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Cuprins digital

Fișă de lucru | Recapitulare inițială | Amintiri dragi
Fișă de lucru | Test de evaluare inițială | Amintiri dragi

Unitatea 1      Fișă de lucru | Lecția 1 | Despre persoane și alte fiinţe
Fișă de lucru | Lecția 2 |    Cine sunt eu?
Fișă de lucru | Lecția 3 |  Diferiţi, dar parteneri
Fișă de lucru | Recapitulare |  Eu împreună cu ceilalți
Fișă de lucru | Test de evaluare |  Eu împreună cu ceilalți

Unitatea 2      Fișă de lucru | Lecția 1 |  Seminţele bunătăţii
Fișă de lucru | Lecția 2 |  Cheile respectului
Fișă de lucru | Lecția 3 |  Grădina sincerităţii
Fișă de lucru | Lecția 4 | Feţele curajului
Fișă de lucru | Exersează! | Să fim buni, curajoși, cinstiţi!
Fișă de lucru | Exersează! | Să fim buni și generoși!
Fișă de lucru | Lecția 5 | Zâmbetul modestiei
Fișă de lucru | Lecția 6 | Umbrela încrederii
Fișă de lucru | Recapitulare |  Trăsături morale ale persoanei
Fișă de lucru | Test de evaluare |  Trăsături morale ale persoanei

Unitatea 3       Fișă de lucru | Lecția 1 |  Printre oameni și lucruri
Fișă de lucru | Lecția 2 |  Lucrurile preferate
Fișă de lucru | Lecția 3 |  Grija pentru lucruri
Fișă de lucru | Recapitulare | Pași prin lumea lucrurilor
Fișă de lucru | Test de evaluare |  Pași prin lumea lucrurilor

Unitatea 4       Fișă de lucru | Lecția 1 |  Universul animalelor și al plantelor
Fișă de lucru | Lecția 2 | Prețuim plantele!
Fișă de lucru | Lecția 3 |  Respectăm animalele!
Fișă de lucru | Recapitulare |  Călătorie prin lumea animalelor și a plantelor
Fișă de lucru | Test de evaluare |  Călătorie prin lumea animalelor și a plantelor

Unitatea 5      Fișă de lucru | Lecția 1 |  Grupurile din care facem parte
Fișă de lucru | Lecția 2 |  Colaborăm, ne respectăm, reușim!
Fișă de lucru | Lecția 3 |  Drepturi și îndatoriri în cadrul grupului
Fișă de lucru | Recapitulare |  Reușim împreună!
Fișă de lucru | Test de evaluare |  Reușim împreună!

Unitatea 6       Fișă de lucru | Recapitulare finală (I) |  Am învățat la orele de Educație civică
Fișă de lucru | Recapitulare finală (II) |  Am învățat la orele de Educație civică
Fișă de lucru | Test de evaluare finală |  Am învățat la orele de Educație civică

Cuprins
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Recapitulare inițială I | Amintiri dragi

1   Observă imaginile de mai sus, apoi răspunde la întrebări.

  Unde și-au petrecut vacanța de vară copiii din fiecare imagine?

  Tu unde ţi-ai petrecut vacanţa de vară? Povestește-le colegilor despre locurile pe care le-ai vizitat și 
despre oamenii pe care i-ai cunoscut.

  Multe lucruri deosebite se pot petrece în vacanță chiar la tine acasă! Ce întâmplare din vacanţa de vară 
este de neuitat? De ce? 
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2    În fiecare experienţă trăită, emoţiile sunt prezente. Împărtășește-le colegilor tăi momente din vacanţă 
pe care poţi să le asociezi cu următoarele cuvinte:

bucurie veselie îngrijorare speranță

  Cu fiecare zi, te cunoşti mai bine. Ai descoperit ceva nou despre tine în această vacanţă?

3    Scrie, în spațiul de mai jos, cel puțin un lucru pe care l-ai făcut în vacanță și de care ești mândru/
mândră. Citește exemplele alăturate.

• Am învăţat să fac sărituri în apă de la trambulină.
• Mi-am ajutat bunicii la cules de coacăze.

Exemple

4    Citește fragmentul din poezia Lecturi suplimentare, de Vasile Poenaru, apoi răspunde la întrebări.

În vacanţă poţi să-alegi
Cu totul alţi colegi. 
Poţi să treci strada
Cu Albă-ca-Zăpada.

Te plimbi pe jos
Cu Făt-Frumos.
Te pierzi câteodată
Cu Patrocle în Dumbrava 
Minunată…

Vacanţa îţi dă toate
Aceste minunate
Lecţii de fantezie.

  Despre ce personaje aminteşte poetul? 

   Tu cu ce personaje ai făcut cunoştinţă în această vacanţă? 

  Dintre acestea, ce personaje admiri? De ce?
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5    Inscripţionează un tricou!

  Gândeşte-te la pasiunile, calităţile sau talentele tale. 

   Scrie, pe o foaie de hârtie, ce te caracterizează, ca şi cum ai vrea să inscripţionezi un tricou. Prinde foaia 
de hârtie de bluza ta. 

   Plimbă-te prin clasă, astfel încât fiecare coleg/colegă să te cunoască mai bine.

În echipa 
de baschet 

sunt ca la mine 
acasă!

Echipa de 
baschet  
e casa  
mea!

Ploaia 
mă inspiră 

să scriu 
poezii!

6     Scrie, în spațiul de mai jos, enunțuri care evidențiază trăsăturile pe care le apreciezi la cinci dintre 
colegii și prietenii tăi.

7   Zilele noastre importante!

  Realizează, pe un cartonaş, un desen care să te reprezinte. 

   Adaugă numele tău şi data la care te-ai născut.

 Expune cartonaşul la panoul clasei cu titlul Zilele noastre importante.

  Discută cu ceilalți colegi ce puteţi face ca fiecare dintre voi să se simtă 
special cu ocazia zilei sale de naştere.

Puteți organiza pentru sărbătorit (sărbătorită) un 
moment festiv cu cinci minute de dans și veselie.

Exemplu
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Test de evaluare inițială | Amintiri dragi

1   Gândește-te la pasiunile și calitățile tale și 
ale celorlalți. Descoperă în careul alăturat, 
apoi scrie în spațiul de mai jos cinci calităţi 
și cinci pasiuni care pot fi ale tale sau ale 
colegilor tăi/colegelor tale.

2   Observă cu atenție cele trei imagini, apoi 
scrie trei enunțuri în care să prezinți ce 
pasiune au copiii. Ai grijă să formulezi un 
alt enunț decât cel prezentat ca exemplu.

Exemplu: Copiii adoră să facă mișcare în aer liber.

a.
b.

3   Scrie un text format din 3-5 enunțuri în care să prezinți un lucru pe care l-ai făcut în vacanță și de care 
ești mândru/mândră. Vei avea în vedere următoarele cerințe:
a. să prezinți lucrul pe care l-ai făcut;
b. să menționezi cum te-ai simțit;
c. să găsești un titlu potrivit;
d.  să scrii corect, încadrându-te în numărul indicat de enunțuri.

S O P T I M I S T Ă

T R I E W D X A L Z

O L C N U A D W E C

B M T I E N U R C P

A U U S W S Z K T I

S Z R A T E N T U Q

C I Ă S I N C E R Ă

H C V E S E L W Ă G

E Ă F G K T Y M L Z

T B H A R N I C P H

C U R A J O A S Ă L

Calități

Pa
siu

ni
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 1 | Lecția 1. Despre persoane și alte fiinţe

Descopăr și aplic!

1   Observă cu atenţie imaginea de mai sus.
  Identifică persoanele din imagine. Indică asemănările și deosebirile dintre aceștia. 

  Enumeră alte fiinţe prezente în imaginea de mai sus, precum: plante sau animale.

  Găsește în imagine lucrurile de care oamenii au nevoie pentru a-și desfășura acţiunile.

2   Citește cu atenţie textul La plimbare, apoi rezolvă cerințele.

La plimbare

Este o după-amiază însorită de toamnă. Livia și Bogdan merg la plimbare împreună cu mama lor.
— Mamă, mă descurc foarte bine cu rolele noi! Sunt foarte bucuroasă! spune Livia. 
— Cred și eu că te bucuri! Sunt mândră de tine și de fratele tău. Amândoi aţi exersat în vara 

aceasta și aţi reușit ce v-aţi propus.
— Acum pot să merg și eu pe două roţi, spune încântat Bogdan. Îmi aduc aminte cât de greu îmi 

păstram echilibrul la început!
— Ai dreptate! Niciun început nu e ușor, dar ai dat dovadă de voinţă, adăugă mama. 
— Crezi că data viitoare putem să ieșim la plimbare fără cască? întrebă entuziastă fata.

— Casca te ferește de accidente grave, așa că o purtăm de fiecare dată. Întotdeauna trebuie să ne 
gândim la siguranţa noastră, explică mama.

  Enumeră acţiunile celor trei personaje. 



  Prezintă sentimentele trăite de acestea. Tu cum te-ai simţit atunci când ai învăţat ceva nou?

3   Selectează (), în lista de mai jos, cuvintele care desemnează o persoană.

    sculptor

 stejar

   delfin

   om

 binoclu

   individ

 frate

   floarea-soarelui

   avocată

   albină

 bunică

 căţelul Patrocle

4   Scrie cel puțin trei acţiuni pe care le desfășori în momentele precizate mai jos. Compară acţiunile tale 
cu cele ale colegului sau ale colegei de bancă.

în pauză acasă în vacanţă

la cumpărături pe terenul de sport

5   Dacă vrei, poţi!
  Amintește-ţi despre un moment din viaţa ta în care ai dat dovadă de voinţă. 

 Povestește în clasă despre acest moment. Spune cine te-a încurajat.
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6   Alcătuiește un text format din 5-7 enunțuri în care să te prezinți ca persoană. Pentru aceasta, vei avea 
în vedere următoarele cerințe:

a.  să faci referire la calitățile, pasiunile și trăsăturile tale care te diferențiază de celelalte persoane;

b. să găsești un titlu potrivit;

c. să te încadrezi în numărul indicat de enunțuri;

d. să scrii corect, respectând semnele de punctuație.
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 1 | Lecția 2. Cine sunt eu?

Descopăr și aplic!

1   Citește cu atenţie textul Pregătiri de aniversare, apoi 
rezolvă cerințele. 

Pregătiri de aniversare
Ziua de naștere a Gloriei se apropie. Ajutată de sora 

ei, Miruna, fetiţa scrie lista de invitaţi. 
— Miruna, am scris de mai multe ori Andrei! Am 

greșit! suspină Gloria, dezamăgită. 
— Vom completa imediat și numele de familie și vei 

vedea că nu ai greșit. Avem mai mulţi invitaţi cu același 
prenume. Dacă ar fi avut două prenume, am fi putut să-i deosebim mai ușor.

Sună telefonul. Gloria se grăbește să răspundă. Este prietena ei, Gabriela. O anunţă că nu va putea 
ajunge la aniversarea ei. Va merge cu părinţii la Chișinău. Fetele au stabilit că se vor vedea la ziua onomastică 
a Gabrielei, pe 8 noiembrie. 

