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Dragi cititori, 

 

într-o zi am surprins un băiețel îndemându-l pe colegul său în felul următor: 

- Știi ceva? Hai să nu ne mai certăm niciodată... până vom fi adulți! 

Pornind de la acest îndemn și de la gândul că fiecare conflict reprezintă o 

oportunitate de învățare, am realizat cât de important este să le arătăm copiilor 

noștri cum să gestioneze o situație conflictuală mai mult sau mai puțin gravă, dar 

și cum să identifice emoțiile lor de zi cu zi. 

De aceea, asistentul nostru în prevenția comportamentelor de tip bullying este un 

panda roșu. El simboliezează atât unicitatea, vulnerabilitatea fiecărui copil, cât 

și importanța de a spune la timp STOP unui comportament nepotrivit. 

Așadar, vă invităm să fiți partenerii noștri în procesul de prevenire a violenței 

psihice, întrucât, așa cum considera scriitorul american Frederick Douglass, este 

mai ușor să clădești copii puternici decât să repari adulți. 
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1.  ÎNTREABĂ!  SPECIALISTUL RĂSPUNDE 

Bullying la grădiniță? 
 

  

  Bullying-ul este definit ca fiind un comportament ostil, de excludere, de 

agresare sau de umilire a cuiva. Bullying-ul reprezintă o formă de abuz emoțional și/sau fizic, 

caracterizat prin faptul că este intenționat (agresorul are intenția să rănească pe cineva), este 

repetat (aceeași persoană este rănită mereu), iar agresorul își alege victima care este percepută 

ca fiind vulnerabilă, slabă și nu se poate apăra singură. 

  Ca părinte iți dorești tot ce e mai bun pentru copilul tău, iar când e vorba de 

grădiniță sau școală vrei să știi că el se află în siguranță, că are relații bune cu ceilalți și că 

învață o mulțime de lucruri care îl vor pregăti pentru viață. Cu toții am avut în clasă copilul 

timid, copilul tocilar, copilul haios sau copilul bătăuș și am numit asta diversitate. Pe cel din 

urmă am fi vrut să-l dăm afară din clasă dacă s-ar fi putut. Agresivitatea a existat întotdeauna 

și în rândul copiilor pentru că ea este o expresie a agresivității societății în care trăim, iar 

adulții sunt modele pentru cei mici. Acum vorbim despre bullying pentru a denumi acest 

fenomen prin care copiii exprimă prin agresivitate o mulțime de probleme la nivel relațional și 

emoțional și care începe încă de la grădiniță, luând amploare în școală.  

  Bullying-ul nu este o etapă normală a dezvoltării copiilor și adesea precede 

comportamente agresive cu consecințe și mai grave pe măsură ce aceștia cresc. Cauzele sunt 

multiple, dar au o rădăcină comună: lipsa valorilor pe care clădim educația, lipsa valorilor în 

familie și în societate. Inteligența cognitivă, achiziția de cunoștințe și competiția încă sunt 

ridicate în slăvi în societatea românească, fiind ignorate elementele fundamentale pe care se 

clădește o personalitate echilibrată: respect față de sine și față de ceilalți, colaborare, adevăr, 

sinceritate, empatie, înțelegerea și acceptarea diversității, autocunoaștere, relaționare etc.   

  În societățile dezvoltate aceste valori sunt cultivate cu tot mai multă atenție 

pentru că s-a înțeles importanța lor pentru sănătatea și starea de mulțumire și satisfacție a 

oricărui individ. Educația copilului începe cu educația adulților. Nu poți oferi valori dacă nu 

le ai și nu trăiești în conformitate cu ele. Lumea copiilor este o oglindă a lumii celor mari. Ei 

învață și imită ceea ce se întâmplă în lumea noastră. De cele mai multe ori nu conștientizăm 

felul în care relaționăm noi în viața de zi cu zi cu copiii noștri, folosind manipularea, 

intimidarea, constrângerile, criticile, etichetele, minciunile pe care le considerăm 

„nevinovate”. Toate acestea contribuie la clădirea caracterului, oferă modele de înțelegere și 
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reacție pentru cei mici și îi pot îndrepta în direcția dezvoltării portretului de agresor ori de 

victimă.  

   Am fi tentați să credem că e nevoie să intervenim doar în cazul copilului 

agresiv pentru a-l ajuta să se cunoască, să-și înțeleagă nevoile și suferințele, să accepte 

regulile, să-și exprime emoțiile și să învețe că e valoros, să accepte diversitatea și să-și 

recapete echilibrul. Acest copil nu a devenit agresiv peste noapte, ci a fost expus unui mediu 

în care se țipă, se folosește agresiunea fizică sau verbală, au loc crize de furie, nu există reguli, 

iar comportamentele agresive sunt considerate normale. Copilul poate fi el însuși abuzat sau 

poate fi martor al certurilor și disputelor părinților sau a celor care îl îngrijesc.   

În aceeași măsură, copilul aflat în postura celui care suportă agresivitatea altor copii, are 

nevoie de ajutor pentru a învață cum să reacționeze într-o astfel de situație. Și el are nevoie să 

se cunoască, să-și întărească stima de sine, să ceară ajutor, să învețe să spună stop celui care îl 

necăjește.    

  Ați auzit poate printre părinți îndemnul Dă și tu, nu te lăsa, lovește-l înapoi! E 

nevoie să schimbăm o astfel de mentalitate pentru a crea o lume mai bună și mai frumoasăa! 

Schimbarea începe cu fiecare dintre noi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articol realizat de psihologul Voichița Fodor    
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2. DE LA TEORIE LA PRACTICĂ 

  

Vulnerabilitatea și bullying-ul 
 

La nivel mondial, din punct de vedere statistic, există în ultimii ani o creştere 

accentuată a folosirii violenţei verbale în rândul copiilor. Spre exemplu, cercetătorii indică în 

muzica pop o tendință semnificativă din punct de vedere statistic către narcisism și 

agresivitate. Conform ipotezei lor, au descoperit că expresii precum noi și pe noi sunt folosite 

tot mai rar, în timp ce eu și pe mine apar tot mai des. Au mai constatat și un declin în folosirea 

cuvintelor ce trimit la legăturile sociale și emoționale pozitive, precum și o creștere în 

utilizarea cuvintelor legate de furie și comportamentele antisociale.  

Originea acestor probleme pare să fie corelată cu o cultură a nemulțumirii, precum o 

numește autoarea Brené Brown în cartea sa, Curajul de a fi vulnerabil. Cultura nemulțumirii, 

de fapt, este problema lui eu însămi nu sunt de ajuns. Sentimentul de nemulțumire înflorește 

într-o cultură în care fiecare este hiperconștient de ceea ce îi lipsește. Totul – de la siguranță și 

iubire, la bani și resurse - este fie în cantități limitate, fie lipsește cu desăvârșire. Pierdem 

incredibil de mult timp calculând câte avem, câte ne dorim și câte ne lipsesc, precum și cât de 

multe au ceilalți și își doresc să aibă. Ceea ce face ca toată această măsurare și comparare să 

ne creeze un mare neajuns este faptul că, adeseori, comparăm diferite componente ale vieții 

cu standardele de perfecțiune imposibil de atins pe care ni le-a impus mass-media. Sau, dacă 

nu, comparăm realitatea vieții noatre cu ceea ce ne imaginăm c-ar fi viața altora – și care nu 

este nimic altceva decât o ficțiune.  

De asemenea, întâlnim peste tot în cultura noastră concepția potrivit căreia o viață 

obișnuită este una lipsită de sens. Copiii care cresc urmărind emisiuni TV de tip reality show 

sau dedicate vedetelor și utilizează nesupravegheați rețelele de socializare asimilează această 

concepție și-și construiesc o imagine deformată asupra lumii: „Valoarea mea ca persoană 

depinde de numărul de like-uri pe care le primesc”.  

Ținând cont de studiile din literatura segmentului dezvoltării socio-emoționale și de 

informațiile de mai sus, ne dorim să îî ajutăm pe copii să deprindă abilitățile specifice pentru a 

deveni adulți independenți din punct de vedere social, cognitiv și afectiv. Astfel încât, la 

nivelul grădiniței, provocarea pe care am lansat-o este aceea de a identifica ce putem noi face 

în cadrul activităților pentru a reduce semnificativ situațiile în care copiii se pot confrunta cu 

situații de tip bullying și cum îi putem învăța să se apere.  Acest fapt este în concordanță și cu 



8 
 

misiunea grădinței noastre: de a-i ajuta pe copii să-și dezvolte potențialul unic, asta 

presupunând îmbrățisarea tuturor laturilor personalității lor, începând cu cea mai sensibilă: de 

la vulnerabilitate și de la identificarea trăsăturilor lor care îi fac deosebiți și unici.  

