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Manualul de Educație civică este structurat pe unități
tematice, care dezvoltă conținuturile din programă. Prezentate într-o formă deosebit de atractivă, lecțiile cuprind
exemple de activități care conduc la formarea competențelor
specifice disciplinei.
Organizarea conținutului permite crearea de relații cu
celelalte discipline studiate.

VARIANTA TIPĂRITĂ

Pagina de PREZENTARE a unității de învățare
UNITATEA 1
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Titlul unității
de învățare

Numărul unității
de învățare

Titlurile lecțiilor
Proiectul unității
de învățare

1. Ce înseamnă să fim persoane?
2. Persoana mea
3. Persoana lui/Persoana ei

Informații despre
ce vor învăța elevii,
cum vor aplica
cele învățate, cum
se vor organiza
în activități.

ß Ce vei afla?
Informații despre ce este o persoană,
prin ce se aseamănă și se deosebesc persoanele,
despre identitatea persoanei, despre cum trebuie
să ne comportăm cu celelalte persoane.
ß Cum vei lucra?
Singur, în perechi sau în grupuri mici.
ß De ce este important să știi ce înseamnă o persoană?
Pentru că trăiești alături de oameni și e important
să știi că suntem toți egali, chiar dacă suntem diferiți.
ß Cum vei demonstra ceea ce ai învățat?
Vei răspunde la întrebări, îți vei spune părerea,
vei lucra la proiectul unității.

COMPETENȚE SPECIFICE: 1.1., 2.1., 2.3., 3.1., 3.3.

Competențe
specifice
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Ce înseamnă să fim persoane?

Aplică
6. Pe o coală albă sau colorată, scrie un cvintet* pornind de la
cuvântul persoană (persoana). Adaugă o imagine decupată
sau realizează un desen. Pune foaia în portofoliul personal.

Descoperă!
Bingo! Observă imaginile. Scrie în caiet doar denumirile corpurilor cu
viață (viețuitoarele, ființele) identificate. Când consideri că le-ai descoperit pe toate, spune „Bingo!”.
Împreună cu un coleg, discută:
y despre însușirile pe care le au toate viețuitoarele;
y despre însușirile pe care le au numai oamenii.

* Cvintetul este o strofă de 5 versuri fără rimă
și se creează după următoarele reguli:

Rândul 1 – cuvântul-temă.
Rândul 2 – două cuvinte care arată însușiri ale lucrului
denumit anterior.
Rândul 3 – trei cuvinte care arată acțiuni referitoare
la cuvântul-temă, terminate în -ind/-ând.
Rândul 4 – un enunț din patru cuvinte despre
cuvântul-cheie;
Rândul 5 – un cuvânt concluzie.
De exemplu, un cvintet pornind de la cuvântul-temă
copil ar putea arăta așa:
7. Imaginează-ți că unul dintre copiii din imagini este coleg
de clasă cu tine. Spune o scurtă povestire despre el/ea:
y Cum se numește, cum arată.
y Cum se poartă cu ceilalți copii.
y Cum se poartă colegii cu el/ea.

Spune-ți
părerea!
y Prin ce te asemeni
cu celelalte ființe?
y Ce ai în comun
cu ceilalți copii
din clasă? Dar cu
ceilalți oameni?
y Ce te deosebește
de ceilalți oameni?
Ce te face special?

Află
Conținutul teoretic
al lecției
8

Noțiunea de persoană

UNITATEA 1

Spune-ți părerea!
Exprimarea unei
opinii personale
a elevilor și susținerea acesteia
cu argumente

4

7

Pagini de LECȚIE

Titlul lecției
Descoperă
Crearea unui
context de învățare
pentru introducerea
noțiunilor noi

PROIECT
Jurnalul unei persoane
y Rezolvă cerințele de la rubrica
Filă de proiect a fiecărei lecții.
y Organizează cum dorești produsele
obținute, ca să le prezinți colegilor
la final.
y Pe parcurs, te poți sfătui cu ceilalți
colegi în legătură cu ce aveți de făcut.

Află
Oamenii, animalele și plantele sunt corpuri cu viață.
Toate viețuitoarele se nasc, trăiesc, se dezvoltă, apoi mor.
Deși are toate aceste însușiri ale viețuitoarelor, omul
are și niște caracteristici speciale. Oamenii gândesc și își
pot comunica gândurile, vorbesc, au sentimente, au voință, pot scrie și pot citi, muncesc. Toate acestea îi deosebesc de celelalte ființe. Oamenii sunt persoane.
Fiecare persoană este unică.

Ce ai învățat?
1. Prin ce se deosebește o persoană de alte ființe?
2. Prin ce se pot deosebi persoanele una de cealaltă?

Mesaj pentru tine
Fiecare persoană este deosebită și este unică.
Orice persoană merită să fie respectată.

Copilul
Vesel, jucăuș,
Învățând, crescând, gândind.
Copilul va deveni adult.
Viață.

Aplică
Aplicații individuale
și de grup, cu grad
diferit de dificultate
Filă de proiect
Etape de realizare
a proiectului unității

FILĂ DE PROIECT
Începe să lucrezi la
Jurnalul unei persoane.
Realizează o cărticică
din două foi A4
îndoite pe jumătate
și prinse la mijloc.
Gândește-te la ce ai
învățat deja despre o
persoană și realizează
o copertă potrivită.
Adaugă și numele tău.
Pe parcursul acestei
unități de învățare
vei completa paginile
jurnalului.

Ce ai învățat?
Evaluare formativă
Mesaj pentru tine
Sinteza celor învățate în această lecție
11
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b) Grupați pe teme bilețelele realizate
de fiecare dintre voi, afișați-le în clasă și
discutați pe marginea lor. Puteți să realizați
grafice, în funcție de asemănări și deosebiri. Alături aveți un astfel de grafic al culorii preferate. Se poate observa ușor că cei
mai mulți copii preferă culoarea ... , iar cei
mai puțini culorile ... .

culori
l i

2. Discută cu un coleg despre ce înseamnă pentru voi să fii un copil obișnuit. Puteți face
împreună o listă de idei, ajutându-vă și de întrebările de mai jos.
y Cum arată un copil obișnuit de vârsta ta?
y Ce face un copil obișnuit, de vârsta ta?
y Ce au în comun, prin ce se aseamănă copiii?

TU

4. Imaginați-vă că fiecare dintre voi are șansa de a vorbi timp
de trei minute despre el, pe covorul roșu.
Prezentați-vă folosind cât mai multe dintre expresiile:
y Cred despre mine că sunt o persoană ... .
y Aș putea spune că sunt talentat la ... .
y Cei care mă cunosc ar spune despre mine că: ... , ... , ... .
y Alături de colegii mei, îmi place să ... .
y În viitor, eu ... .
Ascultați-vă unul pe altul, cu mare atenție,
și încurajați-vă permanent.

UNITATEA 1

2

Noțiunea de persoană

1. Realizează pe o foaie un nor de cuvinte pornind de la
cuvântul persoană. Folosește ce ai învățat în lecțiile
acestei unități de învățare. Pune foaia în portofoliul
personal.
Ai ca exemplu norul de cuvinte de alături, care conține salutul Bună ziua în diferite limbi ale lumii.

3. a) Cunoaște-ți colegii și ajută-i să te cunoască! Spune-le câteva lucruri despre tine.
Gândește-te, apoi scrie sau desenează, folosind coli de hârtie mici, de 10 cm/10 cm.
Familia mea

Casa mea

Data nașterii

Sportul preferat

Cartea preferată

Jucăria preferată

Emisiunea TV
preferată

Jocul preferat
Anotimpul
preferat

1. Transcrie în caiet și completează enunțurile.
y Orice om este o ... .
y Persoanele se deosebesc de alte ... deoarece
pot gândi, ... , ... , ... .
y Deși sunt ... , toate persoanele au aceleași ... .

a.
y mă fac că nu îl văd;
y îl ajut să deschidă poarta.

Imaginează-ți că ai un coleg aflat
într-una dintre situațiile următoare:
a) nu are mâini;
b) se deplasează cu ajutorul
unui scaun cu rotile.

Muzica preferată

Locul unde mi-ar
plăcea să călătoresc
mai des

Mijlocul de
transport preferat

Mâncarea preferată

Sunt o persoană…

c.

y îl întreb dacă vrea
să ne jucăm;
y îl ocolesc.

y nu îl accept în echipa mea;
y o întreb pe mama cum
îl putem ajuta.

VERIFICĂ ȘI EVALUEAZĂ!
Apreciază ce calificativ meriți după ce discutați în clasă, cu profesorul, rezolvarea corectă.

Portofoliu:

Suficient

Proiect:

1 4 cuvinte corecte
Animalul preferat

b.

3. Scrie un text, de 5-6 enunțuri, în care să te prezinți. Menționează:
y cel puțin 4 date de identitate;
y ce te face special;
y ce ai vrea să schimbi/îmbunătățești la tine, în urma parcurgerii lecțiilor din această
unitate.

În pauze, toți colegii îl evită.
Nimeni nu vrea să se joace cu el.
I se spune Ciudatul. Nimeni nu
vrea să stea în bancă alături de el.

Verificați piesele din portofoliu realizate în această
unitate de învățare. Fiecare elev va avea în vedere:
y să aibă toate piesele propuse pe parcursul
unității;
y să fie respectată cerința în fiecare caz;
y să completeze/să îmbunătățească filele
de portofoliu, dacă este cazul.

Prezentați produsele lucrate în proiectul unității
de învățare. Discutați despre realizarea proiectului, ajutându-vă și de următoarele întrebări:
y Au fost respectate cerințele?
y Ce ți-a plăcut să lucrezi cel mai mult?
y Ce a fost dificil de realizat?
y Ce ai fi putut să faci diferit?

16

Criterii evaluare portofoliu

un singur aspect menționat
3
în prezentare

VARIANTA DIGITALĂ
AMII static

AMII animat

AMII interactiv

Cuprinde:
desene, fotograﬁi,
simboluri,
informații
suplimentare.

Cuprinde
animații
sau ﬁlme.

Cuprinde exerciții
de alegere duală,
de alegere multiplă,
de asociere,
de completare,
de ordonare etc.

18

Foarte bine

5-6 cuvinte corecte

două aspecte menționate
în prezentare

7 cuvinte corecte

trei aspecte menționate
în prezentare

Realizează pe o foaie un tabel asemănător celui de la pagina 80, Fișă de observare a comportamentului.
Apreciază activitatea ta din această unitate de învățare și prin completarea fișei de observație. Adună în
portofoliu fișele de la fiecare unitate de învățare pentru a observa ce se modifică.

Verifică și evaluează!

Criterii evaluare proiect

Bine

2 2 alegeri corecte, un argument 2-3 alegeri corecte, două argumente 3 alegeri corecte, argumentate

17

Recapitulare

EVALUARE
Citește cu atenție cerințele, apoi rezolvă folosind ceea ce ai învățat în Unitatea 1.

2. Privește cu atenție imaginile de mai jos. Sub fiecare imagine sunt indicate câte două
comportamente posibile. Tu ce crezi că este bine să faci?
Scrie în caiet răspunsul tău pentru fiecare caz și explică alegerea făcută.

5. Lucrați în grup. Formați grupuri de 3 elevi. Citiți problema de mai jos și încercați să
găsiți soluții.
y Cum îi puteți ajuta
să se simtă mai bine?
Găsiți cel puțin două
soluții.
y Ce le-ați putea spune
colegilor, ca să îi
convingeți că nu
se comportă bine?

Culoarea preferată

Pagină de EVALUARE

3

RECAPITULARE

nr. copii

UNITATEA 1

Pagini de RECAPITULARE

Descriptori
de performanță

Itemi de evaluare

Varianta digitală cuprinde integral conținutul manualului în variantă tipărită, având în plus o serie de activități
multimedia de învățare: exerciții interactive, animații, filme.
Toate acestea au obiectivul de a aduce un plus de valoare cognitivă.
Paginile din manual pot fi vizionate pe desktop, laptop,
tabletă, telefon, oferind o experiență excelentă de navigare.
Navigarea în varianta digitală permite parcurgerea manualului și revenirea la activitatea de învățare precedentă.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A MANUALULUI DIGITAL
Butonul
deschide ghidul de utilizare
a manualului digital.
Butonul
deschide cuprinsul manualului digital
și permite deschiderea de Capitole/Lecții.
Butoanele de navigare
permit parcurgerea manualului și
deschiderea unei anumite pagini.

Activități de tip static – deschide activități de tip static,
care se derulează cu ajutorul butoanelor de navigare.
Activități de tip animat – indică elemente care se găsesc
în partea de jos a paginii. Pentru vizionare, se activează
butonul Redă ( ).
Activități de tip interactiv – indică elemente situate în partea
de jos a paginii, de tipul: Asociază, Bifează, Scrie de la tastatură,
Selectează. Butoanele de validare sunt: Resetează (care aduce
exercițiul la starea lui inițială) și Verifică (prin care se verifică rezolvarea). Utilizatorul are la dispoziție trei încercări de a răspunde
corect, după care răspunsul corect este afişat automat.
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Dragul nostru elev,
Bun venit la întâlnirea cu o nouă disciplină, Educația civică!
Pe parcursul acestui an, prin intermediul paginilor acestui
manual, vei face o călătorie minunată, în care vei învăța
lucruri noi despre tine, despre cum să trăiești armonios
împreună cu ceilalți.
Educația civică intră abia acum în orarul tău pentru că ai
mai crescut, acum poți să observi mai bine ce se întâmplă în
jurul tău și să înțelegi ce înseamnă să ai un comportament
activ, responsabil, implicat.
Îți urăm succes!

Competențe generale și specifice, conform programei școlare pentru disciplina
EDUCAȚIE CIVICĂ, clasele a III-a și a IV-a, aprobată prin OMEN nr. 5003 / 02.12.2014

1. Aplicarea unor norme de conduită în viața cotidiană
1.1. Explorarea calității de persoană pe care o are orice om
1.2. Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei
1.3. Explorarea grupurilor mici și a regulilor grupului
2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte
de viață din mediul cunoscut
2.1. Recunoașterea unor atitudini în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele
2.2. Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele
2.3. Explorarea unor relații existente între oameni în cadrul grupului
3. Cooperarea cu ceilalți pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru,
manifestând disponibilitate
3.1. Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini
3.2. Participarea la acțiuni în grupuri mici, prin asumarea de drepturi și îndatoriri
3.3. Participarea la proiecte simple cu conținut moral-civic, în cadrul clasei, al școlii
sau al comunității locale simple de lucru

6

UNITATEA 1

NOȚIUNEA DE PERSOANĂ

1

1. Ce înseamnă să fim persoane?
2. Persoana mea
3. Persoana lui/Persoana ei

 Ce vei afla?
Informații despre ce este o persoană,
prin ce se aseamănă și se deosebesc persoanele,
despre identitatea persoanei, despre cum trebuie
să ne comportăm cu celelalte persoane.
 Cum vei lucra?
Singur, în perechi sau în grupuri mici.
 De ce este important să știi ce înseamnă o persoană?
Pentru că trăiești alături de oameni și e important
să știi că suntem toți egali, chiar dacă suntem diferiți.
 Cum vei demonstra ceea ce ai învățat?
Vei răspunde la întrebări, îți vei spune părerea,
vei lucra la proiectul unității.

PROIECT
Jurnalul unei persoane
y Rezolvă cerințele de la rubrica
Filă de proiect a fiecărei lecții.
y Organizează cum dorești produsele
obținute, ca să le prezinți colegilor
la final.
y Pe parcurs, te poți sfătui cu ceilalți
colegi în legătură cu ce aveți de făcut.

COMPETENȚE SPECIFICE: 1.1., 2.3., 3.1., 3.3.

7
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UNITATEA 1

Ce înseamnă să fim persoane?
Descoperă!
Bingo! Observă imaginile. Scrie în caiet doar denumirile corpurilor cu
viață (viețuitoarele, ființele) identificate. Când consideri că le-ai descoperit pe toate, spune „Bingo!”.
Împreună cu un coleg, discută:
y despre însușirile pe care le au toate viețuitoarele;
y despre însușirile pe care le au numai oamenii.

Spune-ți
părerea!
y Prin ce te asemeni
cu celelalte ființe?
y Ce ai în comun
cu ceilalți copii
din clasă? Dar cu
ceilalți oameni?
y Ce te deosebește
de ceilalți oameni?
Ce te face special?
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Află
Oamenii, animalele și plantele sunt corpuri cu viață.
Toate viețuitoarele se nasc, trăiesc, se dezvoltă, apoi mor.
Deși are toate aceste însușiri ale viețuitoarelor, omul
are și niște caracteristici speciale. Oamenii gândesc și își
pot comunica gândurile, vorbesc, au sentimente, au voință, pot scrie și pot citi, muncesc. Toate acestea îi deosebesc de celelalte ființe. Oamenii sunt persoane.
Fiecare persoană este unică.

1. a) Scrie în caiet literele corespunzătoare imaginilor în ordinea etapelor prin care trece
o persoană în viața sa.
b) Din coloana alăturată, alege ce etapă de viață este potrivită pentru fiecare persoană din imagini.
copilărie
adolescență

a.

b.

Noțiunea de persoană

Aplică

c.
tinerețe
maturitate

d.

e.

bătrânețe

f.

2. a) Dintre cuvintele date, scrie-le numai pe acelea care denumesc persoane:
Diana, pisică, bunica, Vlad, Cluj, Azorel, fratele, România.

b) Spune sau scrie câte un enunț cu fiecare cuvânt
scris de tine, atribuindu-i o acțiune pe care o poate
face numai cine este persoană. Poți realiza și desene
potrivite.
De exemplu: Profesoara explică lecția.
3. Pe o coală de hârtie, realizați schema de mai jos și completați-o. Afișați lucrările în clasă.
persoana

Este o ființă.

Se naște

...
...

...
...
...

Acțiuni care o deosebesc
de alte ființe:

Se mai poate spune și:

...
...
...