— Mamă, eu pot să merg la Chișinău? 
— Draga mea, deocamdată nu ai pașaport, adică documentul necesar pentru a călători în altă ţară. În 

unele ţări poţi să călătorești dacă prezinți cartea de identitate, dar aceasta se eliberează la vârsta de14 ani.
— Mamă, asta înseamnă că eu nu am niciun document? întreabă fetiţa gânditoare.
— Încă de la naștere, pentru fiecare copil se emite un certificat de naștere. Acesta este primul act de 

identitate al unei persoane. Vino să-ţi arăt certificatul tău de naștere! 
Fetiţa e încântată de tot ce a aflat. Simte că știe mai multe despre ea, ca persoană.

  Identifică în text persoanele care participă la dialog, apoi scrie-le pe spațiul dat. 

 Scrie asemănările și deosebirile dintre aceste persoane. 

  Găsește în text, apoi scrie cuvintele care indică documentele unei persoane.
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2  Caută semnificaţia prenumelui tău.  

Exemple Gloria: glorie Miruna:  
cea aducătoare de pace

3  Transcrie, din lista de mai jos, toate documentele pe care le deţii până în prezent. 

• carnet de elev • certificat de naştere • carte de identitate
• carnet de vaccinări • permis de conducere
• paşaport • certificat de botez • legitimaţie de serviciu

4   Citește enunțurile de mai jos. Dacă apreciezi că afirmația este adevărată, încercuiește răspunsul A 
(adevărat). Dacă apreciezi că afirmația este falsă, încercuiește răspunsul F (fals).

a.  Pentru a te legitima la un concurs, poţi să folosești carnetul de elev. A/F

b.  Împrumuţi cărţi de la bibliotecă, folosind certificatul de naștere. A/F

c.  Câinii de rasă au acte de identitate. A/F

d.   Primul document pe care îl obține o persoană la naștere

    este pașa portul. A/F

5   De ce este important să păstrezi documentele de identitate? Argumen tează răspunsul în 2-3 propoziţii. 

6   Scrie în caiet un text care să prezinte portretul unui coleg/unei colege.

  Începe cu datele sale de identitate: nume și prenume, vârstă, sex, cetăţenie. Continuă să scrii despre 
felul în care arată, ce îl interesează, ce talente are, cum se poartă cu cei din jur.
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 1 | Lecția 3. Diferiţi, dar parteneri

Descopăr și aplic!

1   Citește cu atenţie textul Ai dreptul să fii diferit! 

Ai dreptul să fii diferit!
Andrei este foarte curios să afle cât mai multe lucruri noi. Cărţile îi sunt buni prieteni. La întâlnirile 

de familie, își găsește întotdeauna un partener de discuţie.
— Unchiule, știi că pe planeta Pământ trăiesc peste șapte miliarde de oameni?
— Sigur că știu! Dar tu știi că populaţia globului este în creștere? La fiecare cinci zile, se mai naște un 

milion de persoane!
— Mulţumesc pentru informaţie! Mai știu și că aceste persoane vorbesc foarte multe limbi. Chineza, 

engleza și spaniola sunt limbile vorbite de cel mai mare număr de oameni!
— Ești grozav! exclamă unchiul. Dar ce crezi despre oamenii care sunt altfel decât noi?
— Unchiule, oamenii de pe planeta Pământ se deosebesc între ei după înfăţișare, după limba pe 

care o vorbesc, după obiceiurile și credinţele lor. Dar știi ce am observat? Şi noi, în familia noastră, suntem 
diferiţi. Eu și mama avem pielea măslinie și părul creţ, iar Andra și tata sunt blonzi și au ochii albaștri. 
Mie și ţie ne plac curiozităţile din diferite domenii, iar Andra și mama citesc cărţi cu povești. Mătușa Lili 
folosește un aparat auditiv ca să poată auzi, iar noi, nepoţii, suntem alergici la alune! Nici măcar nu avem 
același desert preferat! Dar toţi suntem veseli, iubim animalele și ne place să mergem la munte! Cred că 
fiecare dintre noi este valoros prin ceea ce este el! Mă bucur că suntem și asemănători, dar și diferiţi!

— Nu uita că ești unic, spuse unchiul zâmbind. Şi ar mai fi ceva: chiar dacă suntem diferiţi, toţi avem 
aceleași drepturi!

 Identifică, apoi scrie, prin ce se deosebesc persoanele prezentate în text.

2   Toate persoanele care trăiesc pe Pământ se aseamănă prin câteva aspecte. Scrie două dintre acestea.

3   Oferă, pentru fiecare dintre criteriile menționate mai jos, cât mai multe exemple care diferenţiază 
persoanele.

vârstă culoarea pielii religie

cetăţenie limba vorbită
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4 Pentru a vedea cum se simt persoanele cu diferite dizabilităţi, inițiază în clasă un joc. Pe 
parcursul mai multor recreaţii, joacă alături de colegii tăi rolul unor persoane cu dizabilităţi. De 
exemplu, poți avea o mână prinsă cu un bandaj. Răspunde la următoarele întrebări:

 Cum te-ai simţit?

 Ce așteptări aveai de la colegi/colege?

 Ai avut nevoie de ajutor? 

 Ai primit ajutor fără să ceri? 

  Ce atitudine ar trebui să ai faţă de persoanele cu anumite dizabilități?

5  Jocurile Paralimpice sunt competiţii sportive pentru persoanele cu dizabilităţi. Sportivii din România 
participă atât la jocurile paralimpice de vară, cât şi la cele de iarnă, la diferite probe. În 2014, la 
Londra, un ciclist român a obţinut medalia de aur. 

  Caută informaţii despre sportivii români participanți la Jocurile Paralimpice, apoi scrie despre calităţile 
de care dau dovadă acești sportivi. 
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 1 | Recapitulare.  Eu împreună cu ceilalți

1   Amintește-ți despre ce ai discutat pe parcursul acestei unități de învățare, pe baza schemei următoare. 

 Discută, în grupul clasei, despre fiecare dintre afirmațiile copiilor.

 Completează schema cu alte cuvinte/expresii pe care le-ai învățat.

Eu sunt o persoană 
unică: sunt diferită  

de ceilalți.

Eu sunt o ființă omenească.  
Mă deosebesc de celelalte ființe, 

pentru că acţionez,  
gândesc, am voinţă  

şi sentimente.

Eu am identitate: 
nume şi prenume, 

data naşterii, sex, cod 
numeric personal 
(CNP), domiciliu,  

cetăţenie.

Eu mă asemăn  
și mă deosebesc de 
ceilalți prin: vârstă, 

înfăţişare, limbă  
vorbită, credinţe, 

obiceiuri, port,  
ocupaţie,  

talente etc.

Primul meu act de 
identitate este cer-
tificatul de naștere.

Eu am o  
dizabilitate,  
dar gândesc,  

acţionez,  
am voinţă, senti-
mente și drepturi 

ca toți ceilalți 
copii.

EU  
ÎMPREUNĂ 

CU  
CEILALȚI!
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2  Citește activităţile enumerate mai jos. 

• se joacă • pilotează un avion • mănâncă • scrie • se bucură

• îşi extrage hrana prin rădăcini • construieşte machete • latră

  Stabilește activităţile specifice persoanelor și cele specifice altor fiinţe (animale/plante). 

 persoane: 

 alte ființe: 

 Identifică activităţile comune tuturor ființelor. 

Activităţi specifice 
altor fiinţeActivităţi 

comune

Activităţi 
specifice numai 

persoanelor

3

Organizaţi în clasă jocul de prezentare în lanţ Doar două cuvinte!
  Fiecare își prezintă colegul sau colega din dreapta sa, formulând o însușire fizică și una referitoare la 

comportament. Prezintă și tu un coleg/o colegă în două cuvinte scrise.

Exemplu
Maria este înaltă și perseverentă.

4  Pe baza schemei de la exercițiul 1, alcătuiește un text format din 5-7 enunțuri. Scrie despre tine, așa 
cum ești tu, o persoană unică, cu pasiuni și calități. Pentru aceasta, vei avea în vedere următoarele 
cerințe:

a.  să te prezinți, menționând cel puțin două calități și două pasiuni;
b.  să explici de ce ești o persoană unică;
c.  să găsești un titlu potrivit;
d.  să scrii corect, încadrându-te în numărul indicat de enunțuri.
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 1 | Test de evaluare. Eu împreună cu ceilalți

1  Citește cu atenție enunțurile. În cazul în care apreciezi că enunțul este adevărat, scrie A (adevărat). 
Dacă apreciezi că enunțul este fals, scrie F (fals).

a. Avionul este o fiinţă pentru că se deplasează. A/F
b. Copilul din scaunul rulant este o persoană. A/F
c. Pisica nu este fiinţă pentru că nu comunică. A/F
d. Toate ființele sunt persoane. A/F
e. Toți copiii sunt ființe omenești. A/F
f. Persoanele cu dizabilități au aceleași drepturi ca orice altă persoană. A/F

2   Completează enunțurile din textul următor, cu 
ajutorul cuvintelor din casetă. 

Familia Ionescu se întoarce din vizita pe care a făcut-o în Spania.
Pentru a călători peste graniţă, bunica și copiii au folosit ca documente de călătorie pașapoartele, iar 

părinţii au folosit  .
În aeronavă, împreună cu ei au călătorit și alte fiinţe, precum  și  . 

Pasagerii din avion erau persoane foarte diferite după  ,  și 
 .

Copiii și-au dat seama repede de pasiunile unora dintre persoane. Aveau cu ei câteva obiecte care le 
exprimau pasiunile, precum  . 

Copiii au observat un pasager cu dizabilităţi  . Ei au fost foarte bucuroși că au 
putut discuta cu băiatul aflat în  . 

Stând de vorbă, și-au descoperit pasiuni comune. Vor ţine legătura și pe viitor. Copiii au înțeles că 
persoanele, chiar dacă se deosebesc, pot avea multe lucruri în comun.

3  Scrie un text format din 5-7 enunțuri, în care să-ți prezinți prietenul/prietena. Vei avea în vedere 
următoarele cerințe:
a. să menționezi cum se numește prietenul tău/prietena ta;
b.  să prezinți câte două calități și două pasiuni ale prietenului tău/prietenei tale;
c. să găsești un titlu potrivit;
d.  să scrii corect, încadrându-te în numărul indicat de enunțuri

• pașapoartele • cărţile de identitate • o pisică
• înfăţișare • port • o vioară • scaunul cu rotile

• vârstă • un căţel • de deplasare • curajos
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 2 | Lecția 1. Seminţele bunătăţii

Descopăr și aplic!

1  Citește textul, apoi răspunde la întrebări.

Fapte bune
după Esop

Pe malul unui pârâiaș, câteva furnici căutau de mâncare. Una dintre ele a alunecat și a căzut în 
apă. Deși s-au străduit, celelalte furnici nu au reușit să o aducă pe mal. Tocmai atunci, la marginea 
pârâului a apărut un porumbel însetat. El a văzut furnicile speriate pe mal și pe surata lor luată 
de ape. Porumbelul a dus repede o crenguţă cu frunze în apropierea furnicii, iar aceasta a reușit 
să se caţăre și să scape cu viaţă, plutind către mal. 

