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Cuprins

Fișă de lucru | Recapitulare inițială (I) | Din nou la școală
Fișă de lucru | Recapitulare inițială (II) |  Din nou la școală
Fișă de lucru | Test de evaluare inițială | Din nou la școală

Unitatea 1     Fișă de lucru | Lecția 1 |  Acasă, în localitatea mea. Localitatea și domiciliul
Fișă de lucru | Lecția 2 |    Festivalul tradițiilor locale. Tradiții locale
Fișă de lucru | Lecția 3 |  Să vorbim despre ţara mea! Țara natală și țara în care locuim
Fișă de lucru | Lecția 4 |  Simbolurile țării mele. Însemnele țării
Fișă de lucru | Lecția 5 |  Din dragoste pentru țara mea. Dragostea față de țară
Fișă de lucru | Lecția 6 |  România, printre stelele Uniunii Europene. România, membră a Uniunii Europene
Fișă de lucru | Lecția7 |  Călătorie printre simbolurile Uniunii Europene. Însemnele Uniunii Europene
Fișă de lucru | Recapitulare |  Locuri în care mă simt acasă
Fișă de lucru | Test de evaluare |  Locuri în care mă simt acasă

Unitatea 2     Fișă de lucru | Lecția 1 |  Și copiii au drepturi! Despre Convenția cu privire la drepturile copilului
Fișă de lucru | Lecția 2 |  Cine îmi apără drepturile? Despre respectarea și încălcarea drepturilor
Fișă de lucru | Lecția 3 |  Am drepturi și responsabilități! Despre drepturi și responsabilități
Fișă de lucru | Recapitulare |  Albumul cu drepturi și responsabilități
Fișă de lucru | Test de evaluare |  Albumul cu drepturi și responsabilități

Unitatea 3     Fișă de lucru | Lecția 1 |  Învață să faci bine! Valori morale – binele
Fișă de lucru | Lecția 2 |  Ce aduce solidaritatea? Valori morale – solidaritatea
Fișă de lucru | Lecția 3 |  Ce înseamnă să fii cinstit? Valori morale – cinstea
Fișă de lucru | Lecția 4 |  Altruism contra egoism Valori morale – altruismul
Fișă de lucru | Lecția 5 |  Fețele respectulu Valori morale – respectul
Fișă de lucru | Lecția 6 |  Sunt o persoană responsabilă? Valori morale – responsabilitatea
Fișă de lucru | Lecția 7 |  Normele morale fac parte din viața ta. Normele morale
Fișă de lucru | Lecția 8 |  De ce avem nevoie de norme morale? Despre respectarea normelor morale
Fișă de lucru | Recapitulare | Valorile și normele morale în care cred
Fișă de lucru | Test de evaluare |  Valorile și normele morale în care cred

Unitatea 4     Fișă de lucru | Lecția 1 |  Cum mă comport zi de zi? Viața moral-civică
Fișă de lucru | Lecția 2 |  Pentru că mie îmi pasă! Comportamente prosociale
Fișă de lucru | Lecția 3 |  Furtuna comportamentelor antisociale. Comportamente antisociale
Fișă de lucru | Lecția 4 |  Schimbarea începe cu mine! Despre schimbarea comportamentelor
Fișă de lucru | Recapitulare |  În direct… Comportamente moral-civice
Fișă de lucru | Test de evaluare |  În direct… Comportamente moral-civice

Unitatea 5     Fișă de lucru | Recapitulare finală (I) |  Mai aproape de Educația civică
Fișă de lucru | Recapitulare finală (II) |  Mai aproape de Educația civică
Fișă de lucru | Test de evaluare finală |  Mai aproape de Educația civică
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Recapitulare inițială I | Din nou la școală

Îmi amintesc!

1   Scrie un scurt text în care să prezinți cum ai petrecut vacanța de vară. 
Folosește în prezentarea ta cuvinte care exprimă:

Vacanța  
de vară

trei acțiuni

 două  
calități două  

nume

trei culori

2   Te-ai schimbat în ultimul an? Completează propriul 
formular de identitate. Notează în formular cinci  
elemente care îţi dau identitate: nume, calități fizice  
și morale, data nașterii, prieteni, pasiuni,  
un simbol, o dorință etc. Inserează imaginea în spațiul alăturat

prietenoasă

25 aprilie25 aprilie

ochi verzi

balerinăClara

3   Completează, pentru cinci litere alese de tine, numele și calitățile personajelor îndrăgite din cărți, 
desene animate sau filme.
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4   Alege o persoană alături de care ai petrecut mai mult timp pe parcursul clasei a III-a sau în vacanța de 
vară. Scrie două trăsături morale ale acelei persoane și un lucru bun pe care l-ai învăţat de la aceasta.

 BUNĂTATE  CURAJ 

 ÎNCREDERE 

 MODESTIE 

 SINCERITATE 
 RESPECT 

5   Scrie trei fapte bune pe care le-ai făcut sau la care ai asistat pe parcursul vacanței de vară. Precizează 
cine sunt autorii acestor fapte.

Am donat o parte dintre jucăriile 
mele unei familii cu mai mulți copii.
Am îngrijit cu multă atenție și 
dragoste o pasăre rănită. 

6   Vacanța a fost prilej de întâlnire cu persoane care au atitudini diferite. Diferențiază, în ilustrațiile 
următoare, persoanele politicoase de cele care nu se comportă adecvat.

a. b. c.

Imaginea Persoane politicoase Persoane nepoliticoase

a
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7   Formulează cel puțin două recomandări despre ce înseamnă să fii politicos/politicoasă în fiecare  
dintre situaţiile date. Inspiră-te atât din propria experiență, cât și din sfaturile primite de la persoa-
nele pe care le admiri.

acasă

 pe 
stradă

în mediul 
online

în grupul 
de prieteni

în excursie

la bunici

la 
masă

în 
vizită

8   Descrie un obiect despre care crezi că 
te-a reprezentat cel mai bine în vacan-
ța de vară. Alcătuiește un text format 
din 5-7 enunțuri, pe baza întrebărilor 
următoare.

 Din ce este confecţionat?  Este util? 
 De ce îţi place?  De ce te reprezintă?   

 Cum îl întreţii?
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Recapitulare inițială II | Din nou la școală

Îmi amintesc!

1   Anul trecut ai descoperit că oamenii sunt diferiți din multe 
puncte de vedere, inclusiv în ceea ce privește modalitatea în 
care se deplasează. Ce adaptări pentru persoanele cu dizabi-
lități ai identificat în școală sau în vecinătatea ei? Bifează () 
casetele corespunzătoare.

 rampă de acces în şcoală
 semafoare cu semnale sonore
 toalete speciale
 bibliotecă amplasată la parter
 altele. Scrie-le pe acest rând! 

