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Dragă prietene!

Pe paginile acestui manual au poposit semenii tăi – Cos-
tel, Doiniţa, Mărioara şi Ionel. Citeşte, ce povestesc ei de-
spre orele de bazele sănătăţii. 

Visez să devin fotbalist. 
Datorită acestor lecţii noi 
ne-am împrietenit şi sun-
tem o echipă adevărată.    

(Costel)

Eu iubesc teatrul, îmi 
place că la orele de 
bazele sănătăţii noi în-
scenăm diferite situaţii 
din viaţă. 
                       (Ionel)

Eu doresc să devin doctori-
ţă ca părinţii mei. La şcoală 
învăţăm a avea grijă de să-
nătatea noastră şi de aceea 
nu ne îmbolnăvim nicicând. 
                    (Doiniţa)

Mie îmi place să de-
senez. La şcoală ade-
sea desenăm placate 
şi afişe despre sănă-
tate.  
                   (Mărioara)
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Semne convenţionale

Exerciţiu de start

Lucru individual

Lucru în perechi sau în grup

Exerciţiu creativ

Înscenări

Exerciţiu de mişcări

Exerciţiu de încheiere

Teme pentru acasă

Sensul cuvintelor evidenţiate astfel este explicat în vocabu-
lar la pagina 133
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Introducere 

SĂNĂTATEA OMULUI

Ce fel de statură există

Înălţimea şi dezvoltarea omului

Ce faci dacă te îmbolnăveşti

De ce se „tem” microbii
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ÎNĂLŢIMEA ŞI DEZVOLTAREA OMULUI

Statura

Statura – este forma corpului omului. Ea poate fi diferită. 
Unii oameni sunt înalţi, alţii – scunzi, unii sunt uscăţivi, alţii – 
voinici. Priveşte desenele.

Din care poveşti sunt imaginile?
Cum se numesc personajele din poveşti?
Descrie statura lor. Foloseşte cuvintele: înalt –  
scund, zvelt – gras, firav – voinic.
Compară statura celor trei cazaci.

6

Oamenii au statură diferită.



6 7

Cum creşti

Copiii s-au întâlnit la şcoală după vacanţa de vară. Ei au 
hotărât să afle cu cât sunt mai înalţi şi mai grei decât toamna 
trecută. Iată ce au aflat ei.

Cine dintre copii a crescut mai mult?
Cine – mai puţin?

LUCRARE PRACTICĂ

1. Află cu ajutorul adulţilor înălţimea şi greutatea ta. 
2. Stabileşte cu câţi centimetri ai crescut şi cu cât mai greu 

eşti decât anul trecut.

7

Oamenii cresc aproximativ până la 20 de ani.
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Aminteşte-ţi denumirile părţilor corpului omenesc.
Meditează, care părţi ale corpului cresc numai în 

copilărie, iar care – pe parcursul întregii vieţi.
Numără, câţi dinţi de lapte are omul, iar câţi – 

constanţi.

fruntea

tâmplă

bărbie
claviculă

 ceafă 

creşte -tul capului

omoplaţi
umăr 

cot
carp 

braţmână
coapsă
genunchi

fluierul piciorului

talpă
călcâi

 gleznă

părul

pomeţi

dinţi de lapte dinţi constanţi
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Cum te dezvolţi

În primul an de viaţă copiii învaţă a şedea, a sta, a umbla. 
La 2 ani ei încep a vorbi. La 6 ani copiii devin mai curioşi, cu 
plăcere învaţă a citi, a scrie, a socoti, studiază limbi străine.

Povestiţi, pe rând, ce aţi aflat nou şi ce aţi învă-
ţat nou în vacanţa de vară. 

Ghiciţi ghicitorile despre ce ajută copiilor să creas-
că sănătoşi.

Cu apa prieteneşte,
Căci de boală te fereşte.
Dimineaţa fiecare
Să nu uite de ................... 

Să fii tare, sănătos,
Puternic ca Făt-Frumos,
Şi să ai vigoare multă
...................... te ajută.

Fructe, carne şi legume,
Sucurile tot sunt bune,
Ca să creşti frumos şi mare
Ai nevoie de ......................

Dulce e şi nu e miere,
De te scoli, îndată piere,
Fără el nu este viaţă,
Muncii el îi dă dulceaţă.
Fără el nu poate omul
Cel mai dulce este...............

Dezvoltarea omului durează toată viaţa.
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SĂNĂTATEA ŞI BOLILE

Semne de sănătate

Eşti sănătos dacă:
- nu te doare nimic;
- dormi bine noaptea;
- eşti energic de dimineaţă până seara;
- ai poftă de mâncare;
- ai dispoziţie bună;
- îţi este interesant să înveţi.

Salutaţi-vă unul cu altul, dorindu-vă sănătate.
Ce proverbe şi zicători ştiţi despre sănătate?

Sănătate – înseamnă putere!
Sănătate – înseamnă
 frumuseţe!

Sănătate – înseamnă 
minte ageră!
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Semne de boală!

Te-ai îmbolnăvit dacă:
- te doare ceva (capul, gâtul, urechea, dintele, burta...);
- te simţi slăbit şi fără puteri;
- nu ai poftă de mâncare, îţi vine să vomiţi;
- tuşeşti, ai guturai sau ţi-a apărut eritem pe piele.

Priveşte desenele şi spune ce boală au copiii.
Povesteşte colegului cum ai fost bolnav:

- ce boală ai avut;
- de ce, după părerea ta, te-ai îmbolnăvit;
- cum ai fost lecuit.

Cum boala poate să-ţi strice planurile?

Sănătate – înseamnă
 frumuseţe!
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Nae în ploaie

Aduceţi de acasă jucăriile preferate. Uniţi-vă în 
perechi şi împărţiţi rolurile. Unul dintre voi va fi 
„mama” sau „tata”, iar celălalt – „doctorul”. Imagi-
naţi-vă că jucăria voastră s-a îmbolnăvit.
- Ce a păţit ea?
- De ce ea s-a îmbolnăvit?
- Cum aţi lecuit-o?
- Ce sfaturi îi daţi „pacientului” pentru viitor?

Plouă, plouă, 
Cade rouă,
Udă casa,
Udă masa,
Udă stratul
Şi tot satul.

Iar în ploaie
Plânge Nae,
Că se udă
Şi-i e ciudă,
Că-a răcit,
s-a-mbolnăvit
şi la şcoală n-a venit.
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Cum să fii sănătos

Ghici ghicitoarea mea: 

Sănătos tu ca să fii
De mic trebuie............... :

În fiecare dimineaţă
Trebuie să te ........... pe faţă.

Zilnic să te plimbi prin curte
Să dormi şi să mănânci.................

Copilaşii cei cuminţi
Zilnic se spală pe ..............

De le faci aceste toate
Tu vei avea..................

Desenaţi, cum credeţi că e bine de păstrat sănătatea.
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CUM SĂ NE PROTEJĂM DE INFECŢII 

Lumea microbilor

În jurul nostru trăiesc o mulţime de vietăţi mici – microbii. 
Ele sunt atât de mici, încât ele pot fi văzute doar prin micro-
scop. Unii microbi provoacă boli. Asemenea boli se numesc 
infecţioase. Acestea sunt gripa, scarlatina, dezinteria, tuber-
culoza, pojarul. 

Citiţi semnele bolilor infecţioase.

Desenaţi microbii aşa, cum vi-i imaginaţi.

Confecţionaţi un placat cu aceste desene. 

TUSE

GUTURAI
GREAŢĂ

TEMPERATURĂ 
ÎNALTĂ

ERITEM
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Citiţi în vocabular cum se explică cuvintele „epide-
mie” şi „carantină”. Discutaţi.
- Cum trebuie să vă comportaţi în timpul caranti-

nei?
- Când trebuie să purtaţi măşti protectoare?
- Când trebuie de îmbrăcat mănuşi protectoare?

Cum microbii pot să nimerească în organism

Microbii pot fi inspiraţi, mai 
ales atunci când cineva aproa-
pe tuşeşte sau strănută.

Ei pot fi înghiţişi cu mâncarea sau 
băutura, mai ales atunci când mâncaţi 
cu mâinile murdare.

Ei pot nimeri în organism prin rană sau 
zgârietură, mai ales atunci când v-aţi 
rănit cu un obiect murdar sau v-aţi atins 
de sângele cuiva.
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De ce se tem microbii

Microbii se tem de apă şi săpun. De ace-
ea trebuie de spălat mâinile, mai ales după 
plimbare şi joacă cu animalele.

Microbii se tem de dezinfecţie. De aceea, 
dacă te-ai rănit sau te-a zgâriat pisica, tre-
buie să ungi rana cu iod sau un alt dezin-
fectant.

Microbii se tem de soare. De aceea în fie-
care zi plimbaţi-vă pe afară.

 

Microbii se tem de fierbere. De aceea tre-
buie de fiert apa şi laptele.

Microbii se tem de frig. De aceea mânca-
rea trebuie păstrată în frigider.

Microbii se tem de hrean, usturoi, ceapă, 
lămâie. De aceea aceste produse trebuie 
de mâncat în timpul epidemiilor de gripă.
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Imunitatea 

În organismul omului este o „armată” invizibilă care se lup-
tă cu microbii. Ea se numeşte imunitate. Dacă omul are grijă 
de sănătatea sa, imunitatea lui se întăreşte. Dar dacă omul 
nu se alimentează corect, nu doarme suficient, se oboseş-
te prea mult – imunitatea slăbeşte. Vei putea să-ţi întăreşti 
imunitatea, dacă în fiecare zi te vei odihni suficient, te vei 
alimenta bine, te vei plimba la aer curat, te vei căli.

Vaccinările 

Pentru a birui infecţiile cele mai periculoase „armata” ta are 
nevoie de arme, care sunt create cu ajutorul vaccinărilor.. 

Nu se poate vaccina după boală sau dacă vă simţiţi rău.
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Regulile de protecţie de infecţii

1. A avea grijă de curăţenia corpului său.
2. A spăla legumele şi fructele.
3. A consuma numai produse proaspete şi apă curată.
4. A prelucra rănile cu iod sau alt dezinfectant.
5. A se alimenta corect, a se plimba în fiecare  zi la aer 

liber, a se căli.
6. În timpul epidemiei de gripă a purta mască de pro-

tecţie.
7. A se folosi de vase personale, prosop personal, dacă 

în casă sunt persoane bolnave de gripă.
8. A nu se atinge de sângele cuiva fără mănuşi de pro-

tecţie.

Сitiţi regulile şi continuaţi, pe rând, propoziţia: „Eu 
voi ajuta organismului meu să se ferească de in-
fecţii, dacă voi.....”
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Controlează-te

1. Care sunt semnele unei boli infecţioase?

2. Ce trebuie de purtat acasă, dacă cineva din familie este 
bolnav?
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Capitolul 1

CORP SĂNĂTOS

Regimul zilei

Cum de pregătit lecţiile

Regulile de igienă

Regimul de alimentaţie
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REGIMUL ZILEI

Piticul şi regimul zilei

 Roşcovanul a întrebat: 
„Ne sculăm acum din pat?”
Şmecherul dă cu părerea: 
„Hai mai aşteptăm, măi nene!”
Cel mai Mare mai dormea,
Cel mai Mic se ascundea.
Grăsunul striga: „Mâncare!”
Slăbănogul – „Nu! Salvare!”
Voinicelul se plimba,
Şmecherul deloc nu vrea.
Micul a fugit la cinema,
Roşcovanul e-n pădure deja.
Toţi trăiau cum vroiau,
La amiază dejunau,
Toţi la masă se-adunau.
Şi s-a-ngândurat cel Mare:
Cum să-i ordoneze oare?
Şi atunci el şi-a amintit
De regimul zilei renumit.
De atuncea el nu-i lasă:
Fac toţi ordine în casă,
La gimnastică-mpreună,
La masă-s toţi întotdeauna,
Ei sunt veseli şi isteţi
Şi de viaţă iubăreţi.

