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Cum îmi organizez timpul?
Sesiunea nr. 1
1. Întrebaţi elevii dacă ştiu cum se scurge timpul lor şi ce activităţi ocupă mai mult din timpul lor

.ro

pe o săptămână. Propuneţi elevilor ca, timp de o săptămână, să-şi noteze într-un carneţel sau într-o
agendă ce au făcut în fiecare zi. Atrageţi atenţia elevilor să nu omită activităţi, să redea în detaliu
programul lor zilnic şi să treacă în agendă timpul real consumat pentru fiecare (inclusiv pentru odihnă

at

sau somn).
mai jos).
Activităţi realizate

Luni

Merg la şcoală.

Timpul alocat

rie

Ziua

nt

2. Propuneţi ca model fişa de lucru şi oferiţi exemple de completare a acesteia (vezi tabelul de

4 ore
o jumătate de oră

Dorm de amiază.

o oră

.o

Mă dezbrac, mă spăl, mănânc.

2 ore

Mă joc.

o oră

w
w

învăţ şi scriu temele.

o oră

Citesc împreună cu mama sau cu tata o poveste.

o jumătate de oră

w

Ies afară sau la plimbare.

Sesiunea nr. 2

1. Cereţi elevilor să îşi pregătească agenda completată cu programul săptămânal. Organizaţi o

discuţie despre lucrurile pe care le-au observat elevii realizând această sarcină.
2. Împărţiţi elevii în perechi şi solicitaţi-le să analizeze modul de organizare a timpului şi să
identifice care sunt activităţile care le ocupă cel mai mult timp.
3. Identificaţi împreună cu elevii câteva dificultăţi pe care le au în organizarea timpului şi cereţile să găsească modalităţi de îmbunătăţire a acestuia. Discutaţi cu elevii despre posibilităţile de aplicare a
modalitătilor de îmbunătătire a organizării timpului.
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Ziua

Activităţi realizate

Timpul alocat

.ro

Luni

at

Marţi

rie

nt

Miercuri

w

Vineri

w
w

.o

Joi

Sâmbătă

Duminică
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