4. Gândește y Lucrează în perechi y Comunică
y Ești de acord cu afirmația de mai jos? Notează în caiet, justificându-ți părerea.
Chiar și cel mai mic om poate schimba cursul viitorului.
(John Ronald Tolkien)

y Discută cu un coleg, încercând să ajungeți la o idee comună.
Prezentați-vă opinia în fața clasei.
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UNITATEA 1

5. Cine a citit cartea Minunea, scrisă de R.J. Palacio, a făcut cunoștință cu August. Acesta
este un băiat care nu se consideră o persoană obișnuită pentru simplul fapt că „nimeni
nu-l consideră astfel”. Oare de ce gândește așa?
Iată cum se prezintă August:
Mă numesc August.
Familia mea este
formată din patru
membri: mama, tata,
sora mea și cu mine.
Am și un cățel, pe care-l
iubesc și-l îngrijesc.

Am nouă ani.

Sunt bun, respectuos
și sincer.

Nu vă voi descrie
cum arăt. Indiferent ce
grozăvie v-ați imagina,
probabil este mai rău.

Mi-ar plăcea să am mulți
prieteni, să-mi petrec vremea
cu ei la școală și acasă,
dar sunt singur.

Spune-ți
părerea!
y Mai mult te asemeni
cu August sau mai
mult te deosebești
de el? De ce?
y Care este motivul
pentru care August
nu se consideră o
persoană obișnuită?
Tu ce crezi despre felul în care gândește?
y Cunoști sau ai auzit
despre oameni
foarte diferiți de
tine? Povestește.
y Sunt aceștia persoane? De ce?
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Gândesc. Vorbesc.
Mănânc înghețată. Merg cu bicicleta.
Mă joc. Am jocuri electronice. Îmi plac
desenele animate.

Realizează, în caiet, un tabel asemănător cu cel de mai jos,
apoi completează-l.
Prin ce mă asemăn
cu August

Prin ce mă deosebesc
de August

Află
O
Oamenii
sunt diferiți atât ca aspect, cât și ca mod de a
fi sau de a gândi. Indiferent de limba vorbită, de culoarea
pielii, de originea lor, de starea de sănătate, de posibilitățile materiale, de religie sau de preferințe, toți oamenii
sunt persoane.

Noțiunea de persoană

Aplică
6. Pe o coală albă sau colorată, scrie un cvintet* pornind de la
cuvântul persoană (persoana). Adaugă o imagine decupată
sau realizează un desen. Pune foaia în portofoliul personal.
* Cvintetul este o strofă de 5 versuri fără rimă
și se creează după următoarele reguli:

Rândul 1 – cuvântul-temă.
Rândul 2 – două cuvinte care arată însușiri ale lucrului
denumit anterior.
Rândul 3 – trei cuvinte care arată acțiuni referitoare
la cuvântul-temă, terminate în -ind/-ând.
Rândul 4 – un enunț din patru cuvinte despre
cuvântul-cheie.
Rândul 5 – un cuvânt-concluzie.
De exemplu, un cvintet pornind de la cuvântul-temă
copil ar putea arăta așa:
7. Imaginează-ți că unul dintre copiii din imagini este coleg
de clasă cu tine. Povestește pe scurt despre el/ea:
y Cum se numește, cum arată.
y Cum se poartă cu ceilalți copii.
y Cum se poartă colegii cu el/ea.

Ce ai învățat?
1. Prin ce se deosebește o persoană de alte ființe?
2. Prin ce se pot deosebi persoanele una de cealaltă?

Mesaj pentru tine
Fiecare persoană este deosebită și este unică.
Orice persoană merită să fie respectată.

Copilul
Vesel, jucăuș,
Învățând, crescând, gândind.
Copilul va deveni adult.
Viață.

FILĂ DE PROIECT
Începe să lucrezi la
Jurnalul unei persoane.
Realizează o cărticică
din două foi A4
îndoite pe jumătate
și prinse la mijloc.
Gândește-te la ce ai
învățat deja despre o
persoană și realizează
o copertă potrivită.
Adaugă și numele tău.
Pe parcursul acestei
unități de învățare
vei completa paginile
jurnalului.
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UNITATEA 1

Persoana mea
Descoperă!
y Harta inimii! Lucrează pe o coală A4, folosind carioci și creioane
colorate. Realizează conturul unei inimi, mare cât toată pagina. Împarte
inima în zece zone și completează după indicațiile date. Prezintă colegilor ce ai lucrat. La finalul orei, pune lucrarea în portofo
portofoliul personal.

,
ele tău
m
e
Nu mel
u
en
pr

Da
naște ta
rii ta
le

i
tăț
i
v
cti
, a ate
i
n er
siu pref
a
P

l
liu
i
c
mi
Do

O realizare/
Un lucru cu care
te mândrești
Ce te face
diferit de
ceilalți

Spune-ți părerea!
Ce „zonă” a inimii ai completat
yC
cu cea mai mare plăcere?
y Cum te-ai simțit prezentându-ți
lucrarea în fața clasei?
y Ai ascultat cu atenție prezentările
colegilor. Care sunt aspectele/
informațiile despre tine care nu
s-au repetat la niciun alt coleg?
De ce se întâmplă acest fapt?
y Cât de importante sunt, pentru
un om, datele personale sau
datele de identitate?
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Prenumele
părinților tăi

Calitățile
tale

„Rolurile” tale
(fiu/fiică,
frate/soră,
elev(ă)
etc.)

ba
m nă
i
L ter
a
m

Află
Fiecare persoană are anumite caracteristici prin care se deosebește de
ceilalți. În afara trăsăturilor fizice și sufletești, vorbim aici și de datele personale.
Aceste informații ajută la recunoașterea
unei persoane și alcătuiesc identitatea
persoanei respective.
Datele de identitate se referă la:
nume și prenume, data nașterii, locul
nașterii, sex, cetățenie, domiciliu, cod numeric personal (CNP), numele părinților.

Noțiunea de persoană

Aplică
1. Observă cu atenție certificatul de naștere al unei persoane. Ce informații sunt menționate în acest act?
Copiii sunt înregistrați la naștere și primesc un nume recunoscut de stat. Copiii trebuie să aibă o naționalitate (să aparțină
unei țări). În măsura posibilului, copiii au dreptul de a-și cunoaște părinții și de a fi îngrijiți de aceștia.
(art. 7 – Convenția cu privire la Drepturile Copilului*)
* Convenția cu privire la Drepturile Copilului – cel mai important acord
semnat de statele care au promis să apere drepturile copiilor

2. Ce alte acte de
identitate poate
avea o persoană?
3. Lucrați în perechi. Discută cu un coleg despre actele de
identitate ale unei persoane (certificat de naștere, carte
de identitate, pașaport, permis de conducere): la ce vârstă
se poate obține, ce instituție îl eliberează, e obligatoriu să îl
aibă fiecare persoană sau nu etc.
Dacă sunt informații pe care nu le știți, căutați pe internet
sau apelați la colegii din alte perechi.
4. Desenează-ți autoportretul sau realizează un colaj care
să te reprezinte. Fotografiază lucrarea cu telefonul mobil.
Cu ajutorul aplicației ChatterPix Kids, înregistrează o prezentare a propriei persoane (30 de secunde).
Prezintă colegilor ce ai înregistrat.
Expuneți în clasă autoportretele realizate, într-o lucrare
colectivă „Autoportretul clasei noastre”.

Ce ai învățat?
1. La ce ne gândim când vorbim despre identitatea unei
persoane?
2. Care sunt actele ce dovedesc identitatea unei persoane?

Mesaj pentru tine
Pentru a fi mereu în siguranță, nu oferi persoanelor străine, necunoscute, informații despre tine.
Nu îți face publice datele personale nici pe internet.

FILĂ DE PROIECT
Continuă jurnalul cu
încă o nouă pagină.
Alege și desenează
un personaj cu care
ai dori să semeni.
De jur împrejurul lui
scrie afirmații care
încep cu Eu pot…
Exemplu: Eu pot
să-i fac pe cei din jur
să râdă.
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UNITATEA 1

Persoana lui/Persoana ei
Descoperă!
y Citește cu atenție fragmentul următor:
Ieri, către seară, intră în clasă și directorul, ținând de mână un școlar înscris chiar
acum. Băiatul era foarte oacheș* la chip, cu părul negru, cu ochii mari și vii, cu sprâncenele
dese și îmbinate. Purta haine închise și era încins cu o curea neagră. Directorul îi spuse ceva
profesorului la ureche și plecă, lăsând pe băiat lângă dânsul. Băiatul se uită la noi cu ochii
săi cei mari și părea cam sfios. Profesorul îl luă de mână și ne zise:
— Bucurați-vă că intră în școală un mic italian, născut la Reggio di Calabria, oraș ce
se află la cinci sute de mile** depărtare de aici. Trebuie să primiți cu drag pe un frate
al vostru, care vine așa de departe. El e născut pe un pământ glorios, care a dat Italiei
oameni vestiți, într-unul dintre cele mai frumoase ținuturi ale patriei noastre. Iubiți-l, așa
ca să nu simtă că e departe de locul său de naștere. Dovediți că un băiat italian, în orice
școală italiană ar pune piciorul, găsește acolo numai frați!
Derossi îi zise cu glasul său cel limpede:
— Bine-ai venit!
Îndată ce băiatul se așeză la locul său, un școlar îi trimise un timbru poștal din Suedia.
(Cuore. Băiatul calabrez, de Edmondo de Amicis)
* oacheș – brunet, negricios, tuciuriu;
** milă, mile – unitate de măsură pentru distanțe, cu aproximativ 1600 m.

y Pe cine a adus directorul în clasă? De ce crezi că elevul cel nou era cam sfios?
Ce i-a îndemnat profesorul pe elevi? De ce? Cum l-au primit colegii pe băiatul
nou-venit? Ce arată acest lucru?

Spune-ți părerea!
Crezi că băiatul cel nou era diferit
yC
de ceilalți copii? Motivează părerea ta.
y Cum te-ai simți dacă ar trebui să
te muți într-o clasă nouă, departe
de vechii tăi colegi?
y Cum ți-ai dori să fii primit în noua
clasă? De ce?
y Cum crezi că se simte un om care
se deplasează în scaun cu rotile
sau care este nevăzător? Este acest
om o persoană? Motivează.
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Află
P
Persoanele
se pot asemăna sau deosebi prin trăsături fizice și morale, limbă
vorbită, religie, obiceiuri și tradiții, pasiuni
și talente. Toate persoanele trebuie să se
bucure de aceleași drepturi. Deși suntem
diferiți, suntem cu toții egali în drepturi.
Persoanele cu dizabilități (cu nevoi
speciale) au aceleași drepturi ca orice
altă persoană.
Fiecare persoană merită să fie tratată
cu respect. Respectându-i pe alții, te respecți pe tine!

Noțiunea de persoană

Aplică
1. Iată ce ne povestește mama lui Radu:
Când vorbesc despre fiul meu, nu spun Radu nu poate
scrie cu un creion, ci spun Radu scrie la computer. Nu spun
nu poate merge, spun el folosește un scaun cu rotile. E simplu, dar foarte important ca mod de a vedea lucrurile.

a) De ce crezi că mama lui Radu îl prezintă astfel?
b) Prin ce se deosebește Radu de tine?
c) Este Radu o persoană? De ce?
2. Lucrați în perechi. Realizează o prezentare a colegului cu
care faci pereche.
Alege modul de lucru: desen și cuvinte, scurtă povestire,
ciorchine sau altă reprezentare grafică. Hotărâți care este
timpul de lucru. La expirarea timpului, ascultați fiecare
prezentarea făcută de celălalt.
y Te recunoști în descrierea realizată de colegul tău?
Este vreun aspect cu care nu ești de acord?
Este bine să ții minte că fiecare persoană are o anumită părere despre sine, care poate fi diferită de cea a celor din jur.
3. Ești invitat la ziua de naștere a unui prieten. Nu-i cunoști
pe ceilalți invitați și ți se par foarte diferiți de tine. Ce alegi
să faci? Motivează fiecare alegere făcută.
y Aș sta cât mai departe de ceilalți, așteptând să se
termine petrecerea.
y Aș încerca să aflu cât mai multe despre cei din jurul
meu, privindu-i de la distanță.
y M-aș prezenta și aș încerca să văd ce lucruri ne plac,
ce avem în comun.

Ce am învățat?
1. Prin ce poate fi specială o persoană?
2. De ce toate persoanele au drepturi egale?

Mesaj pentru tine
Pentru că suntem diferiți, lumea oamenilor este
mai bogată, mai plină de bucurii și de idei noi.
Fiecare persoană este specială în felul său!

FILĂ DE PROIECT
Completează jurnalul
cu o scurtă prezentare personală. Te poți
ajuta și de enunțurile
de mai jos.
y Sunt o persoană specială pentru că ... .
y Cel mai mult la mine
îmi place ... .
y Pot să fac singur
următoarele lucruri:
... .
y Sunt mândru de mine
deoarece ... .
y Cel mai bine mă simt
atunci când ... .
y Atunci când intru în
contact cu alte persoane, consider că
este important ... .
Poți adăuga și alte
enunțuri.
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UNITATEA 1

RECAPITULARE
1. Realizează pe o foaie un nor de cuvinte pornind de la
cuvântul persoană. Folosește ce ai învățat în lecțiile
acestei unități de învățare. Pune foaia în portofoliul
personal.
Ai ca exemplu norul de cuvinte de alături, care conține salutul Bună ziua în diferite limbi ale lumii.
2. Discută cu un coleg despre ce înseamnă pentru voi să fii un copil obișnuit. Puteți face
împreună o listă de idei, ajutându-vă și de întrebările de mai jos.
y Cum arată un copil obișnuit, de vârsta ta?
y Ce face un copil obișnuit, de vârsta ta?
y Ce au în comun, prin ce se aseamănă copiii?

TU

3. a) Cunoaște-ți colegii și ajută-i să te cunoască! Spune-le câteva lucruri despre tine.
Gândește-te, apoi scrie sau desenează, folosind coli de hârtie mici, de 10 cm/10 cm.
Familia mea

Casa mea

Data nașterii

Sportul preferat

Cartea preferată

Jucăria preferată

Jocul preferat

Locul unde mi-ar
plăcea să călătoresc
mai des

Mijlocul de
transport preferat

Mâncarea preferată

Sunt o persoană…

Emisiunea TV
preferată
Culoarea preferată

16

Anotimpul
preferat

Animalul preferat
Muzica preferată

2

2
1

1

1

b) Grupați pe teme bilețelele realizate
de fiecare dintre voi, afișați-le în clasă și
discutați pe marginea lor. Puteți să realizați
grafice, în funcție de asemănări și deosebiri. Alături aveți un astfel de grafic al culorii preferate. Se poate observa ușor că cei
mai mulți copii preferă culoarea ... , iar cei
mai puțini culorile ... .

culori
l i

4. Imaginați-vă că fiecare dintre voi are șansa de a vorbi timp
de trei minute despre el, pe covorul roșu.
Prezentați-vă folosind cât mai multe dintre expresiile:
y Cred despre mine că sunt o persoană ... .
y Aș putea spune că sunt talentat la ... .
y Cei care mă cunosc ar spune despre mine că: ... , ... , ... .
y Alături de colegii mei, îmi place să ... .
y În viitor, eu ... .
Ascultați-vă unul pe altul, cu mare atenție,
și încurajați-vă permanent.

Noțiunea de persoană

nr. copii

3

5. Lucrați în grup. Formați grupuri de 3 elevi. Citiți problema de mai jos și încercați să
găsiți soluții.
y Cum îi puteți ajuta
să se simtă mai bine?
Găsiți cel puțin două
soluții.
y Ce le-ați putea spune
colegilor, ca să îi
convingeți că nu
se comportă bine?

Imaginează-ți că ai un coleg aflat
într-una dintre situațiile următoare:
a) nu are mâini;
b) se deplasează cu ajutorul
unui scaun cu rotile.
În pauze, toți colegii îl evită.
Nimeni nu vrea să se joace cu el.
I se spune Ciudatul. Nimeni nu
vrea să stea în bancă alături de el.

Portofoliu:
Verificați piesele din portofoliu realizate în această
unitate de învățare. Fiecare elev va avea în vedere:
y să aibă toate piesele propuse pe parcursul unității de învățare;
y să fie respectată cerința în fiecare caz;
y să completeze/să îmbunătățească filele
de portofoliu, dacă este cazul.

Proiect:
Prezentați produsele lucrate în proiectul unității
de învățare. Discutați despre realizarea proiectului, ajutându-vă și de următoarele întrebări:
y Au fost respectate cerințele?
y Ce ți-a plăcut să lucrezi cel mai mult?
y Ce a fost dificil de realizat?
y Ce ai fi putut să faci diferit?
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UNITATEA 1

EVALUARE
Citește cu atenție cerințele, apoi rezolvă folosind ceea ce ai învățat în Unitatea 1.
1. Transcrie în caiet și completează enunțurile.
y Orice om este o ... .
y Persoanele se deosebesc de alte ... deoarece
pot gândi, ... , ... , ... .
y Deși sunt ... , toate persoanele au aceleași ... .
2. Privește cu atenție imaginile de mai jos. Sub fiecare imagine sunt indicate câte două
comportamente posibile. Tu ce crezi că este bine să faci?
Scrie în caiet răspunsul tău pentru fiecare caz și explică alegerea făcută.

a.
y mă fac că nu îl văd;
y îl ajut să deschidă poarta.

b.
y îl întreb dacă vrea
să ne jucăm;
y îl ocolesc.

c.
y nu îl accept în echipa mea;
y o întreb pe mama cum
îl putem ajuta.

3. Scrie un text, de 5-6 enunțuri, în care să te prezinți. Menționează:
y cel puțin 4 date de identitate;
y ce te face special;
y ce ai vrea să schimbi/îmbunătățești la tine, în urma parcurgerii lecțiilor din această
unitate.
VERIFICĂ ȘI EVALUEAZĂ!
Apreciază ce calificativ meriți după ce discutați în clasă, cu profesorul, rezolvarea corectă.
Suficient
1 4 cuvinte corecte

Bine

Foarte bine

5-6 cuvinte corecte

7 cuvinte corecte

2 2 alegeri corecte, un argument 2-3 alegeri corecte, două argumente 3 alegeri corecte, argumentate
3
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un singur aspect menționat
în prezentare

două aspecte menționate
în prezentare

trei aspecte menționate
în prezentare

Realizează pe o foaie un tabel asemănător celui de la pagina 80, Fișă de observare a comportamentului.
Apreciază activitatea ta din această unitate de învățare și prin completarea fișei de observație. Adună în
portofoliu fișele de la fiecare unitate de învățare pentru a observa ce se modifică.