 În etapa preșcolară, fenomenul de bullying este vizibil atunci sunt luate în derâdere 

caracteristici care au legătura cu aspectul fizic al copiilor (înălțime, greutate, culoarea 

părului), când sunt etichetați și folosesc porecle sau când sunt evidențiate aspecte de tip social 

(dizabilitate, etnie, tip de familie, situația economică a părinților etc.). La nivelul grupelor de 

copii, se pot observa aceste comportamente cu precădere începând cu vârsta de 4 ani (ex: „mă 

joc cu tine pentru că ai toată colecția de ponei” sau „nu mă joc cu tine pentru că ai părul 

roșcat”).  

Pentru a reduce atitudinile și comportamentele de acest tip, în prezent, în grădiniță, 

desfășuram următoarele activități: 

1. Modulele despre Încredere și Rezistență emoțională din cadrul clubului de dezvoltare 
socio-emoțională Da, poți! cuprind activități teoretice și practice despre cum pot învăța copiii 

să acționeze și să se comporte încrezător și despre strategii despre cum pot face față situațiilor 

conflictuale sau de furie. Toate activitățile se încheie cu o poveste tematică, în care copiii sunt 

invitați să analizeze comportamentul personajelor, să alegă și să motiveze care personaj din 

poveste ar fi dorit să fie și de ce. Astfel, reușesc cu ușurință să identifice situații problematice 

și să știe cum să le gestioneze. 

2. Repetarea de către cadrele didactice și încurajarea faptului că fiecare copil este unic și 

fiecare are ceva bun de oferit celorlați, activitate care se repetă în fiecare zi în cadrul 

întâlnirii de dimineață. Copiii sunt rugați să ofere complimente tuturor colegilor.  

3. Citirea poveștilor prin care se încurajează bunătatea și folosirea atitudinilor și 

comportamentelor pozitive.  
 Exemplu: Căţeluşul curajos, Vreau să fim prieteni mereu, Povestea ursului cafeniu, 

Elefantul Elmer, Peştişorul curcubeu, Băieţelul cu aripă de fluture, Şoricelul Crizantema, 

Cuvintele nu sunt pentru a răni. 

4. Jocuri de rol şi jocuri de grup: Cum simţim cuvintele plăcute/ neplăcute?, Inimi frânte, 

Roata desenelor, Termometrul emoţiilor.  

5. Folosirea unui EMOMETRU pentru identificarea și gestionarea emoțiilor.  

Bibliografie:  

Brown, Brené – Curajul de a fi vulnerabil, 2013, Editura Curtea Veche Publishing, București. 

 

Articol realizat de prof. Andrada Scutaru 
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Cum identificăm un comportament de tip bullying? 

 
 La vârsta preșcolară un comportament de tip bullying apare în mod relativ rar, 

îndeosebi la grupa de vârstă 5-7 ani și, de aceea, adesea este confundat cu jocul dur sau 

impolitețea. De aceea, este deosebit de important să diferențiem între a fi nepoliticos, a fi 

răutăcios și bullying. De asemenea, cel din urmă se delimitează în mod evident de jocul dur și 

lupta reală: 

 a fi nepoliticos = a spune sau a face ceva din neatenție, rănindu-i pe ceilalți 

 a fi răutăcios = a spune sau a face ceva o dată sau de două ori cu intenția de a-i răni pe 

ceilalți 

 jocul dur = un act lipsit de intenția de a face rău, în care copiii prezintă un relativ 

echilibru de putere și au o dispoziție prietenoasă 

 lupta reală = un act spontan, nerepetat, intenționat ostil, în care copiii prezintă un 

echilibru de putere, dar au o dispoziție tensionată. 

 Spre deosebire de toate acestea, un comportament din sfera bullying-ului este 

întotdeauna unul intenționat ostil, repetat de-a lungul timpului, dezechilibrat din punctul de 

vedere al puterii, iar dispoziția agresorului diferă de cea a victimei. Firește, oricare din 

comportamentele aparent inofensive definite mai sus poate deveni în timp un comportament 

specific bullying-ului. 

 Bullying-ul poate lua diverse forme, din care amintim trei tipuri de bază:  

 fizic: izbirea, lovirea cu pumnul, cu piciorul, ciupirea, scuiparea, piedicile, trasul de 

păr, confiscarea și distrugerea bunurilor ș.a. 

 verbal: batjocura, șicana, insulta, amenințarea, comentariile discriminatorii ș.a. 

 relațional: excluderea socială, ignorarea, terorizarea, răspândirea de zvonuri ș.a. 

 Odată identificat acest comportament în rândul copiilor, este imperios necesar ca 

agresorul să nu fie etichetat astfel, întrucât este mai potrivit să ne gândim la bullying ca la un 

comportament social sau ca la un proces, decât ca la ceva ce definește o persoană (Brian 

Smith). Pe de altă parte, fiecare copil reprezintă un potențial agresor, așa cum evidențiază în 

mod sugestiv Trudy Ludwig: Toate felurile de copii poartă pălării de agresor în anumite 

ocazii. Eforturile de a preveni sau de a stopa acest fenomen de agresiune încep întotdeauna 

acasă, loc în care Dvs. jucați un dublu rol: de a-i proteja pe copii de un eventual abuz, dar și 

de a-i învăța că acest comportament este inacceptabil atât acasă, cât și la grădiniță. 
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 Victimele sunt de cele mai multe ori copiii cu dizabilități, copiii supraponderali și 

copiii izolați social – aceste categorii sunt potențiale victime în orice fel de colectivitate. Un 

factor-cheie îl reprezintă martorii - colegii sau prietenii victimei. Ei pot influența în mod 

decisiv conflictul și dezechilibrul de putere, luându-i acelui copil apărarea sau solicitând 

ajutorul unui adult.  

 În concluzie, menționăm câteva strategii menite să ne ajute, părinți și cadre didactice 

deopotrivă, în prevenirea și stoparea bullying-ului: 

 Identificați în mod corect bullying-ul atunci când îl întâlniți. 

 Construiți relații profunde, bazate pe sinceritate și încredere cu copiii Dvs. 

 Opriți bullying-ul ori de câte ori observați că acesta are loc. 

 Dezvoltați competențe sociale și emoționale în rândul copiilor, punând accentul pe 

inteligența emoțională. 

 Transformați martorii în prieteni. 

 Oferiți-le ajutorul și copiilor care agresează, deoarece în spatele fiecărei emoții 

negative se află o nevoie. 

 Mențineți dialogul cu copiii în permanență deschis și tratați fenomenul ca pe un proces 

de durată. 

 

Bibliografie:  

Whitson, Signe - Fenomenul bullying. 8 strategii pentru a-i pune capăt, 2017, Editura Herald, 

București. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articol realizat de prof. Cristina-Maria Pop 
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3. EVENIMENTE, PROIECTE ȘI PARTENERIATE 
 

Sărbătoarea Toamnei 

 
 În luna octombrie am sărbătorit Toamna și Centenarul, în frumoase costume populare, 

cu dansuri specifice și mâncare tradițional românească. Culorile specifice anotimpului toamna 

și decorul pregătit s-au îmbinat perfect, iar copiii au cântat, au dansat și s-au jucat împreună. 
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Atelierul lui Moș Crăciun 

 În luna decembrie, l-am așteptat pe Moș Crăciun, realizând decorațiuni pentru brad sau 

pentru masa de Crăciun. Moșul a fost foarte încântat și a venit cu sacul plin de jucării prin 

curtea noastră, în care era zăpadă până la genunchi. L-am așteptat cu drag, cu lapte și prăjituri. 
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Concursul din VIVO 

 
 În luna decembrie, copiii au fost invitați la concursul de decorare a brazilor de 

Crăciun. Grupa Planetelor verzi a dat dovadă de creativitate și atenție pe tot parcursul 

activității. Elementele decorative au fost pregătite la grădiniță, cu ajutorul tuturor copiilor și 

educatoarelor. În acest demers, copiii au fost susținuți de prof. Ioana Andreea Fanea și de 

părinți prin voturile online oferite brăduțului. 
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Clubul de Fapte 
 

Proiectul educațional Reţete de Leadership, parte a proiectului național Curcubeul 

Schimbării s-a născut din dorința de a descoperi și stimula capacitatea de autocunoaștere a 

fiecărui copil din grădinița noastră. De la vârsta timpurie, copiii au nevoie de sprijin 

emoțional, care să-i ajute să-și gestioneze eficient emoțiile, să-și adapteze comportamentul la 

cerințele grupului și ale societății. Astfel, în grădinița noastră au loc periodic activități care 

contribuie la dezvoltarea socio-emoțională a copiilor, la dezvoltarea abilităților de relaționare 

cu accent pronunțat pe valorificarea resurselor interioare ale fiecăruia, în cadrul 

echipei/grupului. În final, vom descoperi faptul că, eroul fiecărui copil este, de fapt, el însuși, 

bineînțeles, bazându-ne pe cele șapte valori fundamentale ca factori motivaționali: 

 

R – recunoștință 
O – ospitalitate 
G – generozitate 
V – voioșie 
A – autocontrol 
I – inițiativă 
V – vigilență 
 Ca o dovadă a ideilor surprinse în acest proiect, vă prezentăm câteva fotografii din 

cadrul acestor activități. În cadrul ,,Clubului de fapte”, copiii conștientizează efectul 

comportamentelor empatice, de întrajutorare și de dăruire. 