S-a schimbat ceva în cursul verii?

 Cine ar trebui să acorde atenție acestor lucruri?

  Tu cum poți sprijini activitățile colegilor cu dizabilități?

2   Dă viață lucrurilor! Desenează un obiect și inserează-l în caseta alăturată. Scrie mesajul pe care acesta 
ar dori să-l transmită elevilor.

3   Participă și tu la păstrarea sănătății oamenilor! Scrie trei mesaje pentru a atrage atenția asupra 
necesității păstrării unei igiene corecte pentru a elimina îmbolnăvirile cu virusul SARS-CoV-2.

Folosește-mă!

Spală-ți mâinile  
cel puțin 20 de secunde!
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4   Scrie trei comportamente necesare pentru a proteja 
mediul înconjurător.

5   Prezintă trei responsabilități preferate pe care le ai în clasa ta și ce trebuie să faci pentru a-ți îndeplini 
aceste responsabilități.

6  Prezintă trei responsabilități pe care le ai în comunitatea ta și modul în care reușești să le faci față.

7   Amintește-ți, din clasa a III-a, zece dintre cele mai importante reguli/idei din Codul de conduită al 
clasei tale. Reformulează regulile sau adaugă altele noi, inspirându-te din ilustrațiile de la pagina 15 a 
manualului de Educație civică.

Colectează selectiv obiectele 
din hârtie, sticlă, metal și plastic!
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8   Scrie trei obiective pe care îți propui să le realizezi în acest an școlar. La sfârșitul anului școlar, verifică 
în ce măsură ai realizat ceea ce ți-ai propus. Scrie-le ca și când ai completa piesele unui puzzle.

1

2

3

9   Transmite, la început de an școlar, un mesaj pozitiv colegilor, profesorilor sau părinților tăi, prin 
continuarea unuia dintre enunțurile de mai jos.

Noi suntem … Priviți …

Dăruiți … Știu …

Ai încredere … Spune …

Vino … Eu …
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Test de evaluare inițială | Din nou la școală

1   Ești un cetățean responsabil în raport cu mediul înconjurător? Citește cu atenție fiecare dintre 
enunțurile de mai jos. În cazul în care ești de acord cu afirmația, scrie DA. Dacă nu ești de acord cu 
afirmația, scrie NU.

a. Dacă adun mai multă hârtie, o duc la un centru de colectare pentru a fi reciclată.

b.  Când colectez gunoiul, amestec resturile de hârtie cu cele de plastic şi cu resturile menajere.

c. Când sunt în pădure, dau foc crengilor uscate.

d. După ce merg la un picnic cu prietenii mei, adun toate resturile şi le pun în coşul de gunoi.

e. Nu plantez copaci, pentru că oricum se vor usca.

f.  Dacă un coleg intenționează să adune flori din parc, îl atenționez că
nu este corect ce vrea să facă.

g. Trec indiferent pe lângă nişte copii care rup crengile unui copac.

h.  Când mă grăbesc, arunc şervețelul la întâmplare, dacă nu găsesc un coş de gunoi.

i. În timpul verii, dacă nu plouă, ud plantele din grădină.

j.   Închid televizorul atunci când plec din cameră.

k.  Plantez copaci pentru un mediu mai curat.

2   Observă ilustrațiile de la pagina 17 a manualului de Educație civică. Formulează, după model, enun-
țuri care să evidențieze faptele bune ale persoanelor din ilustrații.

3   Scrie un text format din 5-7 enunțuri în care să prezinți de ce consideri că ești o persoană responsa-
bilă. Pentru aceasta, vei avea în vedere următoarele cerințe:

a.  să menționezi cel puțin trei fapte bune pe care le faci;
b.  să precizezi cel puțin trei trăsături morale care te reprezintă (exemplu: sinceritate, respect, bunătate,

modestie etc.);
c.  să te încadrezi în numărul de enunțuri indicat;
d.  să găseşti un titlu potrivit;
e.  să scrii corect, respectând semnele de punctuație.
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 1 | Lecția 1. Acasă, în localitatea mea

Descopăr!

1  Observă imaginile, apoi citește textul următor.

Amintiri din satul natal

Bună! Mă numesc Ilinca și mă bucur că acum sunt colega 
voastră. Până de curând am locuit în satul Livada, din județul 
Sibiu, pe strada Duzilor, numărul 7. După cum probabil v-ați 
dat seama, în satul meu sunt multe dealuri cu livezi bogate, pe 
care le-am străbătut an de an, cu mare bucurie.

Deși satul nu este mare precum un oraș, totuși multe 
lucruri plăcute și interesante puteam face acolo împreună cu 
prietenii mei. 

În centrul localității se află un parc și un teren de sport 
unde jucam tenis sau volei. Lângă parc găsești Brutăria lui nea 
Mitică, de unde cumpăram plăcinte calde și suc natural de 
mere. De două ori pe săptămână, mergeam la Centrul Cultural 
din comună. Acolo, participam la repetiții împreună cu 
orchestra de muzică populară din care făceam parte. În zilele 
calde de vară, mă furișam la umbra copacilor și citeam sau 
pictam. Noi, copiii, eram foarte fericiți toamna, când culorile 
galben-ruginii ale dealurilor se amestecau cu mirosul de fructe 
proaspăt culese. 

La noi în sat sunt oameni foarte buni, care zâmbesc tot 
timpul și se ajută unii pe ceilalți. Îmi va fi tare dor de prietenii și 
colegii mei!

Acum m-am mutat în orașul vostru împreună cu familia 
mea. Am un nou domiciliu, la bloc. Sunt impresionată de 
bulevardele largi, clădirile înalte, muzeele și magazinele 
numeroase. 

Îmi doresc foarte mult ca, în scurt timp, să mă simt aici 
acasă, la fel cum mă simțeam în satul meu!

2   Completează casetele, pe baza textului, cu aspectele 
menționate în schema următoare:

Emoțiile trăite

Domiciliul 
anterior

Dorința 
exprimată

Impresiile 
despre oraș 

Activitățile 
preferate din sat

Domiciliul 
actual

ILINCA

a.

b.
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3   Identifică asemănările şi diferenţele dintre sate și orașe, pe baza textului și a ilustrațiilor de pe pagina 
anterioară și completează-le în următoarea diagramă.