2

UNITATEA 2

TRĂSĂTURI MORALE
ALE PERSOANEI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bunătatea opusă răutății
Respectul opus lipsei de respect
Sinceritatea opusă nesincerității
Curajul opus lașității
Modestia opusă lipsei de modestie
Încrederea în sine și în ceilalți opuse
neîncrederii în sine și în ceilalți

 Ce vei afla?
Informații despre trăsăturile morale și despre cum
se reflectă acestea în comportamentul unei persoane.
 Cum vei lucra?
Singur, în perechi sau în grupuri mici.
 De ce este important să cunoști trăsăturile morale?
Pentru că acestea influențează felul nostru de a fi
și de a relaționa cu ceilalți.
 Cum vei demonstra ceea ce ai învățat?
Vei pune întrebări, vei căuta răspunsuri, vei găsi soluții pentru
diferite situații date, vei lucra la proiecte individuale sau de grup.

PROIECT
Sunt un om bun
y Rezolvă cerințele de la rubrica
Filă de proiect a fiecărei lecții.
y Organizează cum dorești
produsele obținute, ca să
le prezinți colegilor la final.
y Pe parcurs, te poți sfătui
cu ceilalți colegi în legătură
cu ce aveți de făcut.

COMPETENȚE SPECIFICE: 1.1., 1.2., 2.3., 3.1., 3.2.
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UNITATEA 2

Bunătatea opusă răutății
Descoperă!
Într-o zi, Petru l-a invitat la el pe Cristian,
colegul lui de clasă. I-a promis că se vor distra.
După ce a terminat de făcut temele, Cristian
s-a urcat pe bicicletă și a mers la colegul său.
— Hai să îți arăt ceva amuzant!
Petru a chemat pisica și a tras-o zdravăn de coadă. Aceasta
a mieunat și a fugit speriată. S-a ascuns după perdea.
— Ha, ha, ha! Ai văzut cum a făcut?
— Nu mi se pare amuzant deloc! spune Cristian. Hai mai bine să mergem în parc cu
bicicletele! Lasă pisica în pace! Ție ți-ar plăcea să te tragă cineva de păr?
Au luat bicicletele și au plecat spre parc.
— Cine ajunge primul la parc e cel mai tare! strigă Petru accelerând.
În grădina din fața casei, Ema și Mia plantează flori. Petru trece în viteză cu bicicleta
peste garofițele abia plantate, distrugând câteva dintre ele. Fetele sar speriate:
— Vai! Puteai să ne lovești! Ai grijă pe unde mergi!
Petru merge mai departe fără să îl intereseze ce spun fetele. Într-un final, când ajunge
și Cristian în parc, îi spune colegului său:
— Nu-mi place să mă joc cu tine! Ai fost rău cu pisica, era să le lovești pe fetele acelea
și ai rupt și florile. Acum am înțeles de ce evită toți copiii să se joace cu tine. Trebuie să te
schimbi dacă vrei să fim prieteni! a spus Cristian și a plecat supărat.
Petru a rămas pe gânduri. A doua zi, s-a dus la Cristian și i-a spus:
— Aseară m-am jucat cu pisicuța și cu un ghem. A fost foarte bucuroasă. Miei și Emei
le-am cerut scuze, dar cu florile nu știu cum să fac.
— Mergem împreună să cumpărăm câteva flori și le ajutăm pe fete să le planteze la
loc! spuse bucuros Cristian.

Spune-ți
părerea!
y Tu cum ai fi procedat dacă
l-ai fi văzut pe Petru cum
trăgea pisica de coadă?
y Cum te-ai fi simțit dacă
erai în locul fetelor?
y Ți-ar plăcea să fii prieten
cu Cristian? De ce?
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Află
Trăsăturile morale reprezintă caracteristici ale
personalității unei persoane, ale felului ei de a fi.
Acestea se reflectă în comportamentele oamenilor.
Bunătatea este o trăsătură morală pozitivă a
persoanei. O demonstrăm prin amabilitate, generozitate, ajutor reciproc, bunăvoință.
Răutatea este o trăsătură morală negativă a
per soanei.

1. Ce culoare ai asocia bunătății? Dar răutății? Argumentează alegerea făcută.
2. Imaginează-ți că ești prietenul foarte bun al cuiva aflat într-una dintre situațiile date în
tabelul de mai jos. Găsește soluțiile cele mai bune, astfel încât să-i dai un sfat util: cum
ar putea să ajungă din situația în care se află în cea pe care și-o dorește.
Situația în care se află

Situația pe care și-o dorește

Cum?

A spart vaza preferată a mamei.

Să nu se supere mama pe el.

A zgâriat din greșeală penarul
colegei de bancă.

Să nu mai fie supărată colega pe ea.

A tras de hanoracul prietenului
și i-a rupt gluga.

Să rămână prieteni.

3. Lucrează în perechi.
Discută cu colegul tău despre
atitudinile copiilor din fiecare
situație prezentată. Alege
cuvântul care se potrivește
cel mai bine în fiecare caz.
ajutor reciproc,
bunăvoință, răutate,
amabilitate, rea-voință*,
generozitate, nepăsare/
indiferență

Copiii fac concurs
în parc. Câștigă
cine calcă mai
Copiii rup florile
multe insecte.
din parc și le pun
la presat.

Paul și sora lui au
găsit un porumbel
rănit. L-au dus acasă
și l-au hrănit.

*rea-voință – lipsă de bunăvoință

Vasilică îi spune
ce teme are unui
coleg care a lipsit
de la școală.

Trăsături morale ale persoanei

Aplică

Doi frați aruncă
cu castane în
cotețul câinelui.

Georgiana ajută
o bătrânică să
traverseze strada.

4. Desenează pe o coală A4 un personaj cu un comportament care exprimă bunătate și un
alt personaj cu un comportament care exprimă răutate, dintr-o poveste cunoscută de
tine. Pune foaia în portofoliul personal.
5. Borcanul faptelor bune. Timp de o lună, adaugă într-un borcan bilețele
pe care să notezi faptele bune pe care le faci. La finalul acestei unități,
deschide borcanul și discută cu colegii despre ele. Puteți avea un borcan
al clasei și toți elevii să contribuie.

Ce ai învățat?
1. Care sunt trăsăturile morale
ale unei persoane?
2. Cum ne demonstrăm bunătatea?

Mesaj pentru tine
Bine faci, bine găsești!
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UNITATEA 2

Respectul opus lipsei de respect
Descoperă!
Formați 5 grupuri. Fiecare grup își alege una dintre întrebările din explozia stelară de mai jos. Găsiți cât mai multe răspunsuri la întrebări. Argumentați. Formulați și alte întrebări
asemănătoare. Vă puteți ajuta și de imaginile alăturate.

Pe cine trebuie
să respectăm?
De ce e bine să fim
m
respectuoși?

Ce înseamnă să fii respectuos?

Cum ne arătăm
respectul?
Când
â d manifestăm
f
respect?

Spune-ți părerea!
y Tu de unde ai învățat ce
înseamnă să fii respectuos?
y Ai fost martor vreodată
la o situație în care cineva
a dovedit lipsă de respect?
Povestește.
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Află
Respectul este o atitudine sau un sentiment
de stimă, de considerație sau de prețuire față
de cineva sau ceva. Îl arătăm în diferite situații
folosind vorbe, fapte, gesturi față de persoane,
lucruri, animale sau plante. Dacă oferi respect,
te respecți pe tine.

1. Realizează, în caiet, un tabel asemănător cu cel de mai jos. Completează-l cu enunțuri
și desene potrivite.
Se aude așa
Respectul

Lipsa de respect

Se vede așa

y
y
y
y
y
y

2. Prezintă 1-2 situații în care sunt evidențiate respectul
și lipsa de respect din lecturile citite.

Trăsături morale ale persoanei

Aplică

3. Scrie pe o coală de hârtie expresii sau cuvinte pe care
le folosești atunci când dovedești respect. Adaugă
foaia în portofoliul personal.
4. Discută cu un coleg despre cum poate fi respectată natura. Realizați împreună un afiș. Prezentați-l colegilor!
5. Ai fost vreodată lipsit de respect? Cum te-ai simțit în
acel moment? Ce urmări au avut faptele tale?
6. Lucrați în perechi. Explicați enunțul: Respectul e un drum cu dus și întors.

FILĂ DE PROIECT
Cum ne manifestăm
respectul?

Ce ai învățat?

Locul

1. Cui trebuie să îi arăți respect?
2. Cum îți dovedești respectul față de alte persoane?

Cum
ne maArgunifestăm mentare
respectul

Acasă

Mesaj pentru tine
Respectă și vei fi respectat!

La școală
La locul
de joacă
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UNITATEA 2

Sinceritatea opusă nesincerității
Descoperă!
Citește cu atenție textul de mai jos și discută
cu colegul de bancă despre mesajul transmis.
Copiii au primit ca temă, la română, să facă un
scurt portret al colegului de bancă. Portret fizic și sufletesc. Cum arată și ce fel de om e.
Cele două colege de bancă, Victorița și Dana, s-au așternut pe treabă.
Victorița își lungește gâtul spre caietul colegei.
— Citește-mi, o roagă ea. Mor de curiozitate să știu ce ai scris despre mine.
— Și nu o să te superi?
— Cum o să mă supăr!
— Fie… Ascultă… Colega mea de bancă este foarte deosebită de mine.
— Așa și este. Să auzim mai departe…
— Ea este o fată bondoacă…
— Cum? se încruntă, brusc jignită, Victorița, și își pipăie talia. Sunt eu bondoacă?
— Ce, vrei să zici că nu? Așa-ți zic toți copiii: Bondoaca.
— Asta tu ai scornit-o. Șterge imediat bondoacă.
— Și ce să pun? Durdulie? Rotofeie? Îndesată? Grăsană?
— Nu. Scrie așa: Ea a slăbit cu două kilograme și trei sute de grame…
— Nu se vede…
— Ba se vede. Dacă vrei, îți arăt și rochițele.
— Dar ce, eu fac portretul rochițelor?…
(Portretul colegei de bancă, de Mircea Sântimbreanu)

Spune-ți părerea!
y Are legătură textul de mai
sus cu sinceritatea?
y Tu ești sincer întotdeauna
cu colegii tăi? De ce?
y Ce părere ai despre folosirea
poreclelor? Cum te simți
atunci când ești poreclit?
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Află
Si
Sinceritatea
este o trăsătură morală, care
se manifestă prin exprimare cinstită, neprefăcută, prin alegerea adevărului. Este bine să fim
sinceri, chiar dacă uneori deranjează. Cei din
jurul tău vor aprecia această calitate imediat
sau în timp.
Nesinceritatea se manifestă prin ascunderea sau ocolirea adevărului, prin prefăcătorie
și viclenie.

1. Recitește povestea Sarea în bucate de Petre Ispirescu. Răspunde la următoarele întrebări:
y Ce le-a întrebat împăratul pe fiicele sale?
y Ce a răspuns fiica cea mică? A fost sinceră?
y Cum a reacționat tatăl ei? De ce?
y Cum și-a dat seama împăratul că fata cea mică a fost sinceră?
y A fost apreciată sinceritatea mezinei? De ce?
2. Desenează o bandă desenată prin care să ilustrezi sinceritatea/nesinceritatea unor personaje din poveștile cunoscute de tine.
3. Lucrați în grup. Formați grupuri de 6 elevi. Fiecare elev își alege o culoare de pălărie.
Citiți povestea Băiatul care a strigat „Lupul!”, după Esop. Folosiți metoda pălăriile gânditoare pentru a răspunde la întrebări:
Pălăria albă:
Unde se afla băiatul? Ce a făcut el?
Pălăria roșie:
Cum s-au simțit
Pălăria neagră:
țăranii văzând
Cu ce a greșit băiatul?
că au fost păcăliți?
Pălăria galbenă:
Ce s-ar fi întâmplat
dacă băiatul ar fi fost
sincer?

Pălăria albastră:
A procedat corect băiatul?
Dar țăranii?

Pălăria verde:
Ce trebuia să facă băiatul
pentru a fi crezut de cei din sat?
4. Scrie pe o coală de hârtie proverbe despre sinceritate și
despre minciună. Adaugă foaia în portofoliul personal.

Ce ai învățat?
1. Ce înseamnă să fii sincer?
2. Ce consecințe pot avea momentele de nesinceritate?

Mesaj pentru tine
Fii sincer cu tine și cu cei din jurul tău!

Trăsături morale ale persoanei

Aplică

FILĂ DE PROIECT
Doza de sinceritate
Povestește în scris,
pe o coală de hârtie,
o întâmplare din
viața reală în care ai
fost sincer/lipsit de
sinceritate. Gândește-te
ce ai făcut, cum te-ai
simțit în acel moment,
dar și ce consecințe au
avut faptele tale.
Poți face și un desen
sugestiv sau să scrii un
proverb potrivit.
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UNITATEA 2

Curajul opus lașității
Descoperă!

Doi prieteni
de Anton Pann
Doi prieteni, împreună, la un drum călătorind,
Un urs le ieși-nainte, cu groază spre ei venind.
Unul dintr-înșii, de frică, văzând ursul furios,
Se sui și se ascunse, sus, într-un copac stufos.
Celălalt, într-acest pericol, singur dacă s-a văzut,
S-a-ntins la pământ îndată și în mort s-a prefăcut.
Ursul dar totdeodată asupra lui cum sosi,
Pe la nas, pe la ureche, se plecă a-l mirosi;
Iar el își ținu suflarea, să nu-l simtă că e viu,
Că ursul mort nu mănâncă, după cum zic cei ce știu.
Și așa, de mort gândindu-l, l-a lăsat și a fugit;
Iar prietenul său, care sta în copacul cel stufos,
După ce se duse ursul, l-a-ntrebat, dându-se jos:
— Ia spune-mi, măi frățioare, ursul ce lucru-ți șopti
Când se puse la urechea-ți? (Și-ncepu a hohoti.)
— Mi-a poruncit – el răspunse – să țiu minte să păzesc
Și c-un prieten ca tine să nu mai călătoresc.

Spune-ți părerea!
D ce unul dintre prieteni
y De
l-a părăsit pe celălalt la nevoie?
y Tu cum ai fi procedat dacă
erai în locul prietenului urcat
în copac?
y Ce ai fi făcut dacă erai cel
rămas jos?
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Citește cu atenție poezia
și
ș discută cu colegul de bancă
despre mesajul pe care a vrut
să-l transmită Anton Pann.

Află
Curajul reprezintă forța morală de a înfrunta dificultăți sau primejdii. O persoană curajoasă știe să intervină în situații dificile fără a
se pune în pericol.
Lașitatea se manifestă prin lipsă de curaj,
de onoare și de demnitate*.
*demn – care impune respect, capabil, respectabil

1. Privește cu atenție imaginea de mai sus.
y Ce meserii au persoanele din imagine?
y Poți spune că dau dovadă de curaj practicând aceste meserii? De ce?

Trăsături morale ale persoanei

Aplică

2. Se poate întâmpla să te rănești vrând să dai dovadă de curaj? La ce trebuie să te
gândești înainte de a acționa? Discută împreună cu un coleg.
3. Transcrie în caiet și completează următoarele comparații cu denumiri de animale.
Argumentează răspunsul.
y Curajos ca ... pentru că ... .
y Fricos ca ... pentru că ... .
y Laș ca ... pentru că ... .
4. Scrie pe o coală de hârtie o întâmplare reală sau imaginară, inspirată de unul din următoarele proverbe:
y După război, mulți viteji se arată.
y La plăcinte înainte, la război înapoi.
y Curajul este bun, dar dacă întrece măsura devine nechibzuință.
y Cine n-are curaj trebuie să aibă picioare bune.
Adaugă foaia în portofoliul personal.
FILĂ DE PROIECT

Ce ai învățat?
1. Ce înseamnă curajul?
2. Ce poți face ca să fii curajos?

Mesaj pentru tine
Cu puțin curaj poți învinge orice teamă!

Modele de urmat
Caută articole
din reviste sau ziare
despre persoane care
au dat dovadă de curaj.
Realizează un colaj
cu ele.
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UNITATEA 2

Modestia opusă lipsei de modestie
Descoperă!
Citește cu atenție textul de mai jos și discută cu colegul de bancă
despre mesaj.
Norul care dorea să fie mai mare
A fost odată ca niciodată un nor care locuia deasupra unei țări foarte frumoase.
El se juca pe aripile vântului cu alți nori de seama lui. Într-o zi, a văzut un nor mult
mai mare și a fost atât de invidios, încât a decis că ar trebui să facă ceva să crească și
el. El și-a îndepărtat prietenii care îi spuneau că asta nu e
o idee bună. Apoi a hotărât că nu va mai lăsa apa să cadă
pe pământ sub formă de ploaie. Zis și făcut: norul creștea
în timp ce țara sa era cuprinsă de secetă. Mai întâi au secat
râurile, apoi au avut de suferit plantele, animalele, oamenii
și, în final, țara s-a transformat într-un deșert. Norului nu-i
păsa prea mult, dar și-a dat seama că, stând deasupra unui
deșert, nu mai avea de unde să obțină apă pentru a crește.
Încet, norul a început să se micșoreze și nu putea face nimic ca să oprească acest lucru. El și-a dat seama că lăcomia
și egoismul ar putea duce la dispariția sa. Dar chiar înainte
de a se evapora, când rămăsese din el doar un puf ca de păpădie, a început să bată vântul. Norul era atât de mic și cântărea atât de puțin, încât vântul l-a dus foarte departe,
deasupra unei țări frumoase, unde și-a recăpătat forțele și a crescut atât cât trebuia.
După ce și-a învățat lecția, norul a rămas mic și modest și a devenit foarte generos
cu ploaia, iar noua sa țară a devenit și mai verde.

Spune-ți părerea!
y Ți-ai dorit vreodată să fii altfel
de cum ești? De ce?
y Este important să ții seama
de cei din jurul tău atunci
când îți dorești ceva?
y Ce înseamnă să te lauzi?
Te-ai lăudat vreodată?
Cum te-ai simțit?
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Află
Modestia este o trăsătură morală pozitivă
pe care o arătăm prin simplitate, decență,
bune maniere, cumpătare. Ea aduce prețuirea
și respectul celor din jurul nostru.
Lipsa de modestie este o trăsătură morală
negativă ce se caracterizează prin îngâmfare și
laudă de sine.