Exemple:  
-  Oferă o îmbrațișare unui coleg care are nevoie. 

- Confecționează un ornament pentru brad și oferă-l cadou. 

- Fă cunoștință cu cineva nou din grădiniță. 

- Oferă colegilor câte un sticker drept mulțumire. 

- Lasă pe cineva în fața ta la rând. 

- Adu la grădi baloane de săpun pentru a împrăștia zâmbete. 
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- Împarte trei mere cu colegii tăi. 

- Împrumută o jucărie (de acasă) pentru o zi unui coleg. 

- Confecționează un cadou pentru un coleg. 

- Adună farfuriile de la masa de prânz – oferă ajutor. 

- Oferă o floare. 

- Împărtășește o întâmplare amuzantă, pentru a răspândi zâmbete. 

- Spune-i unui adult „Să ai o zi minunată!” 

- Împărtășește o faptă bună (a ta, sau a părinților tăi). 

- Împarte cănile cu apă – oferă ajutor. 

- Aranjează-ți patul după ce te trezești. 

- Cântă-ne un cântec preferat. 

- Împarte ceva dulce cu colegii tăi. 

- „Citește” o poveste unui licurici. 
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Parteneriat cu librăria Tutimi și Titoc 

 

 Deşi copiii nu știu încă să citească, ei 

îndrăgesc foarte mult cărțile! Vizita la 

librărie i-a ajutat să înţeleagă rolul spaţiului 

de lectură și să știe de unde se pot cumpăra 

cărți. Copiii din grupa Cometelor albastre 

au fost întâmpinați cu mult drag și interes și 

au aflat despre cărți noi de povești, 

activitatea desfășurându-se într-un cadru 

potrivit vârstei lor. Parteneriatul nostru cu 

librăria Tutimi și Titoc presupune vizita 

fiecărei grupe în spațiul cărților. 

 

 

 

Parteneriatul cu cabinetul stomatologic 
 Deprinderile elementare de igienă dentară trebuie dezvoltate de timpuriu pentru a 

deveni elemente ale modului de viaţă cotidian. Deprinderile igienice dentare odată formate, îi 

oferă copilului siguranţă în acţiune, încredere în posibilităţile lui, chiar îi formează o oarecare 

independenţă. Copiii de la Steluțele albastre și Steluțele verzi au fost foarte încântați de 

această vizită din cadrul parteneriatului Dinți frumoși și sănătoși, ajutându-i să depășească 

eventualele temeri legate de consultațiile stomatologice. 
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4. PROIECTUL SĂPTĂMÂNII 
 

STAR OF THE WEEK 

 
 Proiectul educațional Star of the Week implică ajutorul părinților în realizarea unui 

panou cu fotografii și redactarea unei scrisori prin care fiecare copil se prezintă pe sine, 

familia sa și activitățile, respectiv, jocurile sale preferate. Fotografiile de pe panou îi pot 

reprezenta pe membrii familiei, animalele de companie, activitățile preferate, evenimente din 

familie la care au participat sau călătoriile la care au luat parte împreună. Scopul proiectului 

este acela de a-i ajuta pe copii să se cunoască mai bine și promovează dezvoltarea abilităților 

de comunicare și ascultare activă, contribuind la dezvoltarea încrederii în sine prin faptul că 

își prezentă singuri panoul în fața colegilor din grupă și a educatoarei.            
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DAS STERNCHEN DER WOCHE 

 

 

La fel ca în cazul Star of 

the Week, varianta în limba germană a acestui 

proiect educațional îi ajută pe copii să se 

cunoască mai bine pe ei înșiși, dar și pe noii 

lor colegi, învățându-i să comunice și să 

asculte activ, dar și să-și dezvolte încrederea 

în sine. La finele proiectului, fiecare 

participant este îmbogățit de experiențele 

trăite alături de colegi, realizând pe această 

cale o primă coeziune a grupului. 

 

 

 

SHOW&TELL 
 

 Proiectul educațional Show&Tell 

implică copilul într-o activitate specială, în 

limba engleză, prin care acesta va prezenta 

un obiect deosebit sau cu o însemnătate 

mare. Scopul proiectului este dezvoltarea 

limbii engleze, deoarece copiii adresează 

înrebări despre caracteristicile obiectului, 

încercând să afle ce e ascuns în 

săculețul/cutia copilului din  

fața lor. 
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ZEIGE&SAGE 

 

 

 

 Zeige&Sage este varianta în limba 

germană a popularului joc Show&Tell. În 

cadrul acestui proiect educațional, copiii 

prezintă săptămânal câte un obiect 

interesant, captivant. Înainte de a-l prezenta, 

copiii descriu obiectul, evidențiind culoarea, 

forma, mărimea, textura acestuia, în limba 

germană. La final, ceilalți copii încearcă să 

ghicească obiectul descris; odată ghicit 

obiectul, acesta poate fi admirat de toți 

copiii. 

 

BOOK OF THE WEEK 

 

 În fiecare săptămână o carte este 

vedetă! Pe rând, fiecare copil aduce la 

grădiniță o carte preferată, pe care o 

prezintă colegilor săi. Această activitate 

este îndrăgită de toți copiIi, ei fiind 

încurajați și de părinți să prezinte cărți 

interesante, cu multe ilustrații sau care 

sunt în concordanță cu tema 

săptămânală. 
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5.  LIMBA ENGLEZĂ 

 
The more we get together 

 
       

The more we get together, 

Together, together, 

The more we get together, 

The happier we’ll be. 

Cause your friends, Are my friends,  

And my friends, Are your friend

The more we get together, The happier we’ll be.

 

 

 

 

 

(sursa: www.teachchildrenesl.com/songs/more-we-get-together/) 

 

Good Morning, Good Morning!

 

   Good Morning, Good Morning, 

   Hello and how are you? 

   Early in the morning, 

   I say good morning, 

   Hello and how are you? 

 

In the morning, I clap my hands, 

In the morning, I do my dance, 

In the morning, I shout hurray, 

This is going to be a wonderful day! 

(sursa: https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs&feature=youtu.be)

 

 

Articol realizat de ed. Mihaela-Ioana Balazs 
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Two Little Fishes – Fingerplay 
 

 

Two little fishes side by side. 

(hold up two index fingers, side by side) 

Swim through the water. 

Swim through the tide. 

(swimming motion) 

They don’t need a motor. 

And they don’t need a sail. 

(shake head twice) 

They just wiggle their fins. 

(wiggle hands at side) 

And wiggle their tails. 

(wiggle hands behind your back)  

 

 

The Colors - Chant 
 

Red, red, red, touch your head, 

Blue, blue, blue, tie your shoe, 

Brown, brown, brown, touch the ground, 

White, white, white, take a bite, 

Black, black, black, touch your back, 

Purple, purple, purple, draw a circle, 

      Pink, pink, pink, give a wink, 

                                                 Grey, grey, grey, shout hurray! 

       
Be a Good Friend – Poem 
 
Be a good friend, show you care 

Be a good friend, learn to share 

Be a good friend when you play 

Be a good friend everyday! 
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Be a Friend - Song 

(If You’re Happy and You Know It  tune) 

 

If you want to make a friend, 

be a friend (clap, clap) 

If you want to make a friend, 

be a friend (clap, clap). 

If you want to make a friend, 

you must be a friend. 

If you want to make a friend, 

be a friend. (clap, clap)  

 

 

Love Your Friends - Song   
 (Row, Row, Row Your Boat  tune) 

 

Love, love, love your friends, 

Different as they seem. 

Playing, laughing, joking, helping, 

True friends are like a dream! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articol realizat de ed. Alina Covaci 
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6.       LIMBA GERMANĂ 

 

 

 

 

 

 

DAS SPIEGELLIED 

Ich sehe dich und du siehst mich, so sehen wir uns beide, 

und was ich tu, das tust auch du, wirst seh'n es macht uns Freude. 

 

Ich hebe meine Hände hoch, als hielt ich eine Flasche, 

ganz langsam senken sie sich dann, verschwinden in der Tasche. 

Ich sehe dich und du siehst mich, so sehen wir uns beide, 

und was ich tu, das tust auch du, wirst sehn es macht uns Freude. 

 

Jetzt setz ich einen Fuß leicht vor, und neige mich zur Seite, 

ich schwinge einen Arm herum und tu als ob ich reite. 

Ich sehe dich und du siehst mich, so sehen wir uns beide, 

und was ich tu, das tust auch du, wirst sehn es macht uns Freude. 

 

Mit einer Hand, da winke ich, und ziehe dann den Hut, 

ich dreh mich um und gehe fort, ich glaub das Spiel war gut. 

Ich sehe dich und du siehst mich, so sehen wir uns beide, 

und was ich tu, das tust auch du, wirst sehn es macht uns Freude. 

 

 

 

 

 



28 
 

Der Körperteil Blues 
 

Ref.: Das geht von Kopf bis Fuß - von Kopf bis Fuß 

Eine Hand zum Gruß - und noch 'ne Hand zum Gruß 

Wir machen winke, winke, winke, winke, winke, winke, winke 

für den Körperteil Blues, für den Körperteil Blues. 