Nu peste mult timp, lângă mușuroiul furnicilor s-a oprit un vânător care voia să vâneze 
porumbei. Văzând ce se întâmplă, furnicile au dat alarma în mușuroi. Ele s-au suit încet pe trupul 
vânătorului de păsări și l-au ciupit de fiecare dată când ţintea spre prietenosul porumbel. Astfel, 
acesta și-a luat zborul fără să fie lovit.
  Ce fapte bune au făcut personajele?

  Atunci când faci o faptă bună, urmărești să primești o recompensă? Ce faci dacă nu primești  
recompensă? 

2   Selectează, dintre poveștile îndrăgite de tine, trei personaje care dovedesc bunătate, generozitate sau 
oferă ajutor celor din jur. Scrie, apoi, numele altor per sonaje care dovedesc răutate faţă de ceilalţi. 



3  Decide dacă, în situaţiile date, cuvintele bun și rău sunt folosite corect. 

a.  „Am ajutat-o pe mama să ude florile, dar am spart un ghiveci. Am fost rău!”

b.  „Pe teren am vrut să arunc cu mingea în Anca, dar am ratat. Nu a păţit nimic. Am fost un coleg bun!”

4   Citește situaţiile reprezentate în 
benzile desenate. Prin ce trăsături se 
caracterizează copiii, în fiecare situaţie?

5   Scrie 2-3 enunțuri în care să explici 
mesajul transmis de fiecare dintre proverbele următoare.

Bine faci, bine găsești.Fapta bună nu așteaptă răsplată.
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 2 | Lecția 2.  Cheile respectului

Descopăr și aplic!

1   Citește povestirea, apoi răspunde la întrebări.

Cine râde la urmă …
după Bucur Milescu

Doi tineri zoreau să ajungă în vârful muntelui. Pe la jumătatea urcușului, ajunseră din urmă 
un bătrân, care urca încet și chibzuit.

— Ce faci, moșule, ţi-o iau melcii înainte! râseră cei doi tineri, trecând în pas vioi pe lângă el. 
Tinerii ajunseră, desigur, cu mult înaintea moșneagului. Dar erau atât de obosiţi, încât nu se 

mai atinseră de merinde.
Cu puţin înaintea asfinţitului, ajunse și moșneagul. Strânse câteva crengi și își clădi un adăpost. 

Aprinse un foc mic, își încălzi cina, mâncă și se culcă.
Toată noaptea plouă cu găleata. Merindele celor doi tineri fură luate de ape, iar ei se treziră 

uzi până la piele. În zori, zăriră coliba moșneagului. Îndată, alergară să se încălzească la foc și să 
ceară de mâncare. 

— Așa mi-aţi ajuns, vitejilor? îi dojeni bătrânul. Nu știaţi că graba strică treaba și cine râde la 
urmă râde mai bine?

 În ce fel și-au arătat băieţii lipsa de consideraţie pentru bătrân, la urcuș?

  Cum s-a purtat bătrânul cu cei doi băieţi? Ce dovedește purtarea acestuia?

 Dacă ai fi fost în locul băieţilor, cum ai fi procedat?

2  Formulează două recomandări pentru cei doi băieţi „viteji”.



3  Găsește, pentru fiecare cheie, cuvinte sau acţiuni care dovedesc respect.

Îmi țin 
promisiunea!

4   Citește benzile desenate, apoi răspunde la întrebări.

• Cum trebuia să procedeze fetiţa? •  Tu cum îți respecţi părinții?
Dar pe tine?

• Tu ştii să asculţi?
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 2 | Lecția 3.  Grădina sincerităţii

Descopăr și aplic!

1   Citește textul, apoi răspunde la întrebări.

Cei doi pădurari şi Zâna 
după Vasile Poenaru

Într-o zi, un tânăr pădurar tăia un copac pe malul unui lac adânc. Din neatenţie, scăpă toporul 
în apă și începu să plângă de supărare. Zâna lacului îl auzi. I se făcu milă de el și ieși la suprafaţa 
apei, ținând un topor de aur în mână:

— Acesta este toporul tău, pădurarule? întrebă ea. 
— Nu, răspunse tânărul uimit.
Zâna coborî din nou și scoase la iveală un topor de argint.
— E acesta cumva?
— Nu, răspunse pădurarul.
A treia oară, zâna ţinea în mână chiar toporul cu pricina.
— Acesta este al tău?
— Da, mulţumesc foarte mult, răspunse fericit bărbatul. 
Zâna se bucură că tânărul este așa de cinstit. De aceea, îi înmână cele trei topoare, spunându-i 

că, de atunci, toate erau ale lui. 
Un alt pădurar auzi povestea. Se gândi s-o păcălească pe zână. Merse lângă lac, își aruncă 

toporul în apă și începu să se vaite. Zâna apăru cu un topor de aur:
— Cunoști această unealtă? întrebă ea. 
— Da, este toporul meu, răspunse pădurarul cel lacom. 
Atunci, zâna se înfurie. Dispăru sub apă și nu mai apăru deloc. Iar pădurarul rămase ţintuit 

pe mal, două săptămâni încheiate. 

 Ce urmare a avut pentru primul pădurar faptul că a fost sincer?

 Ce consecinţe a avut de suportat al doilea pădurar?



2   Explică, în 3-4 propoziţii, de ce trebuie să spunem adevărul.

3  Identifică, în lecturile tale, trei personaje care spun adevărul. Scrie denumirea altor trei personaje  
care mint, păcălesc sau înșală.

4   Citește benzile desenate, apoi răspunde la întrebări.

•  De ce crezi că a minţit băiatul? Cum
ar fi putut să procedeze dacă își
dorea să cumpere ceva și pentru el?

•  De ce crezi că a minţit băiatul?
Ţi s-a întâmplat să minţi ca să eviţi
un lucru care nu-ţi face plăcere?
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• Ai spus vreodată o minciună pentru a nu-l răni pe celălalt? În ce situaţie?

5   Citește începutul întâmplării redate mai jos:

Dragoș i-a spus mamei sale că Liviu i-a distrus bicicleta la întoarcerea de la școală. Mama l-a crezut și a 
mers la părinţii lui Liviu să le spună ce s-a întâmplat. Părinţii lui s-au supărat foarte tare pe Liviu.

 Continuă întâmplarea, încheiată cu vorbele mamei către Dragoș:

— Nu sunt supărată pentru că m-ai minţit. Sunt supărată că, de acum încolo, nu te mai pot crede!
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 2 | Lecția 4.  Feţele curajului

Descopăr și aplic!

1   Citește textul, apoi răspunde la întrebări.

Amintiri despre trecut
Pe covor, lângă fotoliul bunicului, nepoţii au deschis albume îngălbenite de vreme. Bărbaţi și 

femei în costume naţionale zâmbeau din fotografii.
— Bunicule, ne mai povestești despre Marea Adunare de la Alba Iulia, la care a luat parte și 

tatăl domniei tale?
— Dragii bunicului, v-am povestit mai ieri că, la 1 Decembrie 1918, s-a hotărât unirea tuturor 

provinciilor românești într-un singur stat. După mulţi ani de stăpânire străină, românii din toate 
ţinuturile românești s-au întâlnit fericiţi la Alba Iulia. Inima străbunicului vostru sălta de bucurie 
pentru că Transilvania lui natală se întorcea și ea la patria mamă. 

— Bunicule, uite coroana de oţel purtată de Regele Ferdinand!
— Fotografia aceea este de la încoronarea regelui Ferdinand, tot la Alba Iulia. Coroana este din 

oţelul unui tun capturat la Plevna, în 1877. Acolo s-au dat lupte grele. Ostașii români, conduși de 
regele Carol, i-au învins pe turci și au câștigat independenţa ţării. Regele Ferdinand a purtat coroana 
de oţel la încoronare, în semn de respect pentru toţi românii care s-au jertfit de-a lungul vremurilor 
pentru a asigura unitatea naţională! Veţi afla voi mai multe când veţi mai crește!

 Despre ce fapte de vitejie ale înaintașilor povestește bunicul?

  La 1 Decembrie 1918, românii au dovedit îndrăzneală sau curaj? Dar în războiul de la 1877, când țara 
și-a câștigat independența față de Imperiul Otoman?

 Ce eroi ai neamului nostru cunoști?



2   Identifică, în lecturile tale, trei personaje care dau dovadă de curaj și alte trei personaje fricoase, lașe. 
Prezintă faptele acestor personaje.

3   Citește dialogurile. Discută, în grupul clasei, despre situaţiile repre zentate în benzile desenate, apoi 
răspunde la întrebări.

• Fata este fricoasă, ascultătoare, lașă sau prudentă?

• Băiatul este curajos, viteaz, îndrăzneţ sau imprudent?

•  Crezi că fata a avut nevoie de curaj pentru a-i spune mamei adevărul? Ți s-a întâmplat să ai nevoie de
curaj pentru a recunoaște o greșeală?

•  Crezi că Dumitru Prunariu a avut nevoie doar de curaj pentru a zbura în Cosmos?
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 2 | Exersează.  Să fim buni, curajoși, cinstiţi! 

Descopăr și aplic!

1   Citește întâmplările, apoi răspunde la întrebări.

Respectă muntele!
Cinci turiști dornici de aventură au 

pornit pe un traseu interzis din masivul 
Bucegi. Ei au ignorat avertizările de
vreme rea, date de meteorologi. Astfel,
au rămas blocaţi pe Valea Caraiman.

În urma apelului lor la numărul
de urgenţă 112, jandarmii montani
au pornit să îi caute. După mai multe
ore, înfruntând vântul și întunericul,
jandarmii i-au găsit pe turiști obosiţi,
speriaţi și înfriguraţi. Ei i-au coborât în
siguranţă, recomandându-le ca, altă
dată, să respecte muntele.

Ajunși la Bușteni, turiștii au fost
amendaţi pentru că s-au aventurat pe
trasee interzise.

Ajutor pentru 

cei afectaţi de inundaţii

Câţiva copii inimoși nu au rămas

indiferenţi la necazurile vecinilor din

localităţile afectate de inundaţii și viituri.

Cel mai greu încercaţi au fost localnicii

ale căror case au fost inundate, după ce

un dig natural s-a rupt.

Copiii s-au decis să-i sprijine,

organizând o colectă de alimente.

Au anunţat toată comunitatea despre

acţiunea lor și au lipit afișe la biserică și la

magazinele mici din sat.

Astfel, copiii au colectat 500 de

kilograme de alimente neperisabile. Apoi,

au luat legătura cu voluntari care au

distribuit ajutoarele în localităţile afectate.

Toată can  titatea de alimente a ajuns în scurt

timp la cei care aveau nevoie de ele.

 Prin ce trăsături morale se caracterizează copiii din prima întâmplare? 



  Prin ce trăsături morale se caracterizează jandarmii montani? Dar turiștii?

 Ce urmări au avut faptele copiilor? Dar ale voluntarilor?