 Cum trăiau piticii? Ce probleme aveau?
Cine a făcut ordine în casă? Cum a reuşit?
Numiţi regulile care ajută a menţine disciplina în 

şcoală.
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Pentru ce trebuie ordinea şi disciplina

Dacă te vei obişnui cu ordinea şi disciplina, multe lucruri le 
vei face repede şi fără complicaţii. De aceea, totul vei reuşi 
să faci mai repede şi te vei obosi mai puţin, şi încă îţi va ră-
mâne timp suficient pentru odihnă şi ocupaţiile preferate.

Priveşte desenele şi povesteşte despre regimul 
zilei lui Ionel. Stabileşte vremea după ceasornic. 
Începe cu cuvintele: „Ionel se trezeşte la ora 7 di-
mineaţa”.

 aşternerea patului 
 micul dejun

spălarea vaselor

trezirea gimnastica de dimineaţă

 toaleta de 
dimineaţă
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 drumul 
spre şcoală

învăţământul dejunul

drumul spre casă  

prânzul

plimbarea 
popasul
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prepararea teme-
lor pentru acasă

plimbarea ajutorul 
părinţilor 

cina

 timpul 
liber

 toaleta de 
seară 

somnul

Compară regimul tău cu regimul zilei lui Ionel. 
Prin ce se aseamănă şi prin ce se deosebesc?
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Regimul zilei de odihnă

În ziua de odihnă se poate consacra mai mult timp 
distracţiilor şi odihnei. Priveşte imaginile despre distracţiile 
preferate ale lui Costel, Ionel, Doiniţa, Mărioara. 

Care zile ale săptămânii sunt lucrătoare şi care – 
de odihnă? 
Cu ce vă place să vă ocupaţi în zilele de odihnă?

LUCRARE PRACTICĂ

Cu ajutorul adulţilor alcătuieşte regimul zilei de lucru şi 
zilei de odihnă. Ia în consideraţie faptul că:
- trebuie să dormi 9-10 ore pe zi;
- fiecare dimineaţă trebuie începută cu gimnastica de 

dimineaţă;
- în fiecare zi 3-4 ore trebuie de consacrat plimbărilor la 

aer liber;
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ÎNVĂŢĂTURA ŞI ODIHNA

Succesele tale la învăţătură depind de faptul cum ştii să 
lucrezi şi să te odihneşti.

Citiţi poezia despre odihna băieţilor.
Meditaţi, a cui odihnă este mai folositoare.

Cine ştie a se odihni

 Zice Petru: „Mă grăbesc,
Televizorul să-l privesc,
La calculator să mă joc
Şi pe pat să mă culc”.

Spune Radu: „Mă grăbesc,
Cu căţelul, ce-l iubesc,
Să mă duc eu la plimbare,
Să alergăm pe cărare”.

Ia spuneţi-ne, băieţi,
Cine este mai isteţ?

Da-ţi exemple de odihnă activă şi pasivă. 
Demonstraţi-le cu ajutorul pantomimei.
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Locul de muncă a şcolarului

În clasa a 2-a ai, deja, teme pentru acasă. De aceea trebuie 
să ai un loc de muncă potrivit şi comod.

Aranjează împreună cu părinţii locul tău de 
muncă.
- masa şi scaunul trebuie se ţi se potrivească 

după înălţime, ca să poţi şedea drept, fără ca să 
ridici umerii;
- lumina de la fereastră sau lampa de masă să-ţi 

cadă din partea stângă, iar, dacă scrii cu mâna stângă – din 
dreapta.

27

Menţine ordinea la locul tău de muncă.

Lampa de masă

Ceasornicul, ca să faci 
pauze la timp

Suport pentru tocuri 
şi creioane Suport pentru cărţi
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Cum se prepară temele pentru acasă

Cel mai bine e de preparat temele pentru acasă în ziua când 
au fost date. Fiindcă se ţin minte bine explicaţiile învăţătorului 
şi te vei isprăvi repede.
Începe de la obiectele cele mai uşoare. Dacă apar 

greutăţi, lasă-le la o parte şi treci la următoarele. Când ter-
mini totul, te reîntorci la ele. Acum poţi să te gândeşti liniştit 
la problemele apărute sau să apelezi la ajutorul vârstnicilor.

Uniţi-vă în perechi şi discutaţi:
- care obiect îţi pare mai uşor;
- care obiect îţi pare mai complicat;
- cine te ajută acasă să faci temele.

Gimnastica pentru degete

„Noi am scris şi ne-am trudit, iar acum am obosit”. Dacă 
aveţi de scris foarte mult sau de desenat, aceste exerciţii vă 
vor ajuta să odihniţi mâinile.

 „fluturele” „întinderi”

„ventilator”  „pisica” „laleaua” 



28 29

Fă pauze scurte

Ştii tu oare că soldatul care stă de gardă oboseşte mai 
tare decât în campanie? Asta se întâmplă din cauză că în 
gardă trebuie de stat mult timp nemişcat. Atunci când şezi la 
masa de lucru, se întâmplă acelaşi lucru: te oboseşti şi devii 
neatent. De aceea la fiecare 15-20 minute de lucru trebuie 
să faci pauze mici. În timpul pauzelor ieşi afară sau fă câteva 
exerciţii simple de gimnastică.

Antrenează-te să îndeplineşti exerciţiile din ima-
gine.
Inventează exerciţii noi.

               Demonstrează-le în clasă.
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IGIENA ŞCOLARULUI

Ce este igiena

n Grecia Antică zeul tratamentului Asclepiu avea o fată 
Gigeia – zeiţa curăţeniei şi sănătăţii. În cinstea acestei 
zeiţe au fost numite regulile igienei, care ajută la fortificarea 

sănătăţii.
Ce reguli de igienă cunoaşteţi?
Din care desene animate sunt imaginile de mai 

jos?
Cum se numesc personajele din poveşti?

Cine dintre ei are grijă de igiena personală şi cine – nu?
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Procedurile de igienă

Procedurile de igienă – sunt nişte reguli, pe care noi la 
îndeplinim pentru a fi curaţi şi îngrijiţi. Priviţi imaginile şi numiţi 
procedurile de igienă pe care le îndeplineşte Mărioara.

Care proceduri de igienă îndepliniţi:
- în fiecare zi;
- de câteva ori pe zi;
- în fiecare săptămână;
- din vreme în vreme?
Care proceduri de igienă îndepliniţi:
- dimineaţa;
- ziua;
- seara?
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Îngrijirea mâinilor

Pe parcursul zilei mâinile noastre se ating de multe ori de 
diferite obiecte. În aşa mod pe ele se adună mulţi microbi, 
care pot provoca diferite boli infecţioase.

Alcătuieşte o povestioară: „O zi din viaţa mâinilor   
mele”, apoi desenează o imagine.
Numeşte situaţiile în care trebuie spălate mâinile.
Priveşte imaginea şi ajută-l pe Costel să 

găsească cu ce să spele mâinile.

Cei mai mulţi microbi se acumulează sub unghii. De aceea 
o dată pe săptămână taie unghiile la mâini şi o dată în două 
săptămâni – la picioare. La picioare unghiile se taie drept, 
fără a tăia colţurile.
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Prietenii curăţeniei 

Apa, mâna şi săpunul 
Numai trei, dar parc-am unul. 
Spală-ntâi perechile  - 
Ochii şi urechile. 

Spală corpul jumătate 
Şi pe faţă şi pe spate. 
Bucuroasă, periuţa 
Spală dinţii uţa, uţa.  

Cine dinţii nu şi-i spală
Şi săpunul nu-l iubeşte,
Are frică el de apă
Firav şi bolnav va creşte.

Dacă aşa unul găsesc
Cu câinii am să-l gonesc.

Povestiţi, cum arată un copil îngrijit.
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DINŢI SĂNĂTOŞI

 Care dintre aceste animale sunt rozătoare?
Care dintre aceste animale nu au dinţi?
Care dintre aceste animale muşcă fără dinţi?
Cu ajutorul oglinzii numără câţi dinţi ai.
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Pentru ce avem nevoie de dinţi

În natură sunt multe animale care nu pot supravieţui fără 
dinţi, fiindcă ei le ajută la dobândirea hranei. Dar cum sunt 
oamenii? Doar ei pot mânca mâncare moale, care nu trebuie 
mestecată.

Priveşte imaginea şi răspunde la întrebări.
- care dintre aceste produse nu trebuie mestecate?
- care dintre acest produse sunt folositoare sănă-

tăţii?
 - aparţin ele la produsele ce nu trebuie mestecate?

Ca să poţi mânca aceste produse folositoare cum sunt 
legumele, fructele, nucile ai nevoie de dinţi tari. Dacă omul 
nu va consuma aceste produse, peste un timp el devine 
slăbănog şi bolnăvicios.

Pentru o alimentaţie sănătoasă 
e nevoie de dinţi tari şi sănătoşi.
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Cum se curăţă dinţii

Dinţii se curăţă pe parcursul a trei minute.

1. Clăteşte periuţa şi pune pe ea pastă de dinţi aşa ca să 
se acopere perii periuţei.
2. Părţile exterioare şi interioare ale dinţilor curăţă-le în 

direcţia de la gingii de câte 5 ori fiecare pereche de dinţi.
3. Plasează periuţa de la margine spre dinţii centrali.
4. Suprafeţele dinţilor închişi curăţă-i cu mişcări orizontale.
5. Clăteşte gura şi periuţa.

Ca să ai dinţi sănătoşi, trebuie să-i curăţi de două ori pe zi: 
dimineaţa şi seară. Pentru asta ai nevoie de:

- periuţă de dinţi;
- pastă de dinţi,
- un pahar cu apă.
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Descifrează regulile de îngrijire a dinţilor

Mănâncă sănătos! De două ori pe zi

Atenţie! De două ori pe an
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ALIMENTAŢIA ŞI SĂNĂTATEA

Pentru ce trebuie să mâncăm

Ca să fii sănătos, să ai energie pentru a învăţa şi a te odih-
ni, trebuie să te alimentezi corect. Cineva crede că asta în-
seamnă să mănânci când vrei şi ce vrei. Dar nu e tocmai aşa.

Din care poveşti sunt imaginile?
Cum se numesc personajele?
Cine dintre ei este prea gras?
Cum credeţi, de ce?
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Pericolele „mâncării rapide”

În vremuri de demult oamenii trebuiau să vâneze mult timp, 
apoi pregăteau din vânat bucatele şi le mâncau. Acum în ma-
gazine sunt o mulţime de preparate de mâncare gata pregăti-
te, la fiecare pas se vând hamburgheri, hot-dog, cartofi prăjiţi 

şi alte  aşa numite „mâncări rapide”.
Faceţi cunoştinţă cu pericolele „mâncării rapide”. 

Ce îi lipseşte, ce are prea mult, ce, în genere, nu 
trebuie să fie în raţia copiilor?

În „mâncarea rapidă” sunt 
puţine vitamine.

Dacă consumăm puţine 
vitamine, vom deveni bolnă-
vicioşi.

În „mâncarea rapidă” este 
prea mult zahăr, sare, grăsimi.

Din cauza asta se strică 
dinţii, te poţi îngrăşa.

În „mâncarea rapidă” se 
adaogă intensificatori ai gus-
tului, coloranţi, conservanţi.

