-i plăceau pisicile. De multe ori putea vedea pisicile prin fereastra ascunzându-se pe 
străzi, niciodată pe vârf, erau mereu liberi să se plimbe, puteau să meargă acolo unde vroiau. El 
a fost un pic gelos pe ei, și nu le-a plăcut mai mult decât de obicei. El credea că sunt liberi,- așa 
că dorea să fi e liber - mergeau oriunde vroiau, pentru a alerga oriunde - și-a imaginat. Când a 
văzut această pisică pe topogan, a dat afară, a început să latră cât putea de mult. Încerca să urce 
pe topogan, dar era alunecos.
Pisica se aluneca de pe topogan si alerga spre padure. Catelul a alergat cat de repede a putut. 
Cu toate acestea, pisica era rapidă ca săgeata și alerga în pădure. Câinele sa oprit deoarece știa 
că nu i sa permis să meargă în pădure. Din nou, el credea că nu are o anumită libertate.
După această întîmplare, Puppy se gândea deseori la pădure. De asemenea, se gândea la pisică 
și la faptul că, ea putea să meargă oriunde dorea, în timp ce anumite zone erau interzise pentru 
el. După câteva zile, Puppy a venit la parcul mare cu Nora. Ei nu plăcea să stea pe bancă ca tatăl 
ei, de aceea ea a găsit întotdeauna niște fete și se va juca cu ei. Câinele a alergat și a venit la 
intrarea în pădure. Sa oprit, sa întors și a văzut că Nora se joacă și că nu îl vede. A strâns curaj 
și a intrat în pădure cu viteza fulgerului, aproape că sa ciocnit cu copacii. El s-a oprit. Era destul 
de întunecată, prin ramurile unei mulțimi de copaci, razele soarelui, ploua.
Nu se simțea bine în pădure, dar era mândru de el însuși. A strâns curaj și a început să exploreze. 
A zdrobit ramurile, frunzele, acele de pin și tot ce se întâlnea. El ar mirosi tot ce putea vedea în 
jurul  lui. “Ah, așa se simte cînd ești liber”, se gândi el.
Nici nu a observat că a intrat adânc în pădure și era întuneric deja. Era de ce în ce mai întuneric. 
Abia atunci, Puppy își ridică botul și își dădu seama că nu știa unde era, nu știa cum să se întoarcă 
în parc și își dădu seama că este întuneric total în care nu vede nimic. Sa speriat și a început să 
alerge. A alergat atât de repede până când a lovit copacul care la făcut să se oprească. Cocoșul 
de pe capul lui îl făcuse să respire mult mai greu. Câinele a început să miroase, încercând cu 
grijă să găsească o ieșire din pădure. Era foarte supărat pe sine. Nu ar fi  trebuit să intre niciodată 
în pădure.
“Hu, huhu,” brusc aude acest sunet ciudat. Aceasta era vocea bufniței bătrâne. Acum chiar că îi 
era teamă.

A mirosit și a încercat, dar nu a putut găsi calea din pădure. Fiecare sunet nou își sporea teama. 
Se gândea și era supărat pe sine. “Ar fi  trebuit să-l ascult pe tata .Dacă n-aș fi  intrat niciodată în 
pădure, acum eram în căldură și aș fi  mâncat din castronul plin de mâncare delicioasă Dar din 
moment ce nu am ascultat, m-am pierdut în pădure senzația de frig și foame și, mai presus de 
toate, speriat, deoarece aceste sunete din pădure mă înspăimântă Cel puțin ar fi  trebuit să fi u mai 
responsabil când am intrat în pădure Ar fi i trebuit să fi u mai atent pe unde mă duc “ .
“Acum, îmi dau seama de ce tati din familie, și uneori mama, le spun copiilor că, dacă vrem 
să avem mai multă libertate, trebuie să fi m mai responsabili. Când am intrat în pădure am fost 
liber, dar nu eram responsabi pas cu pas m-am pierdut “În acel moment el a văzut luminile în 
depărtare, a alergat acolo și în cele din urmă sa afl at în afara pădurii. Dar nu era în parc, era pe o 
stradă strălucitoare, unde erau multe case mici. A luat-o cu grijă pe strada. Stomacul lui chiorăia.
A început să se gândească din nou la iresponsabilitatea lui. Dintr-o dată, o fetiță la ridicat. - 
Ce catelus murdar esti, zise fetita. Mama familiei și-a scris numărul de telefon pe colierul lui 
Poppy, așa că în curând, se va afl a în casa lui cu familia. El a fost fericit să aibă o familie atât de 
responsabilă și gata să-și pună numărul de telefon mobil pe colierul său.

3. Când lectura sa terminat, întrebați-i pe copii dacă au înțeles povestea și dacă ceva nu era clar 
pentru ei.



4. Facilitatorul începe o discuție cu copii prin deschiderea unui dialog cu ajutorul următoarelor 
întrebări. După fi ecare întrebare, adresați-vă sub-întrebări pentru a organiza discuții menite să 
clarifi ce răspunsurile care se pot baza pe răspunsurile copiilor:

a) Ce credeți de ce Puppy intră în pădure?
        
b) Ce ați face într-o situație similară? De exemplu, cineva vă avertizează să nu mergeți undeva, 
dar sunteți curios și doriți să explorați. Explică de ce ai face asta?

c) Dacă cineva vă avertizează să nu mergeți undeva, vă limitează libertatea?

d) Ce este libertatea? Cum poți descrie libertatea?
     
e) În poveste, Puppy a realizat că libertatea este strâns legată de responsabilitate. Are dreptate?
     
f) Cum este legată libertatea de responsabilitate?

g) Cum ar arăta lumea dacă oamenii ar evea o mulțime de libertate, dar nu au nici un pic de 
responsabilitate?

h) Este greu să fi i responsabil? Este greu să fi i liber?
      
i) Un om inteligent (Sigmund Freud) a afi rmat odată: “Majoritatea oamenilor nu doresc cu adevărat 
libertatea, deoarece libertatea implică responsabilitatea și majoritatea oamenilor sunt speriate de 
responsabilitate”. Sunteți de acord cu această propoziție? De ce?

j) De ce sunt speriat de responsabilitate? 
Acest lucru înseamnă că și ei se tem de 
libertate?

5. Dupa fi nalizarea discutiilor, facilitatorul da 
o singura foaie de hartie pentru fi ecare copil 
si ii cere sa aleaga o scena din povestea 
“Cățelușul în pădure”.