 SAT  ORAȘ 

școală, 
case

ulițe, grădini de zarzavat, 
livezi

bulevarde largi, 
malluri, teatre

4    Descrie localitatea ta, într-un text de cel puțin șapte enunțuri. Poți vorbi despre clădiri, oameni, me-
serii, instituții, dar și despre cum ai devenit tu membru al localității. 

5    Prezintă, într-un text de 7-9 enunțuri, un loc preferat din localitatea ta. Menționează de ce iți place, 
care este utilitatea lui și cum poți contribui la promovarea acelui loc. 

6   Identifică, într-un grup de cinci colegi/colege, o problemă din localitatea ta. Scrie soluții pentru re-
zolvarea problemei, menționând cine v-ar putea ajuta.
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 1 | Lecția 2. Festivalul tradițiilor locale

Descopăr!

1  Observă imaginile, apoi răspunde la întrebări.

  Ce tradiții sunt ilustrate în imagini?

  Unde pot avea loc aceste obiceiuri: în sat sau în oraş?

  Ce costume poartă persoanele din imagini? Descrie portul preferat.

  Care dintre obiceiurile ilustrate sunt specifice localității tale?

2    Identifică sărbătoarea și obiceiul despre care vorbește Ion Creangă în fragmentul următor:
„Și părintele Ioan m-a pus la masă cu dânsul, şi Smărăndița a ciocnit o mulțime de ouă roşii cu mine.”

a.

b.

c.

d.
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Aplic!

3    Descrie una dintre tradițiile locale preferate de tine, într-un text de 8-10 enunțuri, după următoarea 
schemă:

originile tradiţiei mâncarea specifică

participanțiidata şi locul portul 

activitățile specifice ce simbolizează care este rolul tău 

Numele tradiției

4    Informează-te pe internet, din ziare sau reviste, despre diverse obiceiuri locale legate de culesul stru-
gurilor. Prezintă unul dintre acestea, într-un text de minimum cinci enunțuri.
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 1 | Lecția 3. Să vorbim despre ţara mea!

Descopăr!

1   Observă harta României. Identifică locurile și monu-
mentele prezentate. Scrie cel puțin trei dintre acestea.

2   Citește fragmentul din opera Cântarea României de Alecu Russo, apoi răspunde la întrebări.

Cântec despre țara mea

Care e mai mândră decât tine între toate țările? Care alta se împodo-
bește în zilele de vară cu flori mai frumoase, cu grâne mai bogate?

Verzi sunt dealurile tale, frumoase pădurile și dumbrăvile, limpede și 
senin cerul tău. Munții se înalță trufași în văzduh; râurile ca brâie pestrițe 
ocolesc câmpurile; nopțile tale încântă auzul, ziua farmecă văzul.

  Ce aspecte surprinde autorul în descrierea țării sale?

  De ce consideră Alecu Russo că nopțile încântă auzul?

  La ce se referă scriitorul atunci când spune că „ziua farmecă văzul”?

  Ce sentimente crezi că are Alecu Russo pentru țara sa?
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Aplic!

4   Scrie exemple pentru elementele din schema dată, specifice unei zone din România, aleasă prin trag-
ere la sorți.

port

dansuri mâncăruri 

obiceiuri cântece 

România

5    Imaginează-ți că școala ta are un parteneriat cu o școală din altă țară. Prezintă-le țara ta natală 
într-un mod cât mai original, într-un text de 7-9 enunțuri. În realizarea prezentării poți continua 
următoarea introducere:

Tuturor ne plac poveștile. Astăzi însă vă voi spune o poveste diferită, care a început să fie scrisă cu mii 
de ani în urmă. Este o poveste despre țara mea…
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 1 | Lecția 4. Simbolurile țării mele

Descopăr!

1   Observă imaginile, apoi răspunde la între-
bări.

  Ce simboluri ale României identifici în 
imagini?

  Cu ce ocazie se intonează Imnul Național?

  Tu cum aniversezi Ziua Naţională a României?

  Ce elemente identifici pe stema României? 

  Ce semnifică fiecare dintre culorile reprezentate pe drapelul României?

2  Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru cuvântul drapel.

drapel

e.

Imnul Național al României
Deșteaptă-te, române!

Versurile: Andrei Mureșanu
Muzica: Anton Pann

d.

a. b.
c.
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Aplic!

3   Formulează două întrebări și două răspunsuri despre simbolurile naționale ale României.

4   Descoperă simbolul național, atitudinea și sentimentele evidențiate de Mihail Sadoveanu în 
fragmentul următor:

„Eram la Iaşi. (…) Mă întrebam de ce se îmbulzeşte atâta lume, când aud zvonul unei muzici mili-
tare şi încep a trece trupe, în pas cadențat. Era o zi de festivitate militară. A trecut un drapel, apoi altul. 
Toți câți eram de față ne-am ridicat şi am salutat.”

5   Prezintă alte elemente reprezentative pentru România, precum: monumente, locuri, obiecte vesti-
mentare etc.

6   Realizează, într-un grup de cinci-șase colegi/colege, un simbol ca o stemă potrivită 
clasei tale. Insenează imaginea simbolului în spațiul de mai jos.
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 1 | Lecția 5. Din dragoste pentru țara mea

Descopăr!

1   Identifică, în ilustrația alăturată, câteva dintre personalitățile din 
România. Scrie cum se numesc și în ce domeniu s-au remarcat.

 2   Citește fragmentul din opera Țara. Poporul, după Alexandru  
Vlahuță, apoi rezolvă cerințele.

Sunt român!
Într-o țară așa de frumoasă, c-un trecut atât de glorios, în mijlocul 

unui popor atât de deștept, (…) cum să nu-ți ridici fruntea, ca falnicii 
strămoși de odinioară, mândru că poți spune: Sunt român! 

… … … …Mihai 
Viteazul… … ……Ștefan 

cel Mare

țară 
frumoasă

oameni 
inventivi

trecut 
glorios

…

Mândria de a fi român!

  Urmăreşte schema de mai sus.

  Descoperă în text elementele care-l determină pe scriitor să fie mândru de țara sa.

   Identifică, pentru fiecare dintre cele patru elemente din schemă, exemple concrete de personalități, locuri 
etc.

  Găseşte alte motive care te determină să-ți iubeşti țara.

a.

b.

c.
d.

e.
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Aplic!

4   Dragostea față de țară presupune și apărarea țării. Consideri că doar armata poate apăra țara? De ce? 
Cum își poate apăra țara un copil?

5   Completează enunțurile:

  Pentru că îmi iubesc țara, nu  .

  De 1 Decembrie, mi-ar plăcea ca toată lumea  .

  Dacă cineva spune un neadevăr despre țara mea, eu  .

  Nu pot fi un bun român dacă  .

