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Sesiunea nr. 1
1. Anunţaţi elevii că în această oră vor discuta despre „prietenii" care îi ajută în diverse
activităţi. Prezentaţi elevilor următoarele personaje:
Primo - prietenul care ii ajută să obţină rezultate bune în activitate;
luţilă - prietenul care ii ajută să realizeze rapid activităţile;
Energo - prietenul care ii ajută să nu obosească;
Bucurilă - prietenul care ii ajută să se bucure atunci când realizează anumite activităţi;
Uşurilă - prietenul care îi ajută să realizeze mai uşor activităţile.
Explicaţi elevilor că aceşti prieteni ii ajută în activităţile preferate: matematică, limba română,
educaţie muzicală, abilităţi practice, sport etc.
2. Cereţi elevilor să aleagă una dintre activităţile preferate şi să spună care dintre aceste
personaje îi ajută să realizeze această activitate. Rugaţi elevii să explice modul în care aceste personaje
contribuie la activitatea lor preferată,
3. Daţi ca temă elevilor să caute imagini sau să realizeze desene cu aceste personaje, pentru a fi
prezentate în clasă la activitatea următoare.
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Sesiunea nr. 2
1. Cereţi elevilor să prezinte în faţa clasei imaginile găsite pentru a reprezenta prietenii despre
care au discutat ora trecută. Rugaţi elevii să motiveze alegerea făcută.
2. Distribuiţi elevilor fişa de lucru şi solicitaţi-le să bifeze prietenii care îi ajută la activităţile de la
clasă: limba română, matematică, educaţie plastică, ştiinţe, istorie, geografie, educaţie muzicală, abilităţi
practice, educaţie fizică.
3. După completarea fişei de lucru, cereţi elevilor să lucreze în perechi pentru a compara modul
de completare a fişei. Solicitaţi elevilor să identifice prieteni comuni, pe care ii folosesc la diverse
activităţi.
Joc:
Explicaţi elevilor că vor trebui să-l prezinte în faţa clasei pe unul dintre prieteni (ex. cum este el,
de ce elevii ii aleg pentru a realiza o anumită activitate etc.), iar sarcina colegilor va fi de a recunoaşte
prietenul pe baza descrierii. Elevul care ghiceşte prietenul trece în faţă şi descrie un alt prieten.
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PRIMO
- prietenul care vă ajută să fiţi
printre primii în ceea ce faceţi
IUŢILĂ
- prietenul care vă ajută să realizaţi
mai repede anu- mite activităţi
ENERGO
- prietenul care vă ajută să nu
obosiţi când realizaţi o anu-mită
activitate
BUCURILĂ
- prietenul care vă ajută să vă
placă activitatea pe care o realizaţi
UŞURILĂ
- prietenul care vă ajută să
realizaţi activi-tăţile mai uşor
decât alţi colegi, fără prea mult
efort
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