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UN ALT ÎNCEPUT 

 

Obiective:  

✓ Prevenirea  fenomenului discriminării bazate pe diferenţe interindividuale; 

✓ Modificarea atitudinilor discriminative faţă de ceilalţi; 

Grupa de vârstă: Clasele Pregătitoare, I și a II-a 

Materiale necesare : videoproiector, laptop, Povestea „Un alt început” 

  

Descrierea activității: 

Elevii împreună cu cadrul didactic urmăresc filmul animat ”O lume mai bună pentru 

copiii cu dizabilități”. 

Link film: https://www.youtube.com/watch?v=ukdzZaB2tYQ 

După vizionarea filmului se poartă o discuție pornind de la conținut. Exemple de întrebări: 

− Despre ce este vorba în poveste? 

− Care este personajul pincipal? 

− Cum se simte băiețelul? Ce emoții trăiește la început? 

− Ce credeți că și-ar dori și el? Ce dificultăți întâmpină? 

− Ce soluții se găsesc pentru a-l sprijini pe băiețel? 

− Ce fac ceilalți copii? Care este atitudinea lor? 

Pornind de la acest film, se vor purta discuții despre importanța schimbării atitudinilor, 

comportamentelor astfel încât toți copiii, indiferent de dizabilități să poată participa la toate 

aspectele vieții. 

Activitatea se continuă cu citirea poveştii, fără a fi prezentată înainte tema (discriminarea). 

Elevii vor fi anunţaţi că li se va citi o poveste interesantă, despre nişte copii ca şi ei, despre care 

îşi vor spune părerea la sfârşitul poveştii.  

Povestea poate fi citită pe fragmente (după cum este marcat şi în text), lăsând posibilitatea, 

după fiecare din primele trei părţi, a discutării posibilelor continuări. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ukdzZaB2tYQ
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De exemplu:  

• după partea I: „Ce credeţi că se întâmplă în continuare? Va fi primit copilul la şcoală? 

De ce?” 

• după partea a II-a: „Ce credeţi că îi va spune fetiţa lui Pablo? De ce?” 

• după partea a III-a: „Ce credeţi că ar putea face Pablo? Ce va face el?” 

În finalul povestirii, elevii vor fi îndemnaţi să comenteze cele întâmplate, să-şi exprime 

opiniile. Prin intermediul discuţiei, profesorul va completa cele spuse de elevi, dirijând, dacă e 

cazul, discuţia spre aspectele urmărite prin acest exerciţiu : atitudinile faţă de cei diferiţi de noi, 

faptul că diferenţele între oameni reprezintă un lucru pozitiv, comportamentul faţă de ceilalţi etc.  

Ca exerciţiu ulterior, elevii pot fi îndemnaţi să se gândească ei înşişi la povestiri 

asemănătoare, pe care să le spună colegilor într-o altă oră.  

La final, se fac aprecieri globale și individuale referitoare la implicarea lor în activitate și la 

rezolvarea sarcinilor primite. 
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Un alt început 

(adaptată după o povestire de M. Durickova) 

 

I. Odată, la începutul unui an şcolar, un tată a venit la şcoală şi şi-a îndreptat paşii direct spre 

biroul directorului.  

- Vă rog, domnule director, să-mi înscrieţi băiatul în clasa pregătitoare. Am mai fost la 

şase şcoli să-l înscriu dar nu l-au primit niciunde... 

- Dar de ce nu l-au primit? Ce s-a întâmplat? întrebă directorul, mirat. 

- Ştiţi, începu tatăl să explice, fiul meu este prea mare şi nu încape în clasă... 

- Dar pe coridor încape? 

- Nu încape nici pe coridor. 

- Dar în sala de sport? 

- Nu încape nici în sala de sport, zise tatăl cu tristeţe. 

- Atunci îmi pare rău, dragă domnule, dar nu-l putem primi nici noi, zise directorul. 

- Vă înţeleg, dar vă rog să mă înţelegeţi şi dumneavoastră pe mine. Pablo al meu e copil 

de şcoală, şi trebuie să meargă la şcoală. Nu pot să-l las fără educaţie... 