1. Lucrați în perechi. Discută cu un coleg următoarea afirmație: Și ceilalți sunt la fel de
importanți ca și mine. Alegeți împreună un răspuns cu care să fiți de acord amândoi.
Scrieți-l pe caiet, însoțit de 3 argumente care să-l susțină.
2. A fi modest înseamnă să nu povestești nimănui despre realizările tale? De ce?
3. Îți pasă ce cred alții despre tine? Ai fi dispus să faci orice ca să
ai o imagine bună în fața colegilor?
4. Ce urmări poate avea un comportament lipsit de modestie?
5. Realizează pe o foaie de hârtie cadranele de mai jos. Completează fiecare cadran cu
răspunsurile pe care tu le consideri potrivite.

Cum vorbesc?

Trăsături morale ale persoanei

Aplică

Cum mă îmbrac?
MODESTIA

Cum îi tratez
pe ceilalți?

Cum reacționez
când sunt lăudat/
lăudată?

Adaugă foaia în portofoliul personal.
6. Povestește colegilor o întâmplare prin care ai demonstrat că ești modest.
7. Scrie pe caiet 3 proverbe despre modestie.

Ce ai învățat?
1. Ce este modestia?
2. Cum reacționezi atunci când ești modest?

Mesaj pentru tine
Modestia este întotdeauna la modă.

FILĂ DE PROIECT
Modestie pe hârtie
Gândește-te la poveștile
cunoscute de tine.
Desenează sau scrie
despre personaje care
au dat dovadă de
modestie.
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UNITATEA 2

Încrederea în sine și în ceilalți opuse
neîncrederii în sine și în ceilalți
Descoperă!
Privește imaginile de mai jos.

y Ia o foaie de hârtie. Mototolește-o! Ce formă avea la început?
Cum arată după mototolire?
y Încearcă să îndrepți ce ai făcut. Netezește hârtia.
Ce se întâmplă cu ea? Cât durează să redevină ca la început?

Spune-ți părerea!
y Poți compara foaia cu încrederea în tine sau în altcineva?
Explică răspunsul tău.
y Ce se întâmplă atunci când
încrederea este „stricată/
pierdută”?
y Încrederea se poate recâștiga
ușor? Ce părere ai?

Află
Încrederea se manifestă față de noi înșine,
dar și față de ceilalți. Ea presupune sinceritate, corectitudine, curaj, voință. Se poate pierde mințind, înșelând, încălcând promisiuni,
pierzând sau stricând lucrurile cuiva.
Neîncrederea o simțim prin îndoială, suspiciune, lipsă de încredere.
Putem recâștiga încrederea celorlalți prin
propriul comportament, nu doar prin vorbe.

Aplică
1. Lucrați în perechi. Discută cu un coleg despre încredere, pornind de la citatele date.
y Încrederea nu se pierde decât o singură dată.
y Dacă ai încredere în tine, inspiri încredere altora.
y Dacă socotești prieten pe cineva în care nu ai aceeași încredere ca în tine însuți,
faci o mare greșeală.
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ȘTIU

VREAU SĂ ȘTIU

AM ÎNVĂȚAT

Adaugă foaia în portofoliul personal.
3. Lucrați în grup. Grupați-vă câte 6 elevi. Fiecare elev rezolvă
una dintre cerințele cubului. Discutați în grup despre ce ați scris.
y Descrie pe cineva cunoscut care are încredere în el/ea/ceilalți.
y Compară comportamentul unei persoane încrezătoare în forțele
proprii cu acela al unei persoane neîncrezătoare.
y Aplică – Cum poți face pe cineva să aibă încredere în tine? Scrie pe caiet 3 modalități.
y Argumentează – Citește proverbul: Încrederea se câștigă greu, dar se pierde ușor.
Găsește 3 argumente care susțin afirmația de mai sus. Scrie-le pe caiet.
y Analizează – Ce persoane merită încrederea ta? De ce?
y Rezolvă – Cum poți ajuta un coleg să-și recapete încrederea în sine după ce a avut
un rezultat slab la un concurs sau la o întrecere sportivă?

Trăsături morale ale persoanei

2. Pe o foaie de hârtie realizează un tabel asemănător cu cel de mai jos. Completează-l cu
informații legate de încredere.

JOC – „TURNUL DE CONTROL”

Se formează perechi și se stabilește cine este „ avionul” și
cine este „turnul de control”. Se face o pistă cu două rânduri
de scaune și obstacole pe traseul de aterizare. „Avionul” este
legat la ochi și „turnul de control” trebuie să-l dirijeze prin explicații, ca să poată ateriza în siguranță. Se schimbă apoi rolurile. Se pot face modificări și pe pista de obstacole.
Prin acest joc se dezvoltă încrederea și colaborarea.

Ce ai învățat?
1. Ce înseamnă încrederea în sine și în ceilalți?
2. Cum se poate recâștiga încrederea pierdută?

Mesaj pentru tine
Ai încredere în tine!

FILĂ DE PROIECT
Baza de date
Realizează o listă cu
persoane de încredere,
pe care te poți baza.
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1. Ce calități apreciezi cel mai mult la o persoană?
Scrie în caiet caracteristicile următoare, de la cea
mai importantă (notează cu 1) la cea mai puțin importantă (notează cu 6), din punctul tău de vedere:
punctualitate, curaj, bunătate, sinceritate,
simțul umorului, modestie.
Ce alte caracteristici ai adăuga pe listă?
Explică răspunsul tău.

nr. copii

UNITATEA 2

RECAPITULARE

caracteristici

2. Lucrați împreună. Pornind de la caracteristicile de la exercițiul 1 puse pe
primul loc de fiecare elev, realizați un
grafic al caracteristicilor apreciate la nivelul clasei. Care dintre calități are cele
mai multe alegeri notate cu 1?

y punctualitate • curaj • bunătate y sinceritate • simțul umorului • modestie
3. Lucrați în perechi. Dați exemple de situații, pe care le-ați întâlnit sau despre care ați
auzit/citit, în care oamenii:
a) au dat dovadă de curaj, ajutându-și semenii;
b) au dat dovadă de lașitate, nu au oferit ajutor, deși ar fi putut.
Prezentați celorlalți colegi una dintre situațiile discutate de voi.
4. Lucrați în grup. Discutați pornind de la citatul de
mai jos. Scrieți pe o foaie îndemnuri pentru învingerea fricii. Comparați cu ce au lucrat colegii voștri.
Curajos nu este cel care nu are frică,
ci acela care reușește să și-o învingă.
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6. Gândește-te la tine.
Apreciază, pe o scară de
la 1 la 10, câtă încredere
ai în tine. Spune colegilor
ce notă ți-ai acordat
și argumentele pentru
care ai apreciat așa.
7. Lucrați în perechi. Discutați despre încredere și completați enunțurile de mai jos:
y Încrederea într-o persoană se poate câștiga prin ... .
y Încrederea într-o persoană se poate pierde prin ... .

Trăsături morale ale persoanei

5. Joc – Ridică-te sau stai așezat! Un copil prezintă pe scurt o întâmplare reală sau imaginară. Dacă este o faptă bună, ceilalți copii se ridică în picioare. Dacă nu, rămân așezați.

8. Bagajul meu valoros
Transcrie în caiet comportamentele care dovedesc
trăsături morale pe care orice persoană ar trebui
să le aibă în bagajul său personal.
Vorbesc foarte tare ca să mă fac auzit.

Nu mint.

Mă dau mare cu noul meu ghiozdan de firmă.

Îmi ajut colegii dacă au nevoie.

Cedez locul în mijloace de transport
în comun persoanelor în vârstă.

Contează că salut, nu cum salut.

Nu am grijă de lucrurile altora
deoarece nu sunt ale mele.

Sunt mai deștept decât ceilalți
și nu ascult decât pe cine am chef.

y Ce poți face cu cele negative? Cum le poți corecta?
Dacă le întâlnești la alții, cum reacționezi?

Portofoliu:
Verificați piesele din portofoliu realizate în această
unitate de învățare. Fiecare elev va avea în vedere:
y să aibă toate piesele propuse pe parcursul unității de învățare;
y să fie respectată cerința în fiecare caz;
y să completeze/să îmbunătățească filele
de portofoliu, dacă este cazul.

Sunt punctual.

Salut politicos.

Proiect:
Prezentați produsele lucrate în proiectul unității
de învățare. Discutați despre realizarea proiectului, ajutându-vă și de următoarele întrebări:
y Au fost respectate cerințele?
y Ce ți-a plăcut să lucrezi cel mai mult?
y Ce a fost dificil de realizat?
y Ce ai fi putut să faci diferit?
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UNITATEA 2

EVALUARE
Citește cu atenție cerințele, apoi rezolvă folosind ceea ce ai învățat în Unitatea 2.
1. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) fiecare dintre afirmațiile de mai jos.
a) Cine nu-i respectă pe alții nu se respectă pe sine.
b) Cosmin a dat dovadă de curaj când a rupt cartea Amaliei.
c) Am încredere să deschid ușa casei oricui, chiar dacă e un necunoscut.
d) E bine să-i ajuți pe alții fără a avea vreun interes.
e) Sunt modest/modestă dacă mă laud cu noile mele haine de firmă.
f) Sunt respectuos/respectuoasă dacă cedez locul pe scaun unei persoane în vârstă.
2. Realizează corespondența dintre trăsăturile morale și enunțurile potrivite.
Nu mă laud singur, e mai bine
să observe alții reușita mea.

BUNĂTATE

Spun tot timpul adevărul.

RESPECT

Îi povestesc mamei tot ce mi se
întâmplă. Știu că ea va păstra secretul.

CURAJ
ÎNCREDERE

Mă enervez și țip atunci
când nu obțin ce vreau eu.

MODESTIE

Ajut un coleg/o colegă atunci
când are nevoie.

SINCERITATE

Salut un profesor atunci
când intră în clasă.

De exemplu:
Bunătate – Ajut un coleg/
o colegă atunci când are nevoie.

Îndrăznesc să fac lucruri noi
atât timp cât nu mă rănesc.

3. Vreau să mă împrietenesc cu un coleg/o colegă de la tine din clasă! Recomandă-mi pe
cineva realizând o descriere, de 4-5 enunțuri, în care să ții cont de cel puțin 3 trăsături
morale ale persoanei. Nu trebuie să folosești numele real al colegului, poți pune inițialele sau un alt prenume.
VERIFICĂ ȘI EVALUEAZĂ!
Apreciază ce calificativ meriți după ce discutați în clasă, cu profesorul, rezolvarea corectă.

1
2
3
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Suficient
1-2 variante corecte
1-2 corespondențe corecte
descrie folosind o trăsătură
morală a persoanei

Bine
3-4 variante corecte
3-4 corespondențe corecte
descrie folosind două trăsături
morale ale persoanei

Foarte bine
5-6 variante corecte
5 corespondențe corecte
descrie folosind cel puțin trei
trăsături morale ale persoanei

Nu uita să completezi Fișa de observare a comportamentului (pagina 80) pentru activitatea din această
unitate de învățare. Analizează ce s-a modificat față de fișele anterioare.

3

UNITATEA 3

RAPORTURILE NOASTRE
CU LUCRURILE

1. Ce sunt lucrurile?
2. Nevoia de lucruri
3. Lucrurile care ne exprimă: îmbrăcăminte,
jucării și jocuri, cărți, colecții, camera mea
4. Relații și atitudini față de lucruri: proprietate,
grijă/neglijență

 Ce vei afla?
Informații despre lucruri
lucruri, jocuri și jucării,
jucării colecții,
colecții cărți.
cărți
 Cum vei lucra?
Singur, în perechi sau în grupuri mici.
 De ce este important să cunoști lucrurile din jurul tău?
Pentru că ne ajutăm de ele în fiecare zi.
 Cum vei demonstra ceea ce ai învățat?
Vei propune soluții la probleme legate de păstrarea lucrurilor,
de recondiționarea și refolosirea lor, vei lucra la proiectul unității.

PROIECT
Despre lucruri
y Rezolvă cerințele de la rubrica
Filă de proiect a fiecărei lecții.
y Organizează cum dorești
produsele obținute, ca să
le prezinți colegilor la final.
y Pe parcurs, te poți sfătui
cu ceilalți colegi în legătură
cu ce aveți de făcut.

COMPETENȚE SPECIFICE: 2.1., 2.2.
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UNITATEA 3

Ce sunt lucrurile?
Descoperă!
Miruna este pasionată de șah. După ce își
termină temele, va juca șah pe tabletă. Începe
jocul și câștigă primul nivel, „ÎNCEPĂTORI”.
— Bravo, ai reușit să învingi! Felicitări!
spune Marius, fratele ei.
— Voi încerca și nivelul următor! zice Miruna hotărâtă.
Se concentrează din nou, dar pierde partida.
— E mai deștept decât tine! observă Marius. Oare se descurcă să îți
facă ordine și curat pe birou?

y Cu cine joacă șah Miruna?
y Celălalt jucător este o persoană? Explică răspunsul tău.
y Ce lucruri observi în imagini?

Spune-ți
părerea!
y Tu te joci pe tabletă sau
pe calculator? Ce jocuri?
y Ce faci atunci când câștigi
un joc pe calculator?
Dar atunci când pierzi?
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Află
Lucrurile sunt corpuri fără viață din jurul nostru. Acestea sunt create de om sau de natură. Ele
ne pot ajuta în activitatea zilnică sau ne pot dăuna.
Datorită importanței pe care lucrurile le au în viața
noastră, oamenii sunt interesați de crearea unora
noi și de perfecționarea celor existente.

1. Desenează în caiet un tabel ca în modelul dat. Scrie următoarele cuvinte în coloana
potrivită: creion, urs, fetiță, bunică, munte, masă, măr, nisip, albină, telefon.
Ființe

2. Scrie 5 lucruri pe care
le poți întâlni:
a) în parc;
b) în școală;
c) pe stradă.

Persoane

Lucruri
create de om

create de natură

3. Care îți sunt lucrurile cele mai dragi?
Care sunt lucrurile de care te temi/care nu îți plac?
Explică pe o foaie alegerile tale. Completează
cu desene. Pune foaia în portofoliul personal.

Raporturile noastre cu lucrurile

Aplică

4. Scrie pentru fiecare lucru din imaginile date la ce poate fi util și în ce situații poate
fi dăunător.

5. Lucrați în perechi. Discută cu un coleg și apoi notează
în caiet cel puțin 3 argumente care să susțină afirmația:
Lucrurile nu gândesc și nu au voință.

Ce ai învățat?
1. Ce sunt lucrurile?
2. Care este diferența dintre un lucru și o persoană?

Mesaj pentru tine
Lucrurile mari se fac din lucruri mici.
(proverb finlandez)
z)

FILĂ DE PROIECT
Multe lucruri pe
care nu le mai folosim
se pot recicla*, pentru
protejarea mediului.
Găsește un lucru
care se poate recicla
și scrie povestea lui.
Completează cu desene
potrivite.
* a recicla – a prelucra
anumite deșeuri în vederea
refolosirii lor.
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UNITATEA 3

Nevoia de lucruri
Descoperă!
Gândește y Lucrează în perechi y Comunică
1. Scrie ce lucruri ai lua cu tine dacă ai pleca într-o excursie de o săptămână la munte. Dar dacă ai pleca la mare?
2. Citește unui coleg răspunsurile tale, comparați ce ați scris, apoi formulați un răspuns comun cu care sunteți amândoi de acord.
3. Fiecare pereche comunică concluziile celorlalți colegi de clasă.

Spune-ți părerea!
L ce lucruri necesare
y La
pentru igiena personală
nu ai putea să renunți
dacă pleci într-o călătorie?
y Explică de ce ai făcut
aceste alegeri.
y Ce crezi că s-ar întâmpla
dacă toți oamenii ar avea
nevoie de aceleași lucruri?
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Află
Fără lucruri, viața omului nu ar fi posibilă. Orice om are nevoie de alimente, de
îmbrăcăminte, de obiecte care îl ajută să învețe, să își îngrijească sănătatea etc. Omul
își satisface toate aceste nevoi cu ajutorul
lucrurilor.
În meseriile pe care le practică, oamenii
folosesc anumite lucruri pentru a-și putea
desfășura activitatea.

1. Desenează în caiet diagrama alăturată
și completeaz-o cu cel puțin trei lucruri
pentru fiecare caz.
2. Gândește-te la lucrurile pe care le folosești zilnic, de dimineața până seara.
Grupează-le în funcție de activitățile în
care le folosești și notează câteva idei
despre ele. Poți chiar să le desenezi. Pune
foaia în portofoliul personal.

lucruri
de care au
nevoie doar
copiii

lucruri
pe care le
folosesc și copiii
și adulții

lucruri
de care au
nevoie
n
doar
adulții

3. Lucrați în perechi. Unii copii nu pot merge la școală pentru că nu au haine și rechizite.
y Cine i-ar putea ajuta pe copiii care nu au lucrurile necesare pentru a merge la școală?
y Realizați o listă cu posibile soluții de rezolvare a acestei probleme a copiilor.

Raporturile noastre cu lucrurile

Aplică

4. Scrie cel puțin trei lucruri de care au nevoie persoanele din imagini pentru a-și practica
meseria.

5. Completează enunțul: Dacă aș fi un lucru, aș fi ... pentru că ... .
6. Scrie despre lucrurile pe care le folosești cel mai des, fără să le denumești. Prezintă colegilor ce ai scris, iar aceștia vor ghici despre ce lucru este vorba.
7. Discută cu colegii despre lucrurile de care aveți nevoie în sala de clasă.
8. Gândește-te și scrie o listă cu lucruri a căror utilizare în exces poate dăuna. Alege unul
dintre ele și explică-le colegilor tăi de ce l-ai ales.

Ce ai învățat?
1. De ce avem nevoie de lucruri?
2. Care sunt obiectele de igienă personală
de care ai nevoie?

Mesaj pentru tine
După unelte se cunoaște meșterul.
(proverb românesc)

FILĂ DE PROIECT
Realizează o listă
cu lucruri pe care nu le
mai folosești și care ar
putea fi utile altui copil.
Discută cu părinții
despre cum ai putea
valorifica aceste lucruri.

