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Clubul FOR LIFE 

Nivel primar 

 
 

O comunitate de învățare 

pozitivă 
 

Propunător prof. Mîțu Daniela 

Școala Gimnazială "Iulia Hălăucescu", Comuna Tarcău, Neamț 

Scopul: Participarea la interacţiuni în contexte noi, dezvoltarea 

conștiinței de sine, a abilităților relaționale; exprimarea unor gânduri, păreri, 

emoţii în cadrul unor mesaje simple în contexte familiare de comunicare, 

precum și identificarea de fapte, opinii, emoţii; cooperarea cu ceilalţi colegi 

pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, care implică hotărâre, 

angajament în realizarea unor obiective, iniţiativă, creativitate. 
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Întâlnirea 1: 45 min. 

Locația: o sală de clasă  cu bănci așezate în  cerc, în prima săptămână de școală, la începutul 

anului școlar.  

Participanți : 18 elevi de clasa a IV-a, dintre care patru sunt colegi noi, veniți de la școli 

diferite. 

I. Warm up  (10 min) – Să ne cunoaștem mai bine! 

Cunoașterea numelor colegilor clasei și aflarea preocupărilor acestora poate ajuta la 

formarea unor noi relații și, în final, la formarea unui colectiv unit. 

Le voi spune elevilor că astăzi, fiecare dintre ei va contribui la consolidarea comunității 

clasei lor, învățând numele și preocupările colegilor.  

Spargerea gheții se va realiza cu un joc pentru a afla lucruri noi, unii despre alții. 

1. Stând în mijlocul cercului, fac următoarea afirmație și pun întrebarea: "Mâncarea mea 

preferată este pizza. Îți place și ție?" Invit elevii care răspund afirmativ să se ridice de 

pe scaunele lor aflate în cerc și să se mute pe alt scaun liber. Elevul/eleva care rămâne 

în mijlocul cercului, va pune următoarea întrebare, ținând cont de ceea ce îi place. Se 

repetă jocul de mai multe ori, demonstrând în felul acesta că majoritatea membrilor 

clasei au preocupări asemănătoare. 

2. Urmează întrebarea: "Cum vă simțiți știind că aveți atâtea lucruri în comun cu ceilalți 

colegi din clasă?" 

Voi încheia această etapă explicându-le copiilor, că astăzi vor învăța cum aflarea numelor 

și găsirea preocupărilor comune reprezintă o parte importantă din procesul de cunoaștere a 

celorlalți.  

II. Prezentarea activității de aflare a preocupărilor comune (15 min):  

Fiecare elev va primi un ecuson. Li se va explica faptul că trebuie să-și scrie numele, pentru 

că numele nostru ne definește foarte mult. Atunci când ne adresăm unii altora pe nume, mai 

parcurgem o etapă în procesul de cunoaștere, urmat de împărtășirea preocupărilor noastre. 

Voi exemplifica aflarea preocupărilor comune "făcând cunoștință" cu un elev care se oferă 

și vorbind cu ea/el. În acest fel explorez preocupările comune. Voi începe prin a-mi spune numele, 

deoarece doar acum începem să ne cunoaștem. 

Întrebare: "Salut! Eu mă numesc........ Tu cum te numești?" Voi repeta numele 

elevei/elevului. Dacă este un nume greu de pronunțat, mai neobișnuit, îl voi ruga să mă corecteze 

pentru a-l pronunța corect. Introduc apoi tema preocupărilor comune, folosind exemple personale.  

"Îmi place foarte mult să colecționez cartonașe cu artiști. Tu colecționezi ceva? Ție ce îți place să 

faci?" Repet apoi discuția cu încă unul sau doi voluntari. 

Activitatea practică (15 min) 

 Le spun elevilor să se gândească la preocupări pe care le-ar putea avea în comun cu colegii 

de clasă, care i-ar putea ajuta să se cunoască mai bine. Apoi îi invit să-și scrie preocupările pe 

ecuson, să le ilustreze pe o foaie A4 și apoi să le expună la panoul "Să ne cunoaștem mai bine!". 
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Astfel le dau elevilor ocazia de "a face cunoștință" cu colegii de lângă ei, folosind dialogul dat ca 

exemplu de mine, la început. 

III. Încheierea întâlnirii: (5 min) se trag concluzii și se scoate în evidență importanța existenței 

unor relații frumoase și de încredere, în toate colectivele de elevi. 
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Întâlnirea 2: 45 min 

    Locația: o sală de clasă  cu bănci așezate în  cerc, în prima săptămână de școală, la începutul 

anului școlar.  

Participanți: 18 elevi de clasa a IV-a, dintre care patru sunt colegi noi, veniți de la școli 

diferite. 

I. Warm up:  (10 min) Elevii își pun ecusoanele în piept, recitesc ce au scris pe ele, le citesc 

și pe cele ale vecinilor de scaune și reintră în atmosferă. 

II. Rezumarea discuțiilor din întâlnirea precedentă (5 min): Cunoașterea numelor 

colegilor din clasă și aflarea preocupărilor acestora, poate ajuta la formarea unor noi relații și, în 

final, la formarea unui colectiv unit. 

III. Activitatea: "Vânătoarea de preocupări comune" (15 min) 

Le voi explica elevilor că vor reuși să se cunoască mai bine, participând la activitatea 

"Vânătoarea de preocupări comune". Vor trebui să se plimbe prin clasă pentru a se prezenta 

colegilor și a afla care sunt preocupările acestora. Obiectivul lor este să găsească elevi care au 

preocupări comune cu ale lor și să afle mai multe lucruri interesante despre colegii cu care 

dialoghează.  

Pentru încheierea activității, invit elevii să se așeze în cerc, să se prezinte și să spună un 

lucru interesant despre un coleg de clasă cu care au discutat. Concluzionez, spunând că ei știu 

acum mai multe lucruri despre colegii lor și se pot raporta mai bine la aceștia, în funcție de nume 

și preocupări. 

IV. Reflecție (10 min): Fișă de activitate individuală, ce urmează a fi completată, după 

următoarea structură: 

Întrebări Răspunsuri 

1. Ce poți spune pentru a te prezenta cuiva?  

 

 

 

2. Ce ai învățat despre colegii de clasă 

astăzi? 

 

 

 

 

3. Cum te ajută faptul că îți cunoști colegii 

mai bine, la crearea unor relații mai bune? 

În ce alte situații te vei prezenta cuiva? 

 

 

 

 

 

V. Încheierea întâlnirii (5 min): Activitatea se va finaliza cu o sarcină pentru următoarea 

săptămână, în care elevii vor folosi ce au învățat despre preocupările colegilor pentru a fi buni 

amici. Ei vor fi rugați să-și scrie numele pe cartonașe albe, pe care le vor așeza într-un bol. Apoi 
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fiecare elev va extrage numele unui amic secret și va ascunde mici surprize confecționate de el 

pentru acel coleg, pe parcursul săptămânii, într-un loc special ales din clasă. La finalul săptămânii, 

elevii vor afla numele amicului lor secret și îi vor scrie un bilet de mulțumire. 
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