Unitatea I					

PERSOANA

1.1. Explorarea calităţii de persoană pe care o are orice om

1. CE ÎNSEAMNA SA FIM PERSOANE?
S ne amintim!

În lume există lucruri şi corpuri vii (oameni, plante, animale). Lucrurile nu sunt însufleţite, iar fiinţele au viaţă şi se
mişcă. Plantele au şi ele viaţă, dar nu se pot mişca.
Există tot felul de animale: mănâncă iarbă sau carne,
aleargă, se târăsc sau înoată; ele au diferite moduri de a comunica. Puţine au inteligenţă.
Dintre toate fiinţele de pe pământ, omul este cel mai
avansat. Gândește, simte și acționează, comunică, este creativ şi are personalitate. Acestea toate compun sufletul omului,
care îl face diferit de animale, plante, lucruri și care face din
fiecare om o persoană unică.

Citeşte cu atenţie textul, apoi rezolvă cerinţele.
Era o oglindă tare frumoasă: ovală, cu marginile strălucitoare… tocmai
o aduseseră părinţii de departe, în camera de zi. Băiatul se apropie de ea pe furiş
şi, repede-repede, ciocăni de două ori. Apăru încet o faţă somnoroasă.
– Cine mă deranjează? Cine eşti, mă rog?
– Mă numesc Alexandru Nicolau, am 10 ani
şi sunt elev în clasa a III-a la Şcoala Alexandru Davila
din Piteşti, spuse Biţă dintr-o răsuflare, ca pe o poezie, informaţiile bine ştiute. Buni zice că sunt un băiat
neastâmpărat..., iar tati spune că o să mă fac inventator! Dar tu cine eşti? întrebă copilul.
– Eticheta spunea că sunt o oglindă... doar arăt
lumea din jur… din păcate, nu am personalitate!
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1. Cum se prezintă băiatul în discuţia imaginară cu oglinda?
2. Prin ce se deosebeşte băiatul de oglindă?
3. Ce trăsături arată calitatea de persoană a băiatului?
 Colorează în desen doar imaginea care reprezintă persoana.
◘ Cuvântul „persoană“ provine din limba latină,
unde înseamnă şi „mască“. El se referă la modul în
care ne arătăm în faţa lumii, adică toate trăsăturile care
ne caracterizează în viaţa de zi cu zi.

CUVINTE IMPORTANTE
lucru – tot ceea ce există (în afară de fiinţe); obiect
fiinţă – tot ceea ce are viaţă şi se mişcă; vieţuitoare, vietate
inteligenţă – capacitatea de a înţelege uşor şi bine; deşteptăciune
persoană – om considerat prin totalitatea însuşirilor sale fizice şi psihice;
fiinţă omenească, ins
personalitate – ceea ce este caracteristic fiecărei persoane; ansamblu de
trăsături morale sau intelectuale
a comunica – (despre oameni) a se pune în legătură, în contact cu...; a vorbi cu...

Sã exersãm !

1. Alege din coloanele date caracteristicile potrivite

pentru a completa tabelul de mai jos:
Un lucru

are personalitate
se mişcă singur
este făcut
are viaţă
are culoare

O plantă

este deştept
este ascultător
face prostii
gândește
mănâncă orice

Un om

face umbră
nu poate să se mişte
se hrăneşte cu lumină şi apă
își imaginează
este unic
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2. Ai învăţat deja diferenţa dintre o persoană şi un
lucru. Notează cu A enunţurile adevărate şi cu F pe cele false.
• Prietenul meu cel mai bun, câinele pe care l-am
crescut, este o persoană.
• Păpuşa Dolly, deşi seamănă mult cu o fetiţă, nu are
aceleaşi drepturi, pentru că nu e fiinţă omenească.
• Noi putem vorbi cu animalele, dar ele nu pot participa la dialog, fiindcă nu sunt persoane.
• La carnavalul şcolii noastre au apărut copii costumaţi în multe
animale, ceea ce i-a făcut să nu mai fie persoane.
3. Completează propoziţiile următoare:
• O persoană are .................................................................................. .
• Mai putem numi o persoană şi cu alte cuvinte, precum: ........... .
• A fi inteligent înseamnă să ..................................................... .
• Lucrurile nu sunt ......................, pe când fiinţele ................... .
• Omul este cea mai ...................... ...................... de pe pământ.

