
11

2. Harta respectului. Completează norişorii alegând cuvintele potrivite.

5. Respect si sunt respectat   

1. Bifează situațiile în care copiii sunt respectuoşi. Găseşte şi alte 
situaţii asemănătoare şi discută cu colegii despre ele.

,

RESPECT

MINCIUNA

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................
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6. Joc de rol: „Politețea“ şi 
„Punctualitatea“ merg la şcoală.

3. Alege personajele din poveşti care au câştigat respectul celor din jur.

5. Rebus 
A – B Fratele mai mare al politeții... 

1. Fata babei era ... . 
2. 4 + 2 = ...
3. Peter ..., spiriduşul isteț
4. ..., sora prinților transformați în lebede
5. Merele, perele şi strugurii sunt ... .
6. ... Încălțat 

4. Adevărat (A) sau fals (F)? „Mă respect pe mine.“ înseamnă... 

MĂ RESPECT PE MINE, ÎI RESPECT 
PE CEILALȚI ŞI SUNT RESPECTAT.

☐ Mă îmbrac curat.
☐ Am grijă de lucrurile mele.

☐ Am grijă de mine.                      
☐ Nu mă spăl zilnic.

Domnişoara 
„Politețe“

Domnul 
„Punctualitate“

1

2

5

6

3

4
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4. Comunicarea dincolo de cuvinte

1. Joc: Comunică fără cuvinte!  

2. Realizează un desen prin care să-i comunici colegului ce ți-a plăcut la mare.

3. Priveşte imaginile şi spune ce îţi comunică ele.
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4. După imaginile de mai jos, creează „Povestea Şoricelului“.

5. Repovesteşte peripețiile iezilor rezolvând labirintul.

1

2

3

4

EXISTĂ COMUNICARE DINCOLO DE CUVINTE.
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III. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor
specifice învăţării în context şcolar 

1. Cum si de la cine învat  

1. La orice vârstă, lucrurile noi pot fi aflate în moduri diferite.                                

, ,˘

3. Ordonează propoziţiile şi găseşte un titlu potrivit pentru textul obţinut. 

La şcoală, toţi elevii au fost ascultaţi şi doar el nu a ştiut lecţia.  

Acum este un elev fruntaş. 

A înţeles că a greşit şi nu a mai mers la şcoală cu temele neefectuate.

Ionuţ s-a jucat tot weekendul şi a uitat de lecţii şi de teme.

ASCULT VĂD CITESC

EXERSEZ ÎNTREB APLIC

SCRIU

REŢIN

REPET

ÎNŢELEG
CORECTEZ

2. Colorează activităţile care te ajută să înveţi.*                             

......................................................................
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5. Descoperă mesajul.                            6. Ce ai învăţat de la fiecare?                            

7. Află unde merge Miruna.**                              

4. Explică!
„Când învăţ, calculatorul şi televizorul îmi pot fi prieteni sau duşmani.“                            

ÎNVĂȚĂTURA ESTE CEA MAI BUNĂ AVUȚIE.

* Li se cere elevilor să explice cum îi ajută aceste activităţi să înveţe.
** Învăţătoarea dă informaţii copiilor despre Palatul copiilor şi despre ceea ce pot în-

văţa acolo.

? şcoală

? familie

? vizita la muzeu

? păsările călătoare

? furnici

? albine

➙

➙

➙
Bibliotecă

Palatul copiilor

Muzeu
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5. Descurcă proverbele:

6. Târgul de meserii 
Găseşte şi tu câteva idei pentru organizarea (împreună cu colegii şi învă ță -

torul) a unui târg în care fiecare să prezinte meseria pe care ar vrea s-o urme ze 
când va fi adult.

 

 

* Cine poate contribui la asigurarea acestor lucruri? Ce puteți face voi, copiii?
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Învăţătura este pentru a învăţa.

Nu înveţi pentru şcoală, are preţ oriunde.

Niciodată nu este prea târziu din greşeli.

Învăţarea e ca aurul, cea mai bună avuţie.

Învaţă ci pentru viaţă.

Fiecare va avea 
standul său.

Ne vom îmbrăca cu: 
......................................
......................................
......................................

Ne vom aranja la stand 
(bancă) următoarele lucruri: 
................................................
................................................

Vom face câte o 
demonstraţie despre: 

......................................

......................................

......................................
Ne vom servi colegii cu: 
........................................
........................................
........................................
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