Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului „Primii paşi sunt importanţi: fiţi orientaţi”
Contract POSDRU/161/2.1/G/141102
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1. Prezentaţi copiilor povestea ursuleţului:
Ursuleţul Martinică este tare necăjit. Are multe treburi de făcut în fiecare zi şi nu reuşeşte
întotdeauna să le ducă la bun sfârşit. El trebuie să se scoale, să se spele pe faţă şi pe dinţi, să se
îmbrace, să mănânce, să meargă la şcoală, să adune miere, să-şi facă temele, să se joace cu ceilalţi
ursuleţi, să îşi facă ordine în cameră, să citească o poveste, să povestească cu părinţii despre şcoală şi
prieteni. Şi toate aceste lucruri într-o singură zi! Dar cum să le facă pe toate? Poţi tu să îl ajuţi?
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2. După citirea poveştii, împărţiţi elevii în grupe de 4-5 elevi şi rugaţi-i să lucreze împreună,
pentru a-l ajuta pe Martinică să-şi facă un program zilnic pe care să-l poată respecta. Acordaţi elevilor 1
O minute pentru această activitate.
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3. Rugaţi elevii să prezinte în faţa clasei programul pe care îl sugerează ursuleţului. Discutaţi
sugestiile elevilor şi analizaţi în ce măsură ele sunt aplicabile. Alegeţi cel mai bun program sugerat şi
discutaţi cu elevii în ce măsură programul se potriveşte şi pentru ei.
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Variantă pentru clasele I şi II
Cereţi elevilor să aducă imagini cu activităţile ursuleţului sau să le deseneze.
Elevii trebuie să ordoneze imaginile sau desenele cu activităţile ursuleţului şi să le ataşeze
perioada de timp necesară pentru realizare.
Sugestie:
Puteţi propune elevilor ca, pentru ora următoare, să realizeze o planşă în care să treacă programul
ursuleţului. Puteţi realiza această activitate într-o oră de abilităţi practice cu o temă legată de colai.
Discuţii:
De ce este utilă realizarea unui program pentru activităţile zilnice?
Care sunt consecinţele neplanificării timpului?
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