4. Cineva a amestecat printre alţi termeni cuvinte care au înţeles

asemănător cu „persoană“. Colorează-le!
creatură
suflet

individ

personaj

chip

erou
figură

specimen

om

obraz

telefon
faţă

fiinţă omenească

frunză
cuvânt

ins

inimă
ficus

6

sănătate

bărbat

artist

tip

mutră

tigru

astronaut
casă
creştin

5.
Se formează trei echipe. Şeful clasei dă semnalul,
iar membrii echipelor vor scrie cât mai multe cuvinte care să însemne
„persoană“ şi activităţi specifice unei persoane. Fiecare cuvânt diferit va
fi notat cu un punct.
Câştigă echipa cu cel mai mare număr de puncte. Dezvoltare

Joc-concurs.

personalã

► Sunt om și atunci când vreau să arăt asta, mă comport
astfel încât să nu-i rănesc și să nu-i supăr (prin comportamentul meu) pe oamenii care sunt la fel ca mine în jurul meu. Asta
mă face să mă simt o persoană.
► Persoanele cu nevoi speciale sunt acele persoane care
au niște probleme fizice sau mintale, deseori încă din naștere,
cum ar fi: nu aud, nu văd, nu merg sau înțeleg mai greu decât
alții. E foarte important să fim alături de ei și să-i ajutăm să se
bucure de viață la fel ca noi.

6.

Copiii sunt împărţiţi în 4-5 grupe şi sunt aşezaţi în cercuri.
Învăţătoarea lipeşte pe spatele fiecărui copil câte un post-it cu numele
acestuia.
La o comandă vocală sau la bătaia palmelor realizată de învăţătoare,
fiecare copil se mişcă în interiorul grupei sale şi scrie pe post-it-urile celorlalţi copii numele unei emoţii pe care o simte frecvent când interacţionează cu acei colegi.
La sfârşitul jocului se lipesc post-it-urile pe tablă şi se discută. (De
exemplu pe un post-it este scris „teamă“. Elevul pe al cărui post-it scrie
„teamă“ este invitat să se gândească şi să spună ce anume din comportamentul său l-a făcut pe coleg să simtă „teamă“.)

Din proverbele lumii
 Preţul

omului stă în ascuţimea minţii şi
în cinstea purtării sale.
 Nobleţea purtării împodobeşte mai mult
decât cea a naşterii.
 Omul cinsteşte haina, nu haina pe om.
7.

Portofoliu de grup (învăţare prin descoperire)

Creaţi un album al clasei cu ilustraţii prin care să scoateţi în evidenţă diferenţe între oameni, animale şi lucruri.
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2. PERSOANA MEA
S ne amintim!

Orice persoană are mai multe acte de identitate, singurele prin care poate dovedi cine este: certificatul de naştere,
cartea de identitate, paşaportul.
Aceste acte trebuie păstrate cu mare grijă, fiindcă sunt
necesare în diferite situaţii: la examene sau la concursuri de
orice fel, la spital, la Primărie, la Poliţie, la alte instituţii sau în
străinătate.
Mai există un certificat la fel de special, care se eliberează atunci când persoanele mor. Se numește certificat de deces.
Acesta spune despre acea persoană că identitatea ei s-a sfârșit.

Citeşte cu atenţie textul, apoi rezolvă cerinţele.
Iulian aştepta cu emoţie venirea unor copii francezi la concurs.
Marele moment a venit, în sfârşit, şi
toată lumea se aranjase cuminte în locurile stabilite. Aveau foi albe în faţă
şi stilourile pregătite pentru... atac.
Iulian privea în jurul lui, din ce în ce
mai surprins. Se aştepta ca musafirii
să fie foarte diferiţi de ei, copiii din Şcoala 14. De fapt, la fel ca şi el, fiecare dintre
colegii străini avea un nume şi un prenume sau o poreclă, locuia la o anumită
adresă. Fiecare dintre ei putea spune despre părinţi cum se numesc şi cu ce se
ocupă, fiecare ştia ce-i place să facă sau nu, fiecare ştia prin ce se deosebeşte el
de un alt coleg, ce calităţi sau ce defecte are. Mai pe scurt, fiecare începea să-şi
cunoască propria persoană.
Şi atunci, pentru prima dată, Iulian a început să-şi pună întrebarea:
Cine sunt eu? Ce pot spune eu despre mine?