 

Ganz oben ist der Kopf 

Und auf ihm sind die Haare. 

Wir sehen mit dem Auge 

Und riechen mit der Nase. 

Darunter ist der Mund. 

Wir hören mit dem Ohr 

Und haben achtundzwanzig Zähne. 

Wir singen jetzt im Chor! 

 

Ref. 
Der Kopf sitzt auf dem Hals 

Daneben ist die Schulter. 

An ihr ist der Arm  

Und guckst du an ihm runter. 

Ist da die Hand 

mit ihr reibt man sich den Bauch 

Darüber ist die Brust. 

Jetzt singen alle laut! 

 

Ref. 
Wir wackeln mit der Hüfte 

Und zappeln mit dem Fuß. 

Der hängt unten am Bein, 

Genauso soll es sein. 

Wir singen jetzt im Chor! 

 

 
 
 

Articol realizat de ed. Anita Iepan 
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Das bin ich und das bist du! 

Bewegungsspiel 

 

Guten Morgen!            

Guten Morgen, liebe Augen 

liebe Ohren, lieber Mund,                                                                         

guten Morgen, liebe Schultern, 

lieber Bauch, so kugelrund.    

                                                                                             

Guten Morgen, liebe Hände, 

liebe Füße, liebe Knie, 

auch den Po, auf dem ich sitze, 

den vergesse ich doch nie. 

  

Guten Morgen, liebe Leute - 

so begrüßen wir uns heute! 

 

(Wir zeigen auf unsere Augen, die Ohren und den Mund. Wir zucken mit den Schultern und 

streicheln unsern Bauch. Wir reiben die Hände, berühren die Füße und die Knie. Wir stehen 

kurz auf und streichen unsern Po. Zum Schluss reichen wir uns die Hände und sagen 

nocheinmal: Guten Morgen!) 

 

 

 

 

Articol realizat de ed. Alissa Paska 
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7.  JOCURI 

 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI PENTRU DEZVOLTAREA  

SOCIO-EMOȚIONALĂ A PREȘCOLARILOR 

 

 Cursa prieteniei 

 

Scopul jocului: contribuții la dezvoltarea capacității de cooperare în joc și dezvoltarea 

comportamentor prosociale. 

 

Materiale: cutie, jucării, eşarfă 

 

Obiective: 
- să-şi dezvolte abilităţile de cooperare în 

joc; 

- să dezvolte încredere în ceilalţi; 

- să ofere sprijin/ajutor. 

 
Desfășurarea jocului: 

Copiii sunt așezați in semicerc, 

strategic. Astfel, fiecare copil va avea ca 

partener în stânga sa un alt copil cu care 

interacționează mai puțin pe parcursul unei zile. Pe o masă în fața copiilor se află o cutie care 

ascunde diferite obiecte sau materiale de diferite texturi. Un copil va fi legat la ochi cu o 

eşarfă, în timp ce altul îl va lua de mână şi îl va ghida până la cutie, unde, din nou, mâna 

acestuia va fi ghidată de partenerul de joc în a atinge materialele sau a afla jucăriile ascunse. 

Jocul se repetă până când fiecare copil a participat. 

 
Concluzii: 
 Prin această activitate, copiii își exersează capacitatea de colaborare cu ceilalți și 

învață să accepte/ofere ajutor. 
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 Termometrul emoțiilor 

 
Scopul activității: conştientizarea și etichetarea corectă a emoţiilor 

Materiale: termometrul emoțiilor, cartonaşe cu emoţii (bucurie, furie, tristeţe, teamă, mirare, 

frică, dezgust, iubire) 

 

Obiective:  
- să identifice şi să conştientizeze emoţiile trăite; 

- să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale de pe cartonaș; 

- să asocieze trăirile emoţionale cu un anumit context. 

 

Desfășurarea activității: 
      Se expun două cutii. În prima cutie sunt cartonașele cu emoțiile pozitive, iar în cea de-a 

doua sunt așezate cartonașele cu emoțiile/trăirile negative. Fiecare copil va alege câte un 

cartonaș din fiecare cutie, astfel, el va ține în fiecare mână câte un cartonaș cu o emoție 

pozitivă și un cartonaș care reprezintă o emoție negativă. Se identifică și se asociază cu un 

eveniment/o situație care ar implica aceste emoții. Exemplu: Te rog să spui ceva te face să te 

simți fericit. Te rog să numești ce te face furios. La sfârșitul activității, fiecare copil va numi 

starea de spirit sau emoția pe care o are în acel moment, apoi își va așeza fotografia pe panoul 

numit TERMOMETRUL EMOȚIILOR, în dreptul indicatorului emoției numite. 

Observaţii: 
 - copiii vor avea posibilitatea să își mute fotografia pe acel termometru, în funcție de 

stările prin care trec pe parcursul zilei; 

 - prin această activitate copiii învaţă să identifice corect emoţiile proprii şi etichetele 

verbale corespunzătoare şi să se familiarizeze cu contextul de apariţie a emoţiilor, ceea ce 

facilitează identificarea consecinţelor unor comportamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articol realizat de ed. Mihaela-Ioana Balazs 
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8.  GRĂDINIȚA LICURICILOR 
 

 

 Jocuri pentru ,,Licurici” 
 
  Vârsta de 2-3 ani reprezintă perioada în care copiii încep sa exploreze și să realizeze 

ceea ce se întâmplă în jurul lor. Investigând mediul înconjurător prin intermediul văzului, 

auzului, gustului, mirosului si atingerilor, copiii obțin informații esențiale, benefice pentru 

dezvoltarea lor armonioasă si naturală. Jocul este terenul de mainfestare a potențialului psihic 

prin intermediul căruia copiii își demonstrează abilitațile, își dezvoltă îndemânarea, 

capacitatea de discriminare și, totodată, au prilejul de a-și îmbogăți vocabularul, fiind 

încurajată colaborarea cu alți copii.  

 Durata activităţilor/jocurilor desfăşurate cu copiii antepreşcolari variază în funcţie de 

nivelul de vârstă şi de interesul manifestat de copil față de acestea. În vederea desfăşurarii 

unei activităţi, educatoarea îşi va adapta demersul didactic în funcţie de posibilitățile și 

interesele copiilor. Astfel, pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 şi 3 ani -activităţile durează  

7-12 minute. 

 Jocurile și activitățile desfăşurate pot lua următoarele forme: 

 jocul cu jucăria, simbolic, senzorial, jocul cu nisip şi apă, jocul de construcţie, 

jocul didactic; 

 activităţi artistice şi de îndemânare: desen, pictură, modelaj, activităţi practice şi 

gospodăreşti; 

 activităţi de muzică şi de mişcare: audiţii, jocuri muzicale, jocuri cu text şi cânt, cântece; 

 activităţi de creaţie şi de comunicare: povestiri, memorizări, lucrul cu cartea, citire de 

imagini; 

 activităţi de cunoaştere: observări, lecturi după imagini, activităţi matematice, convorbiri, 

jocuri didactice, experimente; 

 activităţi în aer liber: plimbări, jocuri la nisipar, jocuri şi întreceri sportive, utilizarea 

aparatelor de joacă. 

 În perioada primei copilării, jocul de manipulare este cel mai frecvent întalnit, 

deoarece copiii simt nevoie de a acționa, de a atinge tot ceea ce îi înconjoară. Astfel, copiii au 

posibilitatea de a desena cu creioane cerate, de a construi folosind cuburi lego mari, de a se 

juca cu încastrele din lemn, de a modela plastilină, aluat sau alte compoziții, de a sorta obiecte 

de aceeași formă și mărime în funcție de culoare, iar treptat, putem sorta și obiecte de forme și 

texturi diferite.  
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De asemenea, nouă, Licuricilor, ne place foarte mult să 

dansăm pe piesele noastre preferate de la Gașca Zurli și ne 

place să facem multe experimente, precum: să transferăm 

diferite obiecte dintr-un vas într-altul, să ne jucăm cu litere 

magnetice, să vărsăm apă dintr-un vas într-altul sau cu ajutorul 

unui burete, să punem diverse obiecte în apă, pentru a observa care plutesc și care se 

scufundă, să facem baloane de săpun. Folosim cartoane cu imagini pentru a ne îmbogăți 

vocabularul, iar mai apoi folosim obiecte pentru a le asocia cu imaginea potrivită, respectiv, 

citim și răsfoim cărțile și ascultăm multe povești interesante. Totodată, Licuricii au ocazia să 

realizeze și activități practice și plastice, să cânte la instrumente muzicale. Ne plac și jocurile 

de rol: să ne jucăm cu păpușile/animalele de pluș, să le hrănim, plimbăm, adormim, să le 

facem baie, să ne jucăm de-a doctorul cu colegii noștri, sau de-a doctorul veterinar cu 

animalele de pluș îndragite, sau de-a bucătarii, să pregătim mâncare pentru cei dragi. 