Scena ar trebui să caracterizeze conceptul de 
libertate sau responsabilitate și copiii trebuie 
să deseneze acel moment care descrie unul 
dintre aceste două concepte.
Imaginea ar trebui să aibă un titlu care, într-un 
cuvânt sau o propoziție, defi nește sau descrie 
ce este libertatea sau responsabilitate.

3. When reading is over, ask the children if they understood the story and if something was unclear to them. 

4. Start a discussion with children by opening a dialog with a help of following questions. After every question, 
ask sub-questions to set up discussion aimed to clarify answers that can be based on children answers:

a) What do you think why Puppy enter the woods? 

b) What would you do in a similar situation? For example, someone warns you not to go somewhere, but you're 
curious and you want to explore. Explain why would you do that?

c) If someone warns you not to go somewhere is he/she limiting your freedom? 

d) What is freedom? How can you describe freedom?

e) In the story, Puppy realized that freedom is strongly connected with responsibility. Is he right? 

f) How freedom is connected with responsibility? 

g) How the world would look like if people have a lot of freedom, but don't have any responsibility? 

h) Is it hard to be responsible? Is it hard to be free? 

i) One smart man (Sigmund Freud) once claimed: "Most people do not really want freedom, because freedom 
involves responsibility, and most people are frightened of responsibility." Do you agree with this sentence? 
Why?

j) Why are people frightened of responsibility? Does this mean that they are afraid of freedom, too?

5. After finishing discussions, give one blank sheet of paper to each child and asks them to choose one scene 
from the story "Puppy in the woods". 

The scene should characterizes the concept of freedom or responsibility and the children need to draw that 
moment that describes one of these two concepts. 
The picture should have a title that in one word or one sentence defines or describes what freedom or 
responsibility is to them.



Această activitate poate fi  adaptată la discipline școlare diferite. Colectați câteva întrebări scurte 
în legătură cu tema despre care vorbiți în acel moment în clasă. Puteți relua această activitate cu 
clasa dvs. din când în când, folosind subiecte diferite.

De ex. dacă ați fi  un profesor de matematică într-o clasă cu care faceți această activitate, gândiți-
vă la câteva exerciții sau ghicitori care se potrivesc cu tema actuală a lecțiilor dumneavoastră.
Scrieți aceste întrebări, exerciții sau ghicitori pe foi de hârtie (câte un exercițiu pe o foaie de 
hârtie). Asigurați-vă că aveți cel puțin o întrebare pentru fi ecare copil.
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~10

15-20 de minute

COOPERARE ȘI 
AJUTORUL RECIPROC - 
CĂDERE ÎN APĂ

Obiectivele de învățare ale acestei activități se axează pe comunicare și contact:

- Conștientizarea faptului că fi ecare copil aparține unui grup.
- Creșterea gradului de conștientizare că fi ecare caracteristică personală este necesară într-un 
grup.
- Dezvoltarea coeziunii grupului și a sentimentului de apartenență.



EXERCIȚIUL 
1) Spuneți-le copiilor să stea într-un cerc.

2) Explicați regulile acestui exercițiu și povestea din spatele acestuia:
Alegeți un copil din grupul dvs. pentru a începe. El/ea ar trebui să stea în mijlocul cercului și să 
joace rolul primei „victime“: El/ea a căzut într-o fântână”.
De exemplu, ați putea folosi următoarele fraze:
El/ea spune: „Ajută-mă, am căzut în fântână“.
Ceilalți copii întreabă: „Cine te va salva?”
El/ea răspunde: „Persoana care știe răspunsul la [acum ar trebui să citească primul exercițiu/
prima întrebare/prima ghicitoare de pe foile pregătite]“.

Apoi toți ceilalți copii ar trebui să se gândească la un răspuns. Cei care știu răspunsul își ridică 
mâna. Copilul din mijlocul cercului alege unul dintre copiii care și-au ridicat mâna. Dacă răspunsul 
copilului este corect, cel din mijlocul cercului „este salvat”.
Acum va sta în mijlocul cercului copilul care a răspuns corect și va continua activitatea spunând 
„Ajută-mă, am căzut în fântână“.... și jocul continuă în acest fel.

Dumneavoastră, ca profesor, trebuie să vă asigurați că toți copiii sunt „necesari” cel puțin o 
dată pentru a salva un coleg din fântână. Deci, fi ecare copil ar trebui să răspundă la cel puțin o 
întrebare dintre cele pregătite.

REFLECȚIE

Explicați-le copiilor că, în anumite situații, sunt necesare anumite caracteristici pentru a putea 
„salva” sau a putea ajuta alte persoane. Trebuie valorifi cată diversitatea și varietatea emoțiilor, 
respectiv a caracteristicilor sociale.
Abilitatea de a da un răspuns corect la una dintre întrebările pregătite este doar un exemplu al 
modului în care abilitățile individuale ale unei persoane pot ajuta pe altcineva.

Dacă vă rămâne timp liber, întrebați-vă elevii cum s-au simțit în timpul exercițiului.

Rugați-i pe elevi să se gândească la un exemplu din viață de zi cu zi și să poarte o discute pe 
această temă. Aceasta va construi o punte între activitatea din clasă și viața personală și va 
produce efecte pozitive în viitor.

Ideea de bază a acestei activități provine din proiectul „Copii puternici - mai puțină violență” și a 
fost adaptată de către ILI-FAU scopului și grupului țintă al proiectului AVAL.

