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Modulul 4. Relațiile pozitive 

Introducere în modul 

Relațiile se referă la diferitele interacțiuni pe care indivizii le au cu ceilalți. Relațiile pozitive sunt 

definite ca fiind capacitatea copilului de a crea și de a menține relații puternice cu sine și cu ceilalți 

(semeni, prieteni, membri ai familiei, îngrijitori, profesori, adulți etc.) (Norrish, Robinson & Williams, 

2011). În ceea ce privește modelul PERMA, relațiile pozitive constituie al treilea pilon central al 

bunăstării (Seligman, 2011). Relațiile pozitive sunt promovate prin dezvoltarea unor puncte forte cum 

ar fi bunătatea, empatia, iertarea și inteligența socială; noţiuni care constituie virtutea umanităţii 

(Peterson & Seligman 2004). 

 Datele științifice ale cercetării au raportat importanța construirii de relații pozitive pentru bunăstarea 

copiilor (de exemplu, Rose-Krasnor și colab., 1996; Wartner și colab., 1994). Prin intermediul relațiilor, 

copiii învață să gândească, să înțeleagă, să comunice, să se comporte, să exprime emoții și să dezvolte 

abilități sociale. Prin promovarea interacțiunilor pozitive în grădiniță, copiii învață cum să se conecteze 

pozitiv între ei (colegi de clasă, profesori, membri ai familiei), cum să coopereze cu alți indivizi și cum 

să-și dezvolte abilitățile de comunicare (National Research Council, National Academies, 2001). 

Scopul prezentului modul, „Relațiile pozitive”, este de a oferi profesorilor pentru învățământul 

preșcolar mai multe activități pe care le pot include în programa lor, pentru a-i ajuta să promoveze 

relațiile pozitive la școală. Acest modul include zece activități în total, care sunt organizate în planuri 

de lecție. Fiecare lecție include una, două sau trei activități. Activitățile pot fi implementate ca o 

abordare holistică, individual sau în orice altă combinație. 

Conținutul capitolului Modulul 4 „Relații pozitive” este structurat după cum urmează: 

LECȚIA 1: ÎNȚELEGEREA RELATIILOR POZITIVE 

Activitatea 1: Prieteni în râu 

Activitatea 2: Ursul și castorul 

LECȚIA 2: CONECTAREA CU CEILALTI 

Activitatea 1: Frunze în pădure 

Activitatea 2: Joacă-te singur – Joacă-te cu un prieten – Joacă-te cu echipa mea 

Activitatea 3: În mare 
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LECȚIA 3: PROMOVAREA RELAȚIILOR INTERPERSONALE SĂNĂTOASE 

Activitatea 1: Desenând un prieten 

Activitatea 2: STOP! Fă o poză! 

LECȚIA 4: PRACTICAREA BUNĂTĂȚII 

Activitatea 1: Cuvinte dulci 

Activitatea 2: Zâmbește, te rog! 

LECȚIA 5: ÎNȚELEGEREA IERTĂRII 

Activitatea 1: Îmi pare rău – Te iert! 

 

Prin realizarea acestui modul, se așteaptă de la participanți să: 

● Înțeleagă importanța conexiunii și a promovării relațiilor pozitive cu ceilalți. 

● Construiască relații interpersonale sănătoase. 

● Învețe cum să interacționeze pozitiv cu ceilalți. 

● Experimenteze interacțiuni pozitive în contextul școlar. 

● Învețe cum să dezvolte iertarea, bunătatea și compasiunea față de ceilalți.   
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Lecția 1: Înțelegerea relațiilor pozitive 

Prezentare generală a lecției: 

Această lecție include două activități menite să-I facă pe elevii preșcolari să conștientizeze 

importanța relațiilor pozitive în viața lor. În prima activitate, elevii vor fi rugați să gândească și să 

reflecteze atât la punctele bune, cât și la cele rele dintr-o situație. Acest lucru este conceput pentru 

a le arăta importanța cooperării și a interacțiunilor pozitive cu ceilalți. În a doua activitate, elevii vor 

experimenta în mod direct cum să lucreze în echipă, să colaboreze și să interacționeze pozitiv cu 

ceilalți, pentru a atinge un obiectiv comun. 