 Ce urmări au avut faptele jandarmilor? Dar ale turiștilor?

 În ce situaţie se folosește apelul de urgenţă 112?

 Care dintre cele două întâmplări prezintă o situaţie de voluntariat?

2   Stabilește, împreună cu un coleg sau o colegă, morala (învățătura) fiecărei întâmplări. Noteaz-o în 
spațiul de mai jos.

3   Multe profesii presupun curaj și îndrăz neală. 

  Alege trei profesii pentru care, în opinia ta, ai nevoie de foarte mult curaj. Te poți referi la perioada de 
pandemie pe care ai trăit-o. 
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 Ordonează-le pe un podium de premiere.

  Scrie un text scurt în care să justifici prima ta alegere.

4   Identifică situaţiile de voluntariat din imaginile de mai jos. Discută, împreună cu ceilalţi colegi, apoi 
stabiliţi posibile acţiuni de voluntariat în localitatea voastră.

a. b.

c.
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 2 | Exersează.  Să fim buni, curajoși, cinstiţi! 

Descopăr și aplic!

1   Citește textul Spiridușii bucuriei, apoi răspunde la întrebări.

Spiriduşii bucuriei

Este ultima săptămână înaintea vacanţei de iarnă. Sărbătorile se apropie, iar clasa seamănă 
cu un stup de albine. Zumzetul copiilor care lucrează de zor este însoţit de cântec de colinde. 

Un musafir intră în clasă, însoţit de domnul învăţător. 
— Ce coroniţe vesele! apreciază musafirul. 
— Vor împodobi ușile bătrânilor singuri, zise un băiat cu ochi pătrunzători. 
La o masă, câţiva copii creează decoraţiuni pentru bradul de Crăciun. Steluţe, globuri, 

clopoţei prind viaţă în mâinile lor.
— Acestea pentru cine sunt? întreabă musafirul curios.
— Vrem să decorăm bradul de la secţia de pediatrie a spitalului. Vor fi copii acolo și de 

sărbători. Dacă vor fi veseli, se vor însănătoși mai repede, spune încrezătoare o fetiţă.
La altă masă, doi băieţi foarte concentraţi verifică lista de cadouri. 
— Noi verificăm pachetele cu jucării pe care le vom dărui copiilor din familii nevoiașe. 
— Sunteţi grozavi! Cu așa copii generoși, sărbătorile vor poposi în fiecare casă.

  Pentru cine pregăteau copiii daruri de Crăciun? Cum crezi că se vor simţi bătrânii sau copiii nevoiași 
atunci când vor primi darurile? 

  Ce trăsături morale crezi că au copiii care pregăteau cadourile? 

  Cine crezi că i-a vizitat pe copii? Dacă ai fi fost chiar tu musafirul, ce ai fi putut învăţa de la aceștia?



  Ai participat vreodată la o acţiune de caritate? Povestește, în scris, experienţa ta.

2   Printează cubul desfășurat din manualul digital  sau desenează tu unul.

  Completează feţele cubului desfășurat cu câte o trăsătură morală. 

  Confecţionează cubul, unind feţele acestuia. 

  Joacă-te cu un coleg sau o colegă, aruncând cubul, ca pe un zar. 

  Alcătuiește o propoziţie sau spune un proverb, pornind de la cuvântul scris 
pe faţa de deasupra.

Exemplu  Sinceritate
Ca să fii demn de încredere, trebuie să fii sincer. 
Adevărul umblă cu capul spart!

3   Scrie o felicitare de sărbători pentru o persoană pe care o respecți. Sunt persoane pe care nu le 
respecți? Discută cu ceilalți colegi dacă acesta este un lucru bun.

4   Scrie o compunere de 5-7 rânduri despre actele de caritate pe care ai putea să le faci chiar tu.
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 2 | Lecția 5. Zâmbetul modestiei

Descopăr și aplic!

1   Citește poezia, apoi răspunde la întrebări.

Câţi ca voi…
de George Topîrceanu

Sus, pe gardul dinspre vie, 
O găină cenușie 
Şi-un cocoș împintenat
S-au suit și stau la sfat:
— Ia te uită, mă rog ţie,
Cât de sus ne-am înălţat!...

Şi deodată, cu glas mare, 
Începură amândoi
Să cotcodăcească-n soare:
— Nimeni-nu-mai-e-ca-noi!...
Nimeni-nu-mai-e-ca-noi!...

Dar de sus, din corcoduș,
Pitulându-se-ntre foi,
Mititel și jucăuș,
Le-a răspuns un piţigoi:
— Câţi ca voi, câţi ca voi!

  De ce se simt deosebiţi găina și cocoșul?

  Aveau dreptate să creadă că nimeni nu le mai seamănă?

  Ce lecţie le-a dat piţigoiul?



2  Scrie morala poeziei. 

3   Amintește-ţi poveștile: „Fata babei și fata moșneagului”, „Albă-ca-Zăpada și cei șapte pitici”, 
„Cenușăreasa” sau „Motanul-Încălţat”.

  Transcrie pe o coloană personajele care manifestă modestie și, pe altă coloană, personajele lăudăroase, 
îngâmfate.

  Scrie ce urmări a avut comportamentul modest sau lăudăros al personajelor menționate. 

4   Citește benzile desenate, apoi răspunde la întrebări. Precizează ce trăsături îi caracterizează pe copiii 
din fiecare situaţie. 

 îngâmfare   mândrie   modestie   laudă   invidie   încredere

• Dacă îţi faci cunoscute talentele sau abilităţile înseamnă că te lauzi?
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•  Când te lauzi cu ceea ce ai, consideri că ești special? Te poţi remarca și
altfel?

• De ce crezi că a purtat băiatul medalia?

5  Citește proverbele de mai jos. Alege unul dintre proverbe și explică-i înţelesul. Ascultă punctul de 
vedere al celorlalți colegi.

 Lăudăroșii sunt rareori viteji, iar vitejii, rareori lăudăroși.

 Lauda îi face pe oamenii buni și mai buni, iar pe cei răi, și mai răi.
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 2 | Lecția 6. Umbrela încrederii

Descopăr și aplic!

1    Citește textele de mai jos, apoi răspunde la întrebări.

Întotdeauna există o soluţie

Două broscuţe au căzut într-un borcan 
cu smântână. Când au încercat să sară din 
borcan, au realizat că acesta este prea înalt. 
Una dintre broscuţe și-a pierdut încrederea și 
a spus:

— Am obosit, degeaba ne străduim, nu 
vom reuși!

— Nu te lăsa, dă din piciorușe și vom 
reuși! spuse cealaltă broscuţă. 

Aceasta a început să dea din picioare 
cu îndârjire și, după un timp, smântâna s-a 
transformat în unt. Dintr-o săritură, și-a făcut 
vânt și a ieșit din borcan.

 Prin ce se deosebeau cele două broscuţe?

 Ce calităţi a dovedit broscuţa care s-a eliberat?

 Tu te asemeni cu vreuna dintre broscuţe? De ce?



Scorpionul şi broscuţa

Un scorpion a rugat o broscuţă să-l traverseze un râu, pentru că 
nu putea să înoate. Broscuţa nu a cedat la rugămintea scorpionului, 
spunând:

— Cum să te iau în spinare? Dacă mă înţepi? Doar se știe cu ce 
plăcere îţi oferi veninul!

Scorpionul o convinse pe broscuţă că nu are de ce s-o înţepe, 
că astfel s-ar scufunda amândoi. Broscuţa, naivă, l-a luat în spinare.

La jumătatea drumului, scorpionul nu se mai putu stăpâni, iar 
broscuţa simţi cum acul lui o înţeapă, iar veninul îi intră în trup. 

— Cum ai putut face așa ceva? mai apucă să spună broscuţa, scufundându-se încet. 
— Așa-i firea mea: să înţep! spuse scorpionul.

  Ce trăsături a dovedit bros cuţa? Dar scorpionul?

2   Citește benzile desenate, apoi răspunde la întrebări. Formulează recomandări pentru personajele din 
situaţiile date.

• Cine îi poate da încredere fetei? În ce fel?

• Cum poate fi ajutat Luca să aibă mai multă încredere în sine?
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• De ce își manifestă instrumentiștii neîncrederea faţă de fată?

3  Completează o listă cu cinci persoane în care ai încredere. Scrie motivul pentru care le-ai acordat 
încrederea ta.
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 2 | Recapitulare.  Trăsături morale 
ale persoanei

1   Amintește-ți despre ce ai discutat pe 
parcursul acestei unități de învățare, pe 
baza schemei următoare. RESPECT

Sunt politicoasă, 
punctuală, 

corectă.  
Îi prețuiesc  

și am grijă de 
ceilalți, dar  
și de mine.

ÎNCREDERE 

Mă cunosc, 

muncesc, sunt 

perseverentă, 

deci am  

încredere în 

forțele mele.

MODESTIEÎmi cunosc calitățile, de aceea nu sunt îngâmfată și 
lăudăroasă. 

BUNĂTATE
Sunt amabil, 

generos, milos, 
gata să acord 
ajutor. Disting 
bunătatea de 

răutate.

SINCERITATE  

Spun adevărul. 

Aleg să nu mint, 

ci să fiu cinstit,
 

pentru că voi 

avea întotdeauna 

de câștig
at. 

CURAJAm forța să 
înfrunt primejdii 

și greutăți, fără să 

îmi fie frică sau 
să dau dovadă 

de lașitate. Dacă 

nu mă descurc 

singur, cer ajutor.

 Discută, în grupul clasei, despre fiecare dintre trăsăturile morale ale persoanei și 
despre afirmațiile copiilor.

 Alcătuiește alte enunțuri despre cele șase trăsături morale.



2   Citește textul Alege să spui adevărul, din manualul digital .

 Alege trăsăturile morale de care a dat dovadă Alina. 

Respect Bunătate Curaj

SinceritateModestie Încredere

 Explică, într-un enunț, fiecare alegere.

Exemplu: Alina a avut curaj să le povestească părinților întâmplarea.

  Scrie cuvinte cu sens opus pentru fiecare dintre trăsăturile morale de mai sus.

Exemplu: curaj – frică, teamă, lașitate

3   Citește cuvintele istoricului Neagu Djuvara, despre Alexandru Ioan Cuza. Transcrie, pe caiet, cuvintele 
care arată trăsăturile morale ale domnitorului. 

„…Cuza s-a dovedit un domnitor remarcabil. De o bunătate și o cinste rare, în scurta sa domnie de 
șapte ani a făcut în România mari reforme.”