Sursă:
Copii puternici - mai puțină violență. Sammlung pädagogischer Übungen und Spiele für Kita 
und Grundschule, url: https://www.vhs-th.de/fi leadmin/redaktion/Der_Verband/Downloads/DL-
KitaSchule/StrongerChildren2_DE.pdf



Lista materialelor necesare:

•  Un set de carduri ilustrate cu text și imagini despre: apă curată - apă murdară, teren curat 
- teren murdar, aer curat - aer murdar și carduri cu text: poluarea aerului - poluarea aerului, 
poluarea solului - poluarea solului, poluarea apei - poluarea apei, poluarea sonoră - poluarea 
sonoră, poluarea radioactivă - poluarea radioactivă

 10 fi şe de lucru utilizând imaginile următoare https://www.colourbox.com/vector/you-can-
help-the-earth-ecology-infographics-vector-31407212 

•  10 fl acoane de apă
•  Foarfece, lipici, creioane colorate, pensule, markeri permanenți
•  O tablă magnetică sau orice tip de tablă
•  Două coli de hârtie pentru fi ecare grup
•  Pământ horticol
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grup format din 10 
copii

45 de minute
POLUAREA - POT 
SCHIMBA LUCRURILE

Obiectivele de învățare care ar trebui să fi e atinse în domeniul EVE.
Respect, dialog și cetățenie activă:
• Recunoașterea diferitelor tipuri de poluare;
• Identifi carea măsurilor reale care se pot lua pentru a reduce poluarea
• Dezvoltarea abilităților motorii fi ne în timp ce își creează propriul ghiveci de fl ori

1. Profesorii trebuie să creeze în prealabil setul de carduri, care să ilustreze diferitele tipuri de 
poluare
2. Inițial, întregul grup se afl ă într-un cerc împreună cu profesorul care prezintă jocul de memorie: 
trebuie să găsească fi e perechea opusă a cardului (aer poluat - aer curat), fi e cărțile identice 
(poluarea aerului - poluarea aerului) . Profesorul pune toate cărțile pe jos, iar copiii încep jocul de 
memorie. Când găsesc o pereche potrivită, trebuie să pună cărțile pe tabla magnetică.



3. După terminarea jocului, copiii se uită la carduri și identifi că împreună principalele tipuri de 
poluare.
4. Profesorul încurajează asaltul de idei și cere copiilor să spună ce pot face pentru a reduce 
poluarea: utilizarea sticlei în locul fl aconului, cumpărarea produselor ecologice, mersul pe jos sau 
călătoriile bicicleta, stingerea luminii şi oprirea calculatoarelor, televizoarelor atunci când nu sunt 
folosite. Copiii sunt împărțiți în două grupuri și trebuie să deseneze o casă și să scrie acțiunile 
concrete: stingerea luminii, oprirea calculatoarelor. De asemenea,  pot desena o bicicletă în 
curtea casei, în principal acele acțiuni care se pot face de la sine. După aceea, grupurile sunt 
încurajate să-și prezinte casa și pașii menționați pentru a reduce poluarea. Cele două grupuri 
compară ilustrațiile.
5. Profesorul împarte imaginile care ilustrează pașii reali pentru a salva Pământul. Copiii bifează 
acțiunile pe care le pot face. https://www.colourbox.com/vector/you-can-help-the-earth-ecology-
infographics-vector-31407212
6. Aceasta este urmată de o scurtă prezentare despre depozitul de deșeuri din Cateura, https://
www.youtube.com/watch?v=UJrSUHK9Luw, oprirea videoclipului la 0,16 secunde.  Copiii sunt 
încurajați să identifi ce diferite tipuri de gunoi, să spună ce văd şi cum își imaginează viaţa într-un 
sat ca acesta. După aceea, ei urmăresc întregul videoclip.
7. Profesorul le explică noţiunea de 3R: Reduceţi, reutilizați, reciclaţi și subliniază ideea principală 
a fi lmului: Dacă lumea ne trimite gunoi, noi îi trimitem muzică. După aceea, profesorul porneşte 
clipul video din nou. Sarcina copiilor este aceea de a identifi ca elementele reutilizate: ulei, cutie, 
lemn, furculițe, şnur și așa mai departe.
8. Profesorul anunță că vor face un lucru similar, vor transforma o sticlă de plastic folosită într-un 
vas de fl ori, în mod asemănător cu imaginea de mai jos: https://www.colourbox.com/vector/you-
can-help-the-earth-ecology-infographics-vector-31407212
9. Copiii se apucă să taie fl acoanele, apoi le vopses în culori diferite, le personalizează prin 
desenarea ochilor, a gurii şi a urechilor, apoi le umple cu pământ horticol și plantează fl ori ori pun 
seminţe în ele.
10. Activitatea se încheie cu o expoziție a obiectelor noi, create din fl acoane reutilizate.

Asigurați-vă că copiii pot folosi foarfecele.

Subtitrari video: Orchestra armonica a depozitului de deseuri -https://www.youtube.com/
watch?v=UJrSUHK9Luw

Un cartier construit pe o groapă de gunoi. Numele meu este Ada Maribell Rios Bordados. Am 13 
ani și cânt la vioară.  
Numele meu este Juan Manuel Chavez, dar sunt cunoscut sub numele de Bebi. Am 19 ani și 
cânt la violoncel.
Acest violoncel este făcut dintr-un vas de ulei și lemn care a fost aruncat la gunoi.
Cârligele sunt făcute dintr-o unealtă veche, folosită pentru a tăia carnea de vită și aceasta a fost 
folosită pentru a face gnocchi (mâncare italiană).
Aşa sună.
O comunitate ca Cateura, nu este un loc potrivit pentru o vioară, de fapt, o vioară este mai 
valoroasă decât o casă.
Am găsit corpul viorii în această grămadă și atunci am început să producem instrumente reciclate.
Familiile care locuiesc aici reciclează gunoiul, apoi îl vând.
Nu mi-am imaginat niciodată să realizez un astfel de instrument și m-am bucurat foarte mult când 
am văzut un copil care juca pe o vioară realizată din materiale reciclate.
Când ascult sunetul unei viori, simt fl uturi în stomac. Este un sentiment pe care nu știu cum să 
îl explic.
Orchestra reciclată este o orchestră care funcționează cu instrumente fabricate din gunoi.
Viața mea nu ar avea valoare fără muzică. Oamenii își dau seama că nu ar trebui să aruncăm 
gunoiul cu conștiința împăcată.
Ei bine,  nu ar trebui să aruncăm nici oameni.





Dacă organizatorul are șansa să ducă copii afară, această activitate poate fi  realizată cel mai 
bine afară ( într-o pădure sau într-un parc în apropierea școlii ). Dacă nu are posibilitatea, orga-
nizatorul va pregăti câteva imagini despre arbori pe care le găsește pe interenet. Aceste imagini 
trebuie să fi e cât se poate de detaliate.

Creioane 

Hârtii pe care să fi e printate întrebări
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Toată clasa.

1-2 ore

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 
VIU -EU CA ARBORE

În această activitate copiii se conectează cu arborii, în așa fel încât încearcă să-i privească ca pe 
niște prieteni/persoane.

Scopul activității este să înțeleagă și să conștientizeze importanța arborilor în viața oamenilor și 
existența lor în general, la fel și valoarea mediului înconjurător mai larg. 