Obiective 

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să: 

● Identifice, într-o situație provocatoare, opțiunile pozitive și negative 

● Reflecte și să comenteze asupra importanței de a avea relații pozitive 

● Experimenteze interacțiunile pozitive cu colegii lor 

● Coopereze pentru un scop comun 

● Înțeleagă și să aprecieze importanța interacțiunilor pozitive 

Activitatea de 

„încălzire”. 

Lecția abordează prietenia, cooperarea, precum și animalele și mediul. 

Prin urmare, activitățile ar putea servi drept introducere în discuțiile pe 

aceste teme, într-un proiect conex sau chiar după conflicte sau certuri 

neașteptate între colegi pe care profesorul le poate observa la școală. 
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Activitatea 1: Prieteni în râu 

Cadrul de desfășurare În clasă, așezare în cerc 

Materialele utilizate 

●  https://www.youtube.com/watch?v=8LEMGFnvc5I&t=14s  

Strategiile pedagogice 

● Povestirea 

● Discuție de grup 

● Auto-reflexie 

Extinderea 

Curriculumului 

REZILIENȚA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR 

Modulul 4. Relațiile pozitive 

Durata 20’ 

Prezentarea 

activității 

(Durata: 5 minute) 

Profesorul le prezintă elevilor cartea, le arată coperta, citește titlul și le 

oferă  timp să se gândească și să reflecteze despre ce poate vorbi în carte. 

Elevii își exprimă ideile. Apoi, profesorul explică: „Vom citi această carte 

vorbind despre trei prieteni, care, deși erau cei mai buni prieteni, 

obișnuiau să nu fie de acord și astfel trăiesc aventuri în pădure. Voi da 

paginile și voi citi. După ce terminăm fiecare parte, vă rog să ridicați mâna 

să-mi povestiți despre aventurile prietenilor”. Profesorul le reamintește 

elevilor regulile: elevii trebuie să ridice mâna pentru a vorbi, să se asculte 

unii pe alții, să fie amabili și să-și aștepte rândul să răspundă. 

Activitatea 

(Durata: 10 minute) 

Profesorul citește cartea și le arată elevilor imaginile. După ce citește o 

parte, le pune întrebări copiilor. Posibile întrebări legate de poveste: 

− Cine sunt prietenii poveștii? 

− Care a fost prima/a doua/a treia lor problemă/aventură? Ce s-a 

întâmplat cu ei? 

− Ce soluție au găsit pentru a-și rezolva prima/a doua/a treia 

problemă? 

−  De ce s-au certat? 

− Ce au decis să facă pentru a se întoarce acasă în siguranță? 

https://www.youtube.com/watch?v=8LEMGFnvc5I&t=14s
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− Cum au cooperat? 

− Ce și-au spus înainte de prânz? 

− Credeți că o relație pozitivă între cei trei prieteni i-a ajutat să-și 

rezolve problemele? 

− De ce este important să avem relații pozitive? 

Concluzii (Durata: 5 

minute) 

Printr-o discuție de grup, elevii vor reflecta și vor aduce exemple despre 

modul în care se manifestă o relație pozitivă: fiți prieteni, iertați-vă unii 

pe alții, vorbiți unii cu alții, glumiți, jucați-vă, ajutați-vă, ascultați-vă. 
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Activitatea 2: Ursul și castorul 

Cadrul de desfășurare Exterior / Interior într-o cameră cu spațiu suficient pentru mișcare 

Materialele utilizate Muzică ritmică (opțional) 

Strategiile pedagogice 

●  Activitatea echipei 

● Activitatea fizică 

Extinderea 

Curriculumului 

REZILIENȚA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR 

Modulul 4. Relațiile pozitive 

Durata 10’ 

Prezentarea 

activității 

(Durata: 3 minute) 

 Profesorul le reamintește elevilor cum cei trei prieteni au cooperat pozitiv 

în poveste pentru a atinge un obiectiv comun, și anume să se întoarcă 

acasă în siguranță. Apoi, profesorul îi încurajează pe elevi să joace un joc 

în care trebuie să lucreze în echipă pentru a atinge un obiectiv comun, 

Acela de a ajuta castorul să scape de urs. 

Elevii fac un „cuib” stând în picioare în cerc, ținându-se unul de celălalt și 

fiind aproape unul de celălalt. În interiorul cercului se află un elev, 

„castorul”, iar în afara cercului se află un alt elev, „ursul”. 