 

II. În cele din urmă, cei doi căzură de acord să-l înscrie pe Pablo la şcoală. Planul era ca el să 

stea în curte şi să se uite pe fereastră în clasă ca să urmărească lecţiile. Când va fi iarnă, Pablo va 

sta tot în curte. Va avea o haină grosă pe el, şi căşti pe urechi ca să audă lecţiile, pentru că 

ferestrele vor fi închise. Ca să poată şi el scrie şi desena, o să-şi pună o tablă pe genunchi. 

Pablo era foarte bucuros şi nerăbdător să meargă la şcoală, se temea însă de ce vor spune 

copiii când îl vor vedea. Îşi dorea foarte mult să înveţe lucruri noi, dar şi să îşi facă prieteni 

printre colegii de la şcoală. 

În ziua următoare, Pablo veni la şcoală. Stând în curtea şcolii, îşi mişca nedumerit 

picioarele în pantofii lui uriaşi, iar capul îi ajungea până la acoperiş. Când îl văzură, toţi copiii 

fugiră în clase, speriaţi, şi începură să se uite la el pe ferestre. Pablo se uita şi el pe fereastră, 

căutându-şi clasa. Nu voia să  arate ce mult îl durea că ceilalţi copii se speriaseră de el. Trecură 

aşa câteva minute, când, deodată, de la o fereastră de la etajul I se auzi vocea unei fetiţe :  
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III. - Eşti în clasa pregătitoare? 

- Eu? Întrebă Pablo, aplecându-se puţin ca să vadă cine vorbeşte. Da, zise el, dând din cap 

şi zâmbindu-i fetiţei îndrăzneţe. Aceasta avea faţa rotundă, un năsuc mic şi părul negru.  

- Şi eu sunt în clasapregătitoareI, şi mă cheamă Blanca, zise fetiţa. Tata mi-a citit ieri o 

poveste despre un uriaş bun. Şi tu eşti un uriaş bun? 

Pablo dădu din nou din cap, dar îşi dădu seama că nu are nici o dovadă că aşa e într-adevăr. 

Începu să se gândească. Blanca văzu scânteia unui gând în ochii lui mari.  

 

IV. Îşi întinse apoi o mână până la pădure, care era chiar în spatele şcolii. Când o aduse înapoi, 

în palma lui deschisă era o veveriţă micuţă, roşcată, cu o coadă stufoasă.  

- O veveriţă! Ce frumoasă e! strigă fetiţa. Nu-i culegi un con? 

Pablo îşi întinse din nou mâna, până la vârful unui brad, de unde culese mai multe conuri.  

Toţi ceilalţi copii erau entuziasmaţi. Spaima le trecu, pentru că îşi dădură seama că Pablo, 

deşi era uriaş, era un copil bun, care nu făcea rău nici unei veveriţe.  

Apoi copiii se jucară cu Pablo în fiecare pauză, şi acesta era foarte bucuros. Îi părea rău 

doar că nu se poate juca şi el de-a v-aţi ascunselea – toată lumea îl vedea, oriunde era. Atunci 

ceilalţi copii nu se mai jucară nici ei, pentru că nu mai era aşa de interesant să te joci fără Pablo. 

Toţi copiii voiau să fie prieteni cu el, dar prietena lui cea mai bună era tot Blanca, fetiţa care 

vorbise prima dată cu el.  
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SĂ NE ÎMPRIETENIM CU EMOȚIILE  

 

Obiective: 

✓ Dezvoltarea competențelor emoționale și a atitudinilor prosociale; 

✓ Exprimarea, înţelegerea şi recunoaşterea emoţiilor, reglarea emoţională în diferite 

contexte/situații. 

Grupa de vârstă: Clasele Pregătitoare, I și a II-a 

Materiale necesare: videoproiector, laptop, hârtie colorată, foarfeci, lipici, ș.a. 

Bibliografie:  

✓ Lemeni G., Miclea M. (2004). Consiliere şi orientare. Activităţi pentru clasele I-IV. 