Sunt foarte periculoşi, mai 
ales pentru organismul co-
piilor. 

Priviţi imaginea. Ce îl puteţi sfătui pe Ionel?

Dar eu am 
un măr.

Poate mai bine 
să luăm prânzul acasă.

Serveşte 
nişte alune.

Vreau să mănânc! 
Cine vine cu mine?
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Coşul cu vitamine

Tot ce toamna a adus în dar
Unui harnic gospodar
Fructe, flori, legume pline
Doldora de vitamine.

Mere, pere, nuci sau prune,
Roşii, ceapă, ardei, legume,
De toate-i cămara plină,
Toamna-i harnică albină.      

Uniţi-vă în două echipe. Scrieţi pe o coală de hârtie 
cât mai multe legume şi fructe.
Citiţi-le apoi pe rând fără să vă repetaţi.
Câştigă echipa care are mai multe denumiri.

Ca să acumulezi mai multe vitamine, mănâncă zilnic nu 
mai puţin de 5 legume şi fructe proaspete.
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LUCRARE PRACTICĂ

Priviţi imaginile. Numiţi produsele, care se reco-
mandă să le mâncaţi în fiecare zi, care – mai rar, 
dar care e bine să le evitaţi în genere. 

Mănâncă câte puţin, dar de mai multe 

Atenţie: „Mâncarea rapidă”!

Mănâncă sănătos!
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CULTURA ALIMENTĂRII

Regimul alimentării

A ţinea regimul alimentării înseamnă a mânca de 3-5 ori 
pe zi la una şi aceeaşi oră.

Aminteşte-ţi la ce oră iei dejunul, prânzul, cina.

Priveşte imaginea şi răspunde la întrebările de mai jos:
- masa este pregătită pentru dejun, prânz sau cină?
- care dintre bucate este aperitivul, felul întâi, 

felul doi şi desertul?
- ce este o garnitură?
- care bucate se mănâncă mai întâi, iar care mai 

apoi?
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Dejunul – cel mai important în alimentare

Dejunul este foarte necesar şcolarilor, casă aibă suficientă 
energie pentru învăţământ.

Priveşte imaginea şi spune ce iubesc copiii să 
mănânce dimineaţa. Povesteşte ce îţi place ţie la 
dejun.

Uniţi-vă în 5 grupuri şi pregătiţi masa pentru micul 
dejun, prânz, popas, cină. Ilustraţi-le cu desene.

43

Dimineaţa mănâncă întotdeauna!
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Laptele 

De ce-s bune oile? 
Oile şi vacile ne dau nouă laptele. 
Mama-l fierbe bine-bine, 
Te serveşte şi pe tine şi aşa, câteodată, 
şi mai pune ciocolată sau cacao câte-un pic 
(daca nu eşti mult prea mic). 
Tot din lapte, sus la stână, 
Ciobanii fac brânză bună. 
Iar din lâna oilor 
Buna-mpleteşte cu spor, 
Flanele sau ciorăpei 
Pentru scumpii nepoţei!

Cu ajutorul căror tacâmuri se mănâncă:
- supa, caşa;
- salata;
- felul doi;
- desertul.
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Cum să ne comportăm la masă

Fiecare om cult ştie cum trebuie să te comporţi la masă 
corect. Pentru aceasta trebuie să înveţi a te folosi de tacâ-
muri şi să respecţi regulile.

Aduceţi de acasă tacâmuri de unică folosinţă. 
Uniţi-vă în perechi. Verificaţi-vă dacă ştiţi a ţinea 
corect lingura, furculiţa, cuţitul aşa cum e prezen-
tat pe desen. 

Învaţă-te a te folosi corect de tacâmuri
Ajută-i pe vârstnici la pregătirea, aranjarea şi 

strângerea mesei.

Regulile etichetei la masă

 - de a se aşeza la masă cu mâinile spălate şi cu dispoziţie 
bună;
- a se mânca cu bucăţele mici;
- a se mesteca mâncarea foarte bine;
- a se şterge mâinile şi gura cu şerveţelul;
- a mulţumi celor ce au pregătit masa.
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EXERCIŢIILE FIZICE ŞI SĂNĂTATEA

Gimnastica de dimineaţă

Gimnastica de dimineaţă se mai numeşte „înviorare”, fiind-
că ea te ajută să acumulezi multă energie pentru o nouă 
zi. Dimineaţa când te trezeşti, întinde-te, deschide geamul, 
pune o muzică veselă şi fă câteva exerciţii de gimnastică. 
Apoi fă un duş şi vei avea dispoziţie bună toată ziua.

Citiţi poezia „Gimnastica de înviorare” şi îndepli-
niţi exerciţiile propuse.
Inventaţi câteva exerciţii şi prezentaţi-le colegilor.
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Gimnastică de înviorare

Dacă vreau să cresc voinic,

Fac gimnastică de mic.

Merg în pas alergător,

Sar apoi într-un picior,

Mă opresc, respir uşor,

Întind braţele să zbor.

Toata lumea e a mea

Când m-aşez jos la podea.

Asta-i doar un început

Ia priviţi cât am crescut.
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Tipuri de sport

Grecii antici spuneau: „Dacă vrei să fii puternic – aleargă, 
dacă vrei să fii cuminte – aleargă, dacă vrei să fii frumos – 
aleargă!” De aceea atletica uşoară este numită regina spor-
tului. Dar în afară de ea mai sunt multe tipuri de sport.

Care tipuri de sport sunt în imagini?
Cu care sport preferi să te ocupi şi care vrei să le 
încerci în viitor?
Ce feluri de jocuri active mai cunoşti?
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Jocuri active

Copiii iubesc foarte mult jocurile. Dar atunci când alergi şi 
te joci cu prietenii, nu numai primeşti satisfacţie, dar îţi antre-
nezi muşchii, devii mai puternic şi mai ager.

În curtea şcolii jucaţi-vă de-a „Prinde coada dra-
gonului”. Formaţi un „dragon”, ţinându-vă unul de 
altul în coloană. Cel ce stă primul va fi „capul”, 
iar ultimul va fi „coada”. La comanda învăţătoa-
rei „capul” se va stărui să prindă „coada”. Prima 
jumătate a „dragonului” va ajuta „capul”, a doua 
jumătate – „coada”.

Întreabă părinţii în ce jocuri se jucau ei când erau 
de vârsta ta. Înscrie pe scurt regulile şi desenează 
unul din aceste jocuri.
Alcătuiţi cu clasa un album „Jocurile părinţilor no-
ştri”.

Atenţie!
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REGULILE DE CĂLIRE

Procedurile de călire

Procedurile de călire sunt: băile de aer şi de soare, şter-
gerea cu prosopul umed, duşul rece şi duşul de contrast. 
Scăldatul în bazinele cu apă şi umblatul desculţ de aseme-
nea sunt proceduri de călire. Ele înviorează şi ridică dis-
poziţia, dar mai important – îţi antrenează imunitatea. De 
aceea te vei îmbolnăvi mai rar, dar dacă te vei îmbolnăvi, te 
vei însănătoşi mult mai repede.

Priviţi imaginile.
Povestiţi cum se călesc copiii.
Ce proceduri de călire cunoşti?
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Băi de aer

Aerul curat căleşte foarte bine organismul. De aceea e 
foarte bine de dormit vara cu geamurile deschise, iar iarna – 
cu geamul cel mic deschis.
Pentru început aeriseşte camera înainte de somn 10 minu-

te. Când organismul se va obişnui cu aerul răcoros se poa-
te lăsa deschis gemuleţul pentru câteva ore, apoi pentru 
toată noaptea.
După plimbări la aer curat este mai uşor de îndeplinit te-

mele pentru acasă, se îmbunătăţeşte somnul şi pofta de 
mâncare. De aceea, indiferent de vremea de afară, stăruie-
te să te plimbi în fiecare zi în curte nu mai puţin de 3-4 ore.

Care vreme măreşte riscul de răcire sau de de-
gerare, care vreme măreşte riscul de supraîncăl-
zire sau arsuri solare?

LUCRARE PRACTICĂ

Aduceţi de acasă păpuşi şi haine pentru ele. Adunaţi-vă în 
grupuri şi îmbrăcaţi păpuşile pentru diferită vreme: căldură, 
vânt, furtună, ploaie, ger.
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Santinela sănătăţii

Când mă duc eu la plimbare, 
Mă îmbrac chiar foarte tare:
Îmi iau pantalonii groşi,
Palton şi ciorapi pufoşi. 

Chiar de-i vara dimineaţa, 
Eu mă spăl pe mâini şi faţă
Numai cu apă călduţă, 
Ca să nu răcească, micuţul.

Iar vecinii prin ogradă 
Aleargă desculţi prin iarbă,
În tricouri şi în şorţi
Şi cu capul gol sunt toţi.

Iară ieri, pe înserat,
Toţi plecat-au la scăldat
Şi se bălăceau în râu
Unde-i apa peste brâu.

Nu înţeleg, de ce, măi frate, 
Se tem de ei bolile toate.
Şi microbii îi înconjoară, 
Nici viruşii nu-i doboară.

Însă eu şi-n drum spre şcoală
Pot să prind o boală-două,
Iar de viruşi şi necaz

                                           Sunt plin şi-n ghiozdan şi-n nas.

Cum crezi, de ce se îmbolnăveşte băieţelul?
De ce nu sunt bolnavi copiii vecinului?
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Proceduri de apă

Scăldatul în râu, lac, mare este cea mai plăcută procedură 
de călire. Iarna se poate de se spălat cu apă răcoroasă, de 
se şters cu prosopul umed, de luat un duş contrastant.

Aranjaţi-vă în cerc şi arătaţi unul altuia, prin panto-
mimă, procedura de călire preferată.

Regulile de călire

- la vârsta ta se permite călirea numai împreună cu vârst-
nicii;
- a se şterge cu prosopul umed şi a primi duşul contrastant 

e mai bine după gimnastica de dimineaţă;
- procedurile de apă trebuie să fie scurte, ca să simţi învio-

rare, dar să nu îngheţi;
- dacă te-ai îmbolnăvit, procedurile trebuie întrerupte până 

la însănătoşire.
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Controlează-te

Citeşte cum şi-au petrecut ziua de odihnă Ionel şi Mărioara.
Ionel: „Dumineca eu am dormit mult, cât am vrut. Pen-

tru dejun mama mi-a pregătit clătitele mele preferate, am 
mâncat cât mi-a cerut sufletul, după care iar am vrut să mă 
odihnesc. Toată ziua am stat în casă în faţa televizorului şi 
m-am jucat la calculator. Seara mult timp nu am putut ador-
mi, iar a doua zi dimineaţa mă durea capul şi nu aveam 
poftă să mă scol din pat.”

Mărioara: „Dumineca eu m-am sculat devreme. După 
dejun m-am dus în parc să hrănesc veveriţele. Apoi am fost 
la studioul de pictură, iar după amiază m-am plimbat cu 
bicicleta prin curte. Înainte de somn am citit un pic, am pri-
vit desenele animate preferate şi am adormit imediat cum 
m-am culcat. Dimineaţa m-am trezit cu dispoziţie bună”.

Cine dintre copii a petrecut ziua de duminică mai 
interesant?
Cine s-a odihnit mai bine?
Ultima ta zi de odihnă se aseamănă cu cea a lui 

Ionel sau cu cea a Mărioarei?
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Capitolul 2

PRINTRE OAMENI

Drepturile 
şi îndatoririle copiilor

Cum să ajutăm vârstnicii

Componenţa familiei

Comunicarea fără cuvinte
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DREPTURILE COPILULUI

Toţi copiii au drepturi egale: la nume şi cetăţenie, învăţă-
mânt şi dezvoltare completă, la dragoste şi grijă, la ocrotire 
şi ajutor medical.