Activitatea 

(Durata: 7 minute) 

Odată cu semnalul profesorului (sau începutul muzicii) „castorul” se 

plimbă înăuntru, afară și în jurul „cuibului”. „Ursul” merge înăuntru, afară 

și în jurul „cuibului” încercând să prindă castorul. Elevii din cerc („cuibul”) 

ajută la mișcările castorului, ridicând mâinile care se țin și deschizând spații 

mai mari în cerc, în timp ce împiedică și îngreunează ursul să prindă 

castorul coborând mâna și apropiindu-se unul de altul. 

Castorul bate ursul pe umăr și trebuie să intre înapoi în cuib înainte ca 

ursul să-l prindă. 

Concluzii 
Profesorul încurajează elevii să acorde atenție mișcărilor castorului și 

ursului, să lucreze împreună, să comunice și să coopereze pentru a salva 

castorul. 

Materiale pentru 

temă 

Elevii discută acasă cu părinții lor despre ceea ce face ca relația lor de 

familie să fie una pozitivă. Elevii își pot ajuta părinții să ude plantele, să își 

facă ordine în jucării sau să pună masa pentru prânz. 
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Metodologia de 

evaluare 

Ca activitate de evaluare a elevului ar putea fi implementat jocul „găsește 

animalul”. În această activitate, elevii stau cu toții în cerc. Un elev 

păstrează distanța față de echipă, echipa selectează un animal. Când 

elevul se apropie de echipă, cere informații despre animalul selectat (de 

exemplu, trăiește în apă? Zboară? Este mare?) și încearcă să ghicească ce 

animal este. Răspunsurile ar trebui să fie strict „da” – „nu”. Profesorul 

încurajează echipa să fie sinceră. 

În timpul implementării activităților, profesorul observă și scrie notițe cu 

privire la: 

− cât de bine au înțeles elevii noțiunea de relație pozitivă și ideea de a 

coopera între ei 

− cât de bine au reuşit elevii să lucreze în echipă şi să coopereze unii cu 

alţii 
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Lecția 2: Conectarea cu ceilalți 

Prezentare generală a lecției: 

Această lecție include trei activități de mișcare prin joc, ce au scopul de a conecta elevii cu colegii 

lor și de a promova interacțiuni pozitive în clasă. Prin această lecție, elevii vor experimenta treptat 

cum să se joace individual, în perechi și, în final, în echipă. 

Obiective 

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să: 

● Se joace individual,  arătând respect față de ceilalți 

● Se conecteze unul cu celălalt 

● Coopereze unul cu celălalt 

● Aibă interacțiuni pozitive în clasă 

● Promoveze abilitățile de comunicare 
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Activitatea 1: Frunze în pădure 

Cadru de desfășurare 
În interior,  într-o cameră cu spațiu suficient pentru mișcare, sau în aer 

liber 

Materialele utilizate 

● Hârtii sau ziare 

● Muzică de dans 

Strategiile pedagogice 

● Activitate ludică 

● Muzică 

● Activitate de dans și mișcare 

● Activitate individuală 

Extinderea 

Curriculumului 

REZILIENȚA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR 

Modulul 4. Relațiile pozitive 

Durata 10’ 

Prezentarea 

activității 

(Durata: 5 minute) 

În jurul camerei, pe jos sunt împrăștiate atâtea hârtii câti elevi sunt. 

Profesorul îi încurajează pe elevi să se gândească la povestea pe care au 

citit-o în lecția anterioară (lecția 1) (de exemplu, cine au fost eroii, unde au 

locuit etc.) și să-și imagineze că se află și ei într-o pădure. Mai exact, 

trebuie să-și imagineze că se plimbă adânc într-o pădure, unde în jur sunt 

multe frunze căzute. Profesorul modelează mișcarea mergând sau 

dansând în jurul frunzelor. Profesorul explică că atâta timp cât se aude 

muzica, ei nu trebuie să calce pe o frunză căzută. Ori de câte ori muzica se 

oprește, ei trebuie să găsească o frunză goală și să stea pe ea. 