4   Completează proverbele următoare, folosind cuvintele din listă. 

a. Cine se teme de urs nu se duce în pădure după lemne.

b.  După faptă și . 

c. Cine nu  nu e respectat.

d.  La pomul  să nu te duci cu sacul.

e.  Minciuna are picioare scurte, iar o ajunge din urmă.
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1. lăudat

2. adevărul

3. respectă

4. răsplată

5. încrederea
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 2 | Test de evaluare.  Trăsături morale 
ale persoanei

1    Citește cu atenție enunțurile. Asociază fiecare comportament din coloana A cu trăsătura morală 
potrivită, din coloana B.

a.  Colegul de bancă se oferă să te ajute. 1. bunătate

b.  Le spun prietenilor motivul pentru care nu îi însoțesc la plimbare. 2. încredere în sine

c.  Cadrul didactic explică regulile, iar tu asculţi cu atenţie. 3. modestie

d.  O colegă vorbeşte permanent despre lucrurile pe care şi le-a cumpărat. 4. sinceritate

e.  Ţi se pare greu să înveţi limba chineză, dar crezi că vei reuşi. 5. lipsă de respect

f.  Întârzii mereu la întâlnirile cu prietenii. 6. laudă

g.  Eşti campion la ciclism, dar nu vorbeşti tot timpul despre realizarea ta. 7. răutate

8. respect

2    Scrie câte un enunț despre cum îţi manifești respectul faţă de următoarele persoane: actori, părinți, 
vecini, colegi. Formulează un alt enunț decât cel indicat drept exemplu.

Exemplu: Îi aplaud pe actori la finalul spectacolului.

părinţi vecini

colegi actori

3    Pe baza schemei de la exercițiul 1, pag. 43 din manualul tipărit, alcătuiește un text format din  
5-7 enunțuri, despre trăsăturile tale morale. Pentru aceasta, vei avea în vedere următoarele cerințe:
a. să te prezinți pe tine, menționând trei trăsături morale;
b.  să dai exemple de trei situații în care ai dat dovadă de trăsăturile morale menționate;
c. să găseşti un titlu potrivit;
d.  să scrii corect, încadrându-te în numărul indicat de enunțuri.

a cu 1
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 3 | Lecția 1.  Printre oameni și lucruri

Descopăr și aplic!

1   Citește cu atenție textul Pânza, pensula și acuarelele, apoi rezolvă cerințele.

Pânza, pensula şi acuarelele
Marcelei îi place să picteze. Tocmai a finalizat un tablou pe care îl oferă fratelui său, cu ocazia 

zilei de naștere.
— La mulți ani, Mihai! îi spune Marcela băiatului, oferindu-i tabloul.
— Îți mulțumesc! Uau, un peisaj de iarnă!
— Este un tablou inspirat din parcul prin care ne-am plimbat duminică, îi explică Marcela.
— Ai dreptate! Uite derdelușul pe care am alunecat cu sania! Recunosc banca, leagănul și cel 

mai înalt copac din parc!
Băiatul își îmbrățișează sora cu multă bucurie.
— Marcela, ești o pictoriță minunată! 
— Îți mulțumesc! Dar eu nu aș putea face nimic fără lucrurile care mă ajută să pictez. Te-ai 

gândit vreodată că tablourile mele nu ar exista dacă nu aș avea pensule, acuarele sau pânză? 
Vorbele surorii sale l-au pus pe gânduri pe băiat.
— Acum înțeleg de ce le prețuiești atât de mult! 

 Identifică în text materialele care sunt utile Marcelei pentru a picta. 

 Găsește în text alte substantive care denumesc lucruri.

2   Scrie în caiet denumirile lucrurilor de care au nevoie copiii în situațiile ilustrate.

În excursie la munte La ora de educație fizică și sport



3   Numește lucrurile care consideri că au fost necesare pentru conf ec țio narea penarului tău.

4   Explică de ce ai putea avea nevoie de lucrurile ilustrate.

5   Selectează criteriile la care te gândești atunci când cumperi unul dintre obiectele de mai sus. Găsește 
și alte criterii.

  Este frumos.
  Am nevoie de el.
 Nu am nevoie, dar îmi place. 
 Toți colegii mei îl au!

  Poate voi avea nevoie de el!
 Mi-a fost recomandat.
  Este important pentru mine.
  Îl vreau!

6    Citește în rubrica Curiozități ce obiecte au creat inventatorii români. Tu ce obiect ai vrea să inventezi, 
dacă ar fi posibil? De ce?
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 3 | Lecția 2.  Lucrurile preferate

Descopăr și aplic!

1   Citește cu atenție textul Atelierul de jucării, apoi rezolvă cerințele.

Atelierul de jucării
Irina și David vizitează un atelier de jucării. Înăuntru, descoperă o adevărată lume de poveste. 

Personajele preferate îi privesc de pe rafturi. 
Copiii sunt întâmpinați de meșterul Nicolae, un sculptor talentat, care cioplește jucării. 

În mâinile sale dibace, bucățile de lemn se transformă în mașinuțe, avioane sau personaje din 
desene animate și povești.

— E nevoie de multă răbdare, voință și îndemânare! le explică meșterul Nicolae. Trebuie să 
prețuiești uneltele, fără de care nu poți crea nimic.

Apoi le arată lucrurile de care nu se poate despărți: dălțile, ciocanele și cuțitele speciale, din 
lemn și din plastic. 

— Care este jucăria pe care o îndrăgiți cel mai mult? îl întreabă Irina cu sfială.
Ochii meșterului Nicolae se umezesc de emoție.
— Eu le iubesc pe toate. Sunt cel mai fericit atunci când copiii descoperă prieteni de nădejde 

în jucăriile create de mine.

   Identifică în text lucrurile preferate ale meșterului Nicolae.

2   Menționează ce forme geometrice sunt necesare pentru desenarea părților componente ale 
următoarelor jucării:



3   Povestește colegilor tăi despre jucăria preferată. Menționează din ce este confecționată, de ce îți 
place și cum o întreţii.

4    Identifică lucrurile tale preferate, din următoarele categorii:

obiecte de vestimentație rechizite

cărți obiecte din cameră

 jocuri și jucării alte lucruri

 Ordonează pe o scară imaginară obiectele identificate, de sus în jos, începând cu cel mai important.

5   Numește cât mai multe personalități din România sau din alte țări, pe care crezi că le reprezintă 
următoarele lucruri:

6   Povestește colegilor tăi despre lucrurile pe care le colecționezi sau pe care 
ai dori să le colecționezi. Explică alegerea ta.
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 3 | Lecția 3.  Grija pentru lucruri

Descopăr și aplic!

1   Citește cu atenție textul Alegeri între haine, apoi răspunde la întrebări.

Alegeri între haine
după Adina Popescu

Nu-i așa că, atunci când deschideţi dulapul, e liniște și pace, iar hăinuţele stau cuminţi, 
rânduite pe rafturile și pe umerașele lor? Dar să nu vă închipuiţi că este mereu așa! Cum închideţi 
dulapul la loc, pe dată încep discuţiile și certurile, pentru că aici e mare plictiseală de obicei. 
Tricourile, pantalonii, cămășile, șepcile, fustițele și rochițele trebuie să-și ocupe și ele timpul cu 
ceva.

De pildă, săptămâna trecută au avut alegeri pentru a-și desemna un primar al dulapului. 
Aveau nevoie de un primar, deoarece copiii lasă în dulapurile lor o mare dezordine, iar hainele 
îndrăgesc ordinea și disciplina. Le place să fie spălate și călcate, dar, mai ales, să nu se amestece 
unele cu altele. 

 (fragment din „Alegeri din dulap”)

  De ce aveau hainele nevoie de un primar? 

   Ce îndrăgesc hainele?

  Ce nu le place hainelor?

2   Imaginează-ți finalul întâmplării. Ce obiect de îmbrăcăminte crezi că a câștigat alegerile? 
De ce?



3   Dacă hainele din dulapul tău ar vorbi, ce crezi că ți-ar spune? De ce?

4   Menționează, în câte un enunț, cum îngrijești următoarele lucruri personale:

pantaloniicaietul periuța de dințijucăria preferată

5   Identifică lucrurile personale și lucrurile 
comune, corespunzătoare persoanelor din 
imaginea următoare:

 lucruri personale: 

 lucruri comune: 

6   Identifică lucrurile personale de care nu mai ai nevoie, din categoriile:

obiecte de  
îmbrăcăminte

obiecte 
școlare jocuri/jucării alte categorii 

de obiecte

  Ce poți face cu aceste lucruri?

  Găsește per  soa ne care ar avea nevoie de acestea. Do  nează-le!

7   Spune ce poți face cu lucrurile din hârtie, sticlă, metal 
și plastic, pe care nu le mai folosești.

Portofoliul digital al elevului. Fișe editabile și descărcabile | Educație civică pentru clasa a IV-a.
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro



Portofoliul digital al elevului. Fișe editabile și descărcabile | Educație civică pentru clasa a III-a.
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro

Nume și prenume elev: 

1   Recapitulează ce ai discutat pe parcursul acestei unități de învățare, pe baza schemei următoare. 
 Discută, în grupul clasei, despre tipurile de lucruri și despre utilitatea lor. 
 Scrie, în casete, exemple pentru categoriile de lucruri indicate în schemă.

SUNT OBIECTELE 
FĂRĂ VIAȚĂ  
DIN JURUL  
NOSTRU.

POT FI:
• FOLOSITOARE;
• DĂUNĂTOARE.

POT FI:
• CREATE DE OM;

• GĂSITE ÎN NATURĂ.

POT FI:
• PERSONALE;
• COMUNE.

POT FI:
• COLECȚIONATE;

• DONATE.

POT FI:
• NECESARE, DE CARE

AVEM NEVOIE;
• PREFERATE, FĂRĂ A FI

UTILE, ÎN MOD 
OBLIGATORIU.

LUCRURILE

Fișă de lucru | Unitatea 3 | Recapitulare.  Pași prin lumea lucrurilor



2   Scrie câte un enunț în care să menționezi ce fapte bune ai putea face cu lucrurile din imaginea de 
mai jos.

Exemplu: Cu stiloul, voi scrie o scrisoare unui coleg care are nevoie 
de încurajări înainte de concursul de înot.

3   Stabilește, împreună cu unul dintre colegii tăi/colegele tale, care sunt lucrurile preferate ale fiecăruia/
fiecăreia dintre voi. Identificați lucrurile comune preferate. Discutați despre cum le îngrijiți.

Lucrurile preferate 
ale colegului tău/ 

colegei tale
Lucrurile 

comune preferate 

Lucrurile tale 
preferate

4   Citește următoarea situație. 

Este ziua de naștere a Ioanei. Radu, colegul ei, vede cutia de bomboane pe care fata a adus-o la școală. 
Își dorește să mănânce și el câteva bomboane, dar știe că nu poate folosi lucrurile altora.

Cum ar trebui să procedeze? Ajută-l să ia decizia potrivită! 