 Scrie un text de 5-7 enunţuri în care Iulian să le explice colegilor

cine este el. Foloseşte şi cuvintele: a identifica, nume, prenume, poreclă,
adresă.
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CUVINTE IMPORTANTE
identitate – toate datele prin care se identifică o persoană
a identifica – a recunoaşte o persoană după actele sale sau un lucru după
caracteristicile lui
nume de familie – nume purtat de membrii aceleiaşi familii, transmis de la
părinţi la copii
prenume – nume dat la naştere; nume de botez
poreclă – supranume dat cuiva, de obicei în batjocură, pe baza unei trăsături
caracteristice
cod numeric personal (CNP) – cod unic de 13 cifre, atribuit la naştere unei
persoane născute în România
cetăţean – locuitor al unui stat, care are anumite drepturi, dar şi obligaţii faţă
de acesta
cetăţenie – calitatea de a fi cetăţean al unui stat

◘ La naşterea copilului, părinţii

merg la Primărie şi îl înscriu într-un
registru, apoi primesc certificatul de
naştere. În acesta sunt precizate numele
şi prenumele copilului şi ale părinţilor
săi, precum şi data şi locul naşterii.

Sã exersãm !

1. Completează spaţiile libere:

▩ Pot să-mi dovedesc oricând ...................................................... dacă
prezint ............................................ .
▩ Şi plantele şi animalele sunt ..........................................., însă doar
oamenii au o ................................ .
▩ Eu locuiesc la următoarea ................................................. : str. Ion
Grigorescu, nr. 13 şi am următoarele trăsături fizice: ..................................
............................................................................................................................. .
▩ Cel mai mult îmi place să ...................................................., dar ţin
întotdeauna cont şi de părerile celorlalţi.
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◘ La împlinirea vârstei de 14 ani, fiecare copil
primeşte de la Poliţie un act de identitate – cartea de
identitate. Este prima dovadă de încredere în capacităţile lui de viitor adult.

S ne amintim!
Fiecare persoană din România poate fi identificată printr-un CNP (cod numeric personal) unic, atribuit la naştere fiecărui nou-născut. De aceea, el poate fi regăsit pe certificatul de
naştere. CNP există şi pe buletinul de identitate sau cartea de
identitate, pe permisul de conducere, precum şi pe certificatul
de deces. Interesant este că CNP-ul nu este niciodată atribuit
altcuiva, după decesul unei persoane.

2..

mi spun p rerea! Scrie alăturat dacă eşti de acord cu enun-

ţurile de mai jos, precizând în casete DA sau NU.
• Oamenii, dar şi animalele mai inteligente au însuşiri morale.
• Putem să ne dovedim identitatea cu carnetul de elev.
• Când plec într-o excursie, părinţii îmi dau la mine certificatul de
naştere.
• Verişoara mea şi-a pierdut cartea de identitate la antrenamentul
de baschet, deci a rămas fără identitate.

3.

Sunt abil! Găseşte cele şase

cuvinte ascunse în careu.

◘ Oricine vrea să călătorească în
străinătate (în afara Uniunii Europene)
are nevoie de un paşaport, prin care se
identifică în alte ţări şi care îi dă anumite drepturi.
Cu el dovedeşte că are o anumită
cetăţenie.
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4.

Sunt creativ! Continuă oral situaţia imaginată.

Iată-ne împreună: bunici, părinţi, nepoţi. Au venit toţi verişorii mei din
alte localităţi. La căderea serii, dorind să ne cunoaştem mai bine, ne-am gândit
să inventăm un joc în care să se prezinte fiecare, cu câte o însuşire.

5. Notează câteva lucruri pe care le crezi importante pentru tine

ca persoană.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Dezvoltare
personalã
► Documentele de identitate reprezintă o mică parte din
răspunsul la întrebarea „Cine sunt eu?“. Eu sunt o persoană
cu nume, prenume, CNP, nu un număr. Sunt în același timp o
ființă cu calități și defecte, cu bucurii și tristeți.
► Documentele de identitate sunt foarte importante pentru mine ca persoană ori de câte ori sunt în situația de a arăta că eu sunt persoana care spun că sunt. Altfel oricine poate
să-mi ia identitatea, adică să-mi ia locul, numele, prenumele.
► Să oferi informații despre tine persoanelor străine poate
fi periculos.

6.

Realizează fişa ta de identitate. Apoi tu, colegii şi doamna
învăţătoare grupaţi fişele tuturor după diferite criterii: sex (băieţi/fete);
locuiesc în acelaşi bloc/pe aceeaşi stradă; născuţi în aceeaşi lună/zi; au
acelaşi prenume etc.