Activitatea 

(Durata: 5 minute) 

Profesorul pornește muzica. Elevii se plimbă sau dansează în jurul 

frunzelor. Profesorul oprește brusc muzica și elevii aleargă să găsească o 

frunză goală și să calce pe ea (ca un „cuib”). Apoi, muzica începe din nou, 

iar elevii continuă să se miște în jurul frunzelor. De fiecare dată când 

muzica se oprește, profesorul scoate o frunză de pe podea. Pe măsură ce 

frunzele din cameră sunt reduse, echipa trebuie să strige numele elevului 

care nu a găsit un cuib de frunze gol. 

Concluzii 
Elevul care nu a găsit un cuib de frunze gol a continuat să danseze cu 

profesorul. Activitatea se termină când ultimul elev rămâne fără cuib. 
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Activitatea 2: Joacă singur – Joacă-te cu un prieten – Joacă-te cu echipa mea 

Cadrul de desfășurare 
În interior,  într-o cameră cu spațiu suficient pentru mișcare, sau în aer 

liber 

Materialele utilizate Muzică ritmică 

Strategiile pedagogice 

● Activitate ludică 

● Activitate de muzică, dans și mișcare 

● Activitate individuală 

● Activitate în perechi/echipă 

Extinderea 

Curriculumului 

REZILIENȚA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR 

Modulul 4. Relațiile pozitive 

Durata 20’ 

Prezentarea 

activității 

(Durata: 10 minute) 

Profesorul pornește muzica. Elevii dansează în cameră. Profesorul oprește 

brusc muzica. Elevii înțepenesc și stau nemișcați. La primul nivel al acestei 

activități, de fiecare dată când muzica se oprește, profesorul îi roagă pe 

elevi să facă mișcări individuale: de exemplu, „atingeți peretele cu 

degetul”, „atingeți ușa cu capul”, „priviți în tavan”, „ ridică piciorul”, 

„ascundeți-vă peste tot în clasă”. 

Activitatea 

(Durata: 10 minute) 

Activitatea a continuat. La al doilea nivel al acestei activități, profesorul îi 

roagă pe elevi să-și găsească un prieten, să devină o pereche și să facă 

mișcări împreună folosindu-și brațele, picioarele sau întregul corp, de 

exemplu, „găsiți-vă o pereche și deveniți o barcă”, „găsiți o pereche și 

faceți o inimă”, „găsiți o pereche și deveniți balansoar”. Treptat, profesorul 

ar putea chema trei elevi (de exemplu, „găsește un al treilea elev și 

modelează un triunghi”), patru elevi („patru elevi fac un lac”) etc. 

Concluzii 
În cele din urmă, profesorul încurajează întreaga echipă să modeleze 

forme gigantice cu corpul lor (de exemplu, o portocală/un măr uriaș). 
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Activitatea 3: În mare 

Cadrul de desfășurare În interior, într-o cameră cu spațiu suficient pentru mișcare, sau în aer liber 

Materialele utilizate 

● O bucată mare de material albastru (3x3 metri) 

● Minge clopoțel sau balon cu clopoțel 

● Muzică (de exemplu, Patru anotimpuri de Vivaldi) 

Strategiile pedagogice 

● Activitate ludică 

● Muzică 

● Activitate de dans și mișcare 

● Activitate individuală 

Extinderea 

Curriculumului 

REZILIENȚA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR 

Modulul 4. Relațiile pozitive 

Durata 10’ 

Prezentarea 

activității 

(Durata: 2 minute) 

În urma activității anterioare cu întreaga echipă adunată, profesorul aduce 

echipei o bucată mare de material albastru, „marea”. Fiecare elev trebuie 

să prindă materialul și să stea toți în jurul „mării”. În centrul țesăturii mării 

se află o minge cu clopoțel, „barca”. Elevii mută materialul în sus și în jos. 

Mișcările lor sunt „valurile”. 

Activitatea 

(Durata: 5 minute) 

Elevii trebuie să coopereze și să-și sincronizeze mișcările-valuri, astfel încât 

barca să navigheze în mare. „Valurile” ar putea fi mici și, treptat, să devină 

mai mari. Ei trebuie să fie atenți și să nu lase mingea-barcă să cadă din 

materialul „ajunge la mal”. 

Concluzii 

(Durata: 3 minute) 

La sfârșit, echipa a adus încet barca la țărm și a lăsat materialul jos. Toată 

lumea se așează în cerc, se ține de mână și zâmbește în jurul cercului. Se 

începe cu un copil care este pus „să transmită” un zâmbet următoarei 

persoane, înconjurând cercul. Zâmbetul trebuie să revină celui care a 

început. Dacă timpul le permite, ei pot împărtăși din nou un zâmbet în 

cealaltă direcție din jurul cercului. 