  Sunt mândru/mândră când mă gândesc la  .

  Când spun România, spun  .

6   Alcătuiește un text, format din 8-10 enunțuri, despre modul în care îți exprimi dragostea pentru țara 
ta. Utilizează cuvintele din casete. Găsește un titlu potrivit.

dor

prieteni

respect

frumoasăiubesc

culoare
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 1 | Lecția 6.  România, printre stelele 
Uniunii Europene

Descopăr!

1   Descoperă, pe harta Europei (configu-
rată în 2020), cele 27 de țări membre 
ale Uniunii Europene.

Aplic!

2    Descoperă, pe internet sau în reviste, personalități din țările membre UE, în următoarele domenii:

Personalități din UE

exploratori

muzicieni
scriitori 

pentru copii

inventatoriactori

sportivi
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3    Realizează, on-line sau față în față, un interviu (o convorbire între un ziarist și o perso-
nalitate, pe o anumită temă) cu un coleg/o colegă care a locuit în altă țară membră a 
Uniunii Europene, adresând întrebări precum:

  În ce țară/oraş ai locuit? 

   Cât timp ai locuit acolo?

  La ce şcoală ai învățat?

  Cum erau oamenii din localitatea ta?

  Completează interviul cu alte şase întrebări care te ajută să afli cât mai multe lucruri despre țara  
respectivă. 

4    Propune soluții pentru prevenirea/rezolvarea următoarelor probleme pentru care luptă țările din  
Uniunea Europeană:

  Ce poți face tu, împreună cu ceilalți membri din comunitatea ta, pentru rezolvarea acestor probleme?

  Protejarea mediului 
înconjurător
  Școlarizarea tutu-
ror copiilor
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 1 | Lecția 7.  Călătorie printre simbolurile 
Uniunii Europene

Descopăr!

1   Observă imaginile, apoi răspunde la întrebări.

  Ce simboluri ale Uniunii Europene identifici în imagini?

  Ce crezi că simbolizează cele douăsprezece stele de pe 
drapelul Uniunii Europene?

  Când se sărbătoreşte Ziua Europei? 

  Ce activități deosebite au loc în şcoala ta, cu ocazia Zilei 
Europei?

2   Citește versurile Imnului Uniunii Europene, apoi rezolvă  
cerințele.

Oda bucuriei
Versurile: Friedrich Schiller

   Muzica: Ludwig van Beethoven

Slavă ție, stea curată, voie bună pe pământ, 
Astăzi te simțim aproape, sol din rai, cu soare sfânt.
Vraja ta aduce, iarăși, pe popor lângă popor, 
Toți pe lume, frați noi suntem, când apari ușor în zbor.

Cine a avut norocul de prieteni buni să dea, 
Cine știe ce-i iubirea, lângă noi, cântând să stea. 
Fericit un suflet drag te poate face pe pământ, 
Cine n-a simțit iubirea, plece dintre noi, plângând.

  Identifică în versurile poeziei o parte dintre lucrurile valoroase ale Uniunii Europene.

a.

f

Imnul Uniunii Europene 
Oda bucuriei

Ludwig van Beethovenb.

9

c.

voie bună

Uniunea
Europeană

prieteni bunipopor lângă popor
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   Alcătuieşte enunțuri cu sensurile diferite ale cuvântului sol.

Aplic!

3     Imaginează-ți că ai cunoscut, într-o tabără, un copil dintr-o altă țară membră a Uniunii Europene. 
Propune o modalitate prin care poți păstra prietenia cu acest copil. 

Învăț cuvinte și expresii uzuale în limba 
prietenului meu/prietenei mele.

4     Scrie cuvintele „Bună ziua!” și „Mulțumesc!” în cinci limbi di ferite, vorbite în țările membre UE, alese 
prin tragere la sorți.

5     Realizează un desen reprezentativ pentru una dintre valorile promovate de Uniunea Europeană:

dreptate toleranțăegalitate
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 1 | Recapitulare.  Locuri în care 
mă simt acasă

Îmi amintesc!

1

2 5

3 64

Grupa 2: Descoperă, în dicționar 
sau pe internet, sensurile 
cuvintelor: chiu și tropot.

Grupa 1: Identifică 
și descrie obiceiul 

prezentat în poezie.

Grupa 5: Prezintă un 
alt dans tradițional 

din România.

Grupa 6: Descoperă  
pe internet un dans 
tradițional dintr-o 
țară din Uniunea 

Europeană.

Grupa 4: Prezintă sentimentele 
oamenilor care participă  

la acest obicei.

Grupa 3: Participă la un joc 
de rol, pornind de la obiceiul 

prezentat în poezie.

1     Citește următoarele versuri din poezia Nunta Zamfirei, de George Coșbuc, apoi rezolvă, în grup,  
sarcinile indicate pe fețele cubului. 

Nunta Zamfirei
                                                  de George Coșbuc

Trei paşi la stânga linişor
Şi alţi trei paşi la dreapta lor;

Se prind de mâini şi se desprind,
S-adună cerc şi iar se-ntind,
Şi bat pământul tropotind

În tact uşor. (...)

A fost atâta chiu şi cânt
Cum nu s-a pomenit cuvânt!

Şi soarele mirat sta-n loc,
Că l-a ajuns şi-acest noroc,

Să vadă el atâta joc
P-acest pământ!
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2     Alcătuiește un text, format din cel puțin 8-10 enunțuri, care să poarte titlul Un 
dar pentru comunitatea mea. Prezintă ce poți face tu pentru ca oamenii să fie 
bucuroși, mulțumiți, iar locurile din comunitatea ta să fie mai frumoase. Te poți 
gândi la comunitatea locală, națională sau europeană.
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 1 | Test de evaluare.  Locuri în care 
mă simt acasă

1    Citește cu atenție următoarele afirmații despre Uniunea Europeană. Bifează, după model, varianta 
corectă de răspuns, pentru fiecare afirmație despre Uniunea Europeană.
a. Uniunea Europeană este alcătuită din:

1. 27 de țări.
2. 28 de țări.
3. 29 de țări.

b. Pe drapelul Uniunii Europene strălucesc:
1. 12 stele galbene.
2. 13 stele galbene.
3. 14 stele galbene.

c. Ziua Europei se sărbătorește în data de:
1. 9 iunie.
2. 19 mai.
3. 9 mai.

d. Muzica Imnului Uniunii Europene este compusă de:
1. Ludwig van Beethoven.
2. Anton Pann.
3. Friedrich Schiller.

e. Imnul Uniunii Europene se numește:
1. Unitate în diversitate.
2. Oda bucuriei.
3. Deșteaptă-te, române!

f. România a aderat la Uniunea Europeană în anul:
1. 2006.
2. 2007.
3. 2008.