7.

Joc de rol (învăţare în perechi)

Eşti împreună cu părinţii într-o vacanţă în străinătate. Imaginează-ți un dialog între aceştia şi cineva cu care tocmai au făcut cunoştinţă,
precizând cum şi-a prezentat fiecare propria persoană.
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3. PERSOANA LUI (EI)
S ne amintim!
Orice om trăieşte într-un anumit mediu, alături de familie şi înconjurat de prieteni şi de cunoscuţi. Între oameni există deosebiri, dar şi asemănări, preocupări și preferinţe comune
sau diferite.
Asemănările şi deosebirile dintre persoane sunt conţinute în
trăsăturile fizice (înălţimea, culoarea ochilor şi a părului, vocea etc.)
sau morale, sufletești (bunătate, înţelepciune, hărnicie, cinste etc.).
Dacă suntem diferiți fizic, cu siguranță suntem diferiți și
sufletește. Este important să ne acceptăm așa, diferiți.

Citeşte cu atenţie textul, apoi rezolvă cerinţele.
Cornel era un copil cuminte, sincer, deschis şi zâmbea tot timpul. Se purta frumos şi îşi împărţea jucăriile cu toţi. Până când a observat că Ionuţ i le înapoia
stricate, ba chiar nu i le mai înapoia defel.
Într-o zi băiatul a alergat plângând la
mama lui, spunându-i totul. Mingea de fotbal
spartă umpluse paharul. Ionuţ nu a mai primit
nimic de atunci, dar Cornel a devenit bosumflat
şi urâcios. Încet-încet, a început să fie evitat de
toată lumea... Nimeni nu voia în preajmă un
băiat supărăcios, căruia nu-i convenea nimic
niciodată!
Totuşi, Dănuţ, cel mai bun prieten al său,
nu s-a descurajat. Îl chema afară, să joace şah, să
meargă împreună pe faleză sau să joace baschet,
să-l mai ajute la vreo problemă mai dificilă.
După un timp, văzând comportarea lui Dănuţ, Cornel şi-a dat seama că
poţi fi fericit alături de cei care te înconjoară, adică familia şi prietenii. Niciodată
nu s-a mai simţit singur sau trist. El ştia acum că sunt persoane în jurul lui care
l-ar ajuta în orice împrejurare.
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 Care crezi că era persoana cea mai importantă pentru Cornel,
aşa cum reiese din text? De ce? Indică trăsăturile ei morale.
CUVINTE IMPORTANTE
trăsături fizice – aspectul exterior al unei persoane
trăsătură morală – aspect esenţial al caracterului sau al personalităţii cuiva
talie – înălţime, statură, mărime; mijloc, brâu
mediu – condiţiile externe în care trăieşte şi se dezvoltă o fiinţă; natura înconjurătoare
fidelitate – devotament, cinste, credinţă
mustrare – acţiunea de a dojeni pe cineva; dojană, ceartă

Sã exersãm !
1. Descrie în câteva propoziţii relaţia pe care o ai cu colegul (colega)

de bancă.

2. Citeşte fragmentul de mai jos, apoi scrie
pe caiet, în două coloane, trăsăturile fizice şi morale
ale copiilor.
„«Tot n-are nimeni copii ca mine!» [...] Mult
sunt sănătoşi şi rumeni, voinici şi plini de viaţă,
deştepţi şi frumoşi, răi sunt [...]. Mai sunt şi zdrenţăroşi
şi desculţi şi nepeptănaţi şi nespălaţi şi obraznici, sărăcuţii mamei.“
(I. Slavici, Mara)

Bătălia argumentelor !
• Ce crezi despre copiii descrişi? Are dreptate mama lor să se
laude cu ei?
• Ţi-ar plăcea să fii prieten cu ei? Argumentează.
• Cunoşti şi tu asemenea copii? Cum sunt ei trataţi de cei din
jur?
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3. Completează spaţiile punctate cu termenii din coloana alăturată:
▩ Între oamenii de pe toate continentele
există multe ........................., dar şi .......................... .
▩ Fiecare dintre noi este caracterizat prin
............................................., precum greutatea, talia
sau culoarea ochilor.

corectitudine
sinceritate
deosebiri
bunătate
trăsături fizice
asemănări
trăsături morale

▩ Asemănările şi deosebirile dintre persoane sunt date mai ales de
............................. .............................. : ..............................., ..............................,
.......................... sau alte calităţi și defecte.

