


Argument

Dragi copii,

Vă invităm să porniți într-o călătorie minunată, al cărei scop 
este să vă dezvăluie o mulțime de lucruri despre voi și despre 
ceilalți.

Manualul de Educație civică vă ajută să pătrundeți într-o lume 
în care veți afla de ce bunătatea, respectul, sinceritatea, curajul, 
modestia și încrederea în ceilalți ar trebui să fie trăsăturile morale 
ale tuturor oamenilor.

Veți afla cum să vă comportați cu lucrurile, cu animalele și cu 
plantele din jurul vostru.

Veți recunoaște grupurile din care faceți parte, descoperind 
regulile după care se ghidează acestea și felul în care pot funcționa 
cel mai bine. Veți învăța să cooperați în cadrul grupului, să creați 
și să mențineți relațiile înfloritoare, care aduc lucruri pozitive 
tuturor celor implicați. Totodată, veți înțelege că toate persoanele 
au drepturi, dar și îndatoriri, și ce importanță au acestea.

Nu uitați că trăiți într-o lume frumoasă și că fiecare dintre voi 
are puterea de a o transforma într-un loc mai bun.

Vă urăm succes în această călătorie!

Autorii



Manualul cuprinde: 
varianta tipărită
+  
varianta digitală similară cu 
cea tipărită, având în plus 
peste 115 AMII, activități 
multimedia interactive de 
învățare, cu rolul de a spori 
valoarea cognitivă

Activitățile multimedia 
interactive de învățare sunt de 
trei feluri și sunt simbolizate 
pe parcursul manualului astfel:

AMII static, de ascultare 
activă și de observare 
dirijată a unei imagini 
semnificative

Activitate animată, 
filmuleț sau scurtă 
animație

Activitate interactivă, de 
tip exercițiu sau joc, în 
urma căreia elevul are 
feedback imediat

În debutul versiunii digitale 
a manualului, sunt prezente 
instrucțiuni detaliate cu privire 
la structura meniului și la 
modul de navigare.

Instrucțiuni 
de utilizare 
a manualului

4

O unitate de învățare cuprinde lecții de predare, o lecție de reca pitulare,  
o lecție de evaluare și câte o lectură relevantă pentru conținutul abordat.
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Ce sunt animalele și plantele?L2U1

iiii Observăm

• �Care�sunt�vieţuitoarele�
pe�care�le�recunoașteţi�în�
imagine?

• �Ce�importanţă�are�fiecare�
dintre�ele�pentru�noi,�
oamenii?

• �Ce�alte�vieţuitoare�mai�
cunoașteţi?�De�ce�au�ele�
nevoie�pentru�a�crește,�a se�
dezvolta�și�a�se�înmulţi?

• �Discutaţi�despre�ocrotirea�
plantelor�și�a�animalelor.

iiii Discutăm
„Un� brad� vechi� vestea� cel� dintâi� printr‑un� șuier� adânc�

sosirea� vânturilor.� Roiuri� de� musculiţe� se� roteau� ici‑colo,�
ţesându‑se� într‑un� joc� grăbit.�Un�grangur� sta�nemișcat�pe�o�
ramură�de�fag�întinsă�spre�soare.�Păsări�mărunte�se�chemau�
de�pe�vârfuri�de�nuielușe�mlădioase.�Erau�sticleţi�cu�pete�ca�de�
sânge,�piţigoi�rotunzi�cu�pene�cenușii�și�negre.�

Între�frunze�sta�un�iepure�înfricoșat,�cu�urechile�lăsate�pe�
spate.

Pe� cărări,� înlăuntru,� era� încă� umezeală.� Numai� ici‑colo,�
mișcarea�vieţii:�răzbătea�o�chemare�nedeslușită�moale,�strânsă;�
foșneau�un�timp�foile�galbene�ale�anilor�trecuţi.

Pe� la� amiază� începu� un� glas� de� corn� să� adie� din� poiană�
în� poiană.� Bătaia� copoilor� răspunse� răsunător:� chiaf! chiaf! 
Se�auziră�și� voci�omenești.�Și�pe�poteci,�din� lumină,� intrară,�
cercetând�cu�ochii�desișurile,�doi�oameni:�boierul�Grigoriţă�și�
Vasile�pădurarul.“

(după�Mihail�Sadoveanu,�În pădurea Petrișorului)

• �Care�sunt�vieţuitoarele�prezentate�în�fragmentul�dat?
• Ce�părere�aveți�despre�comportamentul�viețuitoarelor�descrise?
• �Cum�ar�fi�mediul�înconjurător�fără�plante�și�animale?�Argumentați�răspunsul.
• �Cum�pot�influenţa�plantele�și�ani�malele�viaţa�omului?