 Bifează litera corespunzătoare, apoi motivează alegerea ta.

a. Să ia singur bomboane din cutie.

b.  Să aștepte până când Ioana îl servește cu bomboane.

c.  Să renunțe pentru că nu sunt bomboanele lui.
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Nume și prenume elev: 

1    Citește cu atenție enunțurile următoare care prezintă comportamente responsabile în raport cu 
lucrurile tale și cu lucrurile din jurul tău. Dacă enunțul prezintă un comportament corect, încercuiește 
DA. Dacă enunțul prezintă un comportament nepotrivit, încercuiește NU.

a. Îmi fac patul în majoritatea zilelor. DA/NU

b.   Opresc apa de la robinet în timp ce mă spăl pe dinți. DA/NU

c.  Arunc hârtiile pe jos, deoarece coșul de gunoi este plin. DA/NU

d. Îmi curăț ghetele dacă se murdăresc. DA/NU

e.  Arunc șervețelul la coșul de gunoi când sunt în parc. DA/NU

f. Rup florile din parc pentru că îmi plac. DA/NU

g. Opresc televizorul dacă plec din cameră. DA/NU

h.   Iau creionul colegei mele fără să îi cer voie, pentru că al meu nu este ascuțit. DA/NU

2   Observă imaginea. Scrie trei lucruri personale ale băiatului și 
trei lucruri pe care le poate folosi în comun cu alți elevi. 
Exemplu:
• Lucruri personale: cartea
• Lucruri comune: buretele

3  Alcătuiește un text format din 5-7 enunțuri, despre cum ai 
grijă de lucrurile personale. Pentru aceasta, vei avea în vedere următoarele cerințe:

a.  să prezinți cel puțin patru lucruri personale pe care le folosești cel mai des;
b. să explici cum ai grijă de aceste lucruri;
c. să găsești un titlu potrivit;
d.  să scrii corect, încadrându-te în numărul indicat de enunțuri.

Fișă de lucru | Unitatea 3 | Test de evaluare.  Pași prin lumea 
lucrurilor
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 4 | Lecția 1.  Universul animalelor 
și al plantelor

Descopăr și aplic!

1   Privește cu atenție imaginea de mai sus. 

   Identifică ființele vii, clasificându-le în următoarele categorii:

persoane animaleplante

2   Stabilește ce relații există între copiii și animalele din imagine.

  Menționează prin ce se aseamănă și prin ce se deosebesc oamenii față de plante și animale.



3  Scrie pe caiet denumirile cât mai multor animale întâlnite în poveștile preferate. 

  Încearcă să le clasifici în următoarele categorii:

animale domestice

animale sălbatice

4   Prezintă colegilor tăi personajele preferate din desenele animate cunoscute, care fac parte din 
următoarele categorii de animale:

 Toate aceste personaje vorbesc. Sunt ele persoane? De ce?

5  Completează enunțurile cu denumirile plantelor potrivite.

  Fata babei a curățat un  înflorit.

  Bunicul număra florile care cădeau din  .

   Jack s-a urcat pe un vrej de  .

  Scufița-Roșie a adunat  din pădure.
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6  Oamenii, plantele și animalele au nevoie unii de alții. Privește schema următoare și identifică nevoile 
fiecăruia în relație cu ceilalți. Scrie nevoile fetiței în relație cu fiecare dintre plantele și animalele 
ilustrate.

7   Plantele medicinale, precum menta, au un rol foarte important pentru menținerea sănătății oame-
nilor, având însă și alte întrebuințări.

  Identifică alte plante medicinale și menționează pentru ce pot fi utilizate.
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Nume și prenume elev: 

Descopăr și aplic!

1   Citește cu atenție textul, apoi răspunde la întrebări.

Copacul poveştilor
după Vasile Poenaru

Crengile lui viguroase ajungeau la nori, iar trunchiul era foarte gros. Copacii ceilalţi se 
retrăseseră plini de respect. În jurul lui se luminase o largă și veselă poiană, plină de fluturi și flori. 
Fiecare frunză din copac știa și spunea o poveste. Cum vorbeau toate deodată, făceau un zgomot 
continuu. De aceea, oamenii hotărâră să taie uriașul copac de la rădăcină. 

Văzându-i pe oameni, frunzele toate se speriară și amuţiră. Oamenii însă își luară uneltele și 
se puseră pe treabă.

Chiar atunci, o frunzuliţă tânără și isteaţă rupse tăcerea și începu să-și spună povestea. După 
câteva clipe, oamenii lăsară topoarele și începură să asculte. Când frunza aceea termină povestea, 
o alta îi luă locul. Încetul cu încetul, oamenii uitară de hotărârea lor și se așezară în minunata
poiană, pe iarbă, vrăjiţi de frumusețea copacului.

De atunci, fiecare frunză își deapănă, la rândul ei, povestea. De bună seamă, uriașul copac va 
vieţui mereu, pentru că nu se va opri din povestit.

 De ce voiau oamenii să taie copacul?

  De ce s-au răzgândit?

 Ce au înțeles oamenii din poveștile frunzelor?

2   Scrie pe caiet două enunțuri care să arate atitudinea oamenilor față de copac, la începutul și la finalul 
întâmplării.

Fișă de lucru | Unitatea 4 | Lecția 2.  Prețuim plantele!



3   Ce părere ai despre faptul că oamenii taie pădurile? Argumentează răspunsul tău.

4   Observă imaginile, apoi spune ce atitudini ale oamenilor față de plante sunt reprezentate în 
următoarele imagini.

a. b. c. d.

  Compune un text format din 5-7 enunțuri, prin care încerci să îi convingi pe oameni să respecte plantele 
și natura, în general.

5   Andreea iubește plantele. Ea îngrijește atât plantele din ghiveci, cât și pe cele din grădină. În fiecare 
zi vorbește cu ele. 

 Ce atitudine are Andreea față de plante?

 Cum le îngrijește?
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 De ce vorbește fetița cu plantele?

6   Analizează următoarele indicatoare, apoi răspunde cerințelor.

Nu folosiți
bicicleta pe spațiul verde!

Nu rupeți 

florile!
Nu parcați

pe zona verde!

  Ce semnifică acestea?

 De ce crezi că sunt amplasate în parcuri sau în alte locuri verzi?

 Unde pot, totuși, oamenii să staționeze pe spațiul verde?

 Tu cum te comporți în parc?
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Nume și prenume elev: 

Descopăr și aplic!

1   Citește cu atenție textul, apoi răspunde la întrebări.

O întâmplare fericită

Într-o zi, Mara și Diana au zărit o pasăre rănită la marginea drumului. În timp ce fetele se 
uitau îngrijorate la pasăre, mai multe persoane au trecut pe lângă ele. Unele, nepăsătoare, nici nu 
s-au uitat. Altele s-au oprit, dar, lipsite de compasiune, și-au continuat drumul.

– Ce putem face? a întrebat neliniștită Diana.
– O voi chema pe mama, s-a hotărât Mara. Cu siguranță va ști ce să facă.
Mama a luat o cutie de carton și o bucată de pânză. Apoi, a însoțit-o pe Mara. A ridicat

pasărea și, cu multă grijă, a așezat-o în cutie, pe bucata de pânză.
Mircea, un băiat atent la suferința păsării, și-a oferit ajutorul.
– Cred că îi este foame. Eu am mâncare pentru păsări acasă! a spus Mircea.
Băiatul a luat pasărea acasă. A hrănit-o cu multă atenție. Fetele i-au dat apă și i-au îngrijit

rana cu delicatețe. Peste câteva zile, cu toții au fost fericiți când pasărea și-a reluat zborul.

  Cui au cerut fetele ajutor?

  Ce crezi că i se întâmplase păsării?

  Cum au îngrijit copiii pasărea?

 Tu ce ai fi făcut dacă ai fi fost acolo?

Fișă de lucru | Unitatea 4 | Lecția 3.  Respectăm animalele!



 Cum te-ai simțit atunci când ai citit întâmplarea?

2   Alcătuiește un text format din 3-5 enunțuri, pornind de la imaginea 
alăturată. Menționează cum crezi că se simte și ce ar vrea să îți spună pisica.

3   Tu ai un animal de companie? Cum îl îngrijești?

4   Citește următoarele strofe din poezia Am găsit o gărgăriță, de Vasile Poenaru.

Am găsit o gărgăriţă
Pe o floare în stropi de rouă.
O bobiţă-mpodobită,
Punct de ruj cu aripi două.

  Cum își propune copilul să aibă grijă de gărgăriță?

 Ce sentimente îi arată copilul gărgăriței?

 Ce caută, de fapt, copilul?

Vrei să vii la mine-acasă,
Surioara mea să fii?
Te-ngrijesc, te pun la masă,
Îţi spun basme, poezii!
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5   Ce părere ai despre următorul mesaj afișat la intrarea în unele magazine? Este bine să fie permis 
accesul animalelor în orice spațiu?

Nu este permis accesul cu animale!

6   Citește următorul text:

Anca este o fetiță care iubește animalele. De ziua ei își dorește un iepuraș adevărat, pentru că 
îl îndrăgește foarte mult pe Iepurilă, perso najul din desene animate. Mama sa îi povestește despre 
responsa bili  tățile care îi revin și cum trebuie să îngrijească un animal adevărat. După câteva ore, Anca 
se răzgândește și renunță la ideea de a primi un iepuraș adevărat. Se mulțumește cu unul de pluș.

 De ce s-a răzgândit fetița?

  Ce a înțeles din explicațiile mamei sale?

 Transcrie, în spațiul de mai jos, enunțul care exprimă dragostea Ancăi pentru animale.
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Nume și prenume elev: 

1   Amintește-ți despre ce ai discutat pe parcursul acestei unități de învățare, pe baza schemei următoare. 

  Discută, în grupul clasei, despre plante și animale și despre cum trebuie să le îngrijim și să le respectăm. 

 Scrie, în casete, exemple pentru fiecare categorie de plante și animale indicată în schemă.

Plantele și animalele
nu sunt persoane pentru  

că nu vorbesc, nu gândesc 
și nu au voință.

Plantele și animalele
sunt ființe care fac parte 

din mediul
înconjurător.

Animalele
pot fi:

• domestice sau sălbatice;
• de ajutor sau

periculoase.

Animalele
au nevoie de atenție, grijă,  

delicatețe, compasiune, respect 
și iubire.

Plantele 
pot fi:

• cultivate de om sau sălbatice;
• vindecătoare
sau dăunătoare.

Plantele
au nevoie de îngrijire, atenție, 

respect și iubire.

Fișă de lucru | Unitatea 4 | Recapitulare.  Călătorie prin lumea 
animalelor și a plantelor



2   Asociază imaginile cu denumirea sentimentelor manifestate de copii față de animale.

compasiune respect iubiregrijă ură

1.

a.

2.

b.

3.

c.

4.

d. e.

3   Natura reunește animalele și plantele într-un spațiu comun. Uneori, acestea se aseamănă. De exemplu, 
în junglă, un șarpe se confundă ușor cu o liană.

  Grupează cuvintele din casetă, astfel încât să obții denumirea unor plante cu nume de animale.

rochița         coada         ciuboțica         gura
cucului         leului         rândunicii          șoricelului

 Exemplu:  rochița-rândunicii 

  Caută pe internet imagini și informații despre plantele ale căror denumiri tocmai le-ai descoperit. 
Notează-le în spațiul de mai jos.

  Scrie un text format din 3-5 enunțuri, despre una dintre plante. 
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4   Caută, în grila de programe de televiziune, posturi specializate în lumea animalelor și a plantelor. 

Exemplu: Animal Planet

 Scrie denumirea a cel puțin două posturi de televiziune identificate.