Aici sunt instrucțiunile pe care organizatorul le va printa pe hârtii și le va înmâna copiilor:

1. Găsiți un copac ( dacă sunteți afară un copac adevărat, dacă nu, se selectează o imagine cu 
un copac)

2. După ce ați reușit să vă alegiți copacul, urmați instrucțiunile de mai jos.
Trebuie să scrii o poveste despre acest copac. Gândește-te câteva minute și scrie despre fi ecare 
dintre următoarele pași de mai jos, încearcă să te afunzi în ceea ce experimtezi la fi ecare pas.
Stai în fața unui copac ( sau în fața unei imagi a unui copc) Încearcă să îți imaginezi  că acest 
copac / arbore vorbește cu tine, asemenea unui prieten.

3. Bună! Spune copacul. Încercă să-mi simți acest salut Bună, atât de intense și atât de apropae 
pe cât posibil. Încearcă să-mi simți ( cu ajutorul corpului tău și minții tale) crengile, trunchiul și 
frunzele. Uită-te la mine din toate perspectivele ( de aproape, de departe, de sus, de jos).

4. Acordă atenție faptului cum trunchiul meu se schimbă de la rădăcini la crengi în frunze și spini. 
Acum alege o creangă sau o frunză și urmărește-o cu ochii tăi del a frunză la trunchi și înapoi. 

5. Poți să-ți imaginezi cum arăt în timpul anotimpurilor? Cum arată interiorul meu și cum se simte?

6. Gândește-te de ce am nevoie ca să supraviețuiesc.! Imaginează-ți cum arătam ca arbore tânăr 
și prin ce am trecut de-a lungul vieții mele. Gândește-te la istoria mea!

7. Acum închide-ți ochii și gândește-te la mine. Cum ai putea să mă recunoști într-un grup de 
arbori? De ce sunt special pentru tine?

8. Scrie o povestire scurtă despre mine.

9. Dacă ești afară, ia cu tine o bucată din arborele la care te-ai uitat ( o frunză, scoartă, spin, un 
con) drept cadou pentru tine, sau poți doar să atingi arborele pentru ultima dată , să-i mulțumești  
și să-ți iei la revedere.

Partea de concludere a activității
10. Când toți copiii au terminat activitatea și s-au întors, rugați-i să aleagă o propoziție din 
povestirea lor și să o citească cu voce tare.  Apoi puteți să dicutați cu toții : de exemplu dacă pot  
și cum pot face legătura între experiențele trăite cu arborele și ei înșiși.

11. Discutați de ce sunt arborii importanți și ce rol au pe planeta Pământ.

12. Discutați cum s-ar simți dacă arborele lor ar fi  tăiat și arborele nu ar mai exista.

13. Toți participanții, incluzând și organizatorul va trebui să scrie pe o hârtie comună o promisiune 
onestă care se leagă de conservarea/protejarea mediului înconjurător curat, și vor respecta 
promisiunea făcută timp de un an. Afi șați lista cu toate promisiunile într-un loc comun  în clasă ca 
toată lumea să o poată vedea. 



Un loc cu mobilier și materiale necesare, carton colorat, autocolante, lipici, foarfece, panglici, 
hârtie lipicioasă, hârtii colorate, corzi, creioane colorate, tempera, hârtie albă ... pentru crearea 
ID-ului, pașapoartelor și posterelor publicitare.
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2 sau mai mulți

30 de minute
PROTECȚIA MEDIULUI-UN 
CLUB PENTRU TINERII 
CARE AU GRIJĂ DE 
PLANETA PĂMÂNT

Este foarte important ca educatorii și părinții să-i învețe pe băieți și fete să iubească și să aprecieze 
lumea naturii și să acționeze în corespondență cu aceste sentimente de la o vârstă fragedă, 
contribuind la îngrijirea și conservarea acesteia. Aceste noțiuni sunt strâns legate de conceptul 
de pace, ceea ce implică, printre altele, că lumea naturii rămâne frumoasă.

• Dezvoltarea cunoștințelor copiilor despre lumea naturii și necesitatea de a o iubi și de a o îngriji, 
pentru conservarea acesteia. 
• Să promoveze experiențele lor pozitive, emoționale în raport cu lumea naturii.



Activitate inițială pentru creșterea gradului de conștientizare a necesității de a proteja mediul

Gunoi, gunoi și iar gunoi:

Gunoiul este peste tot. Există un alt fel de gunoi, unul natural; se numește gunoi biodegradabil. 
Este compus din produse naturale, care dispar sau se descompun în părțile componente și se 
transformă în nutrienți pentru plante. Unele dintre resturile de blănuri de animale, frunze, coji 
de fructe... Trebuie să învățăm despre produsele care nu sunt biodegradabile, deoarece sunt 
dăunătoare pentru mediu. Să facem un experiment pentru a distinge gunoiul biodegradabil de cel 
care nu este biodegradabil:Copiii vor aduce două recipiente de iaurt goale pe care le vor umple 
cu pământ umed. Ei vor introduce o bucată de plastic într-una din ele și o frunză în cealaltă. 
Nu vor atinge cele două recipiente timp de două săptămâni. Apoi vor observa ce s-a întâmplat. 
S-a schimbat gunoiul? Care dintre ele? Știți de ce unul dintre lucrurile pe care le-am introdus în 
recipiente a dispărut și de ce cealalt nu?

Morală: trebuie să facem ceva! Coordonatorul poate explica, de asemenea, de ce trebuie să 
protejăm mediul prin utilizarea imaginilor care pot fi  găsite la adresa https://www.unenvironment.
org/

CLUB PENTRU TINERII CARE PROTEJEAZĂ PLANETA PĂMÂNT
Probabil cele mai importante lucruri din acest club de tineret sunt emoțiile și sentimentele de 
dragoste față de plante, animale, natură și lumea în general, care trebuie consolidate și la copii. 
Fiecare copil care a cerut să se alăture clubului trebuie să învețe că mediul este un dar de care 
benefi ciază și trebuie să îl iubească și să îl păstreze. Numai prin învățarea acestor lucruri putem 
garanta educație ecologică adecvată. 