2   Ordonează, după model, următoarele cuvinte în cadranele corespunzătoare, specifice satului, oraşu-
lui sau ambelor tipuri de localități.

 fermă  agricultură  spital  școală 
 galerie de artă   teatru  ulițe  case  blocuri 

  magazin  tractoare  bucurie

 SAT 
 SAT 

 ORAȘ     

 ORAȘ  
și
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3   Numește sărbătorile din România, asociate următoarelor obiecte, după model:

Crăciunul

a.

b.

c.

d.

4    Completează enunțurile, după model, alegând cuvintele potrivite din caseta următoare.

Andrei Mureşanu, albastru, Anton Pann, trei, Deşteaptă-te, 
române!, roşu, Mihai Eminescu, galben, 1 Decembrie, verde

a.   Drapelul României are culori: , şi 
, începând de lângă lance.

b.    Ziua Națională a României se sărbătoreşte la data de  .

c.    Imnul Național al României se numeşte  .

d.  Versurile Imnului Național al României au fost scrise de , iar 
muzica a fost compusă de  .

5     Gândește-te, pe baza schemei următoare, la motivele pentru care România este faimoasă în lume. 
Alcătuiește un text format din 8-10 enunțuri, în care să menționezi de ce ești mândru/mândră de 
țara ta. Pentru aceasta, vei avea în vedere următoarele cerințe:

a.  să menționezi cel puțin patru
locuri/clădiri/personalități datorită
cărora te mândreşti cu țara ta;

b.  să te încadrezi în numărul indicat
de enunțuri;

c. să găseşti un titlu potrivit;
d.  să scrii corect, respectând semnele

de punctuație.

România este 
faimoasă prin:

calitățile 
oamenilor

clădiri

personalități 
în diverse 
domenii

locuri 
interesante

Ateneul
Român

Delta Dunării
Nadia Comăneci – gimnastă

primitori
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 2 | Lecția 1.  Și copiii au drepturi!

Descopăr!

1   Citește pe etichete drepturile 
copiilor evidențiate în Con-
venția cu privire la drepturile 
copilului.

   De ce consideri că sunt im-
portante drepturile copiilor? 

   Ce s-ar întâmpla dacă aceste 
drepturi ar fi încălcate?

  Cum crezi că se simt copiii 
cărora li se încalcă drepturile?

Copiii au dreptul
 la viață.

Copiii au dreptul de a 
participa liber la viața 
culturală şi artistică.

Copiii au dreptul la informare şi cooperare.

Copiii au dreptul la sănătateşi îngrijire medicală.

Copiii au dreptul de a-şi 
exprima liber opinia.

Copiii au dreptul la

odihnă şi vacanță.

Copiii au dreptul la unnume şi o cetățenie.

Copiii au dreptul la protecție împotriva 

oricăror forme de violenţă, 

abuz sau neglijenţă.

Copiii au dreptul la pace.

Copiii au dreptul la protecție 
împotriva abandonului  

şi a exploatării.

Copiii au dreptul

 la familie.

Copiii au dreptul la libertatea 
de gândire şi religie.

Copiii cu dizabilități au aceleaşi 

drepturi ca toți copiii.

Copiii au dreptul la 

educație.

Copiii au dreptul la o viață împlinită şi decentă.
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Aplic!

2    Identifică, în grup, câte două drepturi care îți sunt respectate, respectiv, încălcate, în următoarele 
situații:

UNDE?
drepturi 

respectate
drepturi 
încălcate

în grupul 
de prieteni

 Grupa 3  

în familie
 Grupa 2 

pe stradă
 Grupa 4 

la şcoală
 Grupa 1  

în parc
 Grupa 5
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 2 | Lecția 2.  Cine îmi apără drepturile?

Descopăr!

1   Observă imaginile, apoi răspunde la întrebări.

a.

c.

e.

b.

d.

f.

  Ce drepturi le sunt respectate/încălcate copiilor din ilustrațiile de mai sus?

  Cine încalcă drepturile acestor copii?

  Cine îi ajută pe copii? Cine le apără drepturile în fiecare dintre ilustrațiile prezentate?
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  Tu cum ai proceda, dacă ai fi martorul/martora unor astfel de situații? 

Aplic!

2   Observă imaginea alăturată și spune ce drepturi le sunt încălcate copiilor. 
Cine îi poate ajuta?

3   Prezintă două drepturi care îți sunt încălcate, atunci când participi la o activi-
tate on-line. Ce soluții propui pentru a ți se respecta aceste drepturi?

4   Identifică drepturile încălcate copiilor aflați în următoarele situații: 

a) Tatăl lui Tudor îi interzice să utilizeze
computerul, pentru că a lovit un coleg. Astfel,
băiatul nu poate face proiectul pentru şcoală.

b) Părinții îi interzic lui Carmen să meargă
în excursie, pentru că a luat calificativul
Suficient la matematică.

c) Mama nu o lasă pe Natalia să facă parte din echipa de
handbal a şcolii, de teamă să nu-şi spargă ochelarii.

  Formulează cel puțin un argument în favoarea (PRO) sau în defavoarea (CONTRA) deciziilor luate de 
părinți. 

 Menționează ce ai face pentru a depăși aceste situații.
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 2 | Lecția 3.  Am drepturi și responsabilități!

Descopăr!

1   Observă imaginile, apoi rezolvă cerințele.

  Identifică drepturile copiilor ilustrate mai sus.
  Descoperă responsabilitățile asociate acestor drepturi.
  Imaginează-ți o lume în care copiii nu ar avea drepturi. Descrie această lume în şase cuvinte (care să 
exprime trei adjective şi trei substantive).

a.

b.

c.

d.

Responsabilităţi
  Să facem controale periodice!
  Să facem mișcare!
  Să respectăm regulile de igie-
nă!
  Să tratăm eventualele boli!
  Să respectăm regulile impuse 
în situație de pandemie.
  Să nu consumăm medica-
mente nerecomandate!
  Să respectăm personalul me-
dical!
  Să respectăm regulile impuse 
în incinta spitalelor!

Dreptul la sănătate 
este asociat cu  
următoarele  

responsabilități  
ale copiilor:

Dreptul la…

Dreptul la…

Dreptul la…

Responsabilități…

Responsabilități…

Responsabilități…



  Reflectează la ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista responsabilități în lumea copiilor. Cum s-ar dezvolta  
aceştia?

Aplic!