4.

mi spun p rerea! Scrie-ţi însuşirile proprii, apoi fă schimb

de foi cu colegul de bancă. Spuneţi ce credeţi fiecare despre ce a scris
celălalt.

5. Cuvintele amestecate mai jos ascund un proverb.
Ghicește-l!
prieten

decât

cu bani

mult

face

mai

o pungă

S vorbim deschis !

un

❧ Spune sincer dacă enunţurile următoare ți se potrivesc, pentru
a vedea care este atitudinea ta faţă de persoanele din jur. Compară-ţi rezultatele cu cele ale altor colegi.
1. Fac ceea ce doresc alţii doar dacă sunt rugat(ă) frumos.
2. Uneori bârfesc persoanele care
nu-mi sunt simpatice.
3. Nu mă pot abţine să nu-i jignesc
pe colegii mei.
4. Le spun prietenilor mei atunci
când nu sunt de acord cu modul în care
se comportă.
5. Am întotdeauna răbdare cu persoanele din jurul meu.
6. Cred că cine mă deranjează mereu merită un pumn în nas.
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7. Atunci când cineva mă enervează, sunt în stare să spun ceea ce
gândesc fără să jignesc pe nimeni.
8. Atunci când explic ceva unui coleg, am tendinţa de a ridica tonul.

6. Scrie un scurt text în care să descrii persoana pe care o consideri
cea mai importantă pentru tine (trăsături fizice şi morale).
7. JOC –Ghici cine e?
Se formează două echipe. Elevii din prima echipă descriu (pe rând)
un coleg de clasă fără să-l numească. Echipa adversă trebuie să ghicească
cine e acesta, într-un timp stabilit de comun acord.

Dezvoltare
personalã
► Relațiile pe care le avem cu ceilalți sunt relații diferite în
funcție de persoane, care sunt și ele diferite. Nu putem să trăim
singuri pe Pământ, de aceea relațiile dintre oameni sunt cele mai
importante. Ele ne ajută și să nu fim singuri.
► Cu cât avem mai multe relații cu ceilalți (colegi, prieteni, familie etc.), cu atât suntem mai fericiți pentru că avem posibilitatea
să găsim împreună soluții la orice probleme apar.
► Când am relații cu persoane din jurul meu, trăiesc bucurie
pentru că pot să spun cum sunt eu și să învăț de la ele cum sunt ele.

8.

Portofoliu

Din textele literare pe care le cunoşti, alege şase fragmente care să
ilustreze trăsături fizice sau morale ale personajelor.

De prin lume adunate
 Mai

bine o mustrare pe faţă decât o prietenie ascunsă.
 Prieten bun îţi este cel care-ţi dă sfaturi
bune, şi nu cel care-ţi laudă nebuniile...
 Prietenul se câştigă prin fidelitate,
modestie, generozitate.
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Test recapitulativ

Alege variantele corecte, apoi colorează bulinele corespunzătoare
în grila de mai jos:

1.

Între persoane şi lucruri există următoarele deosebiri:
a) nu pot avea aceleaşi însuşiri;
b) persoanele sunt vii, iar lucrurile sunt neînsufleţite;
c) orice persoană deţine mai multe lucruri.

2. Cele mai importante acte pe care le deţine o persoană sunt:

a) carnetul de note şi buletinul;
b) certificatul de naştere, cartea de identitate şi paşaportul;
c) cartea de identitate şi permisul de conducere.

3. Personalitatea cuiva este:

a) ceea ce este caracteristic fiecărei persoane;
b) faptul că este cunoscut de toată lumea;
c) trăsăturile lui pozitive.

4. Trăsături morale sunt:

a) culoarea ochilor, bunătatea, culoarea părului, înţelepciunea;
b) înţelepciunea, hărnicia, vocea, cinstea, înălţimea;
c) bunătatea, înţelepciunea, hărnicia, cinstea.

5. Oamenii din toată lumea se aseamănă prin:

a) sentimentele şi preocupările lor;
b) culoarea pielii, religia şi ţara în care trăiesc;
c) drepturile pe care le au.

6. Omul se deosebeşte de animale prin:

a) faptul că gândeşte, comunică şi este creator;
b) modul de a se hrăni;
1
2
3
4
c) bunăstare.
a
b
c
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