Materiale pentru 

temă 

Copiii pot oferi zâmbete membrilor familiei acasă sau prietenilor sau 

profesorilor de la școală sau chiar persoanelor pe care nu le cunosc prea 

bine. Părinții și copiii pot discuta acasă despre un moment în care s-ar 

putea simți fericiți și si-ar putea împărtăși un zâmbet. Ei pot gândi și 

discuta dacă se simt bine atunci când să zâmbesc cuiva. 
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Metodologia de 

evaluare 

În timpul implementării activităților, profesorul observă dacă un elev 

− a putut găsi o pereche 

− a putut să comunice cu ceilalți 

− s-a simțit confortabil să interacționeze cu ceilalți 

Profesorul poate, de asemenea, să facă fotografii elevilor, individual, în 

perechi, în grup și să le facă copii, astfel încât să le poată păstra în 

portofoliu, pentru a-și aminti experiențele. 
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Lecția 3: Promovarea relațiilor interpersonale sănătoase 

Prezentare generală a lecției: 

Această lecție include două activități care vizează promovarea relațiilor interpersonale sănătoase în 

clasă. Prin aceste activități, elevul va învăța cum să accepte diversitatea, să împărtășească și să 

coopereze cu ceilalți pentru a construi și menține relații interpersonale sănătoase. 

Obiective 

La sfârșitul lecției, elevii avor fi capabili să: 

● Se implice activ în activități de grup 

● Creeze relații interpersonale 

● Identifice caracteristicile colegilor de clasă 

● Se joace în perechi 

● Mențină relatii interpersonale sănătoase 

Activitatea de 

„încălzire”. 

Profesorul îi introduce pe copii în această lecție cu un joc intitulat 

„Sculptorul și sculptura”. În această activitate, toată clasa este așezată în 

cerc. Profesorul cheamă doi elevi, dintre care unul va fi sculptorul, iar 

celălalt sculptura. Echipa decide cu privire la tema sculpturilor (de 

exemplu, locuri de muncă). Sculptura este nemișcată, iar sculptorul ar 

trebui să facă forma sculpturii (cap, brațe, picioare, expresii pe față și să 

facă un polițist rutier, un dansator, un pescar, un tăietor de lemne, un 

fotbalist sau un erou). Membrii echipei își imaginează și discută despre ce 

reprezintă sculptura. 
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Activitatea 1: Desenând un prieten 

Cadrul de desfășurare Mese de lucru 

Materialele utilizate 

● Bucăți de hârtie colorate, în perechi (de exemplu, două roșii, două 

galbene etc.) 

● Markere, creioane colorate 

● Lipici 

● Muzică lentă 

Strategiile pedagogice 

● Activitate în perechi 

● Desene 

● Discuție de grup 

Extinderea 

Curriculumului 

REZILIENȚA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR 

Modulul 4. Relațiile pozitive 

Durata 20’ 

Prezentarea 

activității 

(Durata: 5 minute) 

Profesorul împarte fiecărui elev câte o bucată de hârtie colorată. Hârtiile  

perechi au aceeași culoare. Atâta timp cât se aude muzica, fiecare elev își 

caută perechea pe baza culorii. Când fiecare elev își găsește perechea, 

dansează împreună. Când muzica se oprește, se așează la mesele de lucru. 

Activitatea 

(Durata: 15 minute) 

Profesorul îi încurajează pe elevi să-și observe perechea. Fiecare pereche 

este prezentată în clasă. De exemplu, ea are o gură cu buze roșii/roz, un 

nas mic, doi ochi albaștri, păr negru etc. Apoi, fiecare elev își desenează 

perechea în cadrul colorat. 

Concluzii 

(Durata: 5 minute) 

Desenele sunt colectate și colectate sub forma unui poster/colaj. 

Profesorul și elevii discută despre titlul operei lor de artă și despre locul 

unde va fi așezată. 
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Activitatea 2: STOP! Fă o poză! 