Pentru copii, jocul este calea esenţială spre învăţare, fiind legat de dezvoltarea 

motorie, de coordonarea mişcărilor şi de îmbogăţirea activităţii senzoriale. De aceea, vă 

propunem următoarele jocuri pe care le puteți desfășura împreună cu copilul: 

 

Gustă și ghicește! 
 

 Materiale necesare: diferite feluri de alimente (sărate, dulci, acre, amare etc.) 

 Scopul acestui joc este de a face copilul mai conștient de simțul gustului. Adunați o 

varietate de alimente în cantități mici, iar în momentul gustării copilul trebuie să închidă 

ochii. După fiecare aliment discutați ce gust are și dacă i-a plăcut. Începeți sa faceți distincția 

între dulce, acru, amar și sărat. Cereți-i copilului să își motiveze alimentul preferat.  

 

Bule de săpun  
 

 Materiale necesare: săpun lichid de vase, pai de băut, 

farfurie, apă 

 Cu grijă turnați două picături de detergent în farfurie, apoi 

puțină apă (lăsați apa să curgă peste detergent pentru a se forma 

câteva spume). Așezați apoi farfuria pe o suprafață plană, solidă, 

cum ar fi masa din bucătărie. Pentru a crea bulele, suflați uşor şi 

încet în apa cu detergent, dar nu prea repede, pentru că nu va funcționa. După ce îi arătați 

copilului cum se procedează, lasați-l să încerce, însă aveți grijă să nu inspire aerul în loc să îl 

expire! 
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Hai să potrivim culorile! 
 

Acest joc va stimula motricitatea fină, capacitatea de concentrare, răbdarea și atenția 

copilului. Veți avea nevoie de niste piese Lego în culorile pe care vreți sa le exerseze copilul 

și de niște bețișoare colorate. Începeți prin a exersa culorile respective cu copilul. Repetați de 

mai multe ori culorile, iar apoi oferiți-i copilului mai multe bețișoare colorate. Sarcina 

copilului va fi să ia bețișoarele de câte o culoare și să le înfigă pe dosul piesei Lego în 

culoarea corespunzătoare bețișorului. Activitatea va continua până când toate bețișoarele sunt 

înfipte în cuburile corespunzătoare. 

 

 Simon spune... cu părțile corpului 
 

Este un joc adecvat pentru copiii de 2 

ani, ajutându-i să se familiarizeze atât cu părțile corpului, 

cât și cu ascultarea și cu realizarea instrucțiunilor primite. 

Tot ce veți avea de făcut este să-i spuneți copilului:  

Simon spune... mânuțele pe năsuc, pe burtică 

etc. Urmăriți-l cu atenție și vedeți cum se descurcă.  În același timp, puteți introduce în joc 

comenzi de genul: Simon spune să pui mânuțele pe ușă/ să mergi ca un pitic ș.a. 

 

Vânătoarea jucăriilor în culorile curcubeului 
 

În prima etapă veți familiariza copilul cu un curcubeu. Veți face acest lucru desenând 

unul pe o coală mare de hârtie. Repetați împreună culorile acestuia și vedeți cât de ușor le va 

putea recunoaște. După aceea, puteți da startul „vânătorii”: îndeamnă-l pe micuț să-ți aducă 

jucării ce au culorile curcubeului și să le așeze pe marginile celui conturat de tine. Acest joc 

este specific copiilor cu vârsta cuprinsă între 2-3 ani, obișnuindu-se cu recunoașterea culorilor 

de bază și dezvoltându-le atenția și perspicacitatea.  

 

 

 

 

Articol realizat de ed. Mădălina Focșan 
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9.   POVESTEA DE SEARĂ 

 

Povestea renului care nu ştia să zboare 
 

A fost odată ca niciodată un ren pe nume Zurli. Zurli iubea forte mult sărbătorile de 

iarnă, iar în fiecare an aştepta cu nerăbdare zăpada şi cadourile pe care moşul blând şi minunat 

ni le lasă fiecăruia dintre noi sub bradul frumos împodobit. 

 - Eh… mi-ar plăcea atât de mult să fiu unul dintre renii lui Moş Crăciun, oftă renul în 

sinea sa. Cât de frumos ar fi să zburăm împreună deasupra oraşului şi să ne oprim la fiecare 

casă pentru a lăsa sub brad cele mai minunate daruri pentru cei mai cuminţi copii. 

Zurli se plimba de ici-colo imaginându-şi cum zboară alături de Moş, când deodată, i-a 

venit o idee: 

 - Ştiu, spuse renul hotărât, voi merge la Moş şi-l voi ruga să mă înhaţe şi pe mine la 

sania lui magică. Nu va putea refuza o asemenea ofertă, se gândi Zurli. În drum spre casa 

Moşului, Zurli se întâlni cu o turmă de reni.  

 - Unde mergi tu, renule? întrebară renii în cor. 

 - Merg să-i fac o vizită Moşului, spuse Zurli timid. 

 - Dar ce să cauţi tu la Moş? interveni unul dintre reni. 

 - Păi… vreau să fiu şi eu un ren zburător, aşa, ca voi 

şi să zbor alături de Moş. Vreau să mă bucur de sus de 

luminiţele oraşului şi să impart cadouri tutror copiilor! 

 - Ei, na! începu să râdă un alt ren. Asta-i bună! Crezi 

că orice ren poate zbura? 

 - Nu ştiu, dar cred că eu pot învăţa, spuse Zurli timid, iar toţi renii începură să râdă de 

el. 

 - S-o văd şi pe asta! spuse un ren cu coarnele ascuţite. 

 - Haide, pleacă, ren zburător ce eşti! Ha, ha, ha! 

 Auzind acestea, Zurli se întorsese foarte supărat acasă. 

 - Aveau dreptate renii aceia… spuse Zurli, cu lacrimi în ochi, Moşul nu are nevoie de 

reni ca mine. Eu nu ştiu să zbor! Dar… am să învăţ, continuă Zurli, sunt sigur că pot învăţa, 

spuse el cu sfială. 

 Trecură o zi, trecură două, dar Zurli tot nu învaţase să zboare. 

 - Of! Am încercat toate metodele posibile, dar nimic nu funcţionează! 

Văzând că nu reuşeşte de unul singur să înveţe să zboare, Zurli hotărî să ceară ajutor 

renilor care ştiu zbura. Pentru că renii cu care se întâlnise în drum spre casa Moşului îi vorbiră 
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atât de urât, Zurli a căutat de această dată un ren despre care auzise că zboară cel mai frumos 

dintre toţi renii moşului. 

Drumul spre casa renului a fost foarte anevoios, dar, ajuns la casa renului cu zborul lin 

şi minunat, Zurli îşi făcu curaj şi bătu la uşă. Renul îl întâmpină cu căldură şi îl invită 

înăuntru. 

Zurli se minună de renul zburător. Nu văzuse niciodat un ren cu coarnele atât de lungi 

şi cu o blana atât de cafenie şi strălucitoare. 

 - Renule, începu Zurli, tu cum reuşeşti să zbori? Pe tine ce te înalţă în văzduhul 

cerului? 

 - E simplu, spuse renul cu blana cafenie şi coarne lungi, închid ochii şi îmi imaginez 

că deasupra capului meu se află multe, multe stele. În încercarea de a le atinge, mă întind atât 

de mult, încât mă înalţ în zbor. 

 Zurli îi mulţumi renului pentru că îi împărtăşi acest secret şi se grăbi să încerce şi el 

această metodă. Însă, nici această metodă nu funcţionase. 

 - Au! strigă Zurli, lovindu-se cu nasul de pâmânt atunci când încercă să se înalţe în 

zbor. 

Zurli îşi continuă drumul, tot mai convins că nu va învaţa niciodată să zboare. Dar ce 

să vezi, o dominşoară ren se apropia de Zurli cu mersul lin şi legănat. Zurli o privi fermecat 

întrucât nu mai văzuse o Domnişoară Ren atât de frumoasă. Ochii ei mari, cafenii se 

continuau cu nişte coarne lungi, uşor arcuite, iar blana ei ruginie sclipea ca nişte mărgele. Cu 

multă sfială, Zurli reuşi să o întrebe: 

 - Tu… ştii zbura? 

 - Bineînţeles că ştiu, răspunse Domnişoara Ren cu o voce caldă şi senină. 

 - Păi… pe tine ce te înalţă? 

 - Eh, ce mă înalţă, spuse ea amuzată. Mă înalţ singură, că de-asta ştiu zbura! 

 - Da… dar cum reuşeşti să faci asta? insistă Zurli. Învaţă-mă şi pe mine! 

 - Eh, renule, interevni Domnişoara Ren pe un ton ferm, eu nu te pot învaţa. Învaţă 

singur! spuse ea şi se îndepărtă cu paşi repezi. 

Zurli îşi continuă drumul trist şi înfrigurat. Primii fulgi de zăpada se aşezară pe 

pământ, iar înainte ca Zurli să ajungă acasă, întregul oraş se transformase într-un cristal de 

gheaţă. Zurli se opri şi privi în jur: oraşul alb şi îngheţat arată mirific. Deodată, o zână albă, cu 

rochie din fulgi de nea, se apropie încet de ren. 