39

UNITATEA 3

Lucrurile care ne exprimă
Descoperă!
A. Vreo două ceasuri, Băiețelul
l-a iubit mult pe Iepurașul de catifea, după care l-a aruncat în dulapul cu jucării și nu s-a mai gândit la el…
Era timid și, fiindcă era doar din catifea, nu s-a împrietenit cu jucăriile mecanice. Acelea aveau rotițe și
arcuri, sonerii și lumini, și de aceea spuneau că sunt
adevărate, întocmai ca mașinile oamenilor mari.
— Oare ce înseamnă să fii adevărat? îl întrebă
Iepurașul pe Căluțul de piele. Înseamnă să ai un
arc cu cheiță?
— Nu lucrurile din care ești alcătuit te fac adevărat, răspunse Căluțul de piele. Când
un copil te iubește mult timp, și nu numai pentru că vă jucați împreună, ci pentru că te
iubește CU ADEVĂRAT, atunci devii și tu adevărat.
(după Iepurașul de catifea, de Margery Williams)

y Ce atitudine are Băiețelul față de Iepurașul de catifea? Ce sfat i-ai da?

B. Ce jocuri recunoști în imagini?
Tu ce jocuri preferi?

Spune-ți părerea!
C crezi că înseamnă
y Ce
„să fii adevărat”?
y Tu ai vreo jucărie pe care
o „iubești cu adevărat”?
Povestește-le colegilor
despre ea. Ce crezi că
ar povesti o jucărie ruptă
și aruncată despre copilul
care s-a jucat cu ea?
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Află
Jucăriile, jocurile, îmbrăcămintea, cărțile,
colecțiile noastre sunt lucruri care ne reprezintă, care ne deosebesc sau ne aseamănă cu alte
persoane. În funcție de interesele și pasiunile
noastre, ne reprezintă lucruri diferite. Fiecare
dintre noi considerăm că anumite lucruri sunt
mai importante decât altele.
Aceste lucruri exprimă ce fel de persoane
suntem și ce preocupări avem.

A. Gândește-te la camera în care stai, înveți sau te joci.
Se spune că aceasta este precum stăpânul. Notează câteva idei despre lucrurile pe care le ai în jurul tău, în spațiul respectiv. Poți chiar să le
desenezi. Pune foaia în portofoliul personal.
Te poți ajuta de răspunsurile la următoarele întrebări:
y Ce lucruri ai în camera ta?
y Cu cine împarți camera?
y Unde ții îmbrăcămintea
și încălțămintea?
y Ce ți-ar plăcea să schimbi
în camera ta?
y Cine răspunde de curățenia
din cameră?
y Cum reușești să păstrezi
lucrurile în ordine?

Raporturile noastre cu lucrurile

Descoperă!

Lucrați în perechi. Discută cu un coleg pornind de la întrebarea de mai jos.
De ce crezi că nu toți copiii pot avea o cameră doar a lor?
B. Lucrați în grup. Formați grupe de 4 elevi.
a) Discutați despre haine pornind de la imaginile și întrebările date.
b) Pe o coală A4, realizați o reclamă pentru un articol de îmbrăcăminte, în care să prezentați la ce se folosește și cum trebuie îngrijit pentru a nu se deteriora. Completați
cu desene.
y De ce avem nevoie de haine?
y Ce legătură există între
îmbrăcămintea pe care
o purtăm și anotimpuri?
y Ce culori preferați să aibă
îmbrăcămintea voastră?
De ce?
y Care sunt cele mai dragi
obiecte de îmbrăcăminte
pe care le aveți?
Argumentați alegerea.
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UNITATEA 3

Aplică
1. Citește cu atenție textul. Așază pe o axă cronologică jucăriile, de la cele mai vechi la
cele mai noi, așa cum reiese din text. Te poți ajuta de modelul de mai jos.
Cercetătorii consideră că primele jucării inventate de oameni ar fi fost din lemn,
lut și piatră, materiale care puteau fi găsite ușor în mediul înconjurător. Cu peste
2000 de ani în urmă, copiii egipteni se jucau cu păpuși sculptate în piatră, care aveau
și peruci. Copiii greci și romani se jucau cu păpuși din ceară și teracotă, cu arcuri
și yo-yo-uri. Câteva sute de ani mai târziu, cele mai iubite jucării erau soldățeii de
alamă, o fabrică celebră specializată în producerea lor funcționând încă din vechime
în orașul german Nürnberg. La ora actuală, cele mai vândute jucării din lume sunt
trenulețele. În Statele Unite sunt peste 800 de cluburi de colecționari de astfel de jucării, precum și 217 magazine specializate în vânzarea trenulețelor-jucărie.
Jucării din lemn,
lut și piatră

2. Lucrați în grup. Formați grupuri de 3-4 elevi. Sunt foarte mulți copii care nu au jucării.
Realizați o listă de posibile soluții prin care să le veniți în ajutor.
3. Faci curat în cameră. Pe o coală de hârtie, completează o schemă asemănătoare cu cea
de mai jos.
Lucruri pe care...
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4. Un coleg/O colegă de clasă vine pentru prima dată în vizită la tine acasă. Ce crezi că i-ar
spune lucrurile din camera ta despre tine? De ce?
5. Pe o coală albă sau colorată, scrie un cvintet pornind de la cuvântul carte (cartea).
Întoarce-te la pagina 11 dacă nu mai știi ce este un cvintet. Adaugă o imagine decupată
sau realizează un desen. Pune foaia în portofoliul personal.
6. Completează casetele cu un cuvânt care se potrivește. Explică
alegerea acestor cuvinte.
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este oglinda elevului.

8. Pe cine ar putea reprezenta fiecare lucru din imagini?

9. Citește cu atenție textele de mai jos, apoi răspunde la întrebări.
A. Ioana și Răzvan sunt colegi, elevi în clasa a III-a. Astăzi și-au adus la școală
colecțiile. Ioana a colecționat vederi din toate locurile pe care le-a vizitat împreună cu părinții sau colegii, iar Răzvan are o colecție* impresionantă de timbre,
pasiune moștenită de la bunicul lui.

Raporturile noastre cu lucrurile

7. Prezintă colegilor cartea preferată. Ce spune despre tine alegerea acestei cărți?

B. C.D. are 48 de ani și a strâns, în ultimii 40 de ani, o colecție impresionantă de
jucării. Are acasă mașinuțe, vapoare, tancuri, avioane, nave cosmice, figurine,
jocuri de carton, jucării teleghidate, ursuleți umpluți cu paie, multe figurine
și mii de păpuși. Colecția sa a crescut câte puțin în fiecare zi.
* colecție – serie de obiecte de același fel sau de aceeași categorie
adunate și așezate într-o anumită ordine.

y Tu colecționezi lucruri? Dacă da, câte obiecte ai adunat până acum?
y La ce crezi că îi ajută colecțiile pe cei doi copii? Dar pe tine?
y Ce alte obiecte crezi că mai pot colecționa oamenii?
y Cum se numesc oamenii care colecționează diferite lucruri?
10. Organizați la nivelul clasei prezentări ale colecțiilor personale.
De exemplu: Săptămâna colecțiilor – vă prezentați colecțiile;
Muzeul colecțiilor – organizați în clasă un muzeu al colecțiilor etc.

Ce ai învățat?
1. Care sunt lucrurile care pot vorbi despre tine?
2. De ce este important să păstrezi ordinea
în lucrurile tale?

Mesaj pentru tine
Lucrurile tale te reprezintă.

FILĂ DE PROIECT
Desenează cele
mai importante
5 lucruri pentru
tine. Explică pentru
fiecare lucru de ce
l-ai ales.
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UNITATEA 3

Relații și atitudini față de lucruri
Descoperă!
— Priviți ce ghete noi-nouțe am! se laudă Mihai
colegilor săi. De firmă! Costă o grămadă de bani!
Apoi… ca să-și convingă publicul că ghetele sunt
într-adevăr de firmă, lovește cu piciorul în peretele
școlii. Ghetele icnesc, dar rezistă eroic. La drept vorbind, e voia stăpânului să facă ce dorește cu ele. Și demonstrațiile continuă…
Abia în timpul orelor, ghetele băiatului își trag sufletul.
— În sfârșit… ne odihnim, șoptește stânga. Stăpânul e prea vioi. Am putea avea
probleme.
— Ce să-i faci… Acum de el depinde viața noastră, răspunde dreapta. Sper să fie un
băiat bun…
(după Ghetuțele vechi și ghetuțele noi, de Emilia Plugaru)

Spune-ți părerea!
y Ce înseamnă ghete de firmă?
y Lucrurile care nu sunt de firmă
sunt mai puțin valoroase?
y Cum ți s-a părut atitudinea lui
Mihai față de ghetele sale al
căror stăpân/proprietar era?
y Grija față de lucrurile noastre
ar trebui să fie diferită, în funcție de faptul că sunt sau nu
de firmă?

Află
Lucrurile pe care le folosim pot fi lucruri
proprii (personale), care ne aparțin, și lucruri
comune care aparțin mai multor persoane.
Lucrurile se află în proprietatea persoanelor. Pentru a le folosi o perioadă mai lungă și
pentru a ne manifesta respectul față de munca
celor care le-au realizat, trebuie să avem grijă
de ele. Neglijența duce mai repede la deteriorarea lor.
*proprietate – dreptul de a avea și de a folosi un lucru.

Aplică
1. Scrie o listă cu lucrurile tale personale. Poți să le și desenezi. Încercuiește-le pe cele care
sunt în camera ta și de care ești direct responsabil. Reușești să ai grijă de ele așa cum ar
trebui? Ce se întâmplă cu lucrurile dacă nu ai grijă de ele? Explică.
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Lucrurile mele

La început erau...

Acum sunt...

3. Lucrați în perechi. Discută cu un coleg despre lucrurile
care nu ar trebui să lipsească din camera unui copil. Argumentați alegerile voastre.
4. Spune ce crezi că ai putea face pentru ca lucrurile tale să
se păstreze într-o stare cât mai bună, un timp îndelungat.
5. Formulează argumente PRO sau CONTRA, pornind de la
fiecare dintre enunțurile date:
a) Adulții ar trebui să aibă grijă de lucrurile copiilor.
b) Cu cât lucrurile sunt mai scumpe, cu atât grija față de ele ar trebui să fie mai mare.
c) Copiii pot fi implicați în îngrijirea lucrurilor personale.
Compară răspunsurile tale cu cele ale colegilor. Ce ai observat?

Raporturile noastre cu lucrurile

2. Scrie într-un tabel, asemănător celui de mai jos, numele câtorva lucruri care îți aparțin.
Amintește-ți cum erau când le-ai primit și observă cum sunt acum.

6. După terminarea orelor, Florin a găsit un stilou în clasă.
— Ce bine! Al meu nu îmi mai place.
Și, fără să ezite, l-a așezat în penarul său.
y Ce părere ai despre atitudinea lui?
y Ce ai fi făcut în locul lui Florin?
7. Joc – Cutia magică
Într-o cutie sunt imagini cu lucruri comune și cu lucruri personale. Pe rând, câte un copil
extrage din cutie o imagine și răspunde la următoarele întrebări:
y Ce lucru e în imagine? Denumește și descrie.
y La ce folosește?
FILĂ DE PROIECT
y Cum am grijă de el?
Realizează din materiale reciclabile o coCe ai învățat?
pertă și un semn de
1. Ce înseamnă să fii proprietar?
carte. Le vei putea fo2. Cum îți demonstrezi grija față de lucrurile personale?
losi atunci când citești,
pentru a proteja/a avea
grijă de carte. Pe o foaie,
Mesaj pentru tine
descrie obiectele realiAnumite lucruri personale nu se împrumută.
zate și etapele parcurse
pentru obținerea lor.
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RECAPITULARE
1. Realizează pe o foaie un tabel asemănător cu cel de mai jos și completează-l.
Lucruri personale
pe care le
folosești
doar la
școală

pe care le
folosești
doar la
joacă

pe care le
folosești
foarte rar

pe care ai
putea să le
dai altcuiva
pentru
că nu le
folosești

pe care ți
de care
le-ai dorit
chiar nu te foarte mult,
poți lipsi dar nu prea
le folosești

pe care ți
le dorești,
dar nu ai
neapărat
nevoie de
ele

2. Lucrați în grup. Formați grupuri de 3-4 elevi. Fiecare elev prezintă colegilor ce a scris în
tabelul de la exercițiul 1.
a) Identificați ce e asemănător și ce e diferit în tabelele voastre.
b) Discutați despre diferența dintre „a vrea un lucru” și „a avea nevoie de un lucru”. Care
dintre lucruri sunt cu adevărat necesare? Prezentați ideile voastre colegilor din celelalte grupuri.
3. Lucrați în perechi. Citiți cu atenție textul. Spuneți-vă părerea despre situația prezentată
în text.
Era un copil obișnuit. Primea deseori cuvinte de laudă și de încurajare. Spre
deosebire de alți colegi, își făcea întâi temele, apoi ieșea afară, la joacă. Seara, la
lumina veiozei, lua o carte de povești și citea. Avea timp pentru toate.
Asta, până într-o zi, când televizorul deveni prietenul cel mai bun. Întâi un desen
animat, apoi altul și altul și altul. Treburile au început să fie amânate, joaca nu mai
prezenta interes, iar cartea cu povești și mai puțin.
Pe față își făcură apariția niște cearcăne mari, negre, culoarea dispăru din obraji
și fața deveni palidă, iar spatele se curbă. Pe zi ce trecea, se transforma.
(după o povestire de Elia David)

y Imaginați-vă un dialog dintre un copil și un lucru care poate să
îi facă rău dacă este folosit timp îndelungat. Prezentați colegilor dialogul.
4. Amenajați în sala de clasă un Muzeu al jucăriilor vechi și noi. Spuneți
colegilor povestea fiecărei jucării pe care o aduceți la muzeu.
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6. Scrie sau desenează și alt drum pe care
crezi că l-a făcut un lucru care îți este
drag, până când a ajuns în proprietatea ta.
Te poți ajuta de schema de la exercițiul 5.

1. Cine scrie cărțile?

2. Cine face cărțile?

4. Cine apreciază cărțile?

3. Cine cumpără cărțile?

7. Descoperă informații despre colecție și colecționar.
Mai colecționează cineva timbre valoroase?

Raporturile noastre cu lucrurile

5. Lucrați în grup.
Formați grupuri de 3-4 elevi. Discutați despre drumul pe care îl parcurge un lucru
până ajunge la voi, pornind de la schema
alăturată.

Mama mi-a povestit că, în școala generală, avea un clasor. Colecționa timbre valoroase, cum ar fi cel din colecția Cap de bour, stema Moldovei.
Oare mai colecționează cineva timbre? Se mai vând la poștă? Cândva, la poșta de
cartier erau de vânzare plicuri cu diverse timbre neștampilate, dar ieșite din uz. Era
o coadă… Dar acum mai sunt? Nu mă fac de râs dacă întreb asta la ghișeul poștei?

y Ce ai aflat din textul de mai sus despre colecție și colecționar?
y Crezi că sunt diferite colecțiile părinților și ale bunicilor de cele ale copiilor sau ale
nepoților? De ce?
8. Formulează pe o foaie
enunțuri despre atitudinea pe care ar trebui
să o ai față de lucruri,
pornind de la literele
care formează cuvântul LUCRURI. Observă
exemplele date.

L
U n copil care are grijă de lucruri le va putea folosi mai mult timp.
C
R
U
R espectă lucrurile celorlalți așa cum le respecți pe ale tale!
I

Portofoliu:
Verificați piesele din portofoliu realizate în această
unitate de învățare. Fiecare elev va avea în vedere:
y să aibă toate piesele propuse pe parcursul unității de învățare;
y să fie respectată cerința în fiecare caz;
y să completeze/să îmbunătățească filele
de portofoliu, dacă este cazul.

Proiect:
Prezentați produsele lucrate în proiectul unității
de învățare. Discutați despre realizarea proiectului, ajutându-vă și de următoarele întrebări:
y Au fost respectate cerințele?
y Ce ți-a plăcut să lucrezi cel mai mult?
y Ce a fost dificil de realizat?
y Ce ai fi putut să faci diferit?
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UNITATEA 3

EVALUARE
Citește cu atenție cerințele, apoi rezolvă
folosind ceea ce ai învățat în Unitatea 3.
1. Transcrie în caiet și completează enunțurile.
Lucrurile sunt create de ... sau de ... .
Trei lucruri care mă reprezintă sunt ... , ... , ... ,
pentru că ... .
2. Scrie șase lucruri de care ai nevoie zilnic.
3. Scrie trei exemple de lucruri a căror folosire
în exces poate dăuna.
4. Povestește despre jucăria preferată în minimum trei enunțuri.
5. Camera lui Ionuț arată ca în imaginea de mai jos.
Găsește trei soluții prin care Ionuț își poate schimba comportamentul față de lucrurile
din camera lui.
De exemplu:
y să organizeze cât mai bine
lucrurile din cameră, astfel
încât să știe unde le găsește
când are nevoie de ele;
y să pună fiecare lucru la locul
lui după ce l-a folosit.

VERIFICĂ ȘI EVALUEAZĂ!
Apreciază ce calificativ meriți după ce discutați în clasă, cu profesorul, rezolvarea corectă.
Suficient
1 2 cuvinte corecte
2
3
4
5
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2 cuvinte corecte
un exemplu corect
un enunț
o soluție

Bine
4 cuvinte corecte
și motivație incompletă
4 cuvinte corecte
2 exemple corecte
două enunțuri
două soluții

Foarte bine
5 cuvinte corecte
și motivația
6 cuvinte corecte
3 exemple corecte
trei enunțuri
trei soluții

Nu uita să completezi Fișa de observare a comportamentului (pagina 80) pentru activitatea din această
unitate de învățare. Analizează ce s-a modificat față de fișele anterioare.

UNITATEA 4

RAPORTURILE NOASTRE
CU ANIMALELE ȘI PLANTELE

1.
2.
3.
4.

4

Noi, animalele și plantele
Nevoia de plante și animale
Atitudini față de plante și animale
Prieteni necuvântători

 Ce vei afla?
Informații despre plante, animale
și despre legăturile dintre oameni și acestea.
 Cum vei lucra?
Singur, în perechi sau în grupuri mici.
 De ce este important să afli informații
despre plante și animale?
Pentru că fac parte din viața noastră și e important
să știm cum să interacționăm cu ele.
 Cum vei demonstra ceea ce ai învățat?
Vei răspunde la întrebări, îți vei spune părerea,
vei colabora la un proiect de grup.