Cadrul de desfășurare Așezare în cerc 

Materiale utilizate Cameră foto  (opțională) 

Strategiile pedagogice 

● Dramă 

● Activitate în perechi/echipă 

Extinderea 

Curriculumului 

REZILIENȚA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR 

Modulul 4. Relațiile pozitive 

Durata 20’ 

Prezentarea 

activității 

(Durata: 5 minute) 

Toată lumea stă în cerc. Profesorul le cere elevilor să facă expresii cu fețele 

lor, de exemplu, o față fericită, o față supărată, o față tristă etc. 

Activitatea 

(Durata: 15 minute) 

Profesorul cheamă un elev și îi cere să prezinte cu corpul său o mișcare (de 

exemplu, pretinde că bea un pahar imaginar de apă). Apoi, el/ea rămâne 

nemișcat. Un alt elev vine la cerc și trebuie să finalizeze mișcarea (de 

exemplu, pretinde că este o chelneriță cu un zâmbet amabil care oferă 

paharul imaginar cu apă elevului anterior). Când cei doi elevi completează 

tabloul imaginar, rămân nemișcați. Apoi restul echipei strigă „STOP! Faceți 

o fotografie” și se prefac că fac fotografii elevilor – „statui”. Perechile sunt 

schimbate. Treptat, profesorul poate chema un al treilea sau al patrulea 

elev pentru a continua poza sau chiar întreaga clasă pentru a face o poză 

de grup. 

Concluzii 

Profesorul poate să facă fotografii reale ale elevilor, să discute și să le 

împărtășească emoțiile și sentimentele. Profesorul poate face și copii 

pentru ei, astfel încât să le poată păstra în portofoliu pentru a-și aminti 

experiențele. 

Materiale pentru 

temă 

Ca exercițiu pentru temă, elevii pot citi împreună cu părinții cartea 

„Prieteni mari” de Linda Sarah & Benji Davies (disponibilă și în 

https://www.youtube.com/watch?v=NVCoI57qkOw&t=64s )și  discută 

https://www.youtube.com/watch?v=NVCoI57qkOw&t=64s
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despre importanța de a avea relații sănătoase, de a include și face noi 

prieteni. 

Metodologia de 

evaluare 

Pe parcursul implementării activităților, profesorul observă și ține notițe 

despre gradul în care fiecare elev poate comunica eficient și lucra în 

echipă. În plus, profesorul poate observa dacă elevii își mențin relația după 

implementarea activităților. 
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Lecția 4: Practicând bunătatea 

Prezentare generală a lecției: 

Relațiile pozitive sunt promovate prin dezvoltarea puterii bunăvoinței. Această lecție include două 

activități care urmăresc să-i facă pe elevi conștienți despre ce este bunătatea. Elevii vor fi implicați 

în activități care îi vor ajuta să recunoască cuvintele amabile pe care cineva le folosește, potențiale 

acte de bunătate și, în final, să practice bunătatea cu ceilalți. 

Obiective 

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să: 

● Fie conștienți de ce este bunătatea 

● Recunoască cuvintele amabile pe care cineva le folosește 

● Utilizeze zâmbetul ca conduită verbală pozitivă în relațiile cu ceilalți 

● Practice fapte bune și drăguțe și să se bucure de faptele în sine 

Activitatea de 

„încălzire”. 

Așezați în cerc, profesorul îi încurajează pe elevi să facă activitatea de 

împărtășire a zâmbetelor (modulul 4, lecția 2, activitatea 3). Apoi, 

profesorul le cere elevilor să spună dacă și-au amintit să zâmbească 

prietenilor sau cuiva din familia lor, dacă cineva le-a împărtășit un zâmbet 

și cum s-au simțit. Zâmbetul încurajează „fericirea pentru toți oamenii”. 
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Activitatea 1: Cuvinte dulci 

Cadrul de desfășurare Așezare în cerc 

Materialele utilizate 

● Bucăți de hârtie 

● Markere, creioane colorate 

● Lipici 

● Carton 

Strategiile pedagogice 

● Discuție de grup 

● Brainstorming 

● Artefacte 

● Activitate de grup 

Extinderea 

Curriculumului 

REZILIENȚA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR 

Modulul 4. Relațiile pozitive 

Durata 30’ 

Prezentarea 

activității 

(Durata: 10 minute) 

Așezați în cerc, profesorul și elevii discută despre importanța de a fi amabil 

și politicos cu ceilalți. Profesorul îi încurajează pe elevi să gândească cum 

putem cere ceva politicos, ce fel de cuvinte putem folosi, care ar fi o 

postură adecvată. „Există întotdeauna modalități drăguțe și amabile de a 

vorbi cu cineva, chiar dacă acesta/ea ne supără”. 