 - De ce eşti trist, renule? Zurli o privi cu mare atenţie, recunoscând-o de-ndată. 

 - Sunt foarte trist, Zâna Zăpezilor, am încercat atât de mult să învăţ să zbor, dar nu am 

reuşit, spuse renul obosit şi înfrigurat. 
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 - Normal că nu ai reuşit, interveni Zâna Zăpezilor, o zână foarte frumoasă şi înţeleaptă. 

Te-am urmărit, continuă ea, am văzut că ai încercat multe metode şi toate au eşuat. Ştii de ce? 

 - Nu, spuse Zurli supărat. 

 - Ai încercat să zbori folosindu-te de lucrurile care aduc fericire altor reni. Trebuie să 

înţelegi că suntem cu toţii diferiţi. Trebuie să te gândeşti la lucrurile bune din viaţa ta, la 

lucrurile frumoase care îţi aduc zâmbete şi bucurii. Abia atunci vei reuşi să zbori, când vei 

accepta că eşti diferit de ceilalţi, iar ceilalţi sunt diferiţi de tine. Eşti unic! Cu ţoţii suntem 

unici! Acceptă asta şi îţi vei îndeplini orice vis! 

 Zâna Zăpezilor plecă, lăsându-l pe ren în tumultul de zăpadă şi gheaţă. Zurli se gândi 

mult la cuvintele zânei şi realiză că se concentrase prea mult pe spusele celolalţi reni, fără să 

se întrebe ce ar putea să-l ajute cu adevărat să zboare. Deodată, îşi aminti cât de mult iubeşte 

să cânte.  

 - Mă întreb de când nu am mai cântat o colindă, spuse Zurli amuzat. Îmi plăcea atât de 

mult să cânt, dar am fost atât de preocupat să învăţ să zbor, încât am uitat să fac lucrurile care 

îmi plac şi îmi aduc bucurii. Avea dreptate zâna! Sunt diferit de ceilalţi! Trebuie să fiu fericit 

cu asta! 

 Recunoscător pentru lucrurile frumoase pe care le are în viaţa sa, Zurli începu să cânte 

o colindă frumoasă. Glasul său se auzea atât de lin şi duios, că îl auziseră până şi renii 

zburători ai moşului. Deodată, fără să-şi dea seama, renul se înălţă într-un zbor minunat. Zurli 

se bucură atât de tare când realiză că în sfârşit reuşi să zboare.  

 - Yuhu! Exclamă Zurli. Pot zbura! Sunt atât de fericit! 

 De atunci, în fiecare an, Zurli zboară altături de Moş Crăciun şi împarte cadouri 

tuturor copiilor. Lui Zurli nu-i mai este frică că nu poate învăţa să facă ceva nou. Este mereu 

recunoscător pentru lucrurile frumoase din jurul său şi întâmpină orice provocare cu veselie şi 

colinde minunate. 

 

 

 

 

 

 

 

Articol realizat de ed. Diana Ciotlăuș 
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Povestea Ursului Roșu   

 

       Era o zi de primăvară însorită, iar urșii din Părculețul Urșilor Veseli se jucau frumos și 

liniștit. Părculețul Urșilor Veseli era un parc mare, înverzit și minunat, în care urși de diferite 

rase se jucau și trăiau împreună. În acea zi, Urșii Koala se jucau toți împreună, alergau și 

râdeau zgomotos. Urșii Bruni stăteau grupați, povesteau și își aminteau momentele amuzante 

petrecute împreună. Urșii Panda mâncau bambus și se relaxau la soare.  

       Doar un ursuleț stătea singur, trist și pitit într-un colț. Era un 

ursuleț mic și simpatic, de mărimea unei pisici, cu o blană roșie 

catifelată și strălucitoare. De fiecare dată când ursulețul se apropia de 

celelalte animale, se simțea respins și ignorat, iar lucrul acesta îl făcea 

foarte trist.       

       Într-o zi, văzând cum puișorii Panda se jucau cu mingea, a încercat să se 

împrietenească cu ei. Pentru că ursuleții nu îi acordau atenție, a încercat să facă o tumbă și a 

aterizat fix în nas. Puișorii Panda au început să râdă de el și și-au continuat jocul cu mingea. 

 - Cât de trist e să nu ai prieteni! Nimeni nu vrea să fie prieten cu mine! a oftat ursulețul 

roșu în sinea sa, mângâindu-și nasul lovit în urma căzăturii. 

Chiar atunci, pe nasul său lovit s-a așezat un fluturaș. 

 - Pleacă de aici! Ce-ți veni să te așezi chiar pe nasul meu? Nu vezi că mă doare?! 

Fluturașul și-a continuat zborul, iar ursulețul mic și roșu a rămas privind în urma sa. 

 - Stai! Vreau să te întreb ceva! a strigat ursulețul, dar fluturașul nu s-a oprit. Cum ar 

putea ceilalti urși să îmi fie prieteni, când nici fluturii nu doresc să fie prietenii mei? a întrebat 

retoric ursul, fără să-și amintească cum a izgonit fluturașul atunci când s-a așezat pe nasul său. 

       Ursulețul Roșu s-a întâlnit pe urmă cu o familie de Urși Koala care serveau prânzul 

împreună. 

 - Pot să stau și eu alături de voi? a întrebat timid ursulețul roșu.  

 - Nu! a răspuns cel mai mare dintre Urșii Koala. Tu nu ești de-al nostru! Blana ta nu 

strălucește la fel ca a noastră și uită-te la tine cât ești de mic! Pleacă de aici, ciudatule! 

       Ursulețul și-a continuat drumul, trist și îngândurat. Cuvintele Ursului Koala îl rănise 

foarte mult.  

 - E ciudat cum ne afectează lucrurile spuse de cei din jur, spuse ursul. Pe mine m-ar 

face atât de fericit să aud cuvinte frumoase...  

       Chiar atunci, a zărit cum un puișor Koala alerga după fluturașul care i se așezase mai 

devreme pe nas. Dintr-un motiv necunoscut, ursulețul roșu simți nevoia să îl urmărească pe 

puișoul Koala.  
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       Parcul Urșilor Veseli era un parc mare și întortocheat asemenea unui labirint, iar 

mamele de urși își avertizau mereu puii să nu se îndepărteze prea mult de ele.  

 Puișorul Koala, grăbit să prindă fluturașul, nu a 

observat cât de mult se îndepărtase de mama sa. Trezindu-se 

singur în tumultul de copaci și verdeață, departe de protecția 

mamei sale, puișorul s-a simțit foarte speriat. 

 - Ce cauți în partea aceasta de parc? a întrebat ursul 

roșu cu sfială. 

 - Păi... am vrut să prind un fluturaș. Nu știu cum am 

ajuns aici, a răspuns el speriat. 

 - Haide! Am să te duc eu acasă, i-a spus ursul roșu zâmbind și au por  nit împreună la 

drum. 

       În drum spre familia puișorului Koala, cei doi s-au împrietenit.  

 - Ești foarte hazliu, i-a spus puișorul Koala ursulețului roșu. Vreau să rămânem 

prieteni mereu! 

       Ursul roșu a zâmbit, gândindu-se că de-ndată ce se va întoarce la familia sa, puișorul 

Koala va uita de el și se va purta la fel ca ceilalți urși din parc. 

       Când au ajuns, toate familiile de urși care erau agitate în căutarea puișorului Koala i-au 

privit cu mirare. Văzându-și puișorul, mămica puiului Koala a răsuflat ușurată. 

 - Unde ai fost? Te-am căutat peste tot! 

 - Am fost să prind un fluturaș, iar noul meu prieten, ursulețul roșu, m-a ajutat să mă 

întorc acasă. 

 Mama puiului de urs l-a privit lung pe ursulețul roșu. 

 - Îți mulțumesc nespus de mult că mi-ai înapoiat puiul! De astăzi, vei fi mereu bine 

primit în familia noastră! 

 - Îmi pare rău pentru cele spuse adineauri, a intervenit tatăl puiului de urs. Blana ta e la 

fel de frumoasă ca blana oricărui alt urs. Ești special exact așa cum ești! De azi înainte, îți voi 

fi mereu prieten! 

       De atunci, ursul roșu a fost mereu bine primit în familiile tuturor Urșilor. Și-a făcut 

mulți prieteni și nu s-a mai simțit niciodată dat la o parte.  

       Uneori, e nevoie de lucruri mici, făcute cu dragoste și atenție, pentru ca cei din jur să 

conștientizeze cât de importanți suntem în viața lor. Și, mai presus de toate, e nevoie de timp 

și răbdare pentru a învăța să ne iubim și să ne acceptăm reciproc. 

 

Articol realizat de ed. Diana Ciotlăuș 
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Panda cel Roșu 

 

 A fost odată ca niciodată, în China cea îndepărtată, într-o pădure deasă de bambus, un 

grup de urși Panda  foarte drăgălași. Cu toții mergeau la grădinița din pădure, unde se jucau 

toată ziua și se cățărau, mâncau frunze de bambus și dormeau, pâna când părinții lor veneau 

de la serviciul din pădure și îi duceau acasă, unde se mai jucau și apoi iarăși dormeau. 