 Prezintă, într-un text de 3-5 enunțuri, ce te-a impresionat sau ce ai învățat, urmărind aceste emisiuni.

5   Scrie o întâmplare trăită, văzută sau auzită despre grija față de animale sau plante într-un text de  
3-5 enunțuri. Găsește un titlu potrivit.
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Nume și prenume elev: 

1   Citește cu atenție enunțurile următoare. Bifează litera corespunzătoare variantei corecte de răspuns. 
a.  Cum procedezi atunci când vezi un copil rupând florile din parc?

1. Trec mai departe, fără să îi acord atenție.
2.  Încerc să îi explic că trebuie să protejeze plantele, nu să le rupă.
3.  Le povestesc revoltat colegilor mei ce am văzut.

b.  Ce faci atunci când un coleg îți propune să prinzi o vrăbiuță pe care să o păstrezi într-o colivie?
1. Sunt de acord, pentru că mie îmi plac vrăbiuțele.
2. Sunt de acord să o prind, dar, după două zile, îi dau drumul.
3.  Nu sunt de acord pentru că vrăbiuțele trebuie să trăiască libere.

c.  Părinții te roagă să uzi plantele din grădină când tu vrei să mergi la joacă. Cum procedezi?
1. Mă duc la joacă pentru că prietenii mei mă așteaptă.
2. Ud plantele, apoi plec la joacă.
3. Ud doar florile din ghiveci. Celelalte mai pot aștepta.

d.  Pe strada ta este un câine fără stăpân care uneori devine agresiv cu trecătorii. Cum procedezi?
1.  Le povestesc părinților mei și, împreună, încercăm să-i găsim un adăpost.
2. Arunc cu pietre în el de câte ori agresează pe cineva.
3. Îi dau să mănânce pentru a fi mai puțin agresiv.

2   Completează enunțurile, după model, cu ajutorul cuvintelor potrivite din lista următoare.

apă, hrană, lumină, neglijență, căldură, adăpost, să iubim, îngrijire medicală, să respectăm

a. Plantele au nevoie de apă,  și  .

b. Animalele au nevoie de ,  și  .

c. Este important  și  plantele și animalele.

3   Alcătuiește un text format din 5-7 enunțuri, despre cum protejezi tu mediul înconjurător. Pentru 
aceasta, vei avea în vedere următoarele cerințe:
a.  să prezinți cel puțin patru acțiuni pe care le faci pentru a proteja mediul înconjurător;
b.  să transmiți un mesaj pentru ca și ceilalți oameni să protejeze natura;
c. să găsești un titlu potrivit;
d. să scrii corect, încadrându-te în numărul indicat de enunțuri.

Fișă de lucru | Unitatea 4 | Test de evaluare.  Călătorie prin lumea 
animalelor și a plantelor
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 5 | Lecția 1.  Grupurile din care facem parte

Descopăr și aplic!

1   Privește cu atenție imaginile de mai sus, apoi răspunde la întrebări.

  Ce activități desfășoară copiii?

  Ce crezi că îi unește pe copiii din fiecare grup?

   Care sunt grupurile din care fac parte copiii din imagini?



2   Identifică grupurile din care faci parte. Gândește-te la:

  persoanele alături de care trăiești;

  persoanele alături de care participi la diferite activități;

   pasiunile tale; 

  locurile pe care le frecventezi des.

3  Alege, dintre situațiile de mai jos, pe cele care indică existența unui 
grup. Explică de ce ai făcut aceste alegeri.

  copiii dintr-un cor;

  oamenii dintr-o piață;

  copiii din echipa de fotbal;

  elevii de la cercul de pictură;

  copiii care se joacă împreună;

  persoanele care merg pe stradă.

4   Citește textul următor. Urmărește cuvintele subliniate și scrie pe caiet grupurile din care face parte 
copilul.

Octav este elev. În fiecare zi, după cursuri, se oprește la bunica lui pentru a-i povesti ce s-a mai întâmplat. 
După ce își rezolvă temele, merge la antrenamentul de baschet. Apoi se întâlnește cu partenerii săi de joacă, 
pentru o tură cu bicicletele. În seara aceasta merge la ziua de naștere a prietenului său.
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5   Tu ai prieteni? Scrie un scurt text menționând când, unde, de ce v-ați împrietenit și care sunt 
preocupările voastre comune.

6  Imaginează-ți că de 1 Mai te afli, alături de familia lărgită, la un picnic, într-un loc special amenajat 
din pădure. 

  Care sunt activitățile la care veți participa împreună? 

  Cum procedați la finalul zilei, pentru a păstra curat locul în pădure?

7   Amintește-ți trăsăturile morale despre care ai învățat în a doua unitate de învățare. Bifează () 
din lista de mai jos caracteristicile membrilor grupului de prieteni din care faci parte. Adaugă alte 
caracteristici.

 Ne ajutăm la nevoie.

 Ne încurajăm.

 Ne respectăm. 

 Ne ironizăm.

 Ne cerem sfatul. 

 Suntem sinceri. 

  Ne laudăm chiar și atunci când greșim.

 …

8   Alcătuiește un text format din 5-7 enunțuri despre familia ta, respectând următorul plan de idei:
  Numește membrii familiei.
   Scrie câteva lucruri interesante despre fiecare.
   Menționează activitățile preferate de către toți membrii familiei tale, muzica, mâncarea sau sporturile 

preferate.
   Nu uita să menționezi care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ai învățat în cadrul familiei.
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1   Citește cu atenție textul, apoi răspunde la întrebări.

Colaborare sau competiție?

Răzvan, Matei, Cristian și Sorin practică înotul la clubul sportiv din oraș. Ei fac parte din 
echipa care va reprezenta clubul la o competiție națională ce va avea loc peste o lună. În fiecare 
zi, se întâlnesc la ora 16.00, pentru a începe antrenamentele. Astăzi, Sorin nu a sosit la timp.

— Tu înoți mai bine decât mine, Răzvan, îi spune Matei colegului său de echipă. Sigur vei 
câștiga un loc pe podium.

— Noi toți avem șanse egale. Trebuie doar să te străduiești mai mult și vei putea câștiga și tu, 
îi răspunde Răzvan.

Apare și Sorin, care, sărind în apă, îi stropește pe cei doi colegi. Începe să înoate, fără să își 
ceară scuze.

— Ce caută și el aici? întrebă Sorin, arătând spre Cristian, care se apropia de bazin sprijinindu-
se de un alt coleg.

Băiatul se accidentase și se deplasa cu dificultate. 
— Avem foarte mare nevoie de Cristian. Este cel mai bun înotător, spune Răzvan. 
— Trebuie să-l ajutăm să se antreneze pentru a se recupera până la competiția națională, 

completează Matei.
— De ce trebuie? Dacă el nu participă, aș putea ocupa eu locul întâi, spune supărat Sorin.

  Din ce grup fac parte copiii?

  Ce părere ai despre atitudinea lui Sorin, a lui Matei și a lui Răzvan?

  Consideri că băieții pot colabora, deși se vor afla în competiție?

2  Prezintă colegilor din clasă tipurile de relații care se stabilesc în cadrul grupului tău de prieteni, după 
ce ai notat ideile principale pe rândurile următoare.

Fișă de lucru | Unitatea 5 | Lecția 2.  Colaborăm, ne respectăm, reușim!



3   Găsește grupuri de personaje, din povești sau desene animate, între care se manifestă relații de cola-
borare, competiție sau conflict. Notează câteva exemple în spațiul de mai jos.

4   Identifică tipul de relație care crezi că se stabilește între copiii din 
imagine. 

  Există astfel de relații în cadrul grupului de colegi din clasa ta? 

5  Scrie pe rândurile de mai jos despre tipurile de relații sugerate de proverbele următoare:

Prietenul la nevoie se cunoaște. Violența este arma celor slabi.

Conflictul nu este negativ, el pur și simplu trebuie rezolvat.

6  Menționează în care dintre următoarele două situații există o competiție corectă. Argumentează 
răspunsul tău.

a.  Irina a primit calificativul foarte bine la un test pe care l-a rezolvat singură.

b.   Marina a primit calificativul foarte bine la un test pe care l-a rezolvat după ce s-a inspirat din testul
colegei de bancă.

Portofoliul digital al elevului. Fișe editabile și descărcabile | Educație civică pentru clasa a IV-a.
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro

 Mi-e tare greu să 
ajung la bibliotecă!

 Nu-ți face griji! 
Te conduc eu!
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1   Citește cu atenție textul În tabără, apoi răspunde la întrebări.

În tabără

Vacanța de vară se apropie. Elevii clasei a III-a se pregătesc să meargă în tabără la mare. Copiii 
sunt nerăbdători să afle cât mai multe detalii despre programul taberei. Doamna învățătoare 
citește o serie de reguli care trebuie respectate, apoi le oferă explicații:

— Va fi un program foarte interesant. Veți putea merge la plajă, în parcul acvatic și veți 
avea posibilitatea să participați la jocurile organizate pe plajă. De asemenea, veți putea vizita 
Delfinariul și alte locuri interesante din orașul Constanța. Vom organiza concursuri, vom cânta și 
va fi multă voie bună.

— Cred că va fi foarte interesant! se bucură Ioana.
Doamna învățătoare continuă:
— E bine să știți că va trebui să vă faceți singuri paturile, să faceți curat în cameră și să 

respectați toate regulile.
— Câte ore pe zi putem sta la plajă?
— Programul de plajă va fi cuprins între orele 9.30 și 11.00, apoi între 16.30 și 18.00.
— Eu aș vrea să stau mai mult! comentează Alin.
— Este indicat să ne expunem la soare doar între anumite ore. 

 Ce reguli vor respecta copiii în tabără?

 Ce drepturi și îndatoriri au participanții la tabără?

2   Stabilește consecințele încălcării regulilor impuse elevilor din tabără. Scrie două motive pentru care 
este important să respecți regulile.

Fișă de lucru | Unitatea 5 | Lecția 3.  Drepturi și îndatoriri 
în cadrul grupului



3   Scrie drepturile și îndatoririle, pe care le ai în cadrul familiei tale.

Am dreptul… Am datoria…

     Să fiu respectat.
     Să locuiesc într-o

casă curată.
     …

     Să îi respect pe ceilalți.
     Să particip la activități

de curățenie.
     …

4   Articolul 28 din Convenția cu privire la drepturile copilului menționează faptul că „Toți copiii au  
dreptul la educație”. 

  Scrie 3-5 reguli pe care trebuie să le respecte elevii atunci când participă la activități de învățare on-line.

5   Stabilește drepturile și îndatoririle pe care le au copiii în situațiile următoare:

La cursuri de dans La teatruLa bibliotecă
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1   Recapitulează ce ai discutat pe parcursul acestei unități de învățare, cu ajutorul schemei următoare. 
  Discută, împreună cu ceilalți colegi, despre grupurile din care faceți parte și despre regulile pe care le 

respectați în cadrul grupurilor.
 Scrie, în spațiul de mai jos, drepturile și îndatoririle pe care le aveți în cadrul diferitelor grupuri.