Această educație trebuie să înceapă de la o vârstă fragedă; în prima fază va consta doar în 
lucruri de genul „vă rog, nu pășiți pe iarbă” sau „nu răniți imaginea acelui animal”, dar mai târziu 
vor fi  predate mai multe cunoștințe specifi ce și modalități de a acționa în viața de zi cu zi pentru a 
conserva mediul înconjurător: îngrijirea livezii, curățenia în școală...  prin toate căile pedagogice 
și metodologice posibile.

Programul are următoarele ELEMENTE SPECIALE:

CARDUL DE MEMBRU. Fiecare copil va primi un card de membru pentru a înregistra activitățile 
și excursiile desfășurate în afara școlii. 
PAȘAPORT Pentru a motiva copiii în fi nalizarea activităților care promovează atitudini pozitive 
față de îngrijirea mediului și dezvoltarea valorilor, fi ecare copil va primi un pașaport. De fi ecare 
dată când copilul dovedește o atitudine adecvată față de zona în care se lucrează, profesorul 
va ștampila pașaportul. Când este ștampilat complet, copilul va primi o diplomă ca îngrijitor al 
planetei.

DIPLOMĂ PENTRU COPILUL CARE ARE GRIJĂ DE PLANETA PĂMÂNT Se dă la sfârșitul 
cursului (sau în perioada considerată de profesor).

AMBASADOII PROTECȚIEI MEDIULUI
În fi ecare lună (sau atunci când consideră profesorul) grupul va desena un poster cu scopul de a 
informa alți copii din școală despre subiectele legate de protecția mediului. Iată un calendar care 
poate fi  adaptat de profesor: 

IANUARIE - CULORILE RECICLĂRII
FEBRUARIE - ALERTĂ! VACANȚE SPECIFICE
MARTIE - CE ESTE SCHIMBAREA CLIMATICĂ ȘI CONSECINȚELE ACESTEIA
APRILIE - CUM SĂ ÎNGRIJIȚI PLANTELE ȘI SPAȚIILE URBANE
MAI - ENERGIA NUCLEARĂ ȘI CONSECINȚELE ACESTEIA
IUNIE - IMPORTANȚA APEI. NU IROSIȚI!



 • Coșuri de reciclat

• Sticle de plastic pentru detergent lichid de exemplu: balsam

• Foarfecă

• Lipici

• Carton colorat sau pâslă

• Creioane care pot fi  folosite pe suprafață de plastic, fără să păteze

• Ață
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20-25

1-2 ore

RECICLAREA - 
PLASTICUL NU E 
FANTASTIC

• Urmărirea cunoștințelor și practicilor care conduc la decizii și un stil de viață mai ecologic 

• Obținerea /dezvoltarea competențelor de reducere, refolosire  și reciclare a plasticului
• Obținerea înțelegerii conceptului de practici verzi

Reciclarea ca subiect de studiu poate fi  difi cil, deoarece conceptul este foarte abstract mai ales 
pentru copiii tineri. Poate fi  difi cil de înțeles că plasticul nu dispare ci rămâne  de cele mai multe 
ori în depozitele de deșeuri – sau ceea ce este și mai rău, în natură.

• A obține / a forma obiceiuri de reciclare
• A recicla un produs de plastic folosit



Fiecare școală din țară ar trebui să pună durabilitatea inima gândirii sale » (DEFRA White Paper, 
2011, p. 49).

Activitatea 1 : mai întâi se discută cu elevii. Elevii își exprimă opiniile legate de reciclare, folosind 
experiențele  proprii.  Următoarele întrebări pot fi  adresate copiilor:
• Ce știți despre reciclare
• Reciclați acasă sau mai bine evitați să reciclați? De ce?
• Știți ce se întâmplă cu diferitele materiale după ce ajung în coșurile de reciclare?
• Știți ce înseamnă poluarea marină plastic? ( În jur de 8 milioane de tone de plastic intră în mare 
în fi ecare an, la acest nivel  până în 2050 oamenii vor înfrunta  un viitor cu mai mult plastic în 
oceane decât pești.

Dacă vreți să aprofundați acest subiect, puteți vizita pe facebook pagina NGO-lui “Plastic change 
international”.
Puteți folosi totodată ca temă de discuție și cumpărăturile durabile
Copiii sunt rugați să inventarieze toate articolele  care sunt făcute din plastic sau sunt împachetate 
în plastic, întâlnite pe durata cumpărăturilor.
• Pungi de cumpărături ( explicați benefi ciile celor refolosibile)
• Ambalaje  ( explicați benefi ciile alegerii produselor cu ambalaje mai puține, de exemplu 
neîmpachetate)
  Pentru a explica copiilor ( într-un limbaj simplu) înțelesul practicilor verzi, folosiți următorul 
glosar:

A reduce _ înseamnă a reduce deșeurile pe care le producem în activitatea de zi cu zi, acasă și 
în viață, în general

A refolosi – înseamnă să căutăm diferite modalități prin care putem refolosi unele dintre materialele 
pe care le folosim în viața de zi cu zi, printre care hârtie, jucării, electronice și alte instrumente. 
Dacă refolosim, atunci nu va trebui să cumpărăm unul nou. Prin urmare economisim energia ca 
care s-ar produce un nou articol  și reducem poluarea  per total.

A recicla – înseamnă că acele lucruri pe care nu le putem folosi în forma lor actual, trebuie 
reciclate. Apoi, ele pot fi  folosite ca materii prime pentru producerea de articole noi, care ne vor 
fi  utile. În acest mod noi risipim mai puțin și 
ajutăm mediul înconjurător.

Rețineți :  adunarea de plastic se 
concentrează numai pe ambalaje , și prin 
urmare sticle, borcane, containere, saci, 
învelitoare, coperte, învelișuri, tacâmuri, 
castroane

Motive să refuzăm plasticul de unică 
folosință:
Sunt făcute din combustibil fosil   
Au amprentă de carbon imensă
Vor fi  aici și după sute de ani
Poluează oceanele noastre
Ucid animale marine și păsările
Pot intra în lanțul trofi c

Step by step plan on how to implement learning materials in learning surroundings. 
Please keep in mind that these materials and activities are not "written in stone" and they can be modify or 
adjust according to the needs and abilities of the children you are working with.
«Every school in the country should put sustainability at the heart of its thinking» (DEFRA White Paper, 2011, 
p. 49).

