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Clubul FOR LIFE 

Nivel primar  

 

Cuvinte magice 
Propunători : Iasemin Agi-Murat, 

Alina Manuela Popa 

 

 

 

 

Scopul:  Consolidarea conceptului de politețe ca manifestare de respect și readucerea lui în 

atenția copiilor, prin implicarea lor directă, apelând la metode de educație formală și non-

formală. 
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Întâlnirea 1 : – 45 min. 

Locația: o sală de clasă cu bănci așezate în (semi)cerc sau în curtea Școlii Gimnaziale “Spiru 

Haret” Medgidia 

Participanți : 37 elevi (clasele a IV-a B și a III-a A) 

 

I. Warm up  (5 min) – prezentarea participanților prin intermediul unui joc de spargere  

a gheții/ activități antrenante (ghicitori). 

 

II. Prezentarea scopului întâlnirii  și brainstorming (15 min): să înțelegem ce rol au  

cuvintele magice în viața noastră, cum și când să le utilizăm construind comportamente 

pozitive. 

• Discuția va porni de la povestea “Călătorie în țara Politețea”. 

• Se vor aprofunda cunoștințele despre formule de politețe: salutul, adresările, rugămintea. 

 

III. Joc de rol: Vrei să fii politicos? (20 min) elevii sunt împărțiți în 2 echipe ; o echipă 

răspunde la întrebări raportându-se la situații date (prin tragere de bilețele cu exemple 

de comunicare)  

 

1. La școală 

2. La bibliotecă 

3. La medic 

4. La magazin 

5. La service-ul IT 

6. In parc 

7. In excursie 

8. La frizer 

9. La cofetărie 

10. La teatru 

 

Elevii discută în propriile echipe timp de  5 min apoi își împărtășesc în plen formulele de politețe 

utilizate asociate unor tipuri de comportament pozitiv. 

IV. Închiderea întâlnirii: (5 min) se trag concluzii și se stabilește modul în care discuția va 

continua în ședința următoare. 
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Întâlnirea 2 : – 45 min. 

Locația: Centrul de Documentare și Informare al Școlii Gimnaziale “Spiru Haret” Medgidia 

Participanți : 37 elevi (clasele a IV-a B și a III-a A) 

 

I. Warm up  (5 min) – joc de spargere a gheții. Participanții își reiau locurile și reintră în 

atmosferă (completarea cuvintelor lipsă din citate). 

 

II. Scurt rezumat al discuțiilor din întâlnirea precedentă (5 min) 

 

III. Activitate practică (30 min) 

 

Diseminarea activității în cadrul școlii printr-un concurs de afișe  

 

- realizarea de afișe care să promoveze cuvinte magice; expunerea afișelor decorative 

la avizierul școlii/pe holurile școlii; 

- realizarea unei cărți de mari dimensiuni cu citate despre cuvinte magice/politețe; 

expunerea ei la intrarea școlii. 

 

Elevii realizeză afișele și cartea în propriile echipe timp de 35 min apoi își împărtășesc în plen 

formulele de politețe utilizate asociate unor tipuri de comportament pozitiv. 

 

 

IV. Închidere:  concluziile legate de importanța utilizării cuvintelor magice, a 

comportamentelor politicoase în rândul elevilor și nu numai. (5 min)  