 Toți erau la fel – alb cu negru, făceau aceleași lucruri și le plăceau aceleași jocuri și 

jucării. Dacă te uitai la ei, nu era nimic, nici măcar un punctuleț care să îi deosebească... 

 Într-o zi, s-a rătăcit în acea pădure un 

altfel de ursuleț – mic, roșu, cu o coadă stufoasă 

și dungată. Venea dintr-o regiune îndepărtată a 

Chinei. Nimeni nu știe cum a ajuns aici, în 

mijlocul pădurii de bambus. 

 - Hei... mă aude cineva? Nu e nimeni aici? 

Strigă micul ursuleț. 

 - Ba da! Aici suntem! Unde ești? Cine ești? Nu te vedem! Strigară urșii Panda în cor 

(v-am spus că făceau toate lucrurile împreună... exact la fel) 

Dintr-o dată, de după o tufă de bambus, ieși micuțul roșcat. Toți urșii s-au mirat. 

 - Cine ești tu? Ce ești? Voi l-ați văzut? Spuse unul dintre ei. Uitați-vă la el! Ha, ha, ha! 

Uitați-vă la cum arată... o ciudățenie, numai blană și os. Ce culoare este asta? Vai de mine... tu 

te-ai murdărit cu polen portocaliu? 

Ursul Roșu spune: 

 - De ce vă mirați așa? Nu ați mai văzut urși ca mine? 

 - Urs? Tu ești urs? Ha, ha, ha, auziți băieți. că el e „uuuurs” și au început cu toții să 

râdă de micul roșcat. Noi suntem singurii urși alb cu negru, adică Panda, și suntem cei mai 

buni! Nu există alți urși! 

 - Ba da, există! Eu sunt urs Panda și mănânc bambus la fel ca voi! spuse întristat ursul 

roșu. 

 - Ce ești tu micuțule? Mai degrabă semeni cu o pisică sau cu un raton! Spuseră râzând, 

urșii Panda. 

 - Sunt URS PANDA ROȘU și m-am rătăcit!  

 - Panda Roșu? Ce bazaconie mai este și asta? Noi nu am mai auzit de așa ceva! 

Haide... du-te de aici, nu vrem să ne murdărești blănița albă! În plus, nici nu cred că știi 

jocurile noastre de la grădi! 
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- Chiar dacă sunt diferit de voi și nu știu să mă joc la fel ca voi, nu înseamnă că trebuie să îmi 

vorbiți așa! Știu alte jocuri! Vreți să vă învăț? 

 - Da, bine, dacă vrei... spuseră Panda neîncrezători. 

 Panda Roșu i-a învățat pe ceilalți urși o mulțime de alte jocuri noi, mai frumoase și 

mai interesante. Ursulețul nostru a încercat să îi costumeze pe noii lui prieteni în urși Panda 

roșii, folosind o vopsea specială, făcută din culorile florilor. Panda albi au învățat că există și 

alte lucruri de care se pot bucura și că îți pot face o mulțime de alți prieteni – mai mici, mai 

mari, roșii, albaștri... 

 - Wooshi(așa l-au numit urșii Panda pe ursul Roșu) 

spune-ne, există și alți urși? 

 - Da, desigur! Noi suntem urși Panda din China, în 

Australia există urși Koala, la Polul Nord sunt urșii polari, 

iar urșii bruni sunt răspândiți prin lumea întreagă. 

 - Vai, noi nu am auzit de așa ceva. Credeam că 

suntem singurii urși din lume! Au spus mirați Panda alb-

negru.  

 -O, nu...suntem foaaarte mulți și tare jucăuși! 

Într-o zi lui Wooshi i s-a făcut dor de casă și le-a spus prietenilor săi: 

 - Vreți să veniți cu mine să îi cunoașteți pe ceilalți? Uite, mă ajutați să merg acasă, iar 

în drumul nostru ne putem opri la Zoo să îi vedem! 

 - Zoo? Ce este asta? Au întrebat mirați ursuleții Panda. 

 - Este un fel de grădină în care locuiesc o mulțime de alte animale și sunt prieteni cu 

toții: urși, elefanți, maimuțe... 

 - Sunt foarte multe animale diferite, urșii nu seamănă unii cu ceilalți... cum se pot juca 

împreună? au întrebat urșii curioși. 

 - Se pot! spune Wooshi încrezător. 

 Au plecat cu toții spre Zoo, îndrumați de Wooshi. Acolo, urșii Panda alb cu negru i-au 

cunoscut pe Coal – ursul Koala, pe Polly – ursul polar și pe Grizzly – ursul brun. Toți erau 

diferiți: Coal era mic și urecheat, Polly era mult prea alb, iar Grizzly era mult prea mare... 

 - Cum ne putem juca împreună? spuseră Panda. Nu vedem cum! Sunt cam ciudați! 

 - Voi sunteți la fel, vi se pare ciudat, însă ei sunt aici prieteni de foarte mult timp, nu 

au râs unii de ceilalți și s-au bucurat de prietenia fiecăruia, a spus Wooshi. 

 - Da, așa este! au spus urșii de la Zoo. De la Coal am învățat cum să ne cățărăm mai 

bine în copaci, de la Polly am învățat să prindem pești, iar de la Grizzly am învățat să culegem 

fructe și să adunăm miere delicioasă! Acum știm mult mai multe lucruri decât știam înainte să 

ne cunoaștem! Am vrea să învățăm ceva și de la voi! Vreți să fiți prietenii noștri? 
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 - Da! Desigur! Au spus încântați urșii Panda și Wooshi.  

 Astfel s-au împrietenit și au învățat o mulțime de lucruri și jocuri noi. Urșii alb-negru 

și-au cerut scuze pentru comportamentul lor de la început, pentru că au râs de Wooshi și au 

înțeles că se pot juca foarte frumos împreună, că pot fi prieteni cu toții, chiar dacă sunt 

diferiți, chiar dacă unii sunt mai scunzi, mai înalți, mai roșii sau mai negri.  

 Urșii l-au ajutat pe Wooshi să ajungă acasă, însă a promis că se va mai întoarce la noii 

lui prieteni pentru a se juca împreună și pentru a-și povesti aventurile! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articol realizat de ed. Denisa Marchiș 
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10. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE SOCIO-EMOȚIONALĂ 

 

VOM FI MEREU PRIETENI 

 
 Prin intermediul poveștii Words Are Not for Hurting - Cuvintele nu sunt făcute 

pentru a răni, îi sprjinim pe copii în ceea ce privește înțelegerea felului în care cuvintele pe 

care ei le folosesc îi poate afecta pe ceilalți. De asemenea, îi învață pe copii faptul că pot face 

alegeri pozitive și, mai mult decât atât, subliniază importanta cuvintelor ,,Îmi pare rău” atunci 

când rănim pe cineva. Prin intermediul jocului Cum se simt cuvintele?, am identificat 

cuvintele plăcute și neplăcute, asociindu-le cu senzația pe care ne-o oferă vata la atingere, 

respectiv partea grunjoasă a buretelui de spălat vase. 
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AR TREBUI SĂ ÎMI ÎMPART ÎNGHEȚATA? 

 
 În cadrul domeniului de dezvoltare socio-emoțională prin intermediul jocului didactic, 

al simțurilor și al vieții de zi cu zi, am desfășurat un joc care ne-a ajutat în dezvoltarea 

abilității de empatie și de bună prietenie. Folosindu-ne de biluțele de bumbac și de șmirghel, 

le-am asociat acestora cuvinte specifice: moale, pufos, fin, aspru, zgârie, doare. În urma 

acestui joc, făcând apel la povestea prezentată, Ar trebui să îmi împart înghețata?, copiii au 

concluzionat importanța folosirii cuvintelor magice și felul în care ne simțim atunci când 

comportamentul sau cuvintele folosite sunt nepotrivite. 
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CUM MĂ SIMT CU ADEVĂRAT? 

 

 Cum mă simt cu adevărat? s-a numit activitatea desfășurată la grupa mijlocie a 

Cometelor verzi. Educatoarea le-a prezentat copiilor două mere identice și i-a îndemnat pe 

copii să se poarte diferit cu acestea. Astfel, copiii au fost rugați să-i vorbească urât primului 

măr și, dacă doresc, chiar să-l lovească; cu al doilea măr, copiii s-au purtat frumos, arătându-i 

iubire și admirație. La final, cele două mere arătau pe dinafară tot la fel. Pentru a observa cum 

arată ele pe dinăuntru, educatoarea a tăiat în două fiecare măr: mărul îndrăgit de copii arăta 

sănătos, iar cel urât de copii arăta nesănătos. Astfel, copiii au dedus faptul că, atunci când îi 

vorbim cuiva nepotrivit, îi cauzăm o suferință care de multe ori trece neobservată. 
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ROATA DESENELOR 
 
 
 Roata desenelor a fost activitatea desfășurată în cadrul domeniului de dezvoltare 

socio-emoțională de către Cometele albastre. Astfel, fiecare copil a trebuit să realizeze un 

desen. Copiilor li s-a dat un interval de maximum un minut pentru a începe desenul. După 

expirarea timpului, fiecare copil a fost rugat să paseze desenul său spre colegul din stânga. 