„Fiecare pasăre își iubește 
cuibul.“

iiii Lucrăm în perechi
1.��Grupaţi� vieţuitoarele� din� lista� următoare� în� tabelul� dat:�

ardei, pelican, ciuboţica‑cucului, mușeţel, cal, zebră, muș‑
cată, gura‑leului, fazan, tei, sunătoare, privighe toare, pisică, 
cartof, coada‑șoricelului.

Plante Animale Păsări

�2.��Realizaţi�o�fișă�despre�Nevoile plantelor, animalelor și păsărilor.

iiii Lucrăm în echipă
1.� Stabiliţi�dacă�animalele�au�familie.�Daţi�exemple.
2.��Alegeţi�dintre�acţiunile�din�lista�dată�pe�cele�specifice�numai�
oamenilor:�crește, gândește, învaţă, scrie, se de pla sează, se 
hrănește, se joacă, vorbește, se înmulţește.

iiii Reținem
Animalele,�păsările�și�plantele�au�viaţă.�Ele�sunt�fiinţe,�ce�
au�nevoie�de�hrană,�apă,�condiţii�de�viaţă�care�să�le�asigure�
creșterea,�dezvoltarea,�înmulţirea.
Plantele,�animalele,�păsările�nu�pot�realiza�acţiuni�care�sunt�
specifice�doar�oamenilor.�Spre�exemplu,�ele�nu�gândesc,�nu�
vorbesc,�nu�învaţă,�nu�scriu,�nu�citesc.

iiii Poţi mai mult
1.�Transcrie�pe�caiet�numai�enunţurile�adevărate.

• Plantele nu au viaţă.
• Animalele și păsările se înmulţesc.
• Plantele, animalele și păsările sunt fiinţe.
• Fără hrană, vieţuitoarele nu pot trăi.

2.��Scrie� câte� o� propoziţie� despre� o� plantă� preferată� sau� un�
animal�preferat�de�tine.�Argumentează‑ți�alegerea.

Concurs
• �Formaţi� trei� echipe.�Membrii� fiecărei� echipe� vor� des�crie,�
pe�rând,�prin�cuvinte,�gesturi,�mimică,�o�anumită�plantă,�
o�pasăre�și�un�animal.�Membrii�celorlalte�echipe�vor�ghici�
despre�ce�este�vorba.

• �Se�acordă�timp�de�gândire�1 minut.�Fiecare�răspuns�corect�
valorează�5 puncte.�Câștigă�echipa�care�acumulează�cele�
mai�multe�puncte.

 
1. Poveste în cerc

Așezați‑vă în cerc. Un elev începe „povestea“, spunându‑i celui din dreapta sa un drept de 
care se bucură, alegând unul dintre contextele de mai jos:
• în școală;
• în familie;
• în grupul de prieteni;

• în grupul de joacă;
• în excursie;
• în vacanță.

Fiecare elev va numi alt drept. Povestea continuă cu numirea unor îndatoriri corespunză‑ 
toare dreptului precizat.

2. Joc de rol
 Inventați un joc care poate fi jucat în clasă. Stabiliţi:
•  regulile jocului;
•  sarcinile fiecărei echipe;

3. Lucrăm în echipă
•  Discutaţi, cu argumente, semnificaţia frazelor 

cu prin se în articolul de mai jos. 
•  Prezentaţi concluziile voastre.
 „Familia constituie elementul fundamental al so‑
cie tăţii. Ea ocrotește copilul și are dreptul la ocro‑
tire din partea societăţii.“

(Art. 1, Declaraţia Universală  
a Drepturilor Omului)

4. Notează, într‑un tabel, drepturile și îndatoririle pe care le‑ai avea dacă ai fi:
•  cadrul didactic;
•  șeful clasei;

•  mama;
•  căpitanul unei echipe sportive.

5. Dezbatem
• În școala voastră va avea loc ședinţa Consiliului 
elevilor, în care se va stabili un Regulament de ordine 
interioară. 
• Reprezentanţii fiecărei clase trebuie să prezinte în 
ședinţă propunerile voastre.
• Alcătuiţi un tabel cu drepturile și îndatoririle care 
vă revin pentru buna desfășurare a activităţii școlare.
• Explicaţi de ce este nevoie să avem și îndatoriri.

6. Jurnalul cu dublă intrare
Completează un tabel asemănător celui dat, referindu‑te la patru grupuri mici din care faci 
parte.