Editura ASCR, Cluj-Napoca; 

✓ Vernon, A. (2004). Consilierea în şcoală: dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin 

educaţie raţional-emotivă şi comportamentală. Editura ASCR, Cluj-Napoca;  

✓ https://www.suntparinte.ro/  

✓ https://www.twinkl.ro/  

✓ https://www.online-stopwatch.com/chance-games/pop-up-dice 

✓ https://vseosvita.ua/library/kubik-bluma-v-pocatkovij-skoli-172163.html 

Surse imagini: 

✓ https://baby.unica.ro/de-tine-depinde-sa-ai-un-copil-fericit-2204833.html 

✓ Getty Images/Westend61 

✓ https://www.itsybitsy.ro/fricile-copilului-nostru/ 

✓ https://www.publicdomainpictures.net/ro/view-image.php?image=25535&picture=trist-

pentru-copii 

 

Desfășurarea activității: 

Elevii împreună cu cadrul didactic urmăresc filmul animat ”Pip – Universitatea cățeilor”. 

Link film: https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94 

După vizionarea filmului se poartă o discuție pornind de la conținut. Exemple de întrebări: 

− Despre ce este vorba în poveste? 

https://www.suntparinte.ro/
https://www.twinkl.ro/
https://www.online-stopwatch.com/chance-games/pop-up-dice
https://vseosvita.ua/library/kubik-bluma-v-pocatkovij-skoli-172163.html
https://baby.unica.ro/de-tine-depinde-sa-ai-un-copil-fericit-2204833.html
https://www.itsybitsy.ro/fricile-copilului-nostru/
https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94
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− Cine este personajul pincipal? 

− Cu ce era diferit Pip de ceilalți căței? 

− Ce își dorește foarte mult Pip? 

− Ce probleme întâmpină Pip? 

− Ce se întâmplă când Pip își dă proba/examenul de absolvire? 

− Cum se simte Pip? Ce emoții trăiește Pip? 

− Cum reușește Pip să salveze persoana din fața pericolului? 

− A mai contat înălțimea în această situație? 

− Ce a făcut conducerea universității când au văzut această întâmplare? 

− Ce fel de emoții a trăit Pip pe parcursul acestui filmuleț? 

Observație: Este important ca elevii să recunoască, să numească și să descrie fiecare emoție. 

Se poartă o discuție cu elevii despre emoții. (Se poate folosii PPT atașat ”Să ne împrietenim cu 

emoțiile”) 

− Ce înțelegeţi prin emoții? Ce sunt emoțiile? 

− Puteți să dați exemple de emoții? 

−   Hadeți să vedem...Voi cum vă simțiți astăzi? (Variante: elevii pot să își aleagă sau să 

deseneze un emoticon care arată/exprimă emoția trăită) 

În fiecare zi experimentăm diferite emoții. Acestea ne pot face să ne simțim diferit. Când 

trăiești/experimentezi o emoție, încearcă să o identifici, să o denumești și apoi să decizi ce vrei să 

faci cu ea.  

Pe baza prezentării atașate se discută cu elevii următoarele: 

Emoția: bucurie 

− Când ne simțim bucuroşi? 

− Pe voi ce vă face bucuroşi? 

− Cum se simte această fetiță? 

− Ce observați pe fața ei? 

− Tu când ai trăit o astfel de emoție? 

− Ce putem face când suntem fbucuroşi? Dați exemple! 
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Emoția: furie 

− Când ne simțim furioși? 

− Pe voi ce vă face furios? 

− Cum se simte acest băiat? 

− Ce observați pe fața lui? 

− Tu când ai trăit o astfel de emoție? 

− Ce putem face când suntem furioși? Dați exemple! 

Emoția: frică/teamă 

− Cum se simte această fetiţă? 

− Ce observați pe fața ei? 

− Tu când ai trăit o astfel de emoție? Dați exemple! 

− Ce putem face când ne este teamă, frică? Dați exemple! 

Emoția: tristețe 

− Cum se simte aceast băiat? 

− Ce observați pe fața lui? 

− Tu când ai trăit o astfel de emoție? Dați exemple! 

− Ce putem face când suntem triști? Dați exemple! 

Observație: Se pot alege și alte emoții pe baza cărora pot fi dezvoltate discuţii cu elevii. 