2    Completează enunțurile, evidențiind responsabilitățile copiilor aflați în situațiile date.

  Un copil care vizionează un spectacol de teatru are responsabilitatea  .

  Este bine ca participanții la o petrecere  .

  Un copil care a împrumutat un obiect trebuie să aibă grijă  .

  Dacă un copil călătoreşte cu autobuzul, atunci trebuie  .

  Pe drumul de acasă spre şcoală este indicat  .

3     Descoperă cine contribuie la respectarea dreptului ilustrat.

Prezintă responsabilitățile 
tale, corespunzătoare 

acestui drept.

4   Pregătește-te pen tru un interviu pe care să îl iei unui copil care nu merge la școală. Răspunde la în-
trebări.

  Ce ai vrea să afli?

  Ce drept i se încalcă acestuia?

  Cui te poți adresa pentru a acorda ajutor copilului respectiv?
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 2 | Recapitulare.  Albumul cu drepturi 
și responsabilități

Descopăr!

1   Amintește-ți ce ai învățat pe parcursul unității de învățare.

Copiii au dreptul la:
• viață

• identitate
• cetățenie

• familie
• sănătate
•  educație față în față sau

on-line
• informare
• opinie
• activități recreative
• pace
• îngrijire
• …

2     Citește fragmentele de mai jos și descoperă ce drepturi le sunt încălcate copiilor.

„Precossi e fiul lăcătușului. Tatăl său a căzut în darul 
beției, se întoarce acasă beat mort, îl bate fără milă și, fără 
să aibă vreo vină, îi azvârle cărțile și caietele.” (fragment 
din Fiul lăcătușului, după Edmondo de Amicis)

„A venit mama lui Nelli, ca să ceară pentru băiatul ei 
să-l scutească de gimnastică. 

— Nu poate să facă gimnastică, zise ea directorului. 
Dar Nelli se arăta foarte trist că a fost scutit de 

gimnastică.
— O să vezi, mamă, zicea el, să vezi că o să fac și eu 

precum ceilalți!” (fragment din La gimnastică, după 
Edmondo de Amicis)



3   Citeşte benzile desenate și identifică ce drepturi le sunt respectate/încălcate copiilor.

4   Prezintă, într-un text format din 8-10 enunțuri, o activitate pe care 
să o organizezi la nivelul clasei, pentru a respecta dreptul la sănăta-
te al unui copil grav bolnav, din comunitatea ta. Ce ați putea face?

  Identifică drepturile copiilor ilustrate mai sus.
  Descoperă responsabilitățile asociate acestor drepturi.
  Imaginează-ți o lume în care copiii nu ar avea drepturi. Descrie 
această lume în şase cuvinte (care să exprime trei adjective şi trei 
substantive).

Organizăm un spectacol. 
Banii strânși îi donăm 
colegului nostru pentru 
tratamentul medical.
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 2 | Test de evaluare.  Albumul drepturilor 
copilului

1   Citește cu atenție următoarele afirmații despre drepturile copilului. Bifează , după model, varianta 
corectă de răspuns, pentru fiecare afirmație.
a. Drepturile copiilor sunt descrise în:

1. Convenția cu privire la drepturile copilului.
2. Declarația Drepturilor omului.
3. Declarația Drepturilor copilului.

b.  Convenția cu privire la drepturile copilului a fost adoptată în data de:
1. 20 noiembrie 1990.
2. 20 noiembrie 1989.
3. 10 decembrie 1989. 

c. Copiii au:
1. numai drepturi.
2. numai responsabilități.
3. drepturi și responsabilități.

d. Copiii trebuie să respecte drepturile celorlalți copii:
1. întotdeauna.
2. numai atunci când consideră necesar.
3. numai dacă acei copii respectă drepturile celorlalți.

e. Apelezi Telefonul Copilului la numărul 116 111, dacă:
1. ești martorul unui accident.
2. vezi un incendiu.
3. îți sunt încălcate drepturile.

2   Citește fragmentul Cea dintâi ninsoare, după Edmondo de Amicis. Completează, pe baza textului, 
cu ajutorul cuvintelor din casetă, enunțurile cu privire la drepturile și responsabilitățile copiilor.

„A sosit vesela prietenă a copiilor, a sosit zăpada! De ieri, a început să cadă deasă, în fulgi mari și albi, ca 
florile de cireș. Ce frumusețe! Toți ne înveselim, gândindu-ne ce de bulgări o să facem și ce-o să ne mai dăm 
pe gheață. Ce veseli eram la ieșirea din școală! Toți am dat năvală pe uliță, strigând, intrând cu picioarele unde 
era zăpada mai mare.”

odihnă, un nume, sănătatea, abandon, vacanță, anotimpului, drepturile, opinia

a. Fragmentul prezintă dreptul copiilor la odihnă și  .

b.  Atunci când se joacă, copiii au responsabilitatea de a respecta  celorlați copii.

c. Dacă un copil vrea să-și exprime , ceilalți trebuie să-l asculte.

d.  Este recomandat să-i strigăm pe nume pe ceilalți copii, pentru că toți au dreptul la  .

e.  Timpul petrecut în aer liber, ne ajută să ne păstrăm , dacă ne îmbrăcăm  
corespunzător  .
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3   Observă fiecare imagine. Identifică dreptul ilustrat în fiecare imagine.

a. Dreptul la educație b. 

d. c. 

4   Citește textul care prezintă o situație de încălcare a drepturilor copilului.

Miruna se deplasează în scaunul cu rotile. În școala ei, biblioteca se 
află la etajul doi. Ea nu poate urca până acolo.

Alcătuiește un text format din 6-8 enunțuri, în care să prezinți o soluție pentru respectarea  
drepturilor Mirunei. Pentru aceasta, vei avea în vedere următoarele cerințe:

a. să menționezi dreptul încălcat;

b.  să propui cel puțin o soluție pentru respectarea drepturilor Mirunei;

c.  să transmiți un mesaj cu privire la importanța respectării drepturilor copilului;

d. să găseşti un titlu potrivit;

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

Fișă de lucru | Unitatea 3 | Lecția 1.  Învață să faci bine!

Descopăr!

1  Citește textul, apoi răspunde la întrebări.
Mă știți deja, eu sunt Ilinca. Când am început clasa pregătitoare, îmi plăcea foarte mult să merg la 

școală. Învăţătoarea mea era foarte apropiată de noi, copiii. Mă împrietenisem cu unii colegi, printre care 
Alina și Robert. 