PROIECT
Oameni, plante, animale
y Formați 4 grupe. Fiecare grupă
va rezolva cerința cu numărul
grupei de la rubrica Filă de proiect.
y Organizați cum doriți produsele
realizate, ca să le prezentați
colegilor la final.
y Comunicați și colaborați pe parcurs
pentru a obține rezultatele așteptate.

COMPETENȚE SPECIFICE: 2.1., 2.2., 3.1., 3.3.
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Noi, animalele și plantele
Descoperă!
Curtea mea e la țară, pe malul
unei ape. De jur împrejurul curții
se încinge un gard de cătină, iar
pe cătina în care vrăbiile stau ca
albinele în roi, se țese, de cu primăvara până-n
toamnă, tulpina de rochița rândunicii. Pe de margini, din loc în loc, se înalță plopii bătrâni.
Tufe de agrișe* dau, înăuntrul curții, adăpost păsărilor mele. Căci am păsări multe și
felurite. Ai auzit cucurigul? Răsare soarele. Cucoșul acela negru e ceasornicul curții mele.
A, uite-o: harnica ogrăzii! Repede-repede, sfârâindu-i piciorușele, în ghetele galbene
pe nisip, bibilica – aleargă să puie toate la locul lor. Albe, linse, legănându-se, sâsâind, îndemnând la tăcere – le vezi? cârdul de gâște. Colo, sub tufișul cela de agrișe, sunt cloștile.
Înfoiate, gata să sară în capul oricui s-ar apropia, ele scurmă mereu, ca și când ar căuta
o comoară, își hrănesc puișorii.
Auzi un lătrat? E Dudaș, Dudașache, dulăul, păzitorul. Acuma cercetează gardul.
Când găsește o deschizătură se oprește și latră – dă de veste.
Aha! Vezi? S-au oprit toate paserile, cu capul
întors spre cer. Gâgâlicii de aur au năvălit subt
aripele cloștilor, să se ascundă. O săgeată străbate
prin aer. E un vultan**...
(În curtea mea, după Emil Gârleanu)
* agrișe – fructe dulci-acrișoare;
** vultan – vultur, acvilă.

y Identifică viețuitoarele din text,
respectând schema alăturată.
y Ce însușiri le-a atribuit autorul
unora dintre viețuitoare? De ce?
y De ce crezi că autorul a ales
să scrie o povestire despre
aceste viețuitoare?
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y Dacă atribui plantelor și animalelor însușiri omenești, ele devin persoane? Argumentează.
y Ce asemănări și deosebiri
există între oameni și celelalte
viețuitoare?
y Cum crezi că influențează
animalele viața oamenilor?
y Cum ar fi viața ta în absența
plantelor din mediul înconjurător?

Află
Animalele și plantele au viață, dar nu sunt
persoane. Ca și omul, au nevoie de condiții de
viață, hrană, apă necesare creșterii, dezvoltării
și înmulțirii. Alături de om, animalele și plantele
fac parte din mediul înconjurător. Între plante,
animale și om există o strânsă legătură, care
menține echilibrul în natură. Omul a ales plante
și animale cu care s-a identificat prin anumite
însușiri. Acestea au devenit simboluri.
De exemplu:
ghiocelul simbolizează gingășia,
porumbelul – pacea, leul – puterea etc.

Aplică

Raporturile noastre cu animalele și plantele

Spune-ți părerea!

1. Scrie caracteristicile din lista următoare în coloana sau coloanele în care se potrivesc:
cresc, gândesc, se înmulțesc, muncesc, se nasc, comunică, simt, au voință,
au sentimente, mor, se hrănesc, se bucură, scriu, citesc.
Oameni

Animale

Plante

y Sunt caracteristici pe care le-ai scris în toate coloanele? Explică răspunsul tău.
2. Lucrați în grup. Formați grupuri de 4 elevi. Rezolvați cerințele din cadran, fiecare elev
alege una dintre ele. Sfătuiți-vă între voi pentru rezolvare.

Scrie cel puțin trei cuvinte care exprimă
ce simți pentru diferite animale și plante.

Plantele ornamentale sunt acelea care
înfrumusețează zonele în care sunt așezate.
Denumește trei plante ornamentale
care trăiesc și sunt îngrijite în locuințele
oamenilor.

Redactează un text, de 4-5 enunțuri,
în care să descrii animalul sau planta
preferată.

Comentează într-un enunț textul dat:
Educația copilului trebuie să urmărească
formarea acestuia în spirit de respect față
de mediul natural. (art. 29, Convenția
cu privire la Drepturile Copilului)
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3. Lucrați în perechi. Pornind de la ideea că unele plante și animale au devenit simboluri
pentru oameni, discutați ce ar putea simboliza viețuitoarele din imagini.

4. Imaginează-ți că ești o plantă sau un animal. Completează enunțurile date.

Dacă aș fi
un ANIMAL,
de exemplu, … ,

Dacă aș fi
o PLANTĂ,
de exemplu, ... ,

aș dori ca
oamenii … .

aș dori ca
oamenii … .

5. Observă imaginile. Aceste animale și plante sunt ocrotite de lege în România. Care crezi
că este motivul acestei decizii?

6. Găsește argumente PRO sau CONTRA, pornind de la enunțul:
Acțiunile omului pot influența echilibrul mediului înconjurător.
y Compară cu argumentele colegilor tăi.
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SUNT UN CÂINE CA ORICARE ALTUL

De trei zile sunt în adăpostul de animale. Stăpânul m-a adus aici și a plecat.
A oprit mașina în fața unei clădiri, i-a dat lesa
unei străine și a plecat. Pur și simplu a plecat.
Puțin mai târziu, am fost închis într-o cușcă mică,
lângă alt câine care mârâia supărat. Am așteptat cuminte, dar stăpânul nu s-a mai întors.
Treceau adesea oameni prin dreptul cuștilor.
Oameni foarte diferiți, care se uitau la noi.
Atunci am înțeles. Oamenii își căutau un câine.
Eu aveam nevoie de un stăpân, așa că am început să
fiu mai atent la vizitatori. Dar cum să recunoști adevărații iubitori de câini?

y Imaginați-vă că vreți să-i găsiți un nou stăpân. Realizați o listă cu posibile soluții de
rezolvare a acestei probleme.
y Expuneți în clasă propunerile voastre și alegeți ideile care pot fi puse în practică.

Raporturile noastre cu animalele și plantele

7. Lucrați în grup. Grupați-vă câte 4-5 elevi. Citiți textul cu atenție.

8. Atelier practic. Realizați un colț viu al clasei. Faceți un plan care să cuprindă:
y locul în care ar putea fi așezat;
y cum va arăta;
y ce plante sau animale ar putea fi aduse;
y repartizarea responsabilităților (ce are de făcut
fiecare elev);
y cine ar putea să ajute (părinți, bunici, profesori,
colegi de la alte clase etc.)

Ce ai învățat?
1. Ce nevoi au plantele și animalele
pentru a crește și a se dezvolta?
2. De ce este importantă existența
plantelor și animalelor pentru
mediul înconjurător?

Mesaj pentru tine
Iubește plantele și animalele,
ele îți vor hrăni sufletul și mintea!

FILĂ DE PROIECT
1. Căutați informații despre
cele mai folosite plante
în alimentația oamenilor
din întreaga lume. Realizați
o listă cu aceste plante.
2. Căutați informații și imagini
despre plante ornamentale.
Scrieți și lipiți pe o foaie
rezultatele căutărilor.
3. Găsiți pe internet pictori
români și tablouri ale acestora. Scrieți pe o foaie linkurile unde pot fi vizionate.
4. Realizați un afiș cu necesitatea și importanța plantelor
medicinale în viața omului.

53

UNITATEA 4

Nevoia de animale și plante
Descoperă!
Grupați-vă câte
cinci. Discutați despre rolul plantelor și
al animalelor în viața omului. Realizați
pe o coală A4 un tabel asemănător cu
cel de mai jos și completați cu cât mai
multe idei. Vă puteți ajuta și de imaginile alăturate.

La ce folosesc în viața noastră:
PLANTELE

ANIMALELE

oxigenează aerul

pentru hrană

Spune-ți
părerea!
y Există diferențe între
nevoile plantelor și cele
ale oamenilor? Motivează.
y Plantele au nevoie de
oameni pentru a crește?
Explică.
y Tu ai îngrijit vreodată
o plantă? Dacă da, cum
ai procedat? Dacă nu, ce
crezi că ar trebui să faci?
y Crezi că ar trebui
să existe doar animale
care sunt utile omului?
Explică alegerea ta.
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Află
Fără plante și animale, viața omului nu ar fi posibilă. Anumite plante și animale sunt îngrijite de
om, altele sunt sălbatice.
Plantele constituie pentru om sursă de hrană,
produc oxigenul necesar vieții, îi înfrumusețează
viața, îl ajută la construirea uneltelor și a locuințelor, sunt o sursă de inspirație în artă. Plantele medicinale sunt folosite în vindecarea bolilor.
Ca și plantele, animalele furnizează oamenilor
hrană și alte produse. Unele constituie sprijin în
muncă, în transport, altele îl apără, îl salvează din
situații periculoase, îi țin companie.
Plantele și animalele, la fel ca omul, au nevoie de
un mediu de viață nepoluat.
Un mediu poluat poate duce la dispariția plantelor și a animalelor.

1. Lucrați în grup. Formați 6 grupe. Fiecare grupă alege una dintre temele de mai jos.
Informați-vă și realizați un afiș folosind texte și desene. Expuneți lucrările în clasă.
y Plantele, ca hrană zilnică
y Plante ornamentale
y Plantele, ca sursă de oxigen (respirație)
y Plantele, ca adăpost (locuință)
y Plantele, ca medicament
y Plantele, ca sursă de inspirație în artă
2. Lucrați în perechi. Discutați despre activitățile în care omul este ajutat de animale.
Găsiți și alte situații în care animalele sunt alături de oameni.

3. Lucrați în grup. Grupați-vă câte 4. Discutați despre importanța pădurilor pentru oameni. Ce pot
face copiii pentru a proteja pădurile? Prezentați
ideile voastre colegilor. Alegeți cele mai potrivite soluții.
4. Joc de rol. Formați grupe de câte trei elevi. Fiecare elev va avea unul dintre roluri: plantă, animal, om. Realizați un dialog în care să evidențiați
importanța fiecăruia pentru un mediu sănătos.
Prezentați-l în fața clasei.

Ce ai învățat?
1. De ce sunt importante plantele
și animalele în viața oamenilor?
2. Există plante și animale care pot
pune viața omului în pericol?
Explică răspunsul tău.

Mesaj pentru tine
Oricine salvează o viață,
salvează întreaga lume!

Raporturile noastre cu animalele și plantele

Aplică

FILĂ DE PROIECT
1 Realizați o listă cu cele mai
folosite plante în alimentația
voastră.
2 Scrieți un text, de 5-6 enunțuri, în care să prezentați
viața animalelor într-o grădină zoologică.
3 Realizați un afiș cu tema:
Plantele, sursă de oxigen
pentru om.
4 Căutați curiozități despre
plante și animale și realizați
un pliant.
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Atitudini față de plante și animale
Descoperă!
Identifică atitudinile oamenilor din imaginile de mai jos.
Folosește și lista de cuvinte de sub imagini.

atenție, neatenție, grijă, nepăsare, delicatețe, brutalitate, compasiune*,
lipsă de compasiune, curaj, frică, respect, lipsă de respect, iubire, ură
*compasiune – înțelegerea suferinței cuiva.

Spune-ți
părerea!
y Cum crezi că le-ar plăcea
animalelor și plantelor
să te comporți cu ele?
y Consideri că poți contribui
și tu la protejarea unor
plante sau a unor animale?
Explică răspunsul tău.
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Află
Pentru a păstra echilibrul naturii, oamenii
trebuie să prețuiască, să ocrotească și să respecte întreaga lume vie, să manifeste față de
aceasta grijă, dragoste, compasiune.
Există însă și plante otrăvitoare sau animale
care pun viața omului în pericol. Acestea trebuie cunoscute și evitate.
Unele specii de plante și animale au dispărut
în urma acțiunilor oamenilor, iar altele sunt pe
cale de dispariție și sunt protejate de lege.

1. Citește cu atenție textul și răspunde la întrebări.
Hamham aparținea băiețelului unei celebre actrițe de cinema. Cu
toate că avea doar câteva luni, călătorise cu stăpânii lui prin multe
țări. Pentru micul său stăpân, Hamham era o jucărie cu care se distra
atunci când se plictisea. Deseori îl lăsa singur, închis într-o cameră
de hotel. Nu e de mirare, deci, că odată, când ușa camerei rămase
deschisă, Hamham folosi prilejul și fugi puțin pe-afară.
(după Cuțu Hamham, de F. Sahling)

y De ce crezi că a fugit Hamham? Ce ar fi vrut Hamham să primească de la stăpânul lui?
2. Desenează pe o foaie următoarea schemă. Scrie cuvintele date la locul potrivit.
Completează cu un desen. Adaugă foaia în portofoliul personal.
bunătate, afecțiune, dragoste,
grijă, atenție, neglijență, neatenție,
ură, răutate, curaj, respect, invidie,
brutalitate, blândețe, nepăsare,
milă, compasiune, generozitate

Raporturile noastre cu animalele și plantele

Aplică

3. Lucrați în perechi. Imaginează-ți că ești martor la situațiile date. Ce ar trebui să faci?
Discută cu un coleg și argumentați alegerile voastre.
y Ești pe stradă. Un câine scapă din lesă și atacă un trecător.
y Familia ta împreună cu o altă familie merg la picnic într-o pădure. Unul dintre membrii
grupului aruncă resturile alimentare și recipientele de plastic în pădure.
y La o plimbare prin parc întâlnești o rândunică rănită.

Ce ai învățat?

FILĂ DE PROIECT

Completează cadranele pe baza celor aflate
în lecția de azi.
Am învățat despre ...

Nu sunt de acord să ...

Voi proteja ...
pentru că ... .

Mi-aș dori ca toți
oamenii ... .

Mesaj pentru tine
Natura e casa ta,
iar în natură ești acasă.

Pregătiți materiale
pentru campania
Și nouă ne pasă!
Grupele 1 și 2
Realizați afișe
cu îndemnuri pentru
protejarea animalelor.
Grupele 3 și 4
Realizați pliante
cu îndemnuri pentru
protejarea plantelor.
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UNITATEA 4

Prieteni necuvântători
Descoperă!
Lucrați în grup. Formați două grupe. Fiecare grupă rezolvă una
dintre cerințe.
A. Citește y Gândește y Comunică
Stăpânul unui câine însoțitor a declarat într-un interviu că acesta se afla la plimbare cu fiul său în vârstă de patru ani, când un șofer neatent a trecut pe culoarea roșie a semaforului. Patrupedul a reușit să salveze viața copilului în ultima clipă, dar a
fost lovit de mașină. Câțiva dintre martorii aflați la locul accidentului s-au grăbit să îi
acorde primul ajutor băiețelului căzut la pământ. Până în momentul în care copilul
a ajuns în brațele mamei, câinele, deși rănit, a stat alături de băiețel. Cei trei membri
ai familiei s-au grăbit să își ducă credinciosul animal la o clinică veterinară.

y Ce însușiri dovedește câinele prin comportamentul său? Dar familia față de câine?
B. Observă y Gândește y Comunică

y Care crezi că este rolul animalelor din imagini în viața oamenilor de lângă ei?

Spune-ți părerea!
y Crezi că între animale și stăpânii
lor se stabilesc relații de afecțiune și atașament reciproce?
y Cunoști situații asemănătoare
cu cele prezentate?
Povestește.
y Între plante și om se pot
stabili astfel de relații?
Explică răspunsul tău.
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Află
Omul trebuie să îngrijească și să ocrotească
plantele și animalele, deoarece fac parte din
viața lui.
În semn de respect și prețuire pentru natură,
oamenii sărbătoresc în fiecare an:
y Ziua Internațională a Pădurilor – 21 martie
y Ziua Planetei Pământ – 22 aprilie
y Ziua Internațională a Plantelor – 18 mai
y Ziua Mondială a Animalelor – 4 octombrie

1. Privește imaginile. Răspunde la întrebări:
y Ce se întâmplă cu animalele din imagini?
y Ce pot face oamenii pentru a îmbunătăți viața
animalelor domestice și a celor sălbatice?
Prezintă soluțiile colegilor.
2. Realizează o foaie de portofoliu cu una dintre temele: Un copil și o plantă; Un copil
și un animal. Folosește texte și desene. Prezintă colegilor lucrarea ta.
3. Lucrați în perechi. Formulați argumente PRO și CONTRA, pornind de la afirmația dată.
Plantele și animalele oferă fără să aștepte recompensă.
y Comparați argumentele voastre cu ale colegilor.
4. Formați șase grupe. Trageți la sorți sarcina de lucru pentru fiecare grupă, prin rostogolirea unui cub/zar. La final, produsele realizate vor fi afișate în clasă. Analizați lucrările
colegilor printr-un tur al galeriei.
y Descrie o plantă sau un animal important pentru om.
y Compară acțiunile de îngrijire ale animalelor cu cele ale plantelor.
y Analizează următoarea afirmație: Plantele și animalele periculoase
pentru om trebuie distruse.
y Argumentează într-un text,
FILĂ DE PROIECT
de 5-6 enunțuri, cum pot influența
plantele sau animalele viața omului.
Realizați colaje pe foi A4.
Aplică:
realizează
un
colaj
în
care
să
y
1 Căutați articole și imagini
înfățișezi acțiuni ale omului în îngrijirea
(în ziare, reviste, pe internet)
plantelor sau a animalelor.
care să prezinte acțiuni pozitive
y Compune câte o ghicitoare despre
ale oamenilor față de plante.
plante și animale.
2 Realizați un colaj despre animalele
Ce ai învățat?
preferate (creații proprii, desene,
fotografii, proverbe, simboluri).
1. Cum ar fi viața omului fără existența
plantelor și animalelor?
3 Căutați articole și imagini care
2. Ce zile în calendar sunt destinate
să prezinte acțiuni ale oamenilor
plantelor și animalelor?
pentru ca viața animalelor să fie
mai bună.
Mesaj pentru tine
4 Realizați un colaj despre plantele
preferate (creații proprii, desene,
Trăiește în armonie cu întreaga
fotografii, informații, proverbe,
natură și vei fi fericit!
simboluri).