Activity 1: at first discuss with your children. Ask them to express their opinions on recycling by using their 
personal experience. You may also ask them questions like: 
• What do you know about recycling?
• Do you recycle at home or do you avoid it? Why?
• Do you know what happens to the different materials after putting them in the recycling bin?
• Do you know what plastic marine pollution is? (About 8 million tons of plastic enter the sea every year and at 
this rate humans will face a future with more plastic in the ocean than fish by 2050). If you want to deepen this 
topic please go to the facebook site of the NGO “Plastic change international” where you can find

You can also use «sustainable shopping» as a discussion theme. Ask children to list all items they remember 
when they go shopping that are made of plastic or are packed into plastic.
• Disposal shopping bags (explain the benefits of reusable ones)
• Packaging (explain the benefits of choosing products with less packaging, for example not packaged/loose)
Then explain to children (using a simple language) the meaning of green practices. Use the following glossary:

Reduce – means to reduce the waste we are producing during the  everyday activities, studies, at home, and life 
in general.
Reuse – means looking for ways to reuse some of the materials we use for our everyday life, including paper, 
toys, electronics and any other tools. If we reuse, then we do not have to buy a new item. Consequently, we 
save energy producing a new one and reduce the overall pollution.
Recycle – means that the things we cannot reuse in their current form have to be recycled. Then, they can be 
used as raw material to produce a new item that will be useful to us. This way, we waste less and also help our 
environment.
Don’t forget that plastic collection is focused on packaging only, and therefore, bottles, jars, containers, bags, 
envelopes, clear wraps, disposal tableware, bowls. 

Reasons to refuse single use plastic: made from fossil fuels; huge carbon footprint; Will still be here in hundred 
years; Pollutes our oceans killing marine animals and birds; Can enter our food chain

Activity 2
If you do not have a recycle area in class create one in your class with different ccolored bins for recyclable 
items. Ask the students to decorate the bins. For younger children, place an identifying picture on the outside of 
the container. 



Activitatea 2
Dacă nu  aveți un spațiu de reciclare în clasă, creați unul în clasă cu coșuri de diferite culori 
pentru articolele de reciclat.

Rugați copiii să decoreze coșurile. Pentru copiii mai tineri, puneți o imagine de identifi care pe 
partea exterioară a containerului.

Atelier de lucru

Asigurați fl acoane pentru 
detergent lichid cum ar fi  
balsamul de rufe
Veți avea nevoie de 
foarfecă, lipici și pâslă sau 
carton colorat și ață
Ajutați copiii să pregătească 
animale sau creaturi 
fantastice ( vezi imaginea) 
și atârnați-le în sala de clasă 
pentru decorație.

Activități complementare

1. Vizitați centul local de reciclare ca să îi arătați copiilor diferitele materiale care sunt adunate și 
reciclate.
Asigurați-vă să cereți informații de la centrul de reciclare despre cum reciclează articole ca 
becurile, calculatoarele, bateriile .
Explicați clasei că dacă nu reciclăm anumite articole, acestea pot polua pământul și pot duce la 
contaminarea pânzei freatice.

2. Căutați  niște organizații de caritate care adună 
plastic sau capace pentru donații și adunați și voi 
împreună cu clasa
De exemplu : câteva centre de cercetare a leuchimiei 
adună capace. Dacă este posibil, angajați întreaga 
școală  și stabiliți o țintă, câte kilograme vreți să 
atingeți pentru donație. Sărbătoriți împreună când 
ați reușit să atingeți  ținta.
Feddback-ul pozitiv va motiva în viitor copiii și va 
rămâne în amintirea lor.

3. Participați la Săptămâna Europeană pentru 
Reducerea Deșeurilor ( EWWR) cu propriile acțiuni
 Săptămâna Europeană pentru Reducerea 
Deșeurilor are ca scop mobilizarea a cât mai 
multori actori pentru implementarea  acțiunilor de 
conștientizare a reducerii deșeurilor, a refolosirii 
produselor și a reciclării materialelor. Școlile pot 
registra pe următorul link: ewwr.eu/admin/signup.  
Dacă sunteți interesați de cele mai bune practice 
adunate de EWWR vizitați: www.ewwr.eu/en/ideas/
ideas-for-actions.

                                                                                  Workshop

Provide clean plastic bottles for liquid detergent like softener. You also need scissors, glue and felt or cardboard 
and strings. Help students to prepare animals or phantasy creatures (see picture) and hang them up in classroom 
for decoration. 

                                                                      Enrichment activities: 

1. Visit your local recycling centre to show students the different materials that are collected and recycled. 
Make sure to inquire with the recycling centre about how they recycle items such as computers, lightbulbs and 
batteries, as well. Explain to your class how not recycling certain items can pollute the land and lead to ground 
water contamination.

2. Find some charity organization that collects plastic or bottle caps for donations and collect them together as a 
class. For example: 
some leukemia research centers collect plastic bottle cap. If possible, engage entire school and set up a target as 
how many kg you want to reach for donation. Celebrate the result when reached all together! The positive 
feedback will further motivate your children and stay in their memory.

3. Participate to the European Week for Waste Reduction (EWWR) with your own action. The European Week 
for Waste Reduction aims to mobilise as many actors as possible to implement awareness raising actions on 
waste reduction, product reuse and materials recycling. Schools can register here.

If you are interested in best practice collected under EWWR go here: 
www.ewwr.eu/en/ideas/ideas-for-actions.

                                                                                  Workshop

Provide clean plastic bottles for liquid detergent like softener. You also need scissors, glue and felt or cardboard 
and strings. Help students to prepare animals or phantasy creatures (see picture) and hang them up in classroom 
for decoration. 

                                                                      Enrichment activities: 

1. Visit your local recycling centre to show students the different materials that are collected and recycled. 
Make sure to inquire with the recycling centre about how they recycle items such as computers, lightbulbs and 
batteries, as well. Explain to your class how not recycling certain items can pollute the land and lead to ground 
water contamination.

2. Find some charity organization that collects plastic or bottle caps for donations and collect them together as a 
class. For example: 
some leukemia research centers collect plastic bottle cap. If possible, engage entire school and set up a target as 
how many kg you want to reach for donation. Celebrate the result when reached all together! The positive 
feedback will further motivate your children and stay in their memory.

3. Participate to the European Week for Waste Reduction (EWWR) with your own action. The European Week 
for Waste Reduction aims to mobilise as many actors as possible to implement awareness raising actions on 
waste reduction, product reuse and materials recycling. Schools can register here.

If you are interested in best practice collected under EWWR go here: 
www.ewwr.eu/en/ideas/ideas-for-actions.