Acest lucru s-a schimbat în clasa a III-a, când în clasa noastră au venit colegi noi, printre care și 
o fetiţă, Luiza. La început, mi-a spus că sunt urâtă și că pantofii mei arată de parcă ar fi ai unui băiat.
Încet-încet, și alţi colegi au început să râdă de hainele mele. Apoi, într-o recreaţie, Luiza a spus tuturor să
nu se mai joace cu mine, pentru că am un virus și miros urât. Toţi au început să se ţină de nas și să fugă
de mine. Alina și Robert nu s-au mai jucat nici ei cu mine. Le era frică de Luiza.

Într-o seară, am avut parte de o mare bucurie. Bunica a venit în vizită și mi-a adus un penar foarte 
nostim, dintr-o excursie la Londra. Avea forma unui autobuz roșu, cu etaj și diferite compartimente. 
Eram foarte fericită.

A doua zi, la școală, doamna învăţătoare mi-a admirat penarul, doar că, la prima pauză, Luiza mi l-a 
luat și l-a aruncat către alţi colegi. Până a venit doamna învăţătoare, toate creioanele mele erau răstur-
nate pe jos și penarul distrus. 

Tocmai în acea zi, doi foști elevi ai doamnei învăţătoare au venit în vizită să ne ajute la un proiect. 
Când doamna învăţătoare era în spatele clasei, Luiza mi-a împins scaunul, iar Marius mi-a aruncat pa-
chetul de mâncare. Eram descumpănită și speriată. Unul dintre elevii de la gimnaziu a observat situaţia. 
A venit la mine și am discutat despre momentele în care am fost umilită, rușinată, mi s-au pus porecle și 
mi-au fost stricate lucruri. Mi-a povestit că și lui i s-a întâmplat să fie tratat așa și m-a învăţat ce trebuie să
fac. Am vorbit mai întâi cu doamna învăţătoare, apoi cu părinții. Aceștia mi-au spus că un astfel de com-
portament se numește hărțuire sau bullying și trebuie să înceteze imediat. Și chiar așa a fost.

Eu și Luiza nu suntem nici acum cele mai bune prietene, dar suntem bune colege. Din când în când, 
discutăm în grup despre comportamente nepotrivite și învățăm cum să ne rezolvăm divergențele. 

  Ce momente din viața ei descrie Ilinca? 

  Ce emoții crezi că a trăit Ilinca în fiecare dintre situațiile povestite?

  Ce poţi spune despre comportamentul personajelor din text?

  Cine a ajutat-o pe Ilinca? De ce?



  Cu ce personaj din povestire te asemeni? De ce?

  E uşor să faci bine? Dar să faci rău? 

  Cum stabileşti în ce mod să te comporți? 

Aplic!

2   Scrie un gest de bunătate pe care l-ai făcut față de familie, colegi, prieteni, vecini sau alte persoane.

3    Spune ce mesaje transmit proverbele următoare:

  Bine faci, bine găseşti.
  O faptă bună nu e niciodată inutilă.

4    Analizează asemănările și deosebirile dintre situațiile descrise mai jos.

a. În pădure, o vulpe devorează un iepure.

b.  În autobuz, un tânăr în putere se manifestă violent față de un bătrân care se deplasează cu dificultate.

 Pe cine găsiți vinovat în cele două cazuri? Argumentați.

  Prin ce se deosebesc comportamentele personajelor?

5    Asociază „binele” cu tipurile de relații pe care acesta le presupune.
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 3 | Lecția 2.  Ce aduce solidaritatea?

Descopăr!

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

Dimineața, în sala de clasă, era un murmur ca într-un stup de albine. Doar Dan, cu capul pe bancă și 
palid, nu spunea nimic. Pe fața lui, doamna învățătoare citi oboseală și tristețe. Se așeză lângă el în banca 
neocupată încă și îl întrebă dacă vrea să stea de vorbă despre starea lui. 

— Sunt obosit! Aseară nu am prea dormit. Am încercat să ajut, după puterile mele. 
— Dar ce s-a întâmplat, pe cine ai ajutat?
— N-ați auzit la radio? A luat foc casa vecinilor mei. Focul a pornit de la un cablu electric care s-a 

topit. Nimeni nu era acasă, noroc cu animalele care au alertat vecinii. Mai multe case erau în pericol să 
fie distruse de flăcări, așa că foarte mulți vecini s-au mobilizat repede: atât cei de pe stradă, cât și cei din 
cartier. Au sunat la 112, dar până au venit echipele de intervenție, vecinii au luptat să stingă focul. 

Între timp, în clasă s-a făcut liniște. Colegii se adunaseră la banca lui Dan și ascultau cu atenție 
povestea băiatului.

— Și tu cu ce ai ajutat? întrebă emoționată o colegă.
— Eu am luat cățeii la noi în curte și am încercat să-i liniștesc. Când au ajuns acasă vecinii, împreună 

cu cei doi copii, Adrian și Lidia, i-am adăpostit la noi. Erau foarte speriați și supărați. Focul a pornit din 
camera lor și acolo au fost cele mai mari pagube. Și-au pierdut lucrurile, jucăriile și celelalte obiecte dragi. 
Lidia are doar trei ani. Plângea după jucăria ei de somn, un iepure roz și moale. I-am oferit multe dintre 
jucăriile noastre. S-a calmat cu greu și a reușit să adoarmă când au ajuns și părinții, după ce incendiul a 
fost stins. Azi-noapte, oamenii au fost solidari, dar e loc pentru solidaritate și azi, zise Dan foarte serios.

 Ce întâmplare povestește Dan?

  Ce emoții trăiește băiatul atunci când povestește?

  Tu ai trecut vreodată printr-o experiență dificilă, în care ai avut nevoie de ajutor?

  Ai sărit vreodată în ajutorul cuiva aflat într-o situație dificilă? În ce împrejurare? 



Aplic!

2  Scrie mai multe cuvinte înrudite cu substantivul SOLIDARITATE.

3    Discută cu membrii familiei tale ca și când ai lua un interviu și află despre situațiile în care ei au fost 
sprijiniți sau au avut nevoie de ajutor. Scrie zece întrebări pe care le-ai adresa.

4    Concepe, împreună cu ceilalți colegi, un panou pe care să prezentați cazurile civice din comunitate. 
Puteţi denumi acest panou Alertă civică. Scrie câteva dintre cazurile identificate.
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Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 3 | Lecția 3.  Ce înseamnă să fii cinstit?

Descopăr!

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

În pauza mare, copiii aleargă în curtea şcolii să se bucure de 
timpul de joacă. 