GRUPUL este o mulțime de per-
soane care urmăresc același scop 
și care au interese, pasiuni, nevoi 

și preocupări comune.

GRUPURILE 
din care facem parte sunt diferite:  

familia, grupul de prieteni, grupul de 
joacă, grupul de învățare etc.

 RELAȚIILE DINTRE  
MEMBRII UNUI GRUP pot fi de: colab-

orare, competiție, conflict etc.

 MEMBRII UNUI GRUP  
trebuie să dea dovadă de: sinceri tate, 

încredere, punctualitate,  
compasiune etc.

REGULILE trebuie să 
fie respectate de toți 

membrii grupului.

Toți membrii unui  
grup au DREPTURI ȘI 

ÎNDATORIRI. 
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2   Observă imaginile care prezintă grupurile din care fac parte copiii. Scrie denumirea grupului 
corespunzător fiecărei imagini.

a. Grupul de prieteni b. ______________ c. _______________

3   Observă imaginile, apoi scrie în caiet:

a. denumirea grupului din care fac parte copiii;

b. trei reguli pe care le respectă copiii în perioada pandemiei;

c. un drept și o îndatorire pe care le au copiii în cadrul grupului.

4   Participă la jocuri de rol alături de colegii tăi/colegele tale, în care să prezentați relațiile dintre voi. 
Formați echipe de câte 5-6 copii, apoi alegeți una dintre cele trei tipuri de relații. Stabiliți împreună 
detaliile scenetei pe care o veți interpreta. Lăsați colegilor posibilitatea de a identifica tipul de relație 
pe care l-ați interpretat.

a. relații de colaborare b. relații de competiție c. relații de conflict

 Scrie ce ți-a plăcut mai mult, participând la acest joc de rol.
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Nume și prenume elev: 

1  Citește cu atenție enunțurile următoare referitoare la relațiile pe care le ai în grupul familiei. Dacă 
enunțul prezintă un comportament potrivit în cadrul grupului, atunci răspunde DA. Dacă enunțul 
prezintă un comportament nepotrivit în cadrul grupului, atunci răspunde NU.
În cadrul grupului familiei, este important:

a. să vă respectați. DA/NU
b. să vă ajutați cu lucruri simple. DA/NU
c. să încălcați regulile casei. DA/NU
d. să vă povestiți ce ați făcut în timpul zilei. DA/NU
e. să vă cereți tot timpul favoruri. DA/NU
f. să vă adresați nepoliticos unii altora. DA/NU
g. să vă întrebați cum vă simțiți atunci când suferiți. DA/NU
h. să vă zâmbiți în fiecare zi. DA/NU
i. să vă mințiți. DA/NU
j. să vă ironizați. DA/NU
k. să vă cereți sfatul. DA/NU
l. să vă încurajați să faceți fapte bune. DA/NU

2   Observă ilustrația cu atenție, apoi răspunde la întrebări.

a. Unde se joacă copiii?
Exemplu: Copiii se joacă în parc.

b. Din ce grup fac parte copiii?

c.  Ce relație crezi că există între copii?

Fișă de lucru | Unitatea 5 | Test de evaluare.  Reușim împreună!
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d.  Ce îndatorire au copiii la locul de joacă?

3   Alcătuiește un text format din 5-7 enunțuri, despre un grup din care faci tu parte. Poate fi familia, 
grupul de colegi sau de prieteni etc. Pentru aceasta, vei avea în vedere următoarele cerințe:
a. să prezinți denumirea grupului din care faci parte;
b.  să menționezi ce relații sunt între voi, ce drepturi și ce responsabilități aveți;
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Nume și prenume elev: 

Omul trăiește printre oameni, în armonie cu mediul înconjurător. Oamenii au nevoie unii de ceilalți 
pentru a supraviețui. Ei se diferențiază de celelalte ființe prin gândire, voință, sentimente și emoții.

Omul este o ființă unică. El trăiește alături de alte persoane, plante și animale, făcând parte din mai multe 
grupuri în același timp.

Orice persoană are o identitate. Datele personale sunt înscrise în documente de identitate, precum: certificat 
de naștere, carte de identitate sau pașaport.

Oamenii se diferențiază unii de alții în funcție de mai multe aspecte. Unele persoane au nevoi speciale, ca 
urmare a unor dizabilități. Nu există două persoane identice, dar toate se bucură de aceleași drepturi.

Între oameni există nenumărate relații: colaborare, competiție sau conflict. Este important ca oamenii să 
se ajute, să se sprijine și să se încurajeze reciproc, să dea dovadă de bunătate, sinceritate, curaj, modestie, 
încredere și respect.

În fiecare an, la 5 iunie, se sărbătorește Ziua Mondială a Mediului, cu scopul de a atrage atenția asupra 
importanței protejării mediului înconjurător.

Ziua Mondială a Oceanelor este sărbătorită, în fiecare an, la 8 iunie. Aceasta are rolul de a reaminti influ-
ența pe care o au oceanele lumii asupra planetei și a speciei umane.

Plantele și animalele fac parte din mediul înconjurător. Oamenii au obligația de a respecta și proteja mediul, 
de a lupta împotriva poluării și de a reduce consumul de resurse naturale.

Fișă de lucru | Unitatea 5 | Recapitulare finală (I).  Am învățat la orele  
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1   Amintește-ți ce ai învățat în clasa a III-a la orele de Educație civică, pe baza textelor de pe pagina 
anterioară.

2   Privește cu atenție imaginea din stânga paginii, apoi răspunde la întrebări.

  Care dintre persoanele din imagine ai putea fi tu? Dar un membru al familiei tale? De ce?

  Care sunt activitățile pe care le desfășoară persoanele din imagine?

  Care sunt lucrurile prezentate în imagine? Dar plantele și animalele?

  Ce grupuri identifici?

3   Alege o persoană din imaginea din stânga paginii. Imaginează-ți fișa acesteia, menționând datele care 
consideri că sunt specificate în documentele sale de identitate (numele, prenumele, data nașterii), 
dar și alte detalii semnificative (înălțimea, greutatea, culoarea ochilor, a părului, pasiuni sau alte date).
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4   Stabilește asemănările și deosebirile dintre persoanele din imagine. După ce criterii putem deosebi 
oamenii?

5   Identifică relațiile existente între persoanele din imagine. Stabilește cine ajută și cine are nevoie de 
ajutor. Menționează trăsăturile morale ale per soanelor care oferă ajutor.

6   Cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, se pot organiza o serie de manifestări precum cele reprezentate 
în imaginile de mai jos:

a. Parada bicicliștilor b. Colectarea deșeurilor c. Plantare de copaci

 Scrie alte exemple prin care oamenii pot avea grijă de mediul înconjurător.
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  Alcătuiește un scurt text intitulat Împreună pentru un mediu curat, despre ce poți face, împreună cu 
prietenii, colegii sau familia ta, pentru a proteja mediul înconjurător.

7   Animalele marine necesită aceeași atenție din partea oamenilor precum cele terestre. Identifică 
animalele din imagini. Ce alte animale marine cunoști?

a. b. c. d.

8  Alcătuiește o ghicitoare sau un catren (strofă formată din patru versuri) despre animalul preferat.
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Nume și prenume elev: 

Un proverb românesc spune că Fapta bună laudă omul.  
Cu alte cuvinte, faptele reprezintă oglinda fiecărei persoane.  
De multe ori, oamenii fac fapte bune atunci când oferă un zâmbet sau 
un sfat la momentul potrivit. Gesturile mici pot reprezenta fapte mari 
care nu așteaptă răsplată.

a. b. c.

1   Privește cu atenție imaginile de mai sus.

 Scrie faptele bune pe care le fac copiii din imaginile de mai sus, în cadrul grupului de colegi. 

 Descrie, pe scurt, fiecare faptă, însoțită de trăsăturile morale ale persoanei respective. 

Fișă de lucru | Unitatea 5 | Recapitulare finală (II).  Am învățat la orele 
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 Scrie drepturile și îndatoririle pe care le au copiii în cadrul grupurilor indicate în imagini.

2   Identifică faptele bune pe care le fac copiii din imaginile următoare, în cadrul grupului de prieteni, 
apoi scrie-le pe spațiul următor..

a. b. c.

3   Scrie ce meserii ar trebui să practice persoanele la care pot apela oamenii aflați în următoarele situații:

3. Persoane care vor să se
deplaseze cu autobuzul

4. Persoane care vor
 să-și construiască o casă

1. Elevi care doresc să învețe 2. Persoane care sunt bolnave

5. Animal care este rănit 6. Copii care vor să practice un sport
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4   Identifică faptele bune pe care le fac persoanele din imaginile următoare, în familie.

a. b. c.

d. e.

  Alcătuiește câte o propoziție despre fiecare situație ilustrată.

 Scrie trăsăturile morale ale persoanelor din imagini.

  Completează seria faptelor bune pe care le faci în familie. Scrie cel puțin un exemplu.
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Nume și prenume elev: 

1  Ai învățat că este important să respecți persoanele diferite de tine. Citește cu atenție situațiile 
următoare. Bifează litera corespunzătoare variantei de răspuns pe care o consideri potrivită pentru 
întrebările de mai jos.

a. În clasa ta s-a înscris un băiat care are un picior mai scurt.

Cum procedezi atunci când copiii îi găsesc tot felul de porecle?

1. Îl strig cu aceeași poreclă și eu, ca și colegii mei.

2.  Le spun colegilor să înceteze și să se gândească la ce simte băiatul.

3. Inventez și eu porecle pentru colegii mei.

b.  Participi la un concurs de alergări și pierzi locul întâi, pe care îl ocupă o fată. Cum procedezi la premiere?

1. O feliciţi pentru reușita ei.

2. Nu dai mâna cu o fată.

3.  Îi spui că sigur a luat startul mai devreme, altfel nu putea să câștige.

c.  Lângă tine, în autobuz, s-a așezat o persoană îmbrăcată sărăcăcios. Cum procedezi?

1.  Mă ridic de lângă ea și stau în picioare până cobor din autobuz.

2. Îi spun să se îmbrace cu haine mai noi.

3. Rămân așezat/așezată pe scaun.

2  Observă cu atenție imaginea alăturată, apoi rezolvă cerințele.

a.  Numește o categorie de persoane, alta decât cea oferită ca
exemplu.

Exemplu: domnul profesor 

b. Numește două lucruri personale ale băiatului cu ochelari.

c. Scrie două lucruri comune ale elevilor.

d. Scrie cum se numește grupul din care fac parte copiii.

Fișă de lucru | Unitatea 5 | Test de evaluare finală.  Am învățat la orele 
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e.  Notează două reguli pe care copiii trebuie să le respecte la școală.

3  Alcătuiește un text format din 5-7 propoziții, în care să prezinți trei lucruri interesante pe care le-ai 
învățat pe parcursul clasei a III-a. Pentru aceasta, vei respecta următoarele cerințe:

a. să scrii care sunt cele trei lucruri pe care le-ai învățat;

b.  să menționezi cum te-au ajutat aceste lucruri să fii o persoană mai bună;

c. să găsești un titlu potrivit;

d.  să scrii corect, respectând semnele de punctuație.
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