Grupul din care fac parte Explicații
Fac parte dintr‑un grup de 
joacă minunat.

E format din copii de vârste apropiate. Locuim aproape unii de 
alții. Avem relații de colaborare, respect, toleranță.

... ...

U4 Recapitulare

76

•  punctajul acordat pentru îndeplinirea fiecărei sarcini;
•  recompensa.

Formaţi echipe de câte 4 – 5 elevi.

iiii Ce vom realiza?
 Tablouri, aranjamente artistice cu materiale din natură

iiii De ce vom realiza proiectul?
Vom folosi produsele realizate în orele de Limba și literatura română, Știinţe, Educaţie civică, 
Arte vizuale și abilităţi practice.

iiii Cum vom lucra?
Se vor împărţi sarcinile de lucru:
•  pregătirea materialelor: flori, frunze sau plante întregi presate, conuri de brad, seminţe 

uscate, creioane colorate, acuarele, coli de carton, sfoară, lipici, beţe de lemn, tije de plastic;
•  se realizează produsele propuse de către fiecare echipă;
•  se vor expune produsele în clasă ori pe unul dintre holurile școlii;
•  se pot organiza discuţii cu colegii din alte clase pe tema prieteniei dintre oameni și natură.

Proiect. Expoziția

1.

5.

2.

6.

3.

4.

26
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U4 Recapitulare
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•  punctajul acordat pentru îndeplinirea fiecărei sarcini;
•  recompensa.
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1. Observă imaginile.
Numește grupurile din care fac parte persoanele ilustrate.

S 1 enunţ corect
B 2 enunţuri corecte
FB 3 enunţuri corecte

S 1 exemplu corect
B 2 exemple corecte
FB 3 exemple corecte

S 1 grup corect
B 2 grupuri corecte
FB 3 grupuri corecte

S 1 termen corect
B 2 termeni corecți
FB 3 termeni corecți

S  1‑2 enunțuri 
corecte

B  3‑4 enunțuri 
corecte

FB  5‑6 enunțuri 
corecte

S 1 argument
B 2 argumente
FB 3 argumente

S 1 relație
B 2 relații
FB 3 relații

Evaluare

2.  Cum se ajută colegii de clasă între ei? Dă trei exemple.

3. Scrie câte un enunț prin care să argumentezi de ce este important 
ca fiecare copil să aibă dreptul la:

• familie;   

• joacă;

• educație

4. Completează enunțurile cu termenii potriviți.

• Membrii unui grup de joacă trebuie să respecte ... acestuia.

• În cadrul grupului de învățare se pot stabili relații de ... .

• Persoanele din care se compune o familie au ... și îndatoriri.

5.  Precizează care dintre enunţurile de mai jos sunt adevărate și care 
sunt false.

a)  Relaţiile dintre membrii familiei se bazează pe afecţiune, respect, 
colaborare, ajutor și încredere.

b) În familie doar unii dintre membri au îndatoriri și responsabilităţi.

c)  Grupul de învăţare se formează pe baza preocupărilor, scopurilor 
și intereselor comune.

d) În grupul de prieteni nu există reguli.

e)  Grupul de joacă se bazează pe colaborare, ajutor reciproc și respect.

f) Persoanele dintr-un grup nu au îndatoriri.

6.  Precizează trei argumente pentru a scoate în evidență importanța 
unei relații de prietenie.

7. Scrie trei exemple de relații stabilite în cadrul clasei.
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Manualul este structurat în patru unități de învățare, ce prezintă, într-un mod 
atrac tiv și prietenos, conținuturile din cele două domenii din programa școlară: 
persoana și raporturile noastre cu lucrurile și ființele.

Prezentarea manualului



5

Lecția de predare-învățare cuprinde o serie de rubrici care se completează reciproc, oferind o viziune integrată asu-
pra temelor abordate. 

Metodele complementare de evaluare utilizate sunt: portofoliul, proiectul, observarea sistematică a activității 
și comportamentului elevilor (liste de control, fișe de observare, scări de verificare), autoevaluarea, investigația. 

19

iiii Lucrăm în perechi
1.  Membrii familiei sunt rudele cele mai apropiate. 

• Ce asemănări există între membrii familiei tale? Prin ce vă 
diferenţiaţi? Cu care dintre membrii familiei te înţelegi cel 
mai bine? Argumentează.
• Discută împreună cu colegul de bancă despre toate acestea.