Foaia fiecărui copil a circulat spre stânga până a ajuns din nou la acesta. Scopurile jocului 

sunt identificarea și gestionarea emoțiilor/trăirilor interioare. În urma acestui joc, copiii și-au 

exprimat liber părerea în ceea ce privește detaliile puse de ceilalți colegi, pe/peste desenul lor, 

afirmând Ce ție nu iți place, altuia nu-i face! 
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CRIZANTEMA 

 
 

În cadrul acestei activităţi le-am citit copiilor cartea Crizantema de 

Kevin Henkes şi am pregătit pentru fiecare copil câte două inimioare. 

Am rugat copiii să acorde o atenţie specială atunci când personajele 

folosesc cuvinte amabile sau cuvinte care îi pot răni pe cei din jurul 

nostru. În timp ce am citit cartea, de fiecare dată când un personaj i-a 

spus ceva neplăcut Crizantemei ori a adoptat un comportament 

nepotrivit, copiii trebuiau să îndoaie inima primită. Pentru fiecare 

cuvânt, comportament sau expresie neplăcută copiii au îndoit tot mai mult inima. Când 

părinţii Crizantemei i-au spus cuvinte de iubire şi lucruri frumoase, am încercat să îndreptăm 

inima îndoită. La sfărşitul cărţii, am comparat inima de hârtie care nu a fost îndoită deloc cu 

cea pe care am îndoit-o în timp ce citeam și am observat cât de diferite erau. Am vorbit cu ei 

despre ceea ce simţim când folosim cuvinte sau comportamente nepotrivite şi cum ne simţim 

în continuare. Chiar dacă spui că îți pare rău și îți ceri scuze pentru cuvintele tale și 

comportamentele nepotrivite, acestea au un efect de durată. Avem posibilitatea să netezim cât 

putem de mult inima îndoită, dar ea totuși va fi întotdeauna puțin încrețită de cuvintele și 

acțiunile noastre. 
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DE CE PLÂNGEM? 
 

 Activitatea noastră, a Planetelor albastre, pentru dezvoltare 

emoțională se numește De ce plângem? Același titlu îl poartă și 

faimoasa carte scrisă de Andreea Constantin, care prezintă pe 

înțelesul celor mici atât din punct de vedere psihologic, cât și biologic 

ce înseamnă emoțiile și plânsul. Am aflat, astfel, că plânsul este 

benefic și că nu trebuie descurajat, pentru că, altminteri, copiii își vor 

interioriza toate trăirile negative și nu le vor mai putea gestiona 

corect. Am descoperit și din ce sunt compuse lacrimile, cum îi putem ajuta pe ceilalți atunci 

când plâng sau de ce plâng bebelușii.  

 După ce au ascultat povestea, copiii au povestit câteva situații în care au plâns, dar și 

situații în care au fost fericiți, explicând mai apoi ce au simțit în acele momente. Ne-am 

adresat întrebări, precum: Ce faci atunci când cineva plânge?, Ce îi spui unei persoane care 

plânge?, Ce simți în momentul în care îți vine să plângi?, Ce simți în momentul în care afli că 

a doua zi vei merge în vacanță? etc. După această conversație, fiecare copil a primit câte o 

foaie A4 îndoită, care reprezintă Cartea sufletului meu. Pe partea din stânga au desenat 

tristețea sau momentele neplăcute, iar pe partea din dreapta au desenat fericirea sau 

momentele pline de bucurie, folosind culorile pe care ei le-au considerat reprezentative pentru 

fiecare sentiment în parte.  
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11.  PANDA VĂ RECOMANDĂ 
 

Cărți 
Crizantema de Kevin Henkes 

E o șoricică, o cheamă Crizantema și e tare mândră 

de numele ei. „E absolut perfect!“, spune mama. „E 

absolut perfect!“, repetă și tata. Dar în prima zi de școală, 

Crizantema află că numele ei nu e chiar așa cum credea: e 

nume de floare, e caraghios și așa de lung, de nici nu 

încape pe ecuson. Micuța e tristă și pleoștită și numele ei i 

se pare oribil. Până într-o zi, când o ființă fermecătoare își 

face apariția în clasă: e profesoara de muzică. Toți o adoră 

și – surpriză! – o cheamă Margareta. Iar Crizantema 

înflorește din nou. 

 

Pomul cel darnic de Shel Silverstein 
Așa începe această poveste emoționantă, presărată 

cu un strop de tristețe și cu multă, multă dragoste. Scrisă 

într-un ritm liniștitor, în puține cuvinte, cu ilustrații 

simple și sugestive, cartea lui Shel Silverstein spune totul 

despre cum rodește dragostea de la primul fir de rădăcină 

până la cea mai proaspătă frunzuliță din vârful coroanei. 

 

De ce plângem? de Andreea Constantin 
Ce este plânsul? Ce sunt lacrimile? Ce se întâmplă în 

corpul meu când plâng? Ce sunt sentimentele? Dar oamenii mari 

plâng și ei? Ce să fac atunci când plânge un prieten? Am ales să 

scriu despre plâns fiindcă în cultura noastră acest proces 

vindecător este descurajat și disprețuit. Copiii, care au atâta 

nevoie de el, aud deseori mesaje negative: „Ce rușine să plângi 

așa!”, „Dar tu ești băiat mare!”, „Numai fetele plâng! Ce, tu ești 

fată?”, „O să râdă toți copiii de tine dacă plângi așa!” și așa mai departe. Interiorizându-le, 

copiii ajung să disprețuiască stările emoționale mai puțin plăcute și să nu le mai poată 

gestiona într-un mod constructiv. De aceea am scris această carte — cu gândul în primul rând 

la copii. 
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Filme 
 
The Ant Bully (Lucas, spaima furnicilor) 

 

 Când ești mic cât o furnică, lumea pare mare, iar 

aventura devine și mai mare. Micul Lucas este pe cale să afle 

acest lucru atunci când își îndreaptă pistolul cu apă împotriva 

sărmanelor furnici. Răzbunarea lor este cruntă: cu ajutorul unei 

poțiuni secrete, îl micșorează pe Distrugătorul lor, făcându-l 

mic... cât o furnică. Aventura, distracția și râsul în hohote sunt 

inepuizabile. 

 
 

Asociații 
 
Salvați copiii 

 
Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală internațională care apără și 

promovează drepturile copilului în România din anul 1990. Recomandăm călduros seria lor de 

filmulețe despre bullying. 

 

Telefonul Copilului 

 

Această asociație este o organizaţie 

neguvernamentală, non-profit, al cărei scop este acela 

de a proteja copiii împotriva oricărei încercări de 

încălcare a drepturilor lor, împotriva oricărei forme de 

abuz.  
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Radio Itsy Bitsy FM 

 

         Itsy Bitsy este radioul tuturor familiilor din România, indiferent de rasă, naționalitate, 

etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuala, vârstă, handicap, 

boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum și 

orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței 

sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a 

drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice 

alte domenii ale vieții publice. Recomandăm rubrica lor despre bullying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articol preluat de prof. Cristina-Maria Pop 



52 
 

12.  ACTIVITĂȚI PENTRU COPII, PĂRINȚI ȘI BUNICI 

 

Ne-am gândit la nenumăratele momente în care aveţi nevoie de o fişă de activităţi, de 

un joc simplu sau de desenat atunci când vă aflați cu copilul la birou pentru câteva momente 

sau pur şi simplu pentru când vreţi să vă dezvoltaţi creativitatea împreună. În această rubrică 

găsiţi fişe atât pentru copii, cât şi pentru părinţi/bunici.  

 

1.  Pentru a ajuta fluturașul să ajungă la prietenii săi, e nevoie să urmați drumul cu fețe vesele. 
Succes!  
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2. Licuricii şi Steluţele adoră să deseneze animăluțe! Așa că, am pregătit un ursuleț hazliu care 

abia așteaptă să fie colorat, la fel ca al său căluț de jucărie.  
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3. Copiilor le place foarte mult natura și aerul curat. Cometele şi Planetele pot completa 

desenul cu elemente pe care le-ar dori pentru joaca din curtea casei. 
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4. Ghicește cum mă simt! 

 Luați o foaie de hârtie și tăiați din ea o mică porțiune, cât să se vadă prin ea o parte a 

feței dumneavoastră și a copilului dumneavoastră. Puneți-vă hârtia pe față și o veți da încet la 

o parte, în timp ce copilul va trebui să-și dea seama ce emoție redați în acel moment. Faceți 

apoi schimb de roluri. Cu siguranță va fi un bun exercițiu pentru dezvoltarea perspicacității și 

empatiei copilului. 
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5. Propuneţi-le copiilor să descrie fiecare urs din imagine, motivând ce îţi place. Concentraţi-
le atenţia pe ursul panda roşu şi întrebaţi de ce e diferit.  

 

 

Articol realizat de ed. Ligia-Andreea Mureșan 
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