Priviţi imaginile din povestea despre Pinochio şi 
răspundeţi la întrebări.
- Cine i-a dat lui Pinochio nume, i-a cumpărat 

Abecedar şi l-a trimis la şcoală?
- Cine a vrut să-l ardă în cuptor?
- Cine a vrut să-l amăgească şi să-l prade?
- Cine i-a dăruit cheiţa de aur?
- Cine în poveste apără drepturile copiilor, iar 

cine le încalcă?
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Dreptul la nume şi cetăţenie

Fiecare copil are dreptul la nume personal şi la cetăţenia 
unui stat.

Pe rând spuneţi-vă numele deplin şi acela cu care 
vă place să fiţi numit.
Discutaţi răspunsurile la întrebări.
- Cetăţean al cărei ţări sunteţi?
- Care nume sunt mai răspândite în Ucraina?
- Ce nume străine cunoaşteţi?
- De ce ne se poate de inventat porecle obijdui-

toare altor copii?

Poreclele obijduitoare încalcă drepturile copiilor.
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Dreptul la învăţământ şi dezvoltare completă

Fiecare copil are dreptul la învăţământ gratuit şi dezvoltare 
completă. Priveşte imaginea şi spune cine ajută copiilor să 
obţină studii şi să-şi dezvolte aptitudinile.

Care este obiectul tău şcolar preferat?
Ce faci pentru dezvoltarea ta în timpul liber de 

studii?

A învăţa nu este numai dreptul, dar şi îndatorirea ta!
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Dreptul la dragoste şi grijă

Fiecare copil are dreptul la dragoste, grijă şi ocrotire din 
partea părinţilor. În lipsa părinţilor – grijă şi ocrotire din partea 
statului.

Uniţi-vă în grupuri. Povestiţi despre cel mai plă-
cut cadou din viaţa voastră. Cine vi l-a dăruit?

Dreptul la ocrotire şi ajutorul medical

Fiecare copil are dreptul să trăiască fără frică. În ţară sunt 
persoane care sunt obligate să asigure acest drept. Dacă 
copilul a nimerit la pericol sau s-a îmbolnăvit, el are dreptul 
la salvare şi acordarea primului ajutor în primul rând.

Reţine!

- Părinţii sunt cei mai buni apărători ai copiilor săi.
- Învăţătorii, educatorii, doctorii, miliţienii, salvatorii au grijă 

de ocrotirea copiilor.
- Îndatorirea ta – să stimezi drepturile altor persoane.
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FAMILIA TA

Componenţa familiei

Familia – sunt rudele cele mai apropiate: mama, tata, fra-
ţii, surorile, bunicii.. 

Priveşte fotografia din albumul familial al Doiniţei 
şi ghiceşte ghicitoarea despre familia ei.
Serioja este fratele Doiniţei. Vitalie – tata lui Se-

rioja. Dorina – soţia lui. Ecaterina – mama lui  Vi-
talie. Panas – soţul ei. Liudmila – mama Dorinei.
Cum îi numeşte Doiniţa pe Vitalie, Dorina, Ecate-

rina, Panas şi Liudmila?
Cui Doiniţa îi este soră, fiică, nepoţică?
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Familia prietenoasă

Doiniţa are o familie prietenoasă. Lozinca ei: „Muncim şi 
ne odihnim împreună”. Bunicile şi bunicul ajută nepoţilor la 
pregătitul lecţiilor. Părinţii umblă la serviciu, iar serile fac îm-
preună treabă pe lângă casă. Copiii au îndatoririle lor: să ude 
florile, să hrănească peştişorii, să plimbe căţelul, să menţină 
ordinea în camera lor.

 Aduceţi de acasă diferite păpuşi: fetiţe şi băieţei. 
Uniţi-vă în grupuri şi jucaţi-vă de-a familia.
Împărţiţi rolurile: cine vor fi „părinţii” şi cine – „co-

piii”.
Stabiliţi îndatoririle: cine umblă la serviciu, pre-

găteşte masa, spală vasele, face curăţenie. Cum 
ajută copiii celor vârstnici?
Imaginaţi-vă, că în familia de păpuşi cineva s-a 

îmbolnăvit. Cum îl vor ajuta ceilalţi membri ai fa-
miliei să se însănătoşească?
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Era odată...

Era odată o bătrânică care 

avea o sută de copii, dar 

casa ei era foarte veche şi 

risipită. Îi venea foarte greu 

bătrânei să se descurce 

cu atâţia copii. Dar copii 

erau harnici. Ei au mers la 

pădure şi au adus câte un 

lemn şi s-a făcut un car de 

lemne. Apoi au adus câte 

o cărămidă şi au construit 

o casă. Au adus câte o să-

mânţă şi a crescut o livadă 

ca-n poveşti. Dacă n-ar fi 

avut bătrânica o sută de 

copii, trăia până acum în 

casa risipită. 

Uniţi-vă în grupuri a câte 4 persoane.
Povestiţi, cum ajutaţi părinţii, ce îndatoriri aveţi în 

familie
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Familia mare

În afară de rudele apropiate, oamenii mai au şi alte rude. 
Printre ele sunt mătuşile, unchii, verişorii, nepoţii. 

Împreună cu părinţii priviţi fotografiile familiei, aflaţi 
diferite informaţii despre membrii familiei voastre şi 
stăruiţi-vă să le memorizaţi numele. 

Sfaturi utile

- În familia, unde fiecare membru al ei are grijă unul de 
altul, toţi sunt fericiţi. Îndeplineşte-ţi îndatoririle şi obligaţiile 
faţă de familie.
- Ai grija de cei mai mici membri ai familiei şi de cei mai 

bătrâni.
- Studiază istoria familiei tale.
- Felicită rudele cu prilejul sărbătorilor.
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ŞTIINŢA COMUNICĂRII

Ce este comunicarea?

Comunicarea – este schimbul de informaţii. Oamenii pot 
comunica cu ajutorul cuvintelor şi fără ele.

Uniţi-vă în grupuri
Salutaţi-vă fără cuvinte.
Povestiţi, cine este în imagini.
Cine dintre aceste persoane comunică cu ajuto-

rul cuvintelor, iar cine fără cuvinte?
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Comunicarea fără cuvinte

Ştii tu oare ce este pantomima? Ea este limba corpului, 
atunci când actorul îşi joacă rolul numai cu ajutorul mimicii, 
gesturilor, mişcărilor expresive. Priveşte imaginile şi ghici ce 
„spun” clovnii.

Arătaţi cu ajutorul pantomimei:
- Se poate să întreb?
- Doare burta;
- Se aude rău;
- Neplăcut la atingere;
- Au, fierbinte!
- Ce miros plăcut!
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Cum să înveţi a înţelege alţi oameni

Când cineva se bucură întâlnirii cu tine, se vede nu numai 
după cuvintele lui, dar şi după zâmbet şi voce. Dar dacă 
persoana se preface, cuvintele nu corespund limbii corpu-
lui.

Priveşte imaginea din povestea „Gogoaşa”.
Citeşte ce spune Vulpişoara.
Ghici, despre ce ea se gândeşte (atenţie la ges-

turile ei)
Ce trădează intenţiile adevărate ale Vulpişoarei – 

cuvintele ei sau limba corpului?

Eu nu prea aud bine. 
Vino la mine pe limbă
şi mai cântă odată cântecelul
tău minunat.
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Priviţi imaginile şi încercaţi să ghiciţi despre ce se 
vorbeşte în poezie.
Citiţi poezia şi verificaţi-vă dacă aţi ghicit.

Cearta
Într-o dimineaţă-n zori
S-au certat două surori:
 -Nu te-atinge de-a mea carte
Şi te dă mai la o parte!
– Lasă-mi jucăria-n pace
Şi creionul dă-mi încoace!
Dă-mi dantela cea albastră,
Nu veni lângă fereastră, 
Dă-mi păpuşa, ursuleţul,
Căldăruşa şi hârleţul.
– Nu veni-n ungherul meu,
Suntem în ceartă mereu!
Dar afară-i ploaie, vânt
Şi e trist, într-un cuvânt!
...Au mai stat două minute
De-ţi părea că-s două mute.
După ce trecuse cearta,
S-au uitat una la alta
Şi chiar, parcă pe nevrute,
Au dat ca să se sărute.
Ce joacă-n singurătate,
Cu păpuşi înlăcrimate?...
Două surori s-au certat
Şi acum s-au împăcat.
                  Nicolae Şapcă

Amintiţi-vă ce poezioare de împăcare mai cunoaşteţi.
Spuneţi-le colegilor

Mezine – mezine,
Împacă-ne mai bine!
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Controlează-te

Ghici ghicitoarele:

1. Ne iubeşte, ne răsfaţă ,
Zi de zi ne dă povaţă.
Desigur, v-aţi dat toţi seama, 
Nu e alta, decât…........

2. Cu mistria şi lopata,
Cine tot lucrează….... ?

3. O iubesc atât de mult!!!
Şi mereu eu o ajut…
Azi îi dau o păpuşică,
Doar e ….....   

4 .Seara la culcare,
Îmi spune poveşti,
E bătrână tare,
Cred că o ghiceşti…
Umblă toată ziulica
Şi e harnică…......

5. E nins de ani ,
Îmbătrânit.,
Eu îl ascult , fiindcă sunt mic,
Iar el e bunul meu …........ 

6 .Merg pe drum două mame şi două fiice. Au găsit trei 
mere, fiecare a luat câte unul. Cum le-au împărţit?
7 .Şoferul autobusului are două surori, dar ele nu au nici 

un frate. Cum se poate una ca asta?

(Mama; tata;  sora mea mai mica; bunica; bunic; pe drum 
mergeau trei femei: mama, fata şi bunica; şoferul e femeie.)
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MEDIU ÎNCONJURĂTOR 
SIGUR

Cum să depistezi pericolul

Tipuri de intersecţii

Construcţia electrocas-
nicelor

Regulile de comunicare 
cu animalele

Capitolul 3
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SIGURANŢA ŞI PERICOLUL

Siguranţa

Siguranţa este atunci când nu te ameninţă nimic, te simţi 
liniştit şi încrezut.

Continuaţi, pe rând, propoziţia: „Mă simt în sigu 
ranţă atunci când...”
Numiţi persoanele care au grijă de siguranţa 

voastră acasă, la şcoală, în curte.
Povestiţi cum fac ei acest lucru.
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Situaţii periculoase

În viaţă apar situaţii periculoase. De exemplu: copilul s-a 
rătăcit într-un loc necunoscut; băieţelul a fost atacat de un 
câine; în timpul plimbării s-a început furtuna. 

Aduceţi exemple de situaţii periculoase.Uniţi-vă în 
perechi. Povestiţi despre o situaţie periculoasă din 
viaţa voastră.
- Ce ai păţit?
- Ce ai simţit în acel moment?
- Ce ai făcut?
- Cine te-a ajutat?
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Telefoane importante

Telefonul este un obiect folositor, mai ales dacă se întâm-
plă ceva periculos şi alături nu este nici un adult. Poţi să tele-
fonezi părinţilor, să chemi vecinii, să anunţi salvarea.

Împreună cu adulţii înscrie telefoanele importan-
te pe o foaie şi pune-o alături de telefonul fix din 
casă.
Mai jos scrie adresa de acasă şi numărul de tele-

fon pentru a le spune repede în caz de pericol.
Înscrie aceste telefoane în mobilul tău.
Învaţă poezioarele de pe pagina următoare. Te 

vor ajuta să memorezi mai repede telefoanele 
serviciilor de urgenţă, care funcţionează paralel 
cu numărul „112”

Numărul de apelare a tuturor serviciilor de urgenţă – 112.
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Serviciile de urgenţă

Ca să poată stinge focul
Pompierii cu furtunul,
De vezi flacără şi fum,
Sună la 101.