2.  Din clasa ta fac parte, probabil, elevi de aceeași vârstă, 
cetăţenie, care vorbesc aceeași limbă.
•  Grupaţi, într‑un tabel, alte asemănări dintre voi și colegii 

de clasă, dar și deosebiri.
• Citiţi răspunsurile din tabel în faţa colegilor.

iiii Lucrăm în echipă
1.   Cum se pot împrieteni copiii din țări diferite? Explicați.
2.  Ţara noastră se învecinează cu alte state. Care sunt acestea? 

Ce limbă vorbesc locuitorii fiecărui stat vecin?

iiii Reținem
Oamenii se diferenţiază între ei, chiar dacă au trăsături 
comune, prin: sex, vârstă, înfăţișare, limbă, religie, obiceiuri, 
ocupaţii, preferinţe. Oamenii sunt egali între ei, au aceleași 
drepturi și îndatoriri. Orice om are dreptul să își exprime în 
mod liber părerea.

iiii Poţi mai mult
1.  Scrie trei trăsături pe care ar trebui să le aibă o persoană 

pentru a fi prietenul tău. Argumentează.
2.  Ai auzit despre oameni care au altă religie? Dă exem ple. 

Cum te comporţi cu aceștia? De ce?
3.  Ai dori să ai ca prieteni copii din alte ţări? De ce? Scrie‑i o 

scrisoare imaginară unuia dintre aceștia.

Portofoliu
•  Realizează o fișă cu titlul Copii din alte ţări ale lumii. Lipește 

pe ea ilustraţii decupate din ziare și reviste. 
Autoevaluare
Verifică dacă:
• ai scris titlul fișei;
•  ai lipit cât mai  

multe ilustrații;

•  ai aranjat materialele 
cât mai atractiv;

• ai lucrat îngrijit.

Formaţi echipe de câte 4 – 5 elevi.

iiii Ce vom realiza?
 Tablouri, aranjamente artistice cu materiale din natură

iiii De ce vom realiza proiectul?
Vom folosi produsele realizate în orele de Limba și literatura română, Știinţe, Educaţie civică, 
Arte vizuale și abilităţi practice.

iiii Cum vom lucra?
Se vor împărţi sarcinile de lucru:
•  pregătirea materialelor: flori, frunze sau plante întregi presate, conuri de brad, seminţe 

uscate, creioane colorate, acuarele, coli de carton, sfoară, lipici, beţe de lemn, tije de plastic;
•  se realizează produsele propuse de către fiecare echipă;
•  se vor expune produsele în clasă ori pe unul dintre holurile școlii;
•  se pot organiza discuţii cu colegii din alte clase pe tema prieteniei dintre oameni și natură.

Proiect. Expoziția

1.

5.

2.

6.

3.

4.
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6. Cum pot influenţa plantele și animalele viaţa omului?
•  Lucraţi în perechi, pentru a da cât mai multe răspunsuri.
• Prezentați‑le colegilor părerile voastre.

7. Observă imaginile date.
•  Redactează un scurt text, de 4 – 6 enunţuri, referitor la atitudinea copiilor faţă de plante 

și animale.
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8. Transcrie fișa‑model pe caiet și completează. Discută apoi cu ceilalți colegi.

Joc de rol
• Imaginați‑vă o convorbire între rândunele, albine și florile pomilor din livadă, din care să 
reiasă importanţa lor pentru viaţa oamenilor.
•  Prezentaţi convorbirea în faţa colegilor.

Unitatea de învățare: 
La sfârșitul acestei unități, cred că...
Lecțiile din această unitate au fost...
Mi‑am dat seama că eu...
Unii dintre colegi...
Exercițiile și imaginile mi‑au creat o stare de...
Pot să‑i ajut pe cei din jur să...
Am înțeles că e bine să...
Voi încerca să nu mai...
Le voi povesti prietenilor și părinților despre...
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încât are să izbutească în toate! Mângâierea aceea grosolană a tatălui său îl făcea să închidă 
ochii de plăcere, întocmai ca un căţeluș când îl mângâie stăpânul.

N‑aș putea să spun de ce, dar nu‑mi vine să glumesc cu Stardi, cum glumesc cu ceilalţi 
camarazi ai mei și nici nu‑mi vine să cred că este numai cu un an mai mare decât mine.

Când am plecat, el m‑a însoţit până la pragul ușii și mi‑a zis la revedere cu multă seriozitate; 
parcă avea chipul posomorât; era cât p‑aci să‑i răspund ca unui om mare: Vă salut, domnule!

Îndată ce mă întorsei acasă, spusei aceasta tatălui și adăugai:
— Nu înţeleg un lucru, tată. Stardi n‑are niciun talent, nu este deștept, e cu totul necioplit, 

are un chip pocit și cu toate acestea, el îmi impune respect. 
Tata îmi răspunse:
— Să‑ţi spun eu, fiul meu, de ce se întâmplă asta: pentru că are tărie de caracter.
— Și apoi să‑ţi mai spun încă ceva ciudat, mai zisei eu, am stat o oră la el, acasă, și nu cred 

să‑mi fi spus cincizeci de cuvinte. Nu mi‑a arătat nicio jucărie, n‑a râs, nici n‑a zâmbit măcar o 
dată și tot nu mi‑a fost urât, și am rămas bucuros la el.

Tata îmi răspunse:
— Pentru că‑l stimezi!

Investigație
• Realizează o investigație, privind cărțile pe care le ai în bibliotecă.
•  Completează o fișă, ca în modelul dat. Stabilește locul în care o vei așeza în bibliotecă. 

Completează fișa în mod constant. În felul acesta, vei avea o evidență a cărților tale.
Cărți existente Cărți noi

Poezii
Titlul 

volumului
Autor

Proză
Titlul 

volumului
Autor Titlul 

volumului Autor

Poezii Mihai 
Eminescu

Cartea cu 
jucării Tudor Arghezi Prinț și 

cerșetor Mark Twain

... ... ... ... ... ...

Sfaturi
•  Șterge praful zilnic de pe 

rafturile bibliotecii.
•  Scutură cărțile de praf la o 

anumită perioadă de timp.
•  Nu îndoi colțurile paginilor 

când citești o carte. 
Folosește un semn de carte. 

•  Nu mânca în timp ce citești 
o carte. Păstrează cărțile 
curate.
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iiii Lucrăm în perechi
1.  Membrii familiei sunt rudele cele mai apropiate. 

• Ce asemănări există între membrii familiei tale? Prin ce vă 
diferenţiaţi? Cu care dintre membrii familiei te înţelegi cel 
mai bine? Argumentează.
• Discută împreună cu colegul de bancă despre toate acestea.

2.  Din clasa ta fac parte, probabil, elevi de aceeași vârstă, 
cetăţenie, care vorbesc aceeași limbă.
•  Grupaţi, într‑un tabel, alte asemănări dintre voi și colegii 

de clasă, dar și deosebiri.
• Citiţi răspunsurile din tabel în faţa colegilor.

iiii Lucrăm în echipă
1.   Cum se pot împrieteni copiii din țări diferite? Explicați.
2.  Ţara noastră se învecinează cu alte state. Care sunt acestea? 

Ce limbă vorbesc locuitorii fiecărui stat vecin?

iiii Reținem
Oamenii se diferenţiază între ei, chiar dacă au trăsături 
comune, prin: sex, vârstă, înfăţișare, limbă, religie, obiceiuri, 
ocupaţii, preferinţe. Oamenii sunt egali între ei, au aceleași 
drepturi și îndatoriri. Orice om are dreptul să își exprime în 
mod liber părerea.

iiii Poţi mai mult
1.  Scrie trei trăsături pe care ar trebui să le aibă o persoană 

pentru a fi prietenul tău. Argumentează.
2.  Ai auzit despre oameni care au altă religie? Dă exem ple. 

Cum te comporţi cu aceștia? De ce?
3.  Ai dori să ai ca prieteni copii din alte ţări? De ce? Scrie‑i o 

scrisoare imaginară unuia dintre aceștia.

Portofoliu
•  Realizează o fișă cu titlul Copii din alte ţări ale lumii. Lipește 

pe ea ilustraţii decupate din ziare și reviste. 
Autoevaluare
Verifică dacă:
• ai scris titlul fișei;
•  ai lipit cât mai  

multe ilustrații;

•  ai aranjat materialele 
cât mai atractiv;

• ai lucrat îngrijit.

Formaţi echipe de câte 4 – 5 elevi.

iiii Ce vom realiza?
 Tablouri, aranjamente artistice cu materiale din natură

iiii De ce vom realiza proiectul?
Vom folosi produsele realizate în orele de Limba și literatura română, Știinţe, Educaţie civică, 
Arte vizuale și abilităţi practice.

iiii Cum vom lucra?
Se vor împărţi sarcinile de lucru:
•  pregătirea materialelor: flori, frunze sau plante întregi presate, conuri de brad, seminţe 

uscate, creioane colorate, acuarele, coli de carton, sfoară, lipici, beţe de lemn, tije de plastic;
•  se realizează produsele propuse de către fiecare echipă;
•  se vor expune produsele în clasă ori pe unul dintre holurile școlii;
•  se pot organiza discuţii cu colegii din alte clase pe tema prieteniei dintre oameni și natură.

Proiect. Expoziția
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6. Cum pot influenţa plantele și animalele viaţa omului?
•  Lucraţi în perechi, pentru a da cât mai multe răspunsuri.
• Prezentați‑le colegilor părerile voastre.

7. Observă imaginile date.
•  Redactează un scurt text, de 4 – 6 enunţuri, referitor la atitudinea copiilor faţă de plante 

și animale.
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8. Transcrie fișa‑model pe caiet și completează. Discută apoi cu ceilalți colegi.

Joc de rol
• Imaginați‑vă o convorbire între rândunele, albine și florile pomilor din livadă, din care să 
reiasă importanţa lor pentru viaţa oamenilor.
•  Prezentaţi convorbirea în faţa colegilor.

Unitatea de învățare: 
La sfârșitul acestei unități, cred că...
Lecțiile din această unitate au fost...
Mi‑am dat seama că eu...
Unii dintre colegi...
Exercițiile și imaginile mi‑au creat o stare de...
Pot să‑i ajut pe cei din jur să...
Am înțeles că e bine să...
Voi încerca să nu mai...
Le voi povesti prietenilor și părinților despre...
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încât are să izbutească în toate! Mângâierea aceea grosolană a tatălui său îl făcea să închidă 
ochii de plăcere, întocmai ca un căţeluș când îl mângâie stăpânul.

N‑aș putea să spun de ce, dar nu‑mi vine să glumesc cu Stardi, cum glumesc cu ceilalţi 
camarazi ai mei și nici nu‑mi vine să cred că este numai cu un an mai mare decât mine.

Când am plecat, el m‑a însoţit până la pragul ușii și mi‑a zis la revedere cu multă seriozitate; 
parcă avea chipul posomorât; era cât p‑aci să‑i răspund ca unui om mare: Vă salut, domnule!

Îndată ce mă întorsei acasă, spusei aceasta tatălui și adăugai:
— Nu înţeleg un lucru, tată. Stardi n‑are niciun talent, nu este deștept, e cu totul necioplit, 

are un chip pocit și cu toate acestea, el îmi impune respect. 
Tata îmi răspunse:
— Să‑ţi spun eu, fiul meu, de ce se întâmplă asta: pentru că are tărie de caracter.
— Și apoi să‑ţi mai spun încă ceva ciudat, mai zisei eu, am stat o oră la el, acasă, și nu cred 

să‑mi fi spus cincizeci de cuvinte. Nu mi‑a arătat nicio jucărie, n‑a râs, nici n‑a zâmbit măcar o 
dată și tot nu mi‑a fost urât, și am rămas bucuros la el.

Tata îmi răspunse:
— Pentru că‑l stimezi!

Investigație
• Realizează o investigație, privind cărțile pe care le ai în bibliotecă.
•  Completează o fișă, ca în modelul dat. Stabilește locul în care o vei așeza în bibliotecă. 

Completează fișa în mod constant. În felul acesta, vei avea o evidență a cărților tale.
Cărți existente Cărți noi

Poezii
Titlul 

volumului
Autor

Proză
Titlul 

volumului
Autor Titlul 

volumului Autor

Poezii Mihai 
Eminescu

Cartea cu 
jucării Tudor Arghezi Prinț și 

cerșetor Mark Twain

... ... ... ... ... ...

Sfaturi
•  Șterge praful zilnic de pe 

rafturile bibliotecii.
•  Scutură cărțile de praf la o 

anumită perioadă de timp.
•  Nu îndoi colțurile paginilor 

când citești o carte. 
Folosește un semn de carte. 

•  Nu mânca în timp ce citești 
o carte. Păstrează cărțile 
curate.

Observăm
Este rubrica prin care 
debutează călătoria 
prin noile conținuturi. 
Imaginea-suport și 
întrebările îi dirijează pe 
elevi spre ideile principale 
ale temei.

Lucrăm în echipă
Această rubrică îi unește 
pe elevi în grupuri mici. 
Activitățile propuse sunt 
la un alt grad de dificultate 
și se creează relații de 
colaborare și ajutor 
reciproc.

Discutăm
Rubrica aceasta îi ajută 
pe elevi să descopere 
conținuturile fiecărei 
lecții prin raportarea la 
întâmplări din viața reală 
sau la viața din povești, 
povestiri și poezii.

Reținem
Rubrica sintetizează 
conținuturile lecției și 
termenii-cheie pe care 
trebuie să-i rețină elevii.

Lucrăm în perechi
Rubrica propune teme de 
lucru ușoare și atractive 
pentru activitatea în 
perechi. Elevii vor aplica 
conținuturile abordate în 
rubricile anterioare.

Poți mai mult 
Rubrica aceasta conține 
câteva exerciții propuse 
pentru rezolvarea 
individuală. Titlul ei 
sugerează încrederea în 
capacitatea elevilor de 
a aplica deprinderile de 
rezolvare a unor situații și 
de a depăși dificultățile.

Joc/Joc de rol
Rubrica aceasta îi implică 
pe elevi în învățarea pe 
baza experienței proprii. 
Ajută la formarea modului 
de a gândi, a simți și a 
acționa pentru rezolvarea 
unor situații-problemă.

Portofoliu
Aici sunt propuse 
teme pentru aplicarea 
cunoștințelor însușite, 
într-un mod plăcut și 
interesant, în raport cu 
competențele vizate de 
programa școlară. 
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Ce sunt lucrurile?L1U1

iiii Observăm

•  Ce lucruri recunoașteţi în 
imagine? 

•  Cine credeţi că a realizat 
aceste lucruri?

•  Ce importanţă are fiecare 
dintre acestea?

•  Ce sunt lucrurile personale? 
De ce credeți că le numim 
așa?

•  Este important să avem 
grijă de lucrurile noastre? 
Argumentaţi.

iiii Discutăm
„În odăiţa fetelor nu era nimeni. Intrase bunica, lăsând 

pe scaun geamantanul ușor al Monicăi și ieșise trântind ușa, 
după ce se uitase în oglinda ovală a șifonierului. În geamantan 
așteptau portretul bunicii și o păpușă să vadă noua locuinţă a 
Monicăi.

Monica, așezată în sufragerie la masă, pe un scaun cu 
două perne dedesubt, mânca frumos cu șerveţelul agăţat de 
pieptarul rochiţei.“

 (după Ionel Teodoreanu, La Medeleni)

•  Ce lucruri se găsesc în odaia fetelor, așa cum este descris în text?
•  Ce importanţă are fiecare dintre aceste lucruri?
•  Discutaţi despre înţelesul enunţului colorat din fragmentul dat. 
• Spuneți două re guli de comportament la masă.
• Povestiți-le colegilor despre lucrurile personale din dormitorul vostru, precizând:

- denumirea fiecărui lucru;  - de unde le aveți;
- importanța lor;    - grija acordată;
- amintirile pe care vi le trezesc;  - motivul pentru care vă plac sau nu.

• Ce obiecte considerați că nu ar trebui să existe în camera voastră? De ce?

„Omul cinstește haina, nu 
haina pe om.“
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iiii Lucrăm în perechi
1.  Scrieţi denumirile unor lucruri care se pot face din piatră 

sau din lemn.
 2.  Ce meserii au oamenii care transformă aceste materiale în 

lucruri?

iiii Lucrăm în echipă
1.  Piatra, lemnul, lutul au trecut prin diferite transformări 

pentru a deveni lucruri de care omul are nevoie.
•  Credeţi că au simţit ceva în timpul transformării? De ce?
•  Consideraţi că acestea gândeau că omul le va da o între- 

buinţare? Motivați răspunsurile date.
2.  Explicaţi înţelesul cuvântului „lucru“ din enunţurile următoare:

• Mi‑am cumpărat un lucru.
• Am avut de lucru trei probleme.
• Articolul pentru revistă este în lucru.

iiii Reținem
În jurul nostru se găsesc lucruri și fiinţe. Lucrurile sunt 

corpuri fără viaţă. Ele sunt create de om sau de către natură. 
Lucrurile create de om au diferite întrebuinţări. Unele lu- 

cruri din jurul nostru pot fi folosite doar de noi. Acestea se 
numesc lucruri personale. 

iiii Poţi mai mult
1.   Citește cuvintele, apoi scrie câte un enunţ cu fiecare dintre 

cele care denumesc lucruri: cretă, Ioana, creion, furnică, 
barcă, pietriș, Dâmboviţa, rândunică.

2.  Scrie o listă cu câteva lucruri pe care ai dori să le confec- 
ţionezi. Explică alegerea făcută.

3.  Precizează pe care dintre lucrurile aflate în jurul tău nu ai 
dori să le folosești. Argumentează.

Portofoliu
• Culege cel puțin patru ghicitori despre lucruri care sunt folosite zilnic (săpun, periuță de dinți etc.).
• Realizează o fișă cu informații și imagini despre aceste lucruri.

Autoevaluare  
•  Ai cules patru ghicitori? DA / NU • Ai selectat imagini? DA / NU
• Ai scris informații? DA / NU • Ai lucrat îngrijit? DA / NU
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Ce sunt animalele și plantele?L2U1

iiii Observăm

•  Care sunt vieţuitoarele 
pe care le recunoașteţi în 
imagine?

•  Ce importanţă are fiecare 
dintre ele pentru noi, 
oamenii?

•  Ce alte vieţuitoare mai 
cunoașteţi? De ce au ele 
nevoie pentru a crește, a se 
dezvolta și a se înmulţi?

•  Discutaţi despre ocrotirea 
plantelor și a animalelor.

iiii Discutăm
„Zboruri de gâze cu aripi străvezii, cu aripioare albastre 

se încrucişau, fluturi jucau pe deasupra ierbii dese, în care 
începeau să se îngrămădească miresme calde. Şi într-un 
covru scurmat în pământ, între frunze şi păiuş, sta un iepure 
roşcat, pitit pe labe, cu urechile lăsate pe spatele gheboşat. În 
mângâierea căldurii dormita; îşi lumina ochii deodată, apoi îi 
întuneca încet şi-şi mişca botul crăpat, ca-ntr-un vis.

Pe cărări, înlăuntru, era încă umezeală. Numai ici-colo, miş-
carea vieţii: răzbătea o chemare nedesluşită moale, stinsă; o 
gârneață subţire se clătina încet; foşneau un timp foile galbene 
ale anilor trecuţi.

Pe la amiază, începu un glas de corn să adie din poiană 
în poiană. Bătaia copoilor răspunse răsunător: chiaf! chiaf! 
Se auziră şi voci omeneşti. Şi pe poteci, din lumină, intrară, 
cercetând cu ochii desişurile, doi oameni.“

(după Mihail Sadoveanu, În pădurea Petrișorului)

•  Care sunt vieţuitoarele prezentate în fragmentul dat?
• Ce părere aveți despre comportamentul viețuitoarelor descrise?
•  Cum ar fi mediul înconjurător fără plante și animale? Argumentați răspunsul.
•  Cum pot influenţa plantele și ani malele viaţa omului?

„Fiecare pasăre își iubește 
cuibul.“



11

iiii Lucrăm în perechi
1.  Grupaţi vieţuitoarele din lista următoare în tabelul dat: 

ardei, pelican, ciuboţica‑cucului, mușeţel, cal, zebră, muș‑
cată, gura‑leului, fazan, tei, sunătoare, privighe toare, pisică, 
cartof, coada‑șoricelului.

Plante Animale

 2.  Realizaţi o fișă despre Nevoile plantelor și ale animalelor.

iiii Lucrăm în echipă
1.  Stabiliţi dacă animalele au familie. Daţi exemple.
2.  Alegeţi dintre acţiunile din lista dată pe cele specifice numai 

oamenilor: crește, gândește, învaţă, scrie, se de pla sează, se 
hrănește, se joacă, vorbește, se înmulţește.

iiii Reținem
Animalele și plantele au viaţă. Ele sunt fiinţe, ce au nevoie 

de hrană, apă, condiţii de viaţă care să le asigure creșterea, 
dezvoltarea, înmulţirea.

Plantele și animalele nu pot realiza acţiuni care sunt 
spe cifice doar oamenilor. Spre exemplu, ele nu gândesc, nu 
vorbesc, nu învaţă, nu scriu, nu citesc.

iiii Poţi mai mult
1. Transcrie pe caiet numai enunţurile adevărate.

• Plantele nu au viaţă.
• Animalele se înmulţesc.
• Plantele și animalele sunt fiinţe.
• Fără hrană, vieţuitoarele nu pot trăi.

2.  Scrie câte o propoziţie despre o plantă preferată sau un 
animal preferat de tine. Argumentează-ți alegerea.

Concurs
•  Formaţi două echipe. Membrii fiecărei echipe vor des crie, 

pe rând, prin cuvinte, gesturi, mimică, o anumită plantă și 
un animal. Membrii celorlalte echipe vor ghici despre ce 
este vorba.

•  Se acordă timp de gândire 1 minut. Fiecare răspuns corect 
valorează 5 puncte. Câștigă echipa care acumulează cele 
mai multe puncte.