Se continuă activitatea cu jocul ”Cubul emoțiilor”. Sunt prezentate două variante a acestui 

joc. Alegeți varianta cea mai potrivită pentru nivelul de vârstă a elevilor din clasa la care predați. 
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Joc ”Cubul emoțiilor” 

 

Varianta 1 

Realizează un cub/zar de carton. (Anexa 1) 

Observație: Puteți folosi un singur cub/zar care îl aveți deja confecționat. 

Dacă activitatea se desfășoară online se poate folosi un cub/zar electronic. Mai jos găsiți link-ul 

pentru a-l putea accesa. 

https://www.online-stopwatch.com/chance-games/pop-up-dice  

Colorează-l şi/sau lipește câte o emoție pe fiecare față a zarului. 

În urma aruncării cubului/zarului fiecare copil: 

✓ denumește emoția; 

✓ descrie emoția; 

✓ descrie o situație/întâmplare în care a trăit emoția respectivă. 

 

Varianta 2 

Realizați împreună cu elevii un cub/zar de carton. (Anexa 2) 

Colorați-l şi/sau lipiți pe fiecare față a cubului/zarului o hârtie colorată (roșu, verde, galben, 

albastru, portocaliu, mov). 

Observație: Puteți folosi un singur cub/zar care îl aveți deja confecționat. 

Dacă activitatea se desfășoară online se poate folosi un cub/zar electronic. Mai jos găsiți link-ul 

pentru a-l putea accesa. 

https://www.online-stopwatch.com/chance-games/pop-up-dice  

Pentru fiecare culoare, asociază întrebări legate de emoții. Opţional puteţi să scrieţi întrebările pe 

bileţele, acestea fiind repartizate pe culori. Fiecare elev va extrage un bileţel în funcţie de ce 

culoare a ieşit în urma aruncării cubului/zarului. Câteva exemple: 

Roșu (1): 

Povestește o întâmplare în care te-ai înfuriat. 

Cum ai simțit furia la nivelul corpului? Cum ai reacționat? 

Spune un lucru care te enervează mereu, deși ai vrea sa rămâi calm. 

Cum reușești să îți controlezi furia? Ce poți să faci pentru a ține sub control furia? 

https://www.online-stopwatch.com/chance-games/pop-up-dice
https://www.online-stopwatch.com/chance-games/pop-up-dice
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Galben (2): 

Povestește o situație în care ai fost mulțumit de tine. 

Povestește o situație în care te-ai simți acceptat de cei din jur. 

Albastru (3): 

Spune un lucru care te întristează când îl observi la oamenii din jur. 

Dă exemplu de o întâmplare în care ai simțit tristețea. Cum ai reacționat? Ce poți face în astfel de 

situații? 

Verde (4): 

Povestește despre un lucru/ o activitate care îți aduce mereu bucurie. 

Ce faci când te simți bucuros? Cum reacționezi? 

Portocaliu (5): 

Care este momentul zilei în care ai cea mai multă energie? 

Care sunt activitățile care îţi plac cel mai mult? 

Mov (6): 

Care sunt situațiile sau activitățile care în general te obosesc cel mai mult? 

Aminteste-ți de o întâmplare în care cineva te-a descurajat. Cum a facut acest lucru? 

 

Elevii vor da cu zarul și vor răspunde la întrebările specifice fiecărei culori. Întrebările/Situațiile 

descrise mai sus, pentru fiecare culoare, sunt orientative. Puteți folosi alte culori și să adresați 

alte întrebări în funcție de nivelul/specificul clasei. 

Se fac aprecieri globale și individuale referitoare la implicarea lor în activitate și la rezolvarea 

sarcinilor primite. 
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Anexa 1: 

 

 

 

 

Sursa: https://vseosvita.ua/library/kubik-bluma-v-pocatkovij-skoli-172163.html 

https://vseosvita.ua/library/kubik-bluma-v-pocatkovij-skoli-172163.html
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Anexa 2: 

 

Sursa: https://www.suntparinte.ro/activitate-in-familie/zarul-emotiilor#prettyPhoto/0/ 
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MEDALIONUL PRIETENIEI 

 

Obiective: 

✓ Dezvoltarea empatiei și a abilităților de relaționare socială; 

✓ Dezvoltarea atitudinii de acceptare a diversităţii și de valorizare a fiecărui membru a unui 

grup. 