Activitatea 

(Durata: 10 minute) 

Prin brainstorming, elevii se referă la cuvinte amabile pe care cineva le 

poate folosi. Toate cuvintele amabile sunt scrise pe bomboane de hârtie și 

sunt așezate pe un borcan de hârtie „borcanul cu cuvintele dulci și 

amabile”. Posibile cuvinte amabile pe bomboane: „Îmi pare rău”, 

„Mulțumesc”, „Te rog”, Vrei să fii prieteni?”, „Te iubesc”, „Te iert”, 

„Pot…?”, „Aș dori…”, „Poți să-mi aduci…, te rog?”, „Iată-te” etc. 

Concluzii 

(Durata: 10 minute) 

Fiecare elev ia un dulce cu un cuvânt bun din borcan și încearcă să scrie 

cuvântul dulce pe o tablă. Sau depinde de dulcele selectat din borcan pe 

care fiecare elev îl exersează pentru a face propoziții orale dulci. De 

exemplu, în loc să spună „Îmi doresc mingea chiar acum!”, ei pot spune 

„Poți te rog să-mi dai mingea? Sau: 

"Hei, tu! Cât este ceasul?”: Vă rog, puteți să-mi spuneți ceasul? „Aaapă!”: 

Poți să-mi dai niște apă, te rog? 
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Activitatea 2: Zâmbește, te rog! 

Cadrul de desfășurare Așezare în cerc 

Materialele utilizate 
● Mai multe obiective, de exemplu, jucării, cărți de povești, 

markere etc. 

Strategiile pedagogice 

● Joc de rol 

● Discuție de grup 

Extinderea 

Curriculumului 

REZILIENȚA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR 

Modulul 4. Relațiile pozitive 

Durata 20’ 

Prezentarea 

activității 

(Durata: 5 minute) 

În urma activității anterioare, profesorul îi încurajează pe elevi să joace 

un joc pentru a exersa cum să fie mai buni unii cu alții. 

Activitatea 

(Durata: 15 minute) 

Fiecare elev ar trebui să îndeplinească o „cerere prietenoasă”, printr-o 

serie de sarcini: să ceară lucruri politicos și să zâmbească, să-și fixeze 

privirea unul asupra celuilalt, să adopte o postură adecvată și să 

mulțumească. Toți elevii vor avea un obiect (o jucărie, o carte...) cu 

excepția unuia. Acest elev va trebui să-l întrebe pe unul dintre colegii săi 

cu o cerere prietenoasă și politicoasă. Colegul de clasă va da obiectul 

elevului numai dacă cererea a fost îndeplinită cu amabilitate și zâmbind. 

Dacă acest lucru nu se întâmplă, elevii fără obiect trebuie să o ia de la 

capăt, întrebând de data aceasta un alt coleg de clasă. Odată ce elevul 

obține obiectul dorit, persoana care a renunțat la obiectul său trebuie să 

adreseze, la rândul său, altui coleg de clasă aceeași întrebare, respectând 

totodată „cererea prietenoasă” pentru a obține obiectul dorit. De fiecare 

dată când se execută o cerere care respectă regulile, elevii vor fi aplaudați 

de toți colegii de clasă. 

Concluzii 
Jocul se va încheia când toți elevii au îndeplinit sarcina. 

Materiale pentru 

temă 

Părinții pot face acasă un „borcan de bunătate pentru familie”. Borcanul 

de bunătate poate conține acte de bunătate pe care oricine le poate face. 