Înainte de implementarea atelierului trebuie să faceți niște activități de pregătire:

- Alegeți speciile de animale care se găsesc în magazinele de animale de companie (de exemplu, 
pește clovn, chinchilla, cobai, papagal, șarpe de porumb).

- Explorați și găsiți informațiile despre fi ecare specie aleasă în sălbăticie. De exemplu. unde 
trăiește? Ce mănâncă? Sunt animale solitare? Câți kilometrii pot parcurge într-o zi

- tipăriți scurte informații despre fi ecare specie și tăiați propozițiile separat.

- Imprimați câte o fotografi e pentru fi ecare specie de animal aleasă.
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45 de minute

ANIMALE ÎN CAPTIVITATE 
- ANIMALE DE COMPANIE 
ÎN MAGAZIN

Identifi cați diferența dintre animale în captivitate și în habitatul natural pentru a înțelege nevoile 
animalelor de companie în viața de zi cu zi.
Defi niți drepturile animalelor pentru a proiecta muniția animală pentru a crește gradul de conști-
entizare a responsabilității umane față de animale.

La începutul activității, facilitatorul discută în scurt timp cu copiii despre animalele din magazinele 
pentru animale de companie:
Care este preferatul lor și de ce?
Știu ceva despre comportamentul și habitatul lor natural?

După un scurt dialog, facilitatorul împarte copiii în grupuri. Numărul grupurilor depinde de numărul 
de specii alese, dar numărul preferat este de la 3 la 4 copii din grup.



Facilitatorul pune apoi pictogramele tipărite ale animalelor pe tablă sau pe peretele lat. Este 
recomandabil să aveți fotografi i ale unor animale reale, mai degrabă decât desene sau imagini 
de desene animate, astfel încât copiii să aibă un sentiment real al animalelor.

Următorul pas este să dați fi ecărui grup 5-6 propoziții tăiate care descriu nevoile sau 
comportamentul animalelor prezentate pe tablă.

Sarcina de grup este de a conveni și de a pune / a fi xa propozițiile sub imaginea de animal pe 
care o consideră că se referă.

Când toate grupurile au terminat această sarcină, facilitatorul le întreabă pe copii dacă sunt de 
acord cu propozițiile potrivite sub imagini sau ar schimba ceva și de ce?
După o discuție de grup, dacă o anumită propoziție nu se potrivește, facilitatorul de imagine cere 
copiilor să le corecteze punându-le sub o imagine corectă.

Apoi, facilitatorul îi întreabă pe copii dacă au animale de casă din fotografi ile de acasă și cum se 
ocupă de ele?
Începeți o discuție despre diferențele dintre condițiile de trai ale speciilor în captivitate și în 
habitatele naturale.
În acest moment, facilitatorul poate desena pe tablă doi stâlpi (captivitate și habitat natural) și 
notează comparația în propoziții scurte și clare.

Continuați discuția cu ajutorul următoarelor întrebări:

- Cum se simt animalele în captivitate?
- Putem satisface nevoile lor naturale când le avem ca animale de companie?
- De ce oamenii vor să țină animalele în captivitate?
- Este același lucru dacă un animal este purtat în captivitate sau luat din sălbăticie?
- De ce există adăposturi pentru animale?
- Cum putem face animalele de companie fericite?
- Suntem responsabili pentru calitatea vieții a animalelor de companie?
- Credeți că ar trebui să existe legi care să protejeze drepturile animalelor?
- Care sunt drepturile animalelor?
  
Sfaturi și trucuri:

Pentru copiii mai mici, în loc de propoziții tipărite, puteți imprima imagini ale informațiilor pentru 
speciile alese, de exemplu: imaginea alimentelor pe care le consumă, a habitatului în care trăiesc 
etc.

Pentru activități suplimentare, puteți să vă gândiți împreună cu copii cu privire la ceea ce ar scrie 
animalele și să dezvoltați o lege privind drepturile animalelor sau un mijloc de apărare care ar 
putea fi  distribuită pe site-ul școlii sau în mass-media socială.

At the beginning of activity, facilitator shortly talks to children about animals in pet stores: 
Which is their favorite and why? 
Do they know anything about their behavior and natural habitat?

After a short dialog, facilitator divides children into groups. The number of groups depends on number of 
chosen animal spices but preferable number is from 3 - 4 children in the group.

Facilitator then pins the printed pictures of animals on the blackboard or on the wide wall. It is advisable to 
have photography's of a real animals rather then drawings or cartoon images so that the children would get a 
real sense of the animals.

Next step is to give each group 5 to 6 cut sentences that describes needs or behavior of animals presented on the 
blackboard.

The group task is to commonly agree and put/pin the sentences under the picture of animal they think it refers 
to.

When all groups are done with this task, facilitator ask the children if they agree with matched sentences under 
the pictures or would they change something and why? 
After a group disscusion, if some sentence doesn't mach the picture facilitator asks the children to correct them 
by pining them under a right picture. 

Then facilitator asks the children if they have any pets from the pictures at home and how do they take care of 
them?
Start a discussion about the differences between living conditions of species in captivity and natural habitat.
At this point, facilitator can draw two pillars (captivity and natural habitat) on the blackboard and write down 
the comparison in short and clear sentences.

Continue the discussion with a help of following questions: 

- How animals feel in captivity?
- Can we satisfy their natural needs when we have them as pets? 
- Why people want to keep animals in captivity?
- Is it the same if an animal is borne in captivity or taken from the wild?
- Why animal shelters exist?
- How can we make pet animals happy? 
- Are we responsible for their quality of life when we have them as pets?
- Do you think there should be laws that protect animal rights?
- What are the animal rights? 

Tips and tricks: 

For younger children, instead of printed sentences, you can print pictures of the information for chosen species, 
for example: picture of the food they eat, habitat they live in etc. 

For additional activities you can brainstorm with children what animal writes would be and develop an Animal 
rights law or a muniment that could be distributed on school web site or social media. 