Grup de vârstă: Clasele Pregătitoare, I și a II-a 

Materiale necesare: videoproiector, laptop, carte ”Vrei să fii prietenul meu?” de Eric 

Carle/PPT, medalioane din hârtie colorată, diferite figurine (fluturi, flori, frunze, ș.a.), 

creioane colorate, lipici, șnur. 

Bibliografie:  

✓ Adriana Băban, Domnica Petrovai, Gabriela Lemeni, Consiliere şi orientare. Ghidul 

profesorului, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2002;  

✓ CJRAE/CJAP Cluj – Exploratori în lumea emoțiilor – Proiect Educațional Național, 

CAEN, 2018.  

✓ Eric Carle, Vrei să fii prietenul meu?, Ed. Cartea Copiilor, București, 2017. 

✓ Imagini preluate de pe:  

https://www.carteacopiilor.ro/catalog/vrei_sa_fii_prietenul_meu.html 

https://images.app.goo.gl/fjk7DrZQQm6Ytb699 

https://www.academia.edu/15513219/Vrei_sa_fii_prietenul_meu 

 

Desfășurarea activității: 

Elevii împreună cu cadrul didactic urmăresc filmul animat ”Povestea ariciului”. 

Link film: https://www.youtube.com/watch?v=8kuft2poFf8 

După vizionarea filmului se poartă o discuție pornind de la conținut. Exemple de întrebări: 

− Despre ce este vorba în poveste? 

− Care este personajul pincipal? 

− Ce își dorește foarte mult ariciul? 

− Cum se simte ariciul când ceilalți îl resping/ocolesc/evită? 

https://www.carteacopiilor.ro/catalog/vrei_sa_fii_prietenul_meu.html
https://images.app.goo.gl/fjk7DrZQQm6Ytb699
https://www.academia.edu/15513219/Vrei_sa_fii_prietenul_meu
https://www.youtube.com/watch?v=8kuft2poFf8
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− De ce îl resping/evită celelalte animale pe arici? 

− Ce soluție găsesc animalele pentru a putea să se joace cu ariciul? 

Pornind de la acest film, se vor purta discuții despre ce înseamnă să fii diferit și despre acceptare. 

 

Se prezintă elevilor planșa/imaginea cu un șoricel. (Anexa 1) 

Se va purta o discuție pe baza acestui personaj: 

− Despre ce credeți că este vorba în această poveste? 

− În ce povești sau poezii ați mai întâlnit șoricei? Ce fel de personaje erau? 

− Cum arată șoricelul nostru? 

− Ce nume ați dori să îi dăm? 

 

Anunțarea temei: Povestea ”Vrei să fii prietenul meu?” Activitatea ”Medalionul prieteniei”. 

Anunțarea obiectivelor: Astăzi, la această activitate, vom învăța din întâmplările șoricelului 

cenușiu și îl vom ajuta să își facă prieteni. 

 

Se citește povestea ”Vrei să fii prietenul meu?” (Anexa 2). Opțional, pe parcursul derulării 

povestirii se pot arăta imagini din carte pentru a implica elevii în descoperirea personajelor din 

poveste. 

După citirea povestirii se vor adresa elevilor câteva întrebări: 

- Cum se numeşte povestea? 

- Care este personajul principal? 

- Ce își dorea foarte mult șoricelul? 

- Cum reacționează animalele? 

- Ce ar trebui să facă șoricelul cenușiu pentru a-și face prieteni? 

- Voi ce faceți pentru a avea prieteni?/ Voi cum vă faceți prieteni? 

- Vreţi şi voi să deveniţi prietenii șoricelului cenușiu? De ce? 

Elevii vor confecționa prin decupare, lipire și desen ”Medalionul prieteniei”.  

Se adresează elevilor următoarele întrebări: 

− Ce este acela un medallion? 

− Vă place să primiți cadouri de la oamenii dragi vouă? Cum vă simțiți? 
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− Dar să dăruiți familiei, prietenilor o amintire, un cadou? 

Copiii primesc o foaie colorată cu un medalion (Anexa 3). Fiecare copil va decupa medalionul, 

apoi vor lipi (frunze, flori, steluțe, inimioare, ș.a.) (Anexa 4) și vor desena pe el lucruri preferate 

de ei. 