Ioana a rămas în bancă, gânditoare, după ora de limba 
engleză. I-a plăcut mult că au vorbit despre locuri minunate 
din Australia. Nu ştie dacă va avea vreodată o astfel de vacanţă. 
Părinţii ei se descurcă mai greu cu banii în ultimul timp. Poate 
de aceea nici nu iese din clasă. Copiii au de obicei biscuiţi cu 
ciocolată şi alte delicatese, cărora ea nu le mai ştie gustul. 

Mirabela vine spre ea veselă, cu o ciocolată mare în mână: 
— Ţi-am adus şi ţie ciocolată. Ia, te rog, câteva cuburi!
Ioana s-a înseninat şi a întins mâna spre ciocolată:
— Îţi mulţumesc mult, Mira! Dar cum de ai ciocolată? Dimineaţă 

mi-ai spus că azi nu ai nicio gustare.
— Stai liniştită, la sala de sport a căzut din ghiozdanul Amaliei. Am luat-o repede şi mi-am pus-o

în rucsac. Nu a văzut nimeni!
Faţa Ioanei s-a întunecat. Chiar îşi dorea să guste puțină ciocolată, îi era foame şi nu mai mâncase 

de mult dulciuri. Dar... gândul că era furată o făcu să-şi retragă mâna. 
— Mira, ciocolata nu este a ta, este a Amaliei! Te-ai gândit la Amalia? Dar la tine? Tu eşti o persoană 

cinstită. Nu poţi face asta!
— Ioana, nu o să afle nimeni, iar tu eşti prietena mea, nu o să mă spui!
Ioana tăcu, o prinse de mână şi o conduse pe uşă, spre clasa Amaliei.
— Mirabela, eu sunt prietena ta și nu sunt de acord să faci asta. O să ducem ciocolata înapoi. 
Fetele i-au înapoiat Amaliei ciocolata. Bucuroasă, Amalia a desfăcut ambalajul şi le-a oferit din 

ciocolată tuturor colegilor de lângă banca ei. Primele cubulețe le-a oferit însă celor două fete.

  Cum caracterizezi comportamentul Mirabelei? Dar al Ioanei? 

  Tu cum ai fi procedat dacă erai în locul Mirabelei? Dar al Amaliei?

  Crezi că este corect să furi în situația în care nu ai ce îți dorești?



  Motivează, în patru-cinci propoziții, de ce trebuie să fim cinstiți. 

Aplic!

2   Amintește-ți ultimele povești, basme, poezii pe care le-ai citit. Identifică, 
în pereche, următoarele categorii de personaje:

Personaje cinstite 
  Spun adevărul. 
  Nu fură. 

Personaje necinstite 
  Mint. 
  Păcălesc. 

3    Citeşte începutul întâmplării redate mai jos:

Dragoş i-a spus mamei sale că Mihnea i-a distrus bicicleta. Mama l-a crezut şi a mers la părinţii 
lui Mihnea să le spună ce s-a întâmplat.

Părinţii lui s-au supărat foarte tare pe Mihnea.

  Continuă întâmplarea, încheiată cu vorbele mamei către Dragoş:

— 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: 

Descopăr!

1   Observă ilustrațiile alăturate și identifică faptele 
prezentate.

2  Citește textul de mai jos, apoi răspunde la întrebări.

Este o după-amiază ploioasă şi rece, de sfârşit de iarnă. David, împreună cu sora lui, se uită la filmul  
101 Dalmaţieni. Copiii sunt fascinați de aventura animalelor. Din timp în timp, David adresează întrebări 
bunicii: 

— Nana, cum de au reuşit căţeii să fie salvați? Ce au câştigat câinii de la fermă pentru că i-au sprijinit 
pe Pongo şi Perdita să-şi găsească puii?

— David, ei au acţionat pentru a face bine, pentru a-i salva pe pui, chiar dacă au riscat să fie prinşi. 
— Dragii mei, interveni mama, aşa cum căţeii s-au ajutat în momente dificile, tot aşa se întâm-

plă şi între oameni. Altruismul este foarte important pentru că oamenii au supraviețuit ajutându-se şi 
cooperând. 

— Mama, am citit despre mulți oameni care i-au ajutat pe alții în momente foarte grele. De exemp-
lu, la un mare cutremur, oameni curajoși și inimoși s-au străduit să-și scoată semenii de sub dărâmături. 
— Aşa este, draga mea, în astfel de momente de cumpănă, când fiecare secundă contează, mulţi dintre 
oamenii obişnuiţi devin eroi, pentru că faptele lor salvează vieţi. Poți să fii altruist și să te gândeşti la 
binele celorlalţi nu doar când viaţa ne încearcă cu greutăţile ei. Ţineţi minte! Niciun gest frumos nu este 
prea mărunt. Să împarţi zâmbete atunci când mergi pe stradă, să oferi flori sau să dai telefon unei rude 
singure, toate acestea şi multe altele sunt la îndemâna voastră. Şi încă ceva: altruismul este contagios! 

  Despre ce momente vorbesc cei doi copii, împreună cu mama şi bunica lor?

  Despre ce comportamente se aminteşte în dialogul dintre personaje?

  Ce comportamente altruiste le sugerează mama să adopte?

Fișă de lucru | Unitatea 3 | Lecția 4.  Altruism contra egoism



  Tu ai manifestat vreodată un comportament altruist? Față de cine şi în ce situații?

Aplic!

3   Găsește cuvinte cu sens asemănător pentru adjectivul ALTRUIST.

4  Scrie mesajele următoarelor citate:

5    Aminteşte-ţi care sunt întâmplările prin care trece Elisa, personajul din povestea Lebedele,  
de H. C. Andersen. Elisa reprezintă pentru tine un model de altruism? Motivează în 2-3 propoziții 
răspunsul tău. 

6   Propune, într-un grup de cinci-șase colegi, modalități de acțiune pentru a sprijini copiii sau bătrânii 
din comunitatea ta, care se află în dificultate. 
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  Nu ești bun de nimic dacă ești bun doar pentru tine. 
(Voltaire, scriitor francez)

  Raza de soare care te încălzește pe tine nu-ți este îm-
puținată dacă se mai încălzește la ea și vecinul tău. 

(Alexandru Vlahuță, scriitor român)
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Nume și prenume elev: 

Descopăr!

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

Liviu este foarte priceput la şah. De fapt, este cel mai bun elev de la clubul 
de şah unde este legitimat. Totuşi, majoritatea copiilor din clasă şi din şcoală 
refuză să joace cu el. Acest lucru nu se întâmplă pentru că el câştigă aproape de 
fiecare dată, ci pentru ceea ce spune în timpul meciului:

— Nu pot să cred că ai făcut această mutare! Mulţumesc! Şah mat!
Ce le displace mai mult este faptul că Liviu intervine permanent în jocurile 