Membrii familiei pot discuta ce pot face pentru alții și pot încuraja copiii 

să înceapă să se gândească la modalități în care pot arăta bunătate față de 

ceilalți. Posibilele acte simple de bunătate ar putea fi următoarele: 
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● Trimiteți unui vecin o scrisoare de mulțumire 

● Îmbrățișați pe cineva 

● Aduceți flori profesorului vostru 

● Colectați cărți pentru bibliotecă 

● Donați alimente adăpostului pentru persoane fără adăpost 

● Zâmbiți cuiva 

● Țineți ușa pentru cineva 

● Donați o jucărie  

● Hrăniți păsările 

● Coaceți desertul pentru un vecin 

● Spuneți cuiva cât de mult îl iubiți 

● Mulțumiți-i casieriei din supermarket 

Metodologia de 

evaluare 

După implementarea activităților, profesorul trebuie să se asigure zilnic că 

elevii se obișnuiesc să ceară lucruri politicos, să fie amabili, să 

mulțumească după aceea și să le aducă la cunoștință atunci când uită să o 

facă. Cum ceri? („Te rog”), Ce spui acum? ("Mulțumesc"). 
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Lecția 5: Înțelegerea iertării 

Prezentare generală a lecției: 

Iertarea ajută la repararea relațiilor, promovând astfel cooperarea. Această lecție include o 

activitate care are ca scop conștientizarea elevilor cu privire la ce este iertarea și importanța acesteia 

pentru promovarea relațiilor pozitive. 

Obiective 

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să: 

● Fiea conștienți și să înțeleagă importanța de a cere iertare și de a ierta 

Activitatea de 

„încălzire”. 

Porfesorul va citi o poveste despre iertare; cum și de ce e important să își 

ceară scuze. De exemplu, posibilele cărți cu conținut similar ar putea fi 

următoarele: 

  Îmi pare rau! de Barry Timm 

Scuze! de Landa Norbert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

www.resilientpreschools.eu 

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu 

sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei. [Număr proiect: 2020-1-CY01-KA201-066080] 

Activitatea1: Îmi pare rău – Te iert 

Cadrul de desfășurare Așezare în cerc 

Materialele utilizate 

● Carduri care prezintă diferite situații 

  

  

  

  

Imagini preluate de la: https://www.istockphoto.com  

https://www.istockphoto.com/
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Strategiile pedagogice 
● Discuție de grup 

● Studii de caz – scenarii 

Extinderea 

Curriculumului 

REZILIENȚA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR 

Modulul 4. Relațiile pozitive 

Durata 20’ 

Prezentarea 

activității 

(Durata: 5 minute) 

 

Citind o poveste despre iertare, elevii devin conștienți că uneori ei și adulții 

greșesc ceva sau suferă din cauza greșelilor făcute de alții. Când se 

întâmplă acest lucru, este mai bine să ne cerem scuze și să cerem iertare 

sau să acceptăm și să iertăm pe cei care ne-au greșit. „A cere iertare și a 

ierta ajută la crearea și menținerea relațiilor pozitive cu ceilalți”. 

Activitatea 

(Durata: 15 minute) 

Elevilor li se arată carduri care conțin diferite situații: 

● O fată aruncă cu nisip în alți colegi de clasă. 

● Un băiat l-a împiedicat pe altul care a căzut la pământ. 

● O fată distruge ceea ce alți copii au construit. 

● Un băiat se simte rău pentru că cineva i-a luat cărțile. 

● O fată se simte rănită pentru că prietena ei a strigat la ea. 

Odată ce elevii au văzut și au identificat scenele de pe cartonașe, ei trebuie 

să comenteze, să analizeze și să evalueze în grupuri mici cardul lor specific 

și să verbalizeze ce trebuie făcut în fiecare situație: „a ierta” sau „a cere 

iertare”, și să exprime care ar fi cel mai potrivit mod de a acționa. Apoi, 

când au ajuns la o înțelegere, profesorul îi invită pe elevi să se gândească 

la situații similare pe care le-au trăit în viața lor. 

Materiale pentru 

teme 

Fiecare familie citește o poveste despre iertare și reprezintă ceea ce a 

învățat în moduri diferite, de exemplu prin proiectarea unui poster, 

realizarea unui desen, scrierea unei scrisori personale etc. Fiecare elev 

aduce cartea în clasă și prezintă colegilor ce el/ a terminat cu familia lui 

acasă. Sunt strânse toate materialele produse de elevi și părinții lor și se 

întocmește o carte despre iertare. 

Metodologia de 

evaluare 

Profesorul ar trebui să profite de situațiile care apar în viața școlară de zi 

cu zi pentru a aborda și rezolva aceste situații problematice în clasă. Scopul 

este de a-i face pe elevi să realizeze că cel mai important lucru este să-și 

asume responsabilitatea pentru acțiunile lor sau pentru beneficiul propriu 

și al celorlalți. 
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