Raporturile noastre cu animalele și plantele

Aplică
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UNITATEA 4

RECAPITULARE
1. Completează pe caiet enunțurile.
y Plantele și animalele au ... la viață.
y Alături ... , animalele și plantele fac parte din ... înconjurător.
y Anumite specii ... și ... au dispărut în urma acțiunilor oamenilor, iar unele sunt pe
cale de dispariție. Acestea sunt ... de ... .
2. Activitate pe grupe
Concurs-joc AȘA DA/AȘA NU.
Formați cinci grupe. Membrii grupei nu au voie să vorbească între ei. Se vor înțelege
din priviri. La citirea enunțurilor de către profesor, elevii vor ridica: la acțiune pozitivă,
AȘA DA – o singură mână; și la acțiune negativă, AȘA NU – cele două mâini. Răspunsul
corect se punctează cu 10 puncte, răspunsul incorect cu 0 puncte.
a) David împreună cu familia participă la
d) Familia Dariei s-a hotărât să adopte
o acțiune de strângere a deșeurilor din
un câine dintr-un adăpost pentru
pădurea din apropierea localității lor.
câini abandonați.
b) Primarul unei comune a hotărât
e) Astăzi tatăl meu participă la o vânăsă amplaseze în localitate pubele
toare de mistreți, pentru că este peripentru reciclarea gunoaielor.
oada legală de vânătoare.
c) Un sătean a lovit un cal pentru că
f) Ursul care ataca animalele din gosponu putea să tragă căruța încărcată
dăriile unui sat de munte a fost ucis
cu lemne.
de un localnic.
3. Lucrați în perechi. Imaginați-vă că plantele și animalele ar trimite o scrisoare oamenilor. Ce ar putea scrie? Redactați o astfel de scrisoare în numele lor și citiți-o în fața clasei.
4. Observă imaginile și răspunde la întrebări.

y Ai văzut, în apropierea casei tale sau în excursii,
astfel de imagini? Povestește!
y Ce s-a întâmplat cu pădurea?
y Ce urmări ar putea avea tăierea masivă a copacilor?
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Comuna Peștera, din județul Constanța, a fost locul
unei acțiuni de plantare. Pe o ceață densă, au fost plantați
7500 de puieți de salcâm, pe o suprafață de 1,5 hectare.
Comuna Peștera a fost anul trecut afectată de inundații,
iar în acest an au apărut mici alunecări de teren de pe
versanții dealurilor înconjurătoare.

y Cunoști și tu situații asemănătoare? Ai participat vreodată la o acțiune de plantare de
copaci? Povestește.
6. Scrie literele imaginilor care prezintă atitudini corecte ale oamenilor în raport cu protejarea mediului.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Raporturile noastre cu animalele și plantele

5. Citește textul și rezolvă cerințele.

7. Scrie un text, de 5-7 enunțuri, pe baza imaginilor de la exercițiul 6, care ilustrează comportamente de protejare a mediului, și a enunțului de mai jos. Găsește un titlu potrivit.
Sănătatea mediului în care trăim este responsabilitatea noastră.

Portofoliu:
Verificați piesele din portofoliu realizate în această
unitate de învățare. Fiecare elev va avea în vedere:
y să aibă toate piesele propuse pe parcursul unității de învățare;
y să fie respectată cerința în fiecare caz;
y să completeze/să îmbunătățească filele
de portofoliu, dacă este cazul.

Proiect:
Prezentați produsele lucrate în proiectul unității
de învățare. Discutați despre realizarea proiectului, ajutându-vă și de următoarele întrebări:
y Au fost respectate cerințele?
y Ce ți-a plăcut să lucrezi cel mai mult?
y Ce a fost dificil de realizat?
y Ce ai fi putut să faci diferit?
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UNITATEA 4

EVALUARE
Citește cu atenție cerințele, apoi rezolvă folosind ceea ce ai învățat în Unitatea 4.
1. Notează pe caiet cu A afirmațiile adevărate și cu F pe cele false.
a) Omul are nevoie de plante și animale.
b) Plantele și animalele nu mențin echilibrul în natură.
c) Pădurea ajută la oxigenarea aerului.
d) Plantele medicinale ajută la menținerea sănătății oamenilor.
e) Animalele sălbatice periculoase nu au dreptul la viață.
f) Prin plantarea unor copaci poluăm aerul.
2. Găsește în careu patru comportamente pozitive față de animale și plante.
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3. Desenează pe caiet o schemă asemănătoare celei de mai jos.
Completează cu patru enunțuri despre protejarea animalelor și a plantelor.
_________________
_________________

_________________
_________________
PROTEJARE
ANIMALE/PLANTE

_________________
_________________

_________________
_________________

VERIFICĂ ȘI EVALUEAZĂ!
Apreciază ce calificativ meriți după ce discutați în clasă, cu profesorul, rezolvarea corectă.
Suficient
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Bine

Foarte bine

1 2 afirmații notate corect

3-4 afirmații notate corect

5-6 afirmații notate corect

2 2 comportamente pozitive

3 comportamente pozitive

4 comportamente pozitive

3 2 enunțuri corecte

3 enunțuri corecte

4 enunțuri corecte

Nu uita să completezi Fișa de observare a comportamentului (pagina 80) pentru activitatea din această
unitate de învățare. Analizează ce s-a modificat față de fișele anterioare.

5

UNITATEA 5

RAPORTURILE NOASTRE
CU CEILALȚI OAMENI

1.
2.
3.
4.
5.

Familia
Grupul de prieteni
Grupul de joacă
Grupul de învățare
Reguli ale grupurilor mici

 Ce vei afla?
Informații despre grupurile mici din care facem parte (familia,
grupul de prieteni, grupul de joacă și de învățare) și despre
relațiile dintre membrii acestora, care sunt regulile pe care le
respectăm în cadrul grupurilor, ce drepturi și ce îndatoriri avem.
 Cum vei lucra?
Singur, în perechi, în grupuri mici sau împreună cu toți
ceilalți colegi.
 De ce este important să afli despre grupurile din care faci parte?
Pentru că tu ești în permanență în mijlocul unui grup sau al altuia
și este important să știi cum să te comporți și cum să relaționezi
cu ceilalți.
 Cum vei demonstra ceea ce ai învățat?
Vei răspunde la întrebări, îți vei spune părerea, vei lucra
la proiectul unității.

PROIECT
Eu între ceilalți
y Rezolvă cerințele de la rubrica
Filă de proiect a fiecărei lecții.
y Organizează cum dorești
produsele obținute, ca să
le prezinți colegilor la final.
y Pe parcurs, te poți sfătui
cu ceilalți colegi în legătură
cu ce aveți de făcut.

COMPETENȚE SPECIFICE: 1.3., 2.3., 3.1., 3.2., 3.3.
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UNITATEA 5

Familia
Descoperă!
Citește cu atenție fragmentele de mai jos, apoi
discută cu ceilalți colegi pe baza întrebărilor date.
Și eu eram vesel ca vremea cea bună și
sturlubatic* și copilăros ca vântul în tulburarea sa.
Și mama, care era vestită pentru năzdrăvăniile sale, îmi zicea cu zâmbet uneori,
când începea a se ivi soarele dintre nori
după o ploaie îndelungată: „Ieși, copile cu
părul bălan, afară și râde la soare, doar s-a
îndrepta vremea“ și vremea se îndrepta
după râsul meu...
Știa, vezi bine, soarele cu cine are de-a
face, căci eram feciorul mamei...
(Amintiri din copilărie, Ion Creangă)
*sturlubatic – neastâmpărat, zvăpăiat.

— Tată-moșule, zise fetița, de ce zboară
păsările?
— Fiindcă au aripi, răspunse bătrânul,
sorbind-o din ochi.
— Da’ rațele n-au aripi? Ele de ce nu
zboară?
— Zboară, zise băiatul, dar pe jos.
Bătrânul cuprinse într-o mână pe fată
și în cealaltă pe băiat.
— O, voinicii moșului!…
Și zâmbi pe sub mustăți, și îi privi cu
atâta dragoste, că ochii lui erau numai lumină și binecuvântare.
(Bunicul, Barbu Ștefănescu Delavrancea)

y Despre ce persoane este vorba în fiecare fragment?
y Ce sentimente sunt între persoanele prezentate în fiecare fragment?
y Care sunt persoanele cele mai importante pentru un copil?

Spune-ți părerea!
y Crezi că un om poate trăi singur? Motivează răspunsul tău.
y Ai putea trăi fără familia ta?
y Ce sunt părinții pentru tine?
Dar bunicii?
y Ce simți pentru ceilalți membri
ai familiei tale?
y De ce crezi că este importantă
familia pentru un copil?
y Cine are drepturi în familia ta?
Dar îndatoriri (responsabilități)?
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Află
Omul nu poate trăi singur, izolat. De aceea, de-a lungul vieții, face parte din diferite
grupuri: familie, grupul de joacă, de învățare
etc. Membrii unui grup au interese comune.
Primul grup din care face parte un om este
familia. Aici, copilul învață să vorbească, să
meargă, să aibă grijă de el, să se poarte cu
ceilalți. Între membrii familiei există relații
bazate pe afecțiune/dragoste, respect, încredere, întrajutorare, colaborare etc.
Membrii familiei au drepturi și îndatoriri.

1. Lucrați în perechi. Ce activități comune sunt preferate în familia voastră? Sunt diferențe între cele două familii? De ce?
Discutați între voi, apoi completați o diagramă Venn.

Activități
preferate
numai de
familia A

Activități
preferate
de ambele
familii

Activități
preferate
numai de
familia B

2. Scrie în caiet explicațiile următoarelor cuvinte:
bunic, bunică, mătușă, unchi, văr/verișoară, străbunici.
Câți membri pe care îi cunoști are familia ta? Realizează o schemă pe o foaie cu numele
fiecăruia și gradul de rudenie (mamă, frate, unchi, bunică etc.). Poți completa cu desene
sau fotografii. Pune foaia în portofoliul personal.

Raporturile noastre cu ceilalți oameni

Aplică

3. În articolul 18 din Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului se precizează că
Părinții sunt principalele persoane responsabile pentru creșterea copilului.
y Care sunt îndatoririle părinților? Dar ale copiilor?
y Scrie aceste îndatoriri în caiet, pe două coloane.
4. Joc de rol. În grupuri mici, imaginați-vă diferite
situații ce pot apărea într-o familie. Cum se rezolvă?
Discutați, apoi prezentați colegilor soluțiile voastre
într-o mică scenetă.
De exemplu: Mă cert cu sora mea mai mare.
Ce face mama?

Ce ai învățat?
1. De ce grupurile sunt importante pentru un om?
2. Care sunt relațiile care se stabilesc între membrii
familiei?

Mesaj pentru tine
Familia este o frânghie ale cărei noduri
nu se desfac niciodată.

FILĂ DE PROIECT
Realizați o Carte
a familiilor noastre.
Fiecare elev va realiza pe
o foaie Portretul familiei
mele, care va conține:
membrii familiei, de ce
este fiecare important,
care sunt motivele
pentru care ține la
fiecare dintre aceste
persoane.
Legați foile într-o
carte a clasei. Faceți
o copertă potrivită.
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UNITATEA 5

Grupul de prieteni
Descoperă!
y Observă și descrie imaginile.

y Prin ce se aseamănă grupurile de
persoane prezentate în imagini?
y Ce anume le face pe aceste persoane
să fie împreună?

Copiii au dreptul de a se asocia sau de a înființa grupuri sau organizații și au dreptul de a se întruni cu alți copii, atât timp cât prin
aceasta nu pun în pericol drepturile altora.
(art. 15, Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului)

Spune-ți părerea!
y Atunci când este vorba despre prietenie, fetele și băieții ar trebui să se
comporte diferit?
y Cât durează o prietenie? De cine
depinde rezistența în timp a acesteia? Motivează.
y Ce simți pentru prietenii tăi?
y Cum îți alegi prietenii?
y De ce ai nevoie de prieteni?
y De unde știi că o persoană este prietenă cu tine?
y Ce drepturi și îndatoriri ai în grupul
de prieteni?
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Află
Grupul de prieteni este format din
persoane care au pasiuni, preferințe, preocupări comune. Între aceste persoane
se stabilesc relații de prietenie bazate
pe respect, încredere, cinste, ajutor reciproc, înțelegere, toleranță.
Între prieteni apar sentimente de afecțiune, stimă, compasiune etc.
Spre deosebire de familie, pe care nu
o putem alege, prietenii ni-i alegem singuri. Trebuie să fii atent ce fel de prieteni
îți faci!

1. Gândește-te la relațiile pe care le ai cu prietenii tăi. Povestește colegilor despre felul în
care te simți când ești împreună cu aceștia.

bucurie
veselie

încântare
mulțumire

încredere

2. Gândește-te la trei situații în care îți poți ajuta prietenii. Cum te simți? Ce mai poți face
pentru a fi sigur că se rezolvă situația? Completează, în caiet, o schemă după modelul
de mai jos:
Ajutorul oferit

Cum mă simt?

Ce aș mai putea face?

Îmi ajut prietenul atunci
când se accidentează.

Mă simt util.

Dacă situația este gravă,
chem un adult.

3. Gândește-te la grupul tău de prieteni. În caiet, completează un tabel asemănător.
Jocuri ale grupului

Raporturile noastre cu ceilalți oameni

Aplică

Cartea preferată
Activitatea sportivă practicată în grup
Tipul de muzică preferat
Emisiuni preferate
Subiecte de discuție
Pasiuni comune
Evenimente pe care le petreceți împreună

4. Completează cadranele, în caiet, bazându-te pe ce ați
discutat la lecție.
Drepturile mele în grupul
de prieteni

Responsabilitățile mele
în grupul de prieteni

Reguli în grupul de prieteni

Cred că prietenii apreciază
la mine: …
… .

Ce ai învățat?
1. Ce se înțelege prin prieten bun?
2. Ce regulă consideri că este cea mai importantă
în grupul de prieteni?

Mesaj pentru tine
Prietenul adevărat este acela care te sfătuiește
spre bine, nu cel care îți laudă toate nebuniile.

JOC DE ROL
Faci cunoștință cu un
copil. Ți-ai dori să fiți
prieteni.
y Cum procedezi?
y Prietenii tăi cum
reacționează?
FILĂ DE PROIECT
Portretul celui mai
bun prieten al meu.
Scrie un text
în care să îl descrii,
apoi completează
cu un desen sau
cu fotografii.
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UNITATEA 5

Grupul de joacă
Descoperă!

Poți face parte
din mai multe
grupuri de
joacă?

Ce relații se
stabilesc între
participanții
la joc?

Ce reguli de
comportament trebuie
respectate în timpul
oricărui joc ?

Când te joci?
Unde te joci?
Ce jocuri
cunoști?

Cu cine
te joci?

Lucrați în grup. Grupați-vă câte
patru. Găsiți răspunsuri la întrebările
din copacul ideilor. Formulați și alte
întrebări asemănătoare, ca să aflați
cât mai multe lucruri despre joacă
și jocuri. Comparați cu ce au lucrat
colegii voștri.

Spune-ți părerea!
y Este jocul o activitate importantă în viața ta? Argumentează.
y Preferi să te joci singur sau cu
altcineva? Explică răspunsul tău.
y Care este jocul tău preferat?
De ce?
y Crezi că este nevoie de reguli ale
jocurilor? Explică răspunsul tău.
y Crezi că părinții tăi pot participa
la jocurile tale?
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Află
Grupul de joacă poate fi format din copii de vârste apropiate, care au preferințe și preocupări comune. Din acest tip de
grup pot face parte frații, colegii, prietenii,
vecinii etc.
Toți participanții la joc ar trebui să cunoască și să respecte regulile jocului.
Relațiile pe care se bazează buna desfășurare a jocului sunt cele de respect, colaborare, ajutor reciproc, competiție etc.

1. Lucrați în perechi. Discutați pornind de la textul dat.
Orice copil are dreptul la odihnă și la timp liber, dreptul de a se juca și a practica activități recreative proprii vârstei sale. (art. 31, Convenția pentru Drepturile Copilului)

Împărtășiți cu alți colegi ideile voastre.
2. Reprezintă printr-un desen, pe o foaie A4, articolul de la exercițiul 1. Adaugă foaia la
portofoliul personal.
3. Lucrați în perechi. Formulați argumente PRO sau CONTRA pentru fiecare dintre afirmațiile de mai jos.
y Respect regulile jocului.
y Îmi impun punctul de vedere.
y Îi ajut pe ceilalți membri.
y Sunt de acord cu sugestiile altora.
y Evit conflictele.
y Vreau să fiu mereu câștigător.
y Părăsesc grupul când nu-mi convine ceva.
y Dacă nu sunt conducătorul jocului, nu mai joc.

Raporturile noastre cu ceilalți oameni

Aplică

4. Citește cu atenție situațiile date. Scrie ce ai face în fiecare caz.
Argumentează acțiunile tale.
y Un nou membru vrea să se alăture grupului tău de joacă.
y În timpul jocului, unul dintre coechipieri se accidentează.
y Unul din membrii grupului nu respectă regulile.
FILĂ DE PROIECT
y Un vecin te invită la un joc despre care nu știi nimic.
5. Lucrați în grup. Formați grupe de 4-5 elevi.
Inventați un joc și stabiliți regulile jocului, locul unde se
poate juca, numărul de participanți, materiale necesare
etc. Găsiți-i un nume. Prezentați-l celorlalți colegi.

Ce ai învățat?
1. Ce trebuie să faci într-un grup de joacă?
2. Care sunt relațiile care se stabilesc între membrii
unui grup de joacă?

Mesaj pentru tine
Să nu te dezveți de joaca luminoasă a copilăriei, aceasta este începutul cunoașterii.

Discută cu părinții
sau cu bunicii tăi și află
ce jocuri practicau ei
în copilărie și regulile
acestora.
Scrie pe o foaie două
jocuri care ți s-au părut
mai interesante.
Realizați o culegere de
jocuri la nivelul clasei,
care să cuprindă atât
jocurile mai de demult,
cât și jocurile realizate
la exercițiul 5.
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UNITATEA 5

Grupul de învățare
Descoperă!
Observă și descrie imaginile.

y Unde se află persoanele ilustrate în imagini?
y Ce activități desfășoară?