Cetăţenii să-i păzească,
Ordinea-n oraş la noi
Miliţia se ocupă
Ce stă la 102.

Şi-a frânt mâna şi piciorul,
Iar tu să-l ajuţi, de vrei,
Pentru sănătatea noastră,
Sună la 103.

Aragazul de-i defect,
Până te-ajută unul altul,
De simţi mirosul de gaze
Sună la 104.
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Ce ajută la evitarea pericolelor

Pericolele îi pasc la orice pas pe cei ce sunt neatenţi. Iar 
pe cei ce obişnuiesc a lua decizii hotărâtoare, îi evită.  

Aminteşte-ţi paşii de luare a unei decizii hotărâ-
toare după „Regula semaforului”

Explică fiecare pas.

OPREŞTE-TE!

74

Capacitatea de a lua decizii hotărâtoare 
ajută la evitarea pericolelor.

EVALUEAZĂ 
URMĂRILE.

ALEGE 
ŞI 

ACŢIONEAZĂ.
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Costel şi Ionel întârzie la antrenament. Costel a 
propus să meargă pe de-a dreptul, peste lac. Ionel 
a spus: „Nu se poate, fiindcă...”

Continuă propoziţia.
Folosindu-vă de „Regula semaforului”, stabiliţi a cui hotă-

râre este mai corectă. Explică de ce.

Hai pe
de-a dreptul!

Nu se poate, 
fiindcă...
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AJUTOARELE DIN CASĂ

Electrocasnice

În fiecare locuinţă sunt multe dispozitive, care luminează, 
cântă, coc, gătesc, spală, curăţă. Dacă te poţi folosi de ele 
corect, ele te vor sluji timp îndelungat.
În caz contrar devin foarte periculoase.

Priveşte imaginea şi numeşte electrocasnicele.
Uniţi-vă în perechi. Clarificaţi ce electrocasnice 

sunt acasă la amândoi, iar care – numai la unul 
dintre voi.
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Atenţie electricitatea!

Majoritatea „ajutoarelor casnice” lucrează datorită curen-
tului electric. Acestea sunt: televizorul, frigiderul, fierul de 
călcat, lampa de masă şi altele. Ele sunt  numite electro-
casnice.
Ca dispozitivul electric să funcţioneze trebuie de pus fur-

culiţa în priză. Se deconectează dispozitivul prinzând de 
ştecher, dar nu de fir(sârmă).

 Studiaţi construcţia oricărui dispozitiv electric de 
conectat. Găsiţi întrerupătorul, furculiţa, ştecherul,       
firul.
Împreună cu părinţii studiază electrocasnicele 
care sunt acasă.
Întreabă de care electrocasnic te poţi folosi şi de 
care – nu.

Este interzis de se folosit de electrocasnice defecte!

Întrerupător

Furculiţă

Ştecher
Fir (sârmă)
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Substanţe periculoase

În vremuri de demult pentru spălarea rufelor şi curăţenie 
în casă se folosea apa curată. Acum în ajutor au venit pro-
dusele chimice de uz casnic: pentru spălarea vaselor şi gea-
murilor, curăţarea canalizaţiei, covoarelor, spălarea rufelor.

Ele sunt utile în gospodărie, dar necesită prudenţă la folo-
sire, fiindcă se poate murdări cu ele, arde sau, chiar otrăvi. 
Dacă, totuşi, produsul chimic nimereşte întâmplător pe piele, 
el trebuie spălat cu multă apă curgătoare şi, neapărat anun-
ţaţi adulţii.

Toate medicamentele trebuie păstra-
te acasă într-o trusă medicală închisă. În 
lipsa acestei truse, în nici un caz nu folo-
si nici un fel de medicamente singur, nici 
chiar vitamine. Cu ele te poţi otrăvi şi muri. 
Dacă, neintenţionat, ai înghiţit ceva, imedi-
at anunţă adulţii.

Dacă alături nu este nimeni, telefonează 112.
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Focul – prieten, focul – duşman!

În locuinţele noastre sunt multe obiecte, care se pot aprin-
de foarte repede: hârtia, pânza, lemnul. De multe ori e de 
ajuns de o scânteie  ca totul să ia foc. Incendiul e capabil 
să distrugă toate bunurile, dar mai straşnic este aceea că 
pot suferi şi oamenii.

Priveşte imaginile şi numeşte obiectele care se 
pot aprinde de la foc, şi obiectele care pot provo-
ca singure incendiul.

Numiţi cazurile când focul este prieten, iar când – 
duşman.

Sfaturi utile

- dacă în locuinţă s-a început un incendiu, imediat ieşi afa-
ră. Salvează oamenii, dar nu bunurile.
- aleargă la vecini, telefonează părinţilor şi salvatorii.
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SIGURANŢA ACASĂ

Singur acasă

Tu nu mai eşti mic şi de aceea câteodată rămâi singur 
acasă. Mai trebuie să înveţi ceva. De exemplu, cum să co-
munici cu străinii.

Amintiţi-vă povestea „Lupul şi cei şapte iezi”.
- Despre ce îi avertizează Capra pe iezi?
- Ce se întâmplă mai apoi?
- Cu ce se termină totul?
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Cum să comunicăm cu un necunoscut

În viaţa de toate zilele răufăcătorii nu seamănă cu lupii. Ei 
se pot da drept doctor, electrician, chiar miliţian. Reţine, este 
extrem de periculos de deschis uşa unui necunoscut, de-i 
spus adresa sau numărul de telefon, de spus că acasă nu 
este nimeni dintre adulţi.

Citeşte, cum poţi să vorbeşti politicos la telefon 
cu o persoană necunoscută, atunci când acasă 
nu este nici un adult.

Uniţi-vă în perechi şi jucaţi pe roluri acest dialog. O 
dată unul este „copilul”, apoi schimbaţi-vă cu rolul.

Cunoscut este acela pe care îl cunoşti.

Alo! Cine este?
De cine aveţi nevoie?

Al cui este apartamentul?
Apartamentul
 este al nostru, 
dar dumneavoastră 
unde telefonaţi? Ce număr aveţi?

Spuneţi ce număr
aţi format şi voi spune 
dacă e al nostru sau nu.

E cineva acasă?
Este, dar acum 
nu pot veni la telefon, 
sunaţi mai târziu, vă rog.
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Circul vesel

  Eu cu fratele mai mic
Am întemeiat un circ.
Ca jongler eu ce eram,
Cu farfurii aruncam,
Şi ne prăpădeam de râs,
Când le aruncam în sus,
Dar mai mult ne veseleam,
Când cădeau şi se stricau.
Dar jonglarea se termină,
Mama trebuie să vină.
Repede în mag mă prefac,
Şi în casă ordine fac.

Meditaţi, cu ce se pot ocupa băieţii în loc să facă 
şotii.
Arătaţi, pe rând, cu ajutorul pantomimei, o ase-

menea ocupaţie.
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Televizor, computer, telefon

Televizor, computer, telefon sunt lucruri utile. Dar celor 
care se folosesc de ele incorect, ele nu lasă timp pentru 
învăţământ, plimbare, ajutor părinţilor. Încă, pot dăuna ve-
derii, ţinutei şi pot provoca independenţa. Iată cum poate fi 
aceasta evitat.

LUCRARE PRACTICĂ

1. Scrie sau desenează regulile de utilizare a televizorului, 
computerului, telefonului mobil.
2. Sfătuie-te cu părinţii, ce emisiuni merită să priveşti. No-

tează-le în programul de televiziune.

Priveşte doar o emisiune sau 
un desen animat pe zi.

Ai grijă camera să fie ilu-
minată bine.

Joacă-te la computer nu mai 
mult de 30 minute pe zi

Comunică cu prietenii în 
curte, dar nu la telefon.
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ŞCOALĂ FĂRĂ PERICOL

Şcoala visului tău

Imaginează-ţi că ai nimerit în şcoala visului tău. 
Priveşte cum sunt clasele, ospătăria, coridoarele 
şi curtea. Desenează-le.

Uniţi-vă în perechi
- ce vă place în şcoala voastră?
- ce aţi vrea să schimbaţi în ea?
Împărtăşiţi-vă ideile clasei.
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Ştiinţa comunicării

În fiecare dimineaţă vii la şcoală ca să înveţi nu numai a 
citi, a scrie, a socoti, dar şi a comunica cu semenii. De aceas-
ta depinde faptul dacă tu sau alţi copii veţi veni la şcoală cu 
bucurie şi veţi învăţa bine. 
Bunăvoinţa, iată secretul principal în comunicare. Dacă 

doreşti tuturor binele, înapoi vei primi tot bine. Acolo unde 
domneşte bunăvoinţa toţi copii prietenesc, se ajută unul pe 
altul, nimeni porecleşte şi nu obijduieşte pe nimeni.

Citiţi regulile bunăvoinţei, pe care le-au propus 
copiii
Inventaţi câteva reguli. Înscrieţi-le pe o foaie de 

hârtie şi afişaţi-le la un loc vizibil.

Zâmbiţi! 
 Ajutaţi-vă unul 
pe altul!

Fiţi politicoşi!  Unul pentru toţi 
şi toţi pentru unul!
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Evacuarea din încăperile şcolii

Dacă toţi oamenii, care se află în şcoală, vor încerca să 
iasă din ea, în coridoare, pe trepte, la uşi se vor face aglo-
merări. Dar asta este foarte periculos. Fiindcă de faptul cât 
de repede se vor putea evacua oamenii în timpul incendiului 
sau altor situaţii periculoase, depinde viaţa lor.
De aceea în situaţii periculoase evacuarea se 

face nu numai prin ieşirile principale, dar şi prin 
cele de rezervă. Pe uşile de rezervă stă un semn 
special. Reţineţi-l.

În fiecare şcoală este un plan de evacuare. El arată cum 
şi pe unde se poate ieşi afară pentru a evita aglomerarea. 

Află unde în şcoala voastră este planul de eva-
cuare.
Faceţi cunoştinţă cu el. Găsiţi unde se află clasa 

voastră, ieşirea principală şi cea de rezervă.

PLANUL DE EVACUARE
Etajul 1
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LUCRARE PRACTICĂ

Aranjaţi-vă câte doi şi parcurgeţi calea spre ie-
şirea de evacuare mai întâi de le clasa voastră, 
apoi de la sala sportivă, ospătărie, alte încăperi în 
care vă aflaţi pe parcursul zilei.

Cum trebuie să ne comportăm în timpul evacuării

- Ascultă atent şi îndeplineşte întocmai comanda învăţă-
toarei.
- Din încăpere trebuie de ieşit repede, dar fără panică.
- Nu vă împingeţi, nu rămâneţi în urma clasei, fiţi atenţi şi 

concentraţi.
- Dacă ştiţi că cineva a rămas în încăpere, spuneţi adulţi-

lor.
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SIGURANŢA PE DRUMURI

Ce fel de drumuri sunt

Peste tot unde locuiesc oameni, ei construiesc drumuri. În 
oraşe drumurile au acoperire tare (asfalt, pavele), în afara 
oraşului ele sunt neasfaltate.

Ce fel de drumuri sunt în localitatea voastră?
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Drumurile din afara oraşului

Drumurile din afara oraşului se mai numesc şosele. Ele nu 
au trotuare. De aceea oamenii merg pe marginea drumului 
în întâmpinarea transportului.