Lista materialelor necesare:

- Un fl acon mare de plastic de 2 litri

- Foarfecă

- Bandă

- Sol și amestec de pământ

- Semințe

- Apă
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grupă 4-5 copii

45 de minute
COPACII ȘI OXIGENUL - 
PEPINIERA NOASTRĂ

Valorile mediului - Etica muncii

Conștientizarea importanței conservării mediului înconjurător

Recunoașterea importanței copacilor și respectarea naturii



Introducere:

Copacii au un rol vital. Fiind cele mai mari plante de pe planetă, ne dau oxigen, stochează 
dioxidul de carbon, stabilizează solul  și adăpostesc  animalele sălbatice  din lume.  Totodată ne 
furnizează  materiale necesare pentru unelete și adăposturi.  Avem nevoie de copaci ca să putem 
respira... Copacii elimină dioxidul de carbon  din atmosferă.  Ei eliberează oxigen  de-a lungul 
unui proces numit fotosinteză.  Practic, toate animalele de pe Pământ  au nevoie de oxigen ca să 
poată respira, iar pădurile joacă un rol central în complexul ciclu global al oxigenului.

Copacii pot face ca o grădină să fi e cu 5 grade mai rece, față de cum ar fi  temperatura fără 
copaci. Ar trebui ca fi ecare să plantăm câte doi copaci anual, pentru că atât consumăm într-un 
an într-un mod sau altul. În special merită să fi e plantați pomii fructiferi.  Deci este destul de 
important implicarea în creșterea, plantarea  și protejarea copacilor.  Dezvoltarea unei pepiniere 
poate fi  un serviciu important  pentru comunitatea locală. 

Pași pentru implementarea pepinierei noastre:
1. Implicați tinerii în observarea copacilor care cresc bine în zona voastră
2. Cereți permisiunea proprietarilor ca să adunați semințe
3. Colectacți fl aconae folosite de 2 litri
4. Preparați mini-sere
- Tăiați fl aconul
- Umpleți fl aconul cu sol
- Puneți semințele
- Udați semințele  fără să îmbibați  pământul
- Lipiți  cu grijă înapoi partea de sus a fl aconului cu bandă de lipit

5. Sera voastră este acum gata. Puneți-o într-un loc însorit
6. Udați ușor o dată pe săptămână
7. Semințele au nevoie de patru săptămâni să răsară
8. După trei săptămâni, se pun într-o pungă cu pământ bun 
9. Când copacul ajunge la înălțimea de 30 de cm, dăruiț copacul  cuiva care promite că va avea 
grijă de el, și îl plantează într-un loc cu mult compost. Copacii noi trebuie udați în primii doi ani 
de creștere. 

Sursă: adaptată după : The Global Scout, Frank Opie, Maskew Miller Longman ( 1993)

Introduction:
Trees are vital. As the biggest plants on the planet, they give us oxygen, store carbon, stabilize the soil and give 
life to the world's wildlife. They also provide us with the materials for tools and shelter. 
We need trees to breathe. ... Trees remove carbon dioxide from the atmosphere. They release oxygen through a 
process called photosynthesis. Practically all animal life on Earth needs oxygen to breathe and forests play a 
key role in the complex global oxygen cycle.
Trees can make a garden 5°C cooler than would have been the case without them. We should all plant at least 
two trees a year, because that is what we use in one way or another. Fruit trees are especially worthwhile. So, it 
is quite important to get involved in growing, planting and protecting trees. Developing a tree nursery can be a 
very important service for a local community.

Steps to implement our own tree nursery:
1. Involve young people in looking at the trees that grow well in your area.
2. Ask permission from the owners to collect seeds. 
3. Collect old two-liters plastic bottles 
4. Prepare mini-terrariums:
• Cut a bottle 
• Fill the bottom with soil 
• Plant the seed d. Water without soaking the soil 
• Carefully tape the top of the bottle back.

5. Your terrarium is ready, put it in a nice sunny place. 
6. Water lightly once a week. 
7. The seed should take four weeks to grow 
8. After three weeks of growth, report into a plastic bag filled with good soil. 
9. When the tree is 30 cm tall, give it to someone who promises to care for it, and plant it in the ground with lots 
of compost. New trees need to be watered for the first two years of growth

Source: adapted from: The Global Scout, Frank Opie. Maskew Miller Longman (1993)
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Autorii acestui manual sunt profesioniști, care lucrează în organizațiile partenere ale proiectului AVAL. Conținutul acestui 
manual a fost infl uențat de experiența lor, iar ei speră ca aceasta să reprezinte o resursă holistică și practică de învățare. 
Totodată, dorim să mulțumim și să ne arătăm recunoștința profesorilor și experților pedagogici care au contribuit la acest 
manual prin revizuirea materialelor și pilotarea activităților în sălile de clasă. Au fost colectate în total 56 de răspunsuri de 
la aprox. 40 de profesori de la aprox. 17 școli / organizații din toate țările implicate.  

• Facultatea de Teologie a Universității din Ljubljana (Slovenia):  
 Mateja Centa; Vojko Strahovnik

• Strategii și instrumente pentru îmbunătățirea abilităților oamenilor (Italia):  
 Svenja Pokorny; Pier Giacomo Sola

• Universitatea de Tehnologie și Economie din Budapesta (Ungaria):
 Orsolya Endrődy-Nagy

• Centrul de instruire pentru inovație, S.L. (Spania): 
 M. Begoña Arenas; Eduardo Linares

• Asociația Mondială a Educatorilor din cadrul educației timpurii (Spania):  
 Elvira Sánchez-Igual

• Asociația „Petit Philosophy” (Croația): 
 Ivona Matana; Bruno Ćurko; Zoran Kojčić; Marija Kragić; Ivana Kragić

• Centrul pentru promovarea cercetării și dezvoltării în domeniul tehnologiilor educaționale (Cipru):
 Elena Xeni

• Institutul de Inovare în Învățare (Bavaria):
 Sandra Matthes; Zwanziger Michael

• Militos Consulting SA (Grecia):
 Kyriakos Lingas; Dimitra Micheli

• Fundația Centrul Educațional Spektrum (România):
 Sergiu Oanea, Zsófi a Pál, Helga Hadnagy

4.  AUTORI ȘI MULȚUMIRI
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• Digi Telecommunications. „Să afl ăm despre drepturile copiilor - CRC.” Filmat [April 2017]. YouTube video, 6:37.  
 Postat [April 2017]. Accesat pe 21 februarie, 2019. 

 https://www.youtube.com/watch?v=2Z7ilXD9-8o.

• Erasmus+ Valorile etice pentru copiii preșcolari. „Manualul pentru valorile etice pentru copiii preșcolari 
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 http://vrtec.leila.si/download/prirocnik.pdf.
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 http://www.ethics-education.eu/resources/ManualTeachers_EN.pdf.
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