Spune-ți părerea!
y Vii cu plăcere la școală?
Explică răspunsul tău.
y De ce vin copiii la școală?
y Cum te simți în clasa
din care faci parte?
Explică răspunsul tău.
y Ce crezi că ar trebui îmbunătățit
în clasa ta sau în grupul de elevi
ai clasei?
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Află
Grupul de învățare este format din copii
de vârste apropiate care au scopuri și interese comune.
Elevii unei clase formează un asemenea
grup. Alte grupuri de învățare se pot forma
pe baza aptitudinilor copiilor (cursuri de
informatică, de limbi străine, de arte etc.).
Între colegi se stabilesc relații de cooperare, de prietenie, de competiție, dar și de
respingere și conflict, uneori.

1. Lucrați în perechi. Discutați despre clasa voastră, pornind de la întrebările date.
y Care sunt activitățile din clasă la care participi cu plăcere?
y Ce alte activități ți-ar plăcea să desfășori împreună cu colegii tăi?
2. a) Gândește-te la ce înseamnă pentru tine a fi coleg
bun. Scrie pe post-it-uri caracteristici ale unui coleg
bun, pe fiecare post-it, o caracteristică.
b) Realizați la tablă un grafic al caracteristicilor cu ajutorul post-it-urilor. Care sunt primele trei caracteristici
nominalizate cel mai mult de elevii clasei?
3. Pentru fiecare dintre situațiile date, alege comportamentul care te reprezintă sau care
se potrivește clasei tale.
La începutul clasei a III-a, în clasa ta
au mai venit doi elevi: un băiat și o fată.
Băiatul este de naționalitate turcă, iar
fetița de naționalitate chineză. Ei vor fi
colegii tăi.

y Cum procedezi?
a) Aștepți să vezi cum se comportă
ceilalți colegi și faci același lucru.
b) Îi ajuți să se integreze în grup.
c) Îi ignori pentru că nu au aceeași
naționalitate ca tine.

Raporturile noastre cu ceilalți oameni

Aplică

În școală ta are loc un concurs
„Prietenii naturii”, la care pot
participa toate clasele din școală.
Pentru participare va trebui să
realizați un afiș.

y Cine va decide cum va arăta produsul
final și ce responsabilități are fiecare?
a) profesorul clasei;
b) cei mai buni elevi la învățătură;
c) toți elevii în urma negocierii din clasă.
y Discutați în grupul clasei despre
alegerile voastre.

Ce ai învățat?
1. Care sunt relațiile care se stabilesc între membrii unui
grup de învățare?
2. Cine stabilește regulile de comportare a elevilor în clasă?
FILĂ DE PROIECT

Mesaj pentru tine
Puterea minții vine prin învățare.

Descrie un eveniment
important la care ai
participat împreună
cu colegii tăi.
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UNITATEA 5

Reguli ale grupurilor mici
Descoperă!

Ai deja un prieten foarte bun, cu care îți
place să te joci, dar te împrietenești și cu
alt copil. Primul prieten nu este de acord.
Își dorește să fiți doar voi doi și să nu împărțiți jocurile și jucăriile cu nimeni.

Jucați tot felul
de jocuri. În grupul
vostru de prieteni,
este o persoană care
câștigă întotdeauna,
iar tu pierzi mereu.
Te superi și nu mai
vrei să te joci.

În pauză v-ați
jucat în curtea
școlii. Fiind mai
concentrat la joc,
prietenul tău te-a
lovit din greșeală
cu mingea.

y Lucrați în grup. Scrie o listă cu posibile rezolvări ale problemelor de mai sus.
y Ce reguli ar trebui respectate pentru rezolvarea acestora?

Spune-ți părerea!
y Ai trecut și tu prin una din
situațiile descrise mai sus?
Cum s-a rezolvat?
y Ce reguli se respectă în
familia ta? Dar în grupul
tău de prieteni?
y Cum crezi că ar arăta lumea
dacă oamenii ar respecta
regulile și ar rezolva
problemele cu calm
și cu înțelepciune?
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Află
P t relații cât mai armonioase în cadrul
Pentru
unui grup, este necesar să se stabilească anumite reguli. Acestea se discută, apoi sunt aprobate
și respectate de toți cei din grup. Lipsa regulilor
poate crea conflicte sau neînțelegeri.
Toate persoanele din grup ar trebui să fie preocupate de respectarea regulilor și să discute cu
ceilalți în cazul în care apar situații neplăcute,
pentru a găsi soluții potrivite.
În cadrul unui grup, toate persoanele au aceleași drepturi. Oricărui drept îi corespund și
îndatoriri.

1. Dă exemple de probleme/dificultăți pe care le-ai avut în grupurile din care faci parte
și spune ce soluții ai găsit pentru rezolvarea lor.
2. Scrie pe o foaie ce reguli ar trebui respectate în fiecare situație de mai jos. Pune foaia
în portofoliul personal.

La o petrecere

La cercul de pictură

La locul de joacă

3. Lucrați în grup. Împărțiți în 4-5 grupuri mici, discutați despre regulile ce trebuie respectate în clasă. Alegeți împreună două care vi se par cele mai importante. Prezentați-le celorlalți colegi. Supuneți la vot și realizați un set de 8-10 reguli ale clasei.

Raporturile noastre cu ceilalți oameni

Aplică

4. Lucrați împreună. Realizați pe o foaie un regulament al clasei care să aibă următoarea
structură:
Regulamentul clasei
DREPTURI

ÎNDATORIRI

RECOMPENSE*

SANCȚIUNI**

*recompensă – răsplată;
**sancțiune – urmare/pedeapsă în cazul nerespectării regulilor.

y Negociați la nivelul clasei ce scrieți în fiecare coloană.
5. Există reguli speciale în grupurile din care faci parte pentru situațiile de epidemie/pandemie? Spune câteva exemple. De ce trebuie să le respectăm? Ce urmări are nerespectarea lor?

Ce ai învățat?
1. De ce trebuie respectate reguli într-un grup?
2. Ce drepturi și îndatoriri ai în grupurile din care faci
parte?

Mesaj pentru tine
Regulile sunt făcute pentru a fi respectate!

FILĂ DE PROIECT
Desenează
sau povestește
în scris un drept
și o îndatorire a ta
în cadrul unui grup
din care faci parte.
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UNITATEA 5

RECAPITULARE
1. Completează enunțul dat pentru fiecare dintre grupurile din care faci parte.
În familie/În grupul de ... , eu ... , ... .
y Ascultă și enunțurile colegilor. La ce a ales fiecare să se refere?
2. Completează pe caiet un tabel asemănător cu cel dat.
Familie

Grup
de joacă

Grup
de prieteni

Grup
de învățare

Regula care mi se pare cel
mai ușor de respectat
Regula care mi se pare cel
mai dificil de respectat

y Discutați în clasă despre alegerile voastre.
3. Citește cu atenție povestirea următoare și discută cu colegii despre mesajul ei:
În Grecia, cu foarte mulți ani în urmă, trăia un înțelept vestit pe nume Socrate.
Într-o zi, marele filosof, care era și profesor, s-a întâlnit cu un coleg, care i-a
spus:
— Socrate, știi ce-am auzit despre unul dintre elevii tăi?
— Stai o clipă, îl opri Socrate. Înainte să-mi vorbești despre elevul meu, să stăm
puțin și să ne gândim la ce ai de gând să-mi spui. Să vorbim despre Adevăr. Ești
absolut sigur că ceea ce vrei să-mi spui este adevărat?
— Nu, spuse omul. De fapt, doar am auzit despre el.
— Așadar, în realitate, tu nu știi dacă este adevărat sau nu. Acum să vorbim
despre Bine. Ceea ce vrei să-mi spui despre elevul meu este ceva de bine?
— Nu, dimpotrivă…
— Deci, a continuat Socrate, vrei să-mi spui ceva rău despre el, cu toate că nu
ești sigur că este adevărat?
Omul a dat din umeri, puțin stânjenit. Socrate a continuat:
— Totuși, ceea ce vrei să-mi spui despre elevul meu este de Folos cuiva?
— Nu…
— Ei bine, a concluzionat Socrate, dacă ceea ce vrei să-mi spui nu este nici
Adevărat, nici de Bine și nici măcar de Folos, atunci de ce să-mi mai spui?

y Urmărești Adevărul, Binele și Folosul în grupurile din care faci parte?
Explică și dă exemple.
y Spune sau scrie cel puțin trei asemănări și trei deosebiri privind felul
în care te comporți acasă, cu familia, și la școală, cu colegii.
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1. Colegii nu sunt de acord cu felul
în care s-a realizat împărțirea în
grupurile de lucru.

2. Există colegi care vor să facă
același produs.

3. Anumiți colegi lucrează
neglijent, în special când vine
vorba de decupat după contur,
de pictat, de asamblat etc.

4. Unii colegi au un ritm de lucru
mai rapid și alții mai lent.

y Împărțiți-vă în patru grupe. Fiecare
grupă are ca sarcină să găsească
cel puțin două soluții pentru fiecare
dintre problemele formulate mai sus.
Scrieți aceste soluții pe o coală albă.

Raporturile noastre cu ceilalți oameni

4. Imaginați-vă că lucrați împreună cu colegii câteva produse pentru clasa voastră.
Din păcate, au apărut situațiile de mai jos:

y Stabiliți un responsabil care va rămâne
pe loc, cu lista cu soluții. Ceilalți membri
ai grupului merg în vizită la celelalte
grupuri, pentru a afla alte soluții.
y Cu soluțiile nou-aflate se întorc
în grupul lor, apoi își completează
ideile. Se rețin soluțiile cele mai bune,
care pot preveni apariția conflictelor
în cadrul clasei.
5. Realizează un cvintet pornind de la cuvântul clasa. Dacă nu îți mai amintești structura
cvintetului, întoarce-te la informațiile de la pagina 11.

Portofoliu:
Verificați piesele din portofoliu realizate în această
unitate de învățare. Fiecare elev va avea în vedere:
y să aibă toate piesele propuse pe parcursul unității de învățare;
y să fie respectată cerința în fiecare caz;
y să completeze/să îmbunătățească filele
de portofoliu, dacă este cazul.

Proiect:
Prezentați produsele lucrate în proiectul unității
de învățare. Discutați despre realizarea proiectului, ajutându-vă și de următoarele întrebări:
y Au fost respectate cerințele?
y Ce ți-a plăcut să lucrezi cel mai mult?
y Ce a fost dificil de realizat?
y Ce ai fi putut să faci diferit?
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UNITATEA 5

EVALUARE
Citește cu atenție cerințele, apoi rezolvă folosind ceea ce ai învățat în Unitatea 5.
1. Asociază fiecare imagine cu eticheta potrivită.

A

B
a. familia

C

b. grupul de învățare

D
c. grupul de joacă

d. grupul de prieteni

De exemplu: B și d

2. Completează spațiile libere folosind cuvintele potrivite din paranteză.
Orice persoană face parte din cel puțin un ... . Este necesar să se stabilească
anumite ... pentru a exista relații cât mai armonioase în cadrul unui grup.
Grupurile din care poți face și tu parte sunt: ... , ... , ... , ... .
În cadrul unui grup, toți membrii au ... , dar și ... .
... din cadrul grupurilor pot fi de respect, de ajutor reciproc, de colaborare,
de competiție.
(drepturi, îndatoriri, relațiile, grup, reguli, grupul de joacă, familia, grupul de învățare,
grupul de prieteni)

3. Completează tabelul următor cu 3 drepturi și 3 îndatoriri pe care le ai la școală.
Drepturi

Îndatoriri

AUTOEVALUARE
Apreciază ce calificativ meriți după ce discutați în clasă, cu profesorul, rezolvarea corectă.
Suficient
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Bine

Foarte bine

1 1 asociere corectă

2 asocieri corecte

3 asocieri corecte

2 3 cuvinte așezate corect

4-6 cuvinte așezate corect

7-9 cuvinte așezate corect

3 2 exemple corecte

3-4 exemple corecte

5-6 exemple corecte

Nu uita să completezi Fișa de observare a comportamentului (pagina 80) pentru activitatea din această
unitate de învățare. Analizează ce s-a modificat față de fișele anterioare.

RECAPITULARE FINALĂ
1. Completează enunțurile în caiet.
y Sunt o persoană pentru că ... .
y Am grijă de lucrurile mele deoarece ... .
y Îmi place să am prieteni fiindcă ... .
y Dintre toate animalele, cel mai mult îmi place ... fiindcă ... .
y Cred că trebuie să ocrotesc natura deoarece ... .
2. Lucrați în grup.
Realizați rebusul în caiet, apoi completați-l sfătuindu-vă între voi.
1
2

E
I

3

J

4
5 A U
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

P

T
T

O

C

O

N

T

R

O

L

U

7
8

C
A

E

a recunoaște valoarea celorlalți;
a spune adevărul;
a nu da înapoi în fața provocărilor;
a lăsa realizările să vorbească despre tine;
a-ți stăpâni emoțiile și comportamentul;
a manifesta respect față de nevoile celorlalți;
a continua pe drumul ales, în ciuda
obstacolelor;
8. a duce la bun sfârșit orice sarcină.

3. Harta trăsăturilor morale. Gândește-te la trăsăturile morale despre care ai învățat
(bunătate, respect, sinceritate, curaj, modestie, încredere în sine), apoi completează în
caiet un tabel asemănător.
Trăsătura
morală
bunătate

Ce culoare
îi poți asocia?
verde

Ce element al
naturii îi asociezi?
albină

Proverb
Omul bun prețuiește bunătatea,
așa cum albina prețuiește floarea.

4. Autoportret. Realizează un autoportret, în care să menționezi:
– date personale, de identitate;
– trăsături morale care te caracterizează și fapte care le confirmă;
– grupurile din care faci parte și regulile pe care le consideri cele
mai importante în raporturile cu ceilalți.
y Alege forma de realizare: eseu (compunere), organizator
grafic, desen/colaj însoțit de text etc.
y Prezintă colegilor ce ai lucrat.
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5. Lucrați în perechi. Observați cu atenție fiecare imagine.
y De ce drept se bucură copiii în fiecare situație prezentată?
y Ce responsabilități (îndatoriri) au copiii în fiecare caz?

a.

b.

c.

d.

e.

f.

6. Lucrați în grup. Împărțiți-vă în echipe. Fiecare
echipă va avea de prezentat în fața celorlalți
un reportaj realizat în comunitate.
Propuneri de interviu:
– un membru al familiei care are o poveste
interesantă de viață;
– o persoană în vârstă din comunitate;
– un profesor din școala voastră;
– persoane care lucrează în diferite domenii,
având meserii interesante, vechi sau noi;
– colegi mai mari, care s-au remarcat prin
fapte ce pot fi model.
y Faceți o listă cu întrebările pe care vă gândiți să le adresați persoanelor
intervievate.
y Stabiliți rolurile în echipa voastră: reporter, fotograf, redactor.
y Transcrieți interviul sub forma unui articol. Expuneți articolele în clasă sau
strângeți-le într-o culegere de interviuri.
y Prezentați colegilor ce ați învățat de la persoana intervievată.
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EVALUARE FINALĂ
Citește cu atenție cerințele, apoi rezolvă folosind ceea ce ai învățat în acest an școlar.
1. Transcrie enunțurile în caiet, apoi apreciază-l pe fiecare
cu A (adevărat) sau F (fals).
y O persoană este orice ființă de pe Pământ.
y Bunătatea, respectul, sinceritatea și modestia
fac parte din bagajul de trăsături morale pozitive
ale unei persoane.
y Eu îmi dovedesc modestia spunând tuturor
ce lucruri am realizat și ce calificative am la școală.
y Într-un grup, membrii săi au interese și pasiuni
comune.
2. Completează enunțurile următoare în caiet.
a) Pentru că îi respect pe cei din jurul meu, când vorbesc cu ei ... .
b) Atunci când un coleg mă necăjește, cred că cel mai bine este să ... .
c) Când merg pe stradă și am în mână ambalajul biscuiților, eu ... .
d) Un fapt prin care arăt că respect natura este ... .
3. Numește grupul reprezentat în fiecare imagine. Pentru fiecare grup, notează o regulă
importantă pe care o respecți.

VERIFICĂ ȘI EVALUEAZĂ!
Apreciază ce calificativ meriți după ce discutați în clasă, cu profesorul, rezolvarea corectă.
Suficient

Bine

Foarte bine

1

2 enunțuri corecte

3 enunțuri corecte

4 enunțuri corecte

2

2 enunțuri corecte

3 enunțuri corecte

4 enunțuri corecte

3

numai recunoașterea
grupurilor/recunoaștere
parțială și o regulă

recunoașterea grupurilor
și două reguli

recunoașterea grupurilor
și toate regulile solicitate
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Oglinda orelor de Educație civică
y Desenați o oglindă pe o foaie A3. Împărțiți-o în șase „felii“, ca în desenul de mai jos.
Pe foi mici, colorate, notați:

Cel mai interesant
lucru învățat: …

Cel mai folositor
lucru învățat: …

Cel mai ușor de
înțeles a fost: …

Ceva ce mi-a plăcut
foarte mult: …

Cel mai greu de
înțeles a fost: …

Ceva ce nu mi-a
plăcut deloc: …

y Discutați cu colegii despre alegerile voastre.
FIȘA DE OBSERVARE A COMPORTAMENTULUI

Gândește-te la activitatea ta de pe parcursul unității de învățare. Citește cu atenție fiecare
comportament și bifează răspunsul care ți se potrivește cel mai bine. După completare,
verifică împreună cu profesorul tău dacă ai apreciat corect.
Comportamentul
Am dovedit interes în învățare
Am urmat instrucțiunile
Am lucrat individual
Am cerut ajutor când am avut nevoie
Când am greșit, am vrut să aflu cum pot să corectez
Am dus activitățile până la capăt
Mi-am spus părerea
Am cooperat cu ceilalți în activitățile de grup
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Niciodată

Uneori

Deseori

Întotdeauna

Manualul este prezentat
în variantă tipărită
și în variantă digitală.
Varianta digitală are un
conținut similar celei tipărite.
În plus, cuprinde o serie de
activități multimedia interactive
de învățare (exerciții interactive,
jocuri educaționale, animații,
filme, simulări).
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