După ce vor termina îşi vor scrie pe ele prenumele. La final ficeare copil va avea un 

medalion al prieteniei pe care îl va dărui unei persoane dragi lui (Anexa 5). 

Se discută şi se expun lucrările făcute de copii. 

Opțional, la finalizarea sarcinii, fiecare copil primește silueta Șoricelului Cenușiu drept 

recompensă. (Anexa 6) 

Se fac aprecieri globale și individuale referitoare la implicarea lor în activitate și la rezolvarea 

sarcinilor primite. 
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Anexa 1:  

 

 

 

 

 

Sursă imagine: https://images.app.goo.gl/fjk7DrZQQm6Ytb699 
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Anexa 2:  

 

VREI SĂ FII PRIETENUL MEU? 

 

de Eric Carle 

 

Era odată un șoricel tare singur, care porni într-o bună zi să-și caute un prieten. 

Pe drum văzu o coadă mare, cafenie și-și zise: “Oare după o asemenea coadă s-ar putea ascunde 

un prieten?” 

− Vrei să fii prietenul meu? întrebă bucuros șoricelul. 

Dar calul cu mȃndrețea de coadă necheză: “Nhuuuu-nuuu!” și-și văzu mai departe de păscut. 

Şoricelul mai văzu o coadă și întrebă iar: 

− Vrei să fii prietenul meu? 

Dar... 

− Nu! clămpăni scurt crocodilul, iar pasărea micuță de pe spatele lui ciripi și ea: 

− Nu vrem, nu vrem, n-ai auzit? Hai, du-te de-aici! 

Şoricelul dădu iarăși peste o coadă, mai lungă decȃt a calului. 

− Vrei să fii prietenul meu? 

Dar... 

− Nuuu, căscă plictisit leul. 

Şoricelul era tot singur. Dar iată că zări deasupra o coadă mică și albastră. 

− Vrei să fii prietenul meu? întrebă el nerăbdător. 

Dar hipopotamul mormăi: 

− Nu, șoriceii nu-s de mine. 

„Ia uite”, se miră mai apoi șoricelul, „animalul acesta are două cozi! Oare vrea să fie prietenul 

meu?” 

Dar foca nici nu se uită la șoricelul cenușiu. 

− Dar tu, coadă neastȃmpărată, vrei să fii prietena mea? 

− Hm...nu, răspunse și maimuța. 
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Pe neașteptate șoricelul se-mpiedică de o coadă nemaipomenit de frumoasă. Așa că-l întrebă și 

pe păun: 

− Vrei să fii prietenul meu? 

Ei bine... 

− Nu! spuse mȃndru păunul, n-am timp de așa ceva. Tocmai mă pregăteam să-mi desfac 

minunata mea coadă. 

Mai încolo șoricelul zări o coadă roșie și stufoasă... care era a unei vulpi! 

− Vrei să fii prietena mea? șopti șoricelul. 

Ei, vulpii i-ar fi plăcut un șoricel ... ca să-l mănȃnce. 

Dar șoricelul fugi, pȃnă dădu de altă coadă lungă... a unui cangur. Îl întrebă și pe el: 

− Vrei să fii prietenul meu? 

− Prietenul tău? Nu se poate, am un puiuț deja și nu am loc pentru tine. 

Mai departe șoricelul văzu o coadă atȃrnȃnd sus de tot, cu un smoc de păr în capăt. 

− Vrei să fii prietenul meu? chițăi el cȃt putu de tare spre animalul acela nemaipomenit de înalt. 

− Ești un șoricel foarte drăguț, dar mult prea mic ca să fii prietenul unei girafe. 

Așa că șoricelul plecă întristat mai departe. Dar ce văzu deodată? 

Un alt șoricel cenușiu. Cu glas sfios, șoricelul nostru întrebă: 

− Vrei să fii prietenul meu? 

− Bineînțeles! zise celălalt șoricel. Hai acasă la mine. 

Culcușul pe care și-l făcuse noul său prieten îi plăcu foarte mult șoricelului nostru. Se simți 

imediat ca acasă. Şi de atunci cei doi șoricei au locuit împreună în liniște și nu le-a fost niciodată 

frică de ... șarpele cel luuuuuung și verde! 
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