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2. Eu şi colegii mei  
1. Ştiu să număr! În clasa mea sunt... (Exemplu: 4 băieţi şateni, 3 copii cu ochi 

albaştri etc.)                                  

2. Atenţie la... nume!*

3. Blazonul personal

Îmi place... Sunt mândru...

Doresc... Pentru mine este 
important...

SUNT...SUNT...
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4. Să aflăm mai multe despre noi!
a) M-am născut...

b) Cântaţi: „Cine-i născut în ianuarie...“

5. Broşura**

SEMĂN CU ALŢII, DAR SUNT UNIC !

M
od

el
:

Cosmin Ionescu Familia:

Ana Ionescu (mama)

Cristian Ionescu (tatăl)

Alina Ionescu (sora)

Adresa:

bd. Metalurgiei, 
bl. S7, sc. B, et. 8, ap. 30
Bucureşti

*Se asociază numele fiecărui copil cu un gest – bătăi din palme, fluturarea mâinilor 
etc. Învăţătorul porneşte jocul făcând unul dintre gesturile stabilite. Copilul respectiv se 
ridică, îşi spune numele şi conduce jocul mai departe. Celui neatent i se dă o pedeapsă, 
iar învăţătorul continuă jocul.

**Broşura se poate realiza cu ajutorul părinţilor/învăţătorului. Copiii vor desena 
câte un simbol (o inimă, un fluture etc.) pe fiecare dintre broşurile colegilor, pe verso.
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3. Învăţ cum să mă protejez în orice situaţie !

1. Bifează şi descrie o situaţie în care ai avut nevoie de ajutor.

2. Joc de rol – Apel de urgenţă: 112*

3. Poster „Limbajul simbolurilor“ – lucrare colectivă**

4. Bifează substanţele utilizate în casă doar de către părinţi (interzise copiilor)!
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6. Ce poate păţi un copil neatent... (Discuție pe baza imaginilor)

7.  Învăţ să traversez strada corect! (activitate practică)****

5. Desenează şi alte semne întâlnite pe ambalajele substanţelor periculoase!***

*Învăţătorul le vorbeşte despre situațiile în care trebuie folosit apelul de urgenţă, explicând 
că oricine formează acest număr în glumă este pedepsit conform legii. Se corelează jocul de 
rol cu situaţiile dezbătute la exercițiul 1.

**Sunt pregătite din timp materiale decupate din broşuri, reviste, pentru realizarea 
posterului. Se poate completa şi cu desene ale copiilor.

***Învăţătorul îi ajută pe copii, în orele de Arte vizuale şi abilități practice, să realizeze 
etichete cu aceste semne, pe care părinții le pot aplica pe ambalajele corespunzătoare din casă.

****Se poate exersa pe stradă la începutul/sfârşitul orelor sau se amenajează în sala de 
clasă o trecere de pietoni din benzi late de hârtie albă. Un copil poate fi „semaforul“ şi schim-
bă culorile, ţinând în mână nişte cercuri cartonate (verde, roşu, galben). Ceilalţi sunt îndru-
maţi de un „agent de circulaţie“ echipat corespunzător.

La aceste activităţi pot fi invitaţi: un ofiţer ISU, medicul şcolii, un agent de la Poliţia Rutieră

ACCIDENTELE PÂNDESC LA TOT PASUL, 
DAR TREBUIE SĂ LE PREVIN !
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6. Jurnalul deşeurilor

1. Realizează un jurnal al deşeurilor.*

3. Colţul viu! Contribuie la ame-
najarea zonei verzi din clasa ta.**

*Învățătorul le explică elevilor necesitatea colectării selective şi îi implică pe copii şi pe 
părinţi în această activitate ce ar trebui să se desfăşoare atât la şcoală, cât şi acasă. În jurnal 
vor desena sticle, PET-uri, reviste, ambalaje de carton, becuri, baterii, aparate electrocasnice.

**Fiecare copil aduce la şcoală o floare (într-un ghiveci etichetat cu numele său) şi o 
îngrijeşte. Copiii pot pune şi boabe de grâu la încolţit şi, îndrumaţi de învățător, pot observa 
evoluţia plantelor.

RECICLEZ ȘI NATURA PROTEJEZ !

ZIUA DEŞEURI  COLECTATE
LUNI
MARŢI

MIERCURI
JOI

VINERI

2. Descoperă „darurile“ pădurii şi pune-le în cutia de cadouri!

II. LUMEA PLANTELOR     
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11. Să avem grijă de păsări

1. Ce ai simțit ascultând povestea „Rățuşca cea urâtă“ de H. C. Andersen?     

2. Găseşte cele cinci diferențe!                    

OCROTEȘTE PĂSĂRILE !

3. Continuă povestea!

4. Descoperă regula şi ajut-o pe Irina să ajungă cu mâncare la papagalul Coco.
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25. Prietenii apelor curate

2. Observă desenele şi discută cu colegii.

Reţine! Sărbătorim Ziua Apei pe 22 martie

3. Aşază silabele în ordine! Vei afla cum se mai numeşte planeta pe care trăim!

4. Completează desenul 
cu elemente care pot polua apa! 
Colorează apoi tabloul obţinut.

NE
PLA

BAS
AL TRĂ

TA

ECONOMISIM APA!

Oamenii 
folosesc 

apa...

1. Aşa DA…! Aşa NU…!
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