Aceste şosele pot fi traversate numai în locuri unde dru-
mul se vede bine în ambele părţi. Aşteptaţi până când aproa-
pe nu este nici un transport. Traversează drumul numai sub 
unghi drept.
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Semnele de circulaţie pentru pietoni

Pietonii, pasagerii, şoferii sunt participanţi la circulaţie.

Cum se numeşte partea drumului, destinată pie-
tonilor?
Cum se numeşte partea drumului, destinată 

transportului?
Cum se numeşte locul unde pietonii traversează 

drumul?
Găsiţi în imagini semnele de circulaţie care indi-

că trecerea de pietoni. Ce înseamnă fiecare dintre 
ele?

Semnele „Zonă pentru locuit”, „Zonă pentru pietoni”, „Că-
rare pentru pietoni” indică locurile unde mişcarea transpor-
tului este limitată sau interzisă. Aici se poate circula, alerga 
juca liniştit.

Zonă pentru locuitZonă pentru pietoniCărare pentru pietoni
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Marcaje rutiere

Pe suprafaţa de circulaţie a drumului adesea se pot vedea 
semne de culoare albă, galbenă, albastră sau roşie. Acestea 
sunt marcajele rutiere.
Fluxurile de transport ce se mişcă în direcţii opuse sunt 

despărţite de o axă.
Locul de trecere a pietonilor este marcat cu „zebră” sau cu 

linii punctate, dacă la trecere este semafor.
Pe drumurile largi există „insule de siguranţă”, unde pieto-

nii se pot opri şi lăsa să treacă maşinile.

Găseşte pe imagine axa, „zebra”, „insula de si-
guranţă”.
Povesteşte, cum trebuie de traversat drumul 

               corect.
Explică, de ce la început trebuie de privit atent la stânga, 

iar când te opreşti pe axă sau pe „insula de siguranţă” – la 
dreapta?
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LA INTERSECŢIE

Ce este o intersecţie

Locul unde se unesc două drumuri se numeşte intersec-
ţie. Intersecţiile sunt de mai multe feluri. De exemplu în for-
mă de „T” sau „+”.

Găseşte pe imagini intersecţia „+”.
Găseşte pe imagini intersecţia „T”.
Ce fel de intersecţii sunt în localitatea voastră?
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Intersecţie regulată şi neregulată

Dacă la intersecţie este semafor, el se numeşte regulat. 
Dacă semaforul lipseşte, ea este neregulată.

Găseşte în imagine intersecţia regulată şi nere-
gulată.
În care imagine e prezentată intersecţia, unde 

pietonilor le este interzisă trecerea?

Desenaţi o intersecţie din localitatea voastră.

1

2

3

4
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Cum stabilim direcţia mişcării transportului

La intersecţie automobilele se mişcă nu numai drept, dar 
în mai multe direcţii sau chiar se întorc. Dacă şoferul vrea să 
facă la dreapta, el semnalizează la dreapta, dar dacă vrea 
să întoarcă la stânga sau să se întoarcă, semnalizează la 
stânga.

Priveşte imaginea. Arată automobilul care vrea: 
- să facă la dreapta;
- să facă la stânga;
- să se întoarcă;
- să meargă drept.

Antrenează-te împreună cu adulţii să stabileşti 
direcţia mişcării automobilelor la intersecţie.
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Cum se traversează drumul la intersecţie

Intersecţia regulată poate fi traversată numai la 
semnalul verde al semaforului, care se află pe par-
tea opusă a drumului. Dacă semnalul verde începe 
a clipi, traversarea este interzisă.

Foarte atent trebuie să fiţi în intersecţia neregulată. Se 
traversează acolo unde este semnul „Trecerea de pietoni”. 
Aşteaptă până automobilele trec sau se opresc să te lase să 
treci şi numai atunci traversează. 

LUCRARE PRACTICĂ

Intersecţia regulată poate fi traversată numai la semnalul 
verde al semaforului, care se află pe partea opusă a dru-
mului. Dacă semnalul verde începe a clipi, traversarea este 
interzisă.

Învaţă să traversezi drumul însoţit de adulţi!
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ANIMALELE DIN JURUL NOSTRU

Din timpuri de demult alături de oameni au trăit şi animale. 
Ele pot fi întâlnite în curte, în casă, în apartament.

Priveşte imaginile şi aminteşte-ţi cum se numesc 
„căsuţele” animalelor.

Uniţi-vă în perechi şi povestiţi ce animale aveţi 
acasă.
Cum ele se numesc?
Pentru ce le iubeşti?



96 9797

Cum trebuie de îngrijit de animalele domestice

Animalele domestice necesită o îngrijire corespunzătoare, 
de altfel ele se pot îmbolnăvi. De exemplu, dacă ai un papa-
gal, trebuie să-i dai mâncare la timp, apă şi să curăţi cuşca. 
De asemenea aceste animale trebuie vaccinate la veterinar.

Aranjaţi-vă în cerc şi împărţiţi-vă în aceste anima-
le: căţei, pisici, cocoşei, purceluşi. Închideţi ochii şi 
încercaţi să vă găsiţi şi să vă uniţi în 4 grupuri după 
sunetele cu care „vorbesc” ele.
În grupuri discutaţi, cum trebuie îngrijit animalul 

„vostru”.
Povestiţi acest lucru clasei.

Întotdeauna spală mâinile după ce te joci cu animalele.
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Regulile de comportare cu animalele

Cu părere de rău nu toate animalele sunt educate cum se 
cade. De aceea, dacă vrei să te joci cu un căţel sau pisică 
străină, trebuie să întrebi de stăpânul animalului dacă nu e 
periculos. Nu se poate de se jucat cu animale de stradă, fiind-
că şi un motănel mic te poate infecta cu o boală periculoasă.
Dacă la tine latră un câine de stradă, apleacă-te parcă ai 

vrea să ridici o piatră sau ia un băţ. De obicei asta vi fi de-
ajuns, câinele te va lăsa în pace. Încet retrage-te fără să-i 
întorci spatele. Dacă te sperii şi începi a fugi, cânele înţele-
ge că te temi şi te va ataca.

Povestiţi în clasă întâmplări de atac  de câine sau 
de pisică. Cum credeţi, aceste atacuri puteau fi 
evitate?
Întrebaţi adulţii dacă au fost cândva atacaţi de vre-
un animal. Cum s-a întâmplat? Ce au făcut în ase-
menea situaţii? 
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Un scurt interviu

 Că-i prieten bun căţelul
Ştie pân’ şi băieţelul.
Însă câinii, se-nţelege,
Cunosc oare această lege?
Despre aceasta-un interviu
Cu buldogul cafeniu:
– Ştiţi cumva de-acest enunţ?
De la şcoală? Sau părinţi?

– Eu nu am închipuire
De-aşa lege-a omenirii.
Mama ne-a învăţat de mici
S-alergăm după pisici.
Şi încă mai învăţăm
Cum mai bine să muşcăm...

Întrebări n-avem mai multe – 
Ştergem putina mai iute!

Reţine!

- Nu te apropia de animalele care latră, mârâie, hârâie.
- Ţine-te mai departe de animalele care mănâncă sau de 

cele care păzesc ceva, mai ales puii lor.
- Nu ataca în glumă stăpânul animalului, fiindcă animalele 

nu înţeleg gluma.
-Nu intra acolo unde scrie „Atenţie! Câine rău!”
- Anunţă părinţii şi adresează-te la medic dacă te-a muş-

cat un animal.
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ODIHNĂ ÎN SÂNUL NATURII

Pădurea este frumoasă în oricare anotimp. Dar cea mai 
atrăgătoare este primăvara, când totul în jur înfloreşte, iar 
păsările o umplu cu trilurile lor. Dar ţine minte, pădurea nu 
este apartamentul tău. Aici te poţi rătăci şi întâlni animale 
sălbatice.

Ce animale sunt în imagini?
De care se tem locuitorii pădurii?
Întreabă de adulţi, care animale locuiesc în îm-

prejurimile voastre. 
Ghici ghicitorile despre păsări.
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Ghcitori despre păsări

1. Tuc-tuc-tuc! într-un copac
El dă viermilor de hac.

2. Să-mi ghiciţi o ghicitoare: 
Înalta, cu lungi picioare,
Pene negre pe aripi are, 
Peste broaşte e mai mare!                                      

3. Umblă mult prin lume 
Şi se tot strigă pe nume.

4. Lacomă, gălăgioasă,
Ţopăie pe lângă casă!

5. Stă la noi necontenit
Şi cântă: `tivit! tivit!`!

6. Are mersul legănat,
Se îndreaptă către lac
Şi tot face mac, mac, mac.

7. Cine urca şi coboară
Cu-o iuţeală ce uimeşte,
Fără nici un fel de scară
Şi prinde tot ce găseşte?

Desenează un animal sălbatic pe care l-ai întâl-
nit la plimbare.
Confecţionaţi un placat „Cine trăieşte în pădure 

(în stepă)?”
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Ne pregătim pentru plimbare la pădure

Plimbările în natură sunt o odihnă excelentă pentru toată 
familia. Dacă vă porniţi în pădure sau în parc, nu uitaţi să îm-
brăcaţi o haină dintr-o pânză mai densă şi încălţăminte tare, 
care vă vor feri de zgârieturi şi paraziţi.

Ajutaţi-i pe Mărioara şi Ionel să-şi aleagă încălţă-
minte şi haine pentru plimbare în natură.
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Regulile de comportare în pădure

Am văzut în vizuină
Veveriţe mititele.
Ne-a zis mama, ne-a spus 
tata,
Să nu ne-atingem de ele.

Era-n iarbă un arici,
L-am lăsat pe pogonici.

Iepuraşul urecheat
În tufiş iar s-a culcat
Am decis să aşteptăm
Nu cumva să-l speriem.

În pădure, la plimbare,
Când venim noi, fiecare,
Hai să respectăm aici
Animalele mai mici.

Sfaturi utile

- Umblă la pădure numai cu adulţii.
- Nu strica cuiburile de păsări şi culcuşurile animalelor.
- Nu lua în braţe puii de animale sălbatice – ei pot să moară.
- Este periculos să netezeşti un animal sălbatic, care nu 

fuge de tine – el poate fi bolnav.
- Nu te băga în bălării – te poţi zgâria sau călca pe un şarpe.
- Dacă ai văzut un animal sălbatic, retrage-te foarte atent de 

unde ai venit, ţinându-l mereu în câmpul atenţiei.
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SINGUR SIEŞI DOCTOR

De n-ar fi durere

Toată lumea se teme de durere. Dar anume durerea ne 
anunţă că în organism ceva nu este în bună regulă. Închi-
puie-ţi că te-ai rănit, dar nu simţi durerea. În loc să te tratezi, 
nu-i atragi nici o atenţie. În ea pot nimeri microbi, rana poate 
să coacă nu numai o zi-două, dar o săptămână sau chiar o 

lună.
Uniţi-vă în perechi. Povestiţi despre cazurile    
când ceva v-a durut.
- Cum s-a întâmplat asta?
- Ce ai făcut?
- Cine te-a ajutat?

Dacă ceva te doare, spune despre asta adulţilor.
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Regulile de acordare a primului ajutor

În timpul plimbărilor cu bicicleta sau cu rotilele, nu întot-
deauna poţi evita zgârieturile şi vânătăile. Dacă te-ai lovit, 
pune pe acel loc ceva rece şi vânătaia va fi mai mică. Zgâri-
etura este o leziune a pielii. Ca să nu nimerească în ea vreo 
infecţie, trebuie acordat primul ajutor.

LUCRARE PRACTICĂ
În pereche cu colegul de clasă antrenaţi-vă să acordaţi pri-

mul ajutor în caz de o zgârietură nu prea gravă. Mai întâi 
unul e „doctor”, apoi celălalt.

1. Îmbracă mănuşile de 
protecţie.

2. Spală zgârietura cu apă 
şi săpun.

3. Dezinfectează marginea 
rănii cu iod sau alt dezinfectant.

4. Lipeşte un leucoplast 
cu bandă sterilă.
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Atenţie insectele!

Vara este greu de se ferit de muşcăturile insectelor. Pe lo-
cul muşcăturii pot apărea umflături, ce provoacă mâncărime. 
Dacă locul muşcăturii îl ungi cu iod sau alt dezinfectat, mân-
cărimea va trece.
Dacă ai simţit o durere acută care te frige, probabil, te-a 

muşcat o viespe sau o albină.
- Verifică, dacă este în locul acela acul, atunci trebuie scos.
- Spală locul afectat cu apă rece şi tamponează-l cu spirt 

sau rachiu.
- Pune ceva rece.

Dacă umflătura se măreşte sau starea ta se agravează, 
neapărat adresaţi-vă la doctor.
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Viespea
Pare-albină, dar nu prea,
Fiindcă-i leneşă şi rea!

Puricele 
Cine-i mic, mititel,
De te sperii de el?

Ţânţarul
Slăbănog ca şi o scama,
Unde pişcă, lasă rană!

Albina
Are-un ac micuţ si fin,
Zboară lin din floare-n floare,
Acul este cu venin,
Iar polenu-i pe picioare.

Citiţi poezioarele.
Numiţi regulile de protecţie contra muşcăturilor.
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Verifică-te

Explică, de ce pictorul a pus o săgeată în faţa unui pieton 
şi cruciuliţe în faţa altor doi pietoni.
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Fiecare are gusturile sale

Cum crezi, de ce în magazine sunt atât de multe mărfuri 
şi produse diferite? De aceea că oamenii au gusturi diferite. 
Unii iubesc îngheţată de vanilie, alţii – cu ciocolată sau cu 
fructe. Unii iubesc haine de culoare albastră, alţii – de culoa-
re albă sau roşie. De aceea în magazine sunt mărfuri pentru 
toate gusturile.

Uniţi-vă în grupuri şi povestiţi despre gusturile 
voastre.
Găsiţi trei lucruri care vă plac la amândoi şi trei – 

care nu vă plac.
Meditaţi, cum înţelegeţi proverbul „Gusturile şi 

culorile nu se discută”.  

GUSTURILE ŞI OCUPAŢIILE 
PREFERATE
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Interese şi ocupaţii preferate

Oamenii au nu numai gusturi diferite, dar şi ocupaţii di-
ferite. Ocupaţia – activitatea cu care îi place omului să se 
ocupe în timpul liber. Cineva iubeşte să citească, cineva – 
să deseneze, să danseze sau să cânte la instrumente mu-
zicale. Priviţi imaginile şi spuneţi cu ce le place să se ocupe 
copiii.

LUCRARE PRACTICĂ

1. Desenează cu ce îţi place să te ocupi.
2. Pregătiţi un placat „Ocupaţiile preferate ale clasei noastre”
3. Luaţi interviu de la părinţi. Întrebaţi-i cu ce le plăcea să 

se ocupe când erau de vârsta voastră şi despre interesele 
şi ocupaţiile preferate de acum.
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O experienţă complicată

Cineva studiază galactici printr-un telescop.

Altul microbii îi vede într-un microscop.

O experienţă aşi vrea să fac, bunăoară,

Să mănânc doar ciocolată în loc de pârjoală.

O problemă, totuşi, cred, va exista:

Nu cred că tăticul experienţa o va finanţa.

Povestiţi despre ce se vorbeşte în poezie.
Din ce cauză tatăl nu susţine acest experiment?
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Gusturile, ocupaţiile şi sănătatea

Cu părere de rău, unele plăceri pot să dăuneze sănătăţii. 
Priveşte imaginile şi povesteşte, ce gusturi şi ocupaţii prefe-
rate sunt folositoare sănătăţii copiilor, iar care – dăunătoare.

Daţi exemple de ocupaţii care întăresc sănătatea.

Învaţă să deosebeşti folositorul de dăunător şi întotdeauna 
alege folositorul!
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Lumea ocupaţiilor

Te plictiseşti, nu ştii cum să te distrezi? Priveşte în jur şi 
vei vedea că există o mulţime de lucruri interesante. Pri-
veşte imaginile şi povesteşte ce fac copiii.

Uniţi-vă în două grupuri (băieţei şi fetiţe).
Scrieţi pe foiţe mici cât mai multe ocupaţii prefe-

rate.
Împărţiţi înscrierile voastre în trei grupuri: cele 

cere plac mai mult băieţeilor, cele care plac mai 
mult fetiţelor şi cele care plac şi unora şi altora.

PRIETENI CU 
INTERESE COMUNE
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Împreună este mai vesel

Ocupaţiile aduc mai mult folos şi mai multă plăcere, dacă 
vă veţi ocupa împreună cu prietenii.

Povestiţi, pe rând, despre ocupaţiile voastre pre-
ferate.
Numiţi acele ocupaţii ale colegilor de clasă care 

vă plac mai mult. 

LUCRARE PRACTICĂ

Organizaţi un show al talentelor. Aduceţi de acasă colec-
ţiile, serviţi colegii cu bucate pregătite de voi, sau arătaţi 
altceva ce puteţi face mai bine.
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Prieteni cu necesităţi deosebite

Alături de tine pot locui şi învăţa copii cu necesităţi deose-
bite. Aceştia sunt băieţei şi fetiţe cu o sănătate slabă, care 
aud sau văd slab, care se deplasează în cărucior pentru in-
valizi. Dar şi ei, ca şi toţi copiii, necesită stimă şi susţinere.

Citeşte istorioara din desenele animate despre 
Smişariki de la pagina următoare.
Ce atitudine ai tu faţă de acei ce nu pot face 

ceea ce ţie ţi se primeşte foarte bine?
Cum vei reacţiona, dacă cineva va supărai pe 

cineva mai slab faţă de tine?
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Bibi nu joacă

Odată s-au adunat în poieniţă sub un copac Croş, Arice-
lul şi Bibi şi au hotărât să joace baschet. A aruncat în coş 
mingea Aricelul, apoi a aruncat Croş, s-a întins după minge 
şi Bibi, dar i-a luat-o pe dinainte Croş. Neplăcut!
- Croş, dar cum cu Bibi? a întrebat Aricelul, e rândul lui 

Bibi.
- Ce vorbeşti? Bibi nu joacă! El e robot, nu e la fel cu noi, 

lui îi plac formulele, problemele, jocurile noastre nu-l intere-
sează.
- Poate mai bine el va hotărî ce-i place?
- Ce să hotărască? A vrut să spună Croş, dar deodată a 

amuţit. Bibi a aruncat cu măiestrie mingea în coş.
- Super! A strigat Croş, încă o dată!
Şi ei s-au jucat mai departe toţi trei împreună.

Alături de noi întotdeauna sunt oameni, de la care poţi 
învăţa ceva bun.
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Hotărârile tale

Până acum toate problemele le rezolvau pentru tine adul-
ţii. Acum eşti în clasa a 2-a şi în faţa ta apar probleme pe 
care, deja le poţi rezolva singur. Priveşte imaginea şi spune, 
ce hotărâri iau colegii tăi.

Spune ce hotărâre a trebuit să iei de sine stătă-
tor azi dimineaţă.
Aminteşte-ţi regula, care te ajută să primeşti o 

hotărâre (pag.74)

PUBLICITATEA 
ŞI SĂNĂTATEA
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Publicitatea şi sănătatea

Câteodată nu ştii care obiect e mai bine de procurat şi vă 
adresaţi după un sfat la părinţi sau prieteni. Sau cumperi 
ceea ce vezi la publicitate. Dar publicitatea nu este un con-
sultant sigur. Ea te momeşte să cumperi obiecte de care nu 
ai nevoie, sau produse dăunătoare sănătăţii.

Povestiţi cazurile, când aţi rugat să vi se cumpe-
re ceva sub influenţa publicităţii. Vă puteaţi încon-
jura fără această cumpărătură?

Scopul publicităţii – să se vândă marfa.

Super nou!

Extraordinar 
de gustos!Doare burta!



120 121

Citiţi poezia.
Numiţi produsele care apar mai adesea  în publi-

citate.
Numiţi produsele mai puţin reclamate.
Care dintre ele sunt folositoare sănătăţii?

Ionel şi reclama

Cipsurile din reclamă îl priveau pe Ionel
Şi gândeau, de, cum ar face ca să le mănânce el.
Erau rumene frumoase şi în untdelemn prăjite, 
De-ţi venea s-alergi la market, fără mama, cât mai iute.
În reclamă, împreună, toţi, crocantele produse
Savurau care de care, ba cu brânză, ba cu şuncă,
De-ţi părea că te obligă cipsurile subţiri ca lama,
Ca să le mănânci pe-ascuns, fără s-o asculţi pe mama.
Însă, Ionel, cuminte, s-a luat în mâni pe sine
Şi nu se lăsa-n ispita bunurilor din vitrine,
Căci a însuşit odată ca toţi copiii cuminţi:
Nu reclama te învaţă, ci doar şcoala şi părinţii.

Produsele folositoare nu necesită publicitate.
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ALCOOLUL ŞI SĂNĂTATEA

Pericolul alcoolului

Alcoolul este o substanţă, care se conţine în bere, vin, ra-
chiu. Alcoolul este foarte periculos pentru sănătatea şi via-
ţa omului. Majoritatea accidentelor şi întâmplărilor nefericite 
sunt din cauza celor ce fac abuz de alcool.

Priveşte imaginea şi citeşte denumirile organelor 
interne care sunt afectate în primul rând de alco-
ol.

Alcoolul poate cauza intoxicare şi boli grave.

Creier

Inimă

Ficat
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Pentru veselie şi distracţii la maximum nu e nevoie de 
alcool!

De ce oamenii consumă alcool

Cineva crede, că alcoolul ajută la distracţii şi veselie. Dar 
pentru adevăratele distracţii nu e nevoie de alcool.

Priveşte imaginile şi numeşte ceea cu ce nu se 
poate de se ocupat după consumarea alcoolului.
Cum credeţi, de ce?
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Alcoolul şi copiii

Alcoolul este extrem de periculos pentru copii, doar masa 
corpului lor este de multe ori mai mică decât a adulţilor. De 
aceea chiar o înghiţitură de alcool le poate provoca otrăviri.

Legea interzice vinderea băuturilor alcoolice persoanelor 
care nu au 18 ani. Pentru protecţia adulţilor, pe sticle este o 
avertizare despre dauna alcoolului.

Reţine!

- Alcoolul cel mai mult dăunează organismului copiilor.
- Dacă cineva îţi propune să guşti o băutură alcoolică, spu-

ne-i un hotărât „NU”.
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REGULILE DE ODIHNĂ VARA

Ura! Vacanţa!

Iată că s-a terminat anul de învăţământ. Înainte este va-
canţa mare. Trebuie să o petreci vesel şi cu folos pentru să-
nătate. Pentru aceasta nu e nevoie să pleci undeva departe. 
Consumă cât mai multe legume şi fructe, dar nu uita să le 
speli, bea multă apă, plimbă-te cât mai mult la aer curat. 

Sfaturi utile

- Joacă-te numai în locuri permise.
- Înconjoară pe departe bălăriile, şantierele de construcţie.
- Plimbă-te cu bicicleta, rotilele, scuterul numai acolo unde 

nu este transport.
- Nu lua în mâini obiecte necunoscute.
- La pădure, lac, râu mergi numai însoţit de adulţi.
•	

Adulţii întotdeauna trebuie să ştie unde eşti, unde te 
plimbi.
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Cum trebuie de se bronzat

Pe nisip culcaţi stăteam
Şi pe plajă ne bronzam.
Soarele ne încălzea
Pe noi nu ne speria:
Alergam şi ne jucam,
De soare grijă n-aveam.
Seara toată pielea, capul
Erau roşie ca racul.
Cum să-nvăţ micuţii oare
Să se bronzeze la soare?

Sfaturi utile

- Pe timp de caniculă cea mai mare parte a zilei stăruie-te 
să stai mai mult timp la umbră.
- Neapărat pune pe cap o panamă sau un chipiu.
- Poartă haine din pânză uşoară naturală.
- Unge porţiunile deschise ale pielii cu cremă protectoare 

de razele solare.
- Bronzează-te de dimineaţă până la orele 10 sau seara 

după orele 16.

Dacă simţiţi greaţă, ameţeli, durere la piele, spune aceasta 
adulţilor.
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ANEXE
Materiale pentru lectură independentă 

la tema „Igiena”

MARICICA

Luiza Vlădescu
 Maricica este o fetiţă din grupa mică. Dimineaţa ea se 

pregăteşte să plece la grădiniţă. Se scoală, se îmbracă… 
se uită în oglindă şi cântă:
- Mă aşteaptă grădiniţa,
Ce frumoasă e fetiţa!
Cănăfior alb la ciorap,
Fundă roşie pe cap!
Aşa cântă Maricica şi dă să iasă pe uşă afară, când de-

odată se aude strigată:
- Maricică, Maricică… nu pleca, eşti murdărică!
Maricica se întoarce:
- Cine mă strigă?
- Eu, pieptenele… Nu te-ai pieptănat!
- Nici nu te-ai spălat! îi strigă apa din lighean.
- Nici cu săpun nu te-ai dat… se răsuceşte săpunul su-

părat în farfurioara sa.
- Nici pe dinţi nu te-ai spălat! spune periuţa de dinţi.
Şi pieptenele, şi apa, şi săpunul, şi peria de dinţi sar în 

sus şi strigă:
- Întoarce-te, întoarce-te, Maricică!… Nu vezi că eşti 

murdărică?
Rău se supără Maricica. Le scoate limba, se strâmbă şi 

spune:
- Nu vreau să vorbesc cu voi. Sunt supărată. Tu, apă, 
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eşti rece şi odată, când m-am spălat pe faţă mi-ai alune-
cat pe gât. Tu, săpunule te bagi unde nu-ţi fierbe oala! 
Când vreau să mă dau cu săpun numai pe frunte şi pe 
obraji, tu mi te bagi şi în urechi şi în nas şi-n ochi…
Cu pieptenele sunt supărată, că mă trage de păr… Şi cu 

tine, perie de dinţi, nu vreau să vorbesc, că ai pastă ama-
ră… şi mă ustură limba… Să mă lăsaţi în pace!
- Maricică, Maricică! îi strigară apa, săpunul, pieptenele 

şi periuţa de dinţi.
Maricica se uită în oglindă şi-şi întrebă fundiţa şi cănăfi-

orii de la şosete:
- Sunt murdărică?
- Nuu… îi răspund fundiţa şi cănăfiorii. Eşti gătită, draga 

noastră.
- Dar apa şi săpunul spun că nu sunt spălată, pieptenele 

spune că nu sunt pieptănată…
- Vai, Maricică, îi şoptesc fundiţa şi cănăfiorii, ce te iei 

după ei? Nu te vezi că eşti curată? Uite! Faţa n-are nici o 
pată. Nasul s-a cam murdărit, că-i răcit… Părul este sub 
căciulă; dinţii sunt pitiţi în gură; mâna, vezi, mănuşă are… 
Nu-i nevoie de spălare!
- Aşa?
- Daaaa!
- Atunci pot pleca.
Şi Maricica pleacă la grădiniţă cântând:
Mă aşteaptă grădiniţa,
Ce frumoasă e fetiţa!
La grădiniţă, grupa mică a întins o horă mare. Maricica 

voioasă, s-a prins în horă… şi cântă cu ceilalţi copii:
- Coroana e rotundă,
Rotundă e şi luna,
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Frumoasă e şi fata…
Pe care o aleg…
Maricica cântă şi se învârteşte în horă… dar pe ea nu o 

alege nimeni să joace în mijlocul horei.
- Alege-mă şi pe mine! strigă Maricica unei fetiţe.
- Nu te aleg, că nu eşti pieptănată…
- Alege-mă tu! strigă ea unui băiat, ce se află în mijlocul 

horei.
- Nu… nu te aleg, Maricică, fiindcă eşti murdărică.
- Ei, şi? ridică Maricica din umeri. Nu mai pot! Iaca eu 

mă joc cu Ursulache…
Plecă din horă, îşi ia ursuleţul din dulap şi se aşază pe 

un scăunel. Îşi priveşte pe furiş mâinile şi-şi întrebă în 
şoaptă fundiţa:
- Sunt eu murdărică?
- Nuuuu… ştiu, răspunse fundiţa. Eu văd că faţa n-are 

nici o pată, nasul s-a cam murdărit, da-i răcit.
- Taci, taci! strigă ursuleţul. Eşti o fundiţă mincinoasă… 

Azi nu s-a spălat deloc… Eu cu Maricica nu mă joc.
Şi ursuleţul se răsuceşte şi sare din mâinile Maricicăi.
Fundiţa a tăcut. Au tăcut şi cănăfiorii.
Maricica-i singură şi-i vine să plângă…
Copiii se joacă şi cântă:
- Coroana e rotundă,
Rotundă e şi luna,
Frumoasă e şi fata…
Pe care o aleg…
Maricica ia o păpuşică, dar păpuşica îi strigă:
- Lasă-mă-n pace! Îmi murdăreşti rochiţa cu mâinile tale 

murdare!… Lasă-mă…
Începe să plângă Maricica… Şi plânge, şi plânge… şi 
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lacrimile-i curg şiroaie pe obraz. Iar pe unde trec ele ră-
mân dâre curate. Se frecă Maricica la ochi cu mâna, dar 
mâna-i murdară de marmeladă, şi de ou, şi de plastilină… 
şi-şi mânjeşte toată faţa…
Râd copiii şi strigă:
- Maricică, Maricică, noi nu vrem în grupa mică să avem 

o murdărică!
Pleacă Maricica acasă.
Pieptenele, săpunul şi periuţa de dinţi nici că se uită la 

ea. Aleargă Maricica la apă dar apa o stropeşte şi-o ocă-
răşte:
- Nu, nu te apropia de mine. Eu sunt rece, nu sunt bună…
Ia săpunul, dar săpunul îi sare din mână şi îi strigă:
- Nu te pot ajuta. Am clăbuci şi-ţi intru în urechi, şi-n nas 

şi-n ochi.
Când să ia pieptenele, el îi strigă:
- Nu vreau să te ajut, ai spus că te trag de păr…
Periuţa de dinţi se tânguie şi ea:
- Eu am pastă amară… nu pot să-ţi spăl dinţişorii. Şi-

apoi, tu te-ai supărat pe noi.
- Nu, … plânge Maricica. Nu mai sunt supărată. Vreau să 

fiu curată… Copiii din grupa mică m-au gonit, că-s mur-
dărică…
- Eşti murdărică? se mirară pieptenele şi apa, periuţa 

de dinţi şi săpunul… Parcă spuneai că faţa n-are nici o 
pată… nasul s-a cam murdărit că-i răcit. Părul este sub 
căciulă, dinţii sunt pitiţi în gură, mâna, vezi, mănuşă are… 
Nu-i nevoie de spălare.
Fundiţa i se clătină în păr:
- Nu, nu, nu-i nevoie!
Dar Maricica îşi scoase fundiţa, şi apa… fâş, fâş… spală 

fetiţa. Şi săpunul face spumă multă, multă, şi-o spală pe 
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ochişori, pe obrăjori, pe urechi, pe mâini, pe gât. Piepte-
nele o piaptănă, periuţa de dinţi o spală…
Tare frumoasă e acum Maricica! Se uită-n oglindă şi râde:
- Mai sunt oare murdărică?
Apa şi săpunul, pieptenele şi periuţa de dinţi îi cântă:
- Maricică, Maricică, nu mai eşti o murdărică…
Eşti o fată curăţică, cum sunt toţi din grupa mică! “
________________________________
* se recomandă pentru înscenare

Veselă e periuţa 

Veselă e periuţa:
Toată ziua se dă huţa
Şi se joacă şi glumeşte
Nici n-ai spune că munceşte.
Uite-aşa, mai mult în glumă,
Zburdă până face spumă.
Dinţilor le înfiripă
Alb veşmânt ce ţine-o clipă.

Îi iubeşte, îi albeşte
Şi pe cei mai mici îi creşte.
Şi-o ascultă, că-i isteaţă,
Periuţa cea glumeaţă.

Apa rece

Cu săpun mă spăl 
Şi cu apa rece,
Ne-ndurat, clăbucul,
Printre gene trece.
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Dar, de-acolo, somnul 
Iute o să plece!
Căci dacă mă spăl 
Sunt vioi cât zece.

Învaţă să fii curat

Vezi acea mică pisicuţă
Cum tot mişcă din limbuţă?
De ce face ea aşa?
Ea se spală, draga mea.

Vezi micuţul porumbel?
Vai, cat e de frumuşel!
Trupul lui de ce luceşte?
Puiul meu, el se-ngrijeşte!

De la aste mici făpturi
Tu să iei învăţături.
Trupul să ţi-l îngrijeşti 
Hainele să-ţi primeneşti. 

Prietenii

Dis-de-dimineaţă
Trei prieteni mă răsfaţă: 
Apa, peria şi săpunul. 
Mi-s prieteni toţi, ca unul.

Apa-mi zice: 
Vin la mine, 
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Să te spăl cum se cuvine! 
Să te mângâi pe-ndelete, 
Cu săpun şi cu burete.

Joaca asta cu clăbucul, 
Chiar de-mi gâdilă năsucul. 
Tare-mi place. 
Las' să joace 
Ca pe-o pajişte pe faţă 
Că-i doar dis-de-dimineaţă.

Vine apoi şi periuţa, 
Dar deodată şi dispare 
Unde-o fi? 
Păi se dă huţa 
Peste dinţi, voioasă tare.
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VOCABULAR

Campanie – acţiune, când soldaţii învaţă a apăra ţara.
Carantină – închiderea şcolilor în timpul epidemiei de 

gripă sau alte acţiuni care împiedică răspândirea infecţiilor.
Decizie hotărâtoare – acţiunea oamenilor după ce 

meditează asupra unei situaţii problematice.
Dezinfecţie – distrugerea microbilor cu ajutorul iodului sau 

a altor dezinfectante.
Epidemie – răspândirea rapidă a bolilor infecţioase.
Eritem – băşici pe piele, care pot atenţiona despre o boală 

infecţioasă.
Evacuare – scoaterea organizată a oamenilor din zone 

periculoase.
Gardă – pază militară.
Imunitatea – proprietatea  organismului de a se apăra de 

infecţii.
Microscop – aparat, care măreşte de sute sau mii de ori 

imaginea.
Tacâmuri – toate lingurile, furculiţele, linguriţele care se 

servesc la masă.
Vaccinare – procedură medicală, care protejează de in-

fectare cu microbi şi viruşi periculoşi. 
Veterinar – doctor care tratează animalele.
Vitamine – substanţe folositoare sănătăţii, care se află în 

legume, fructe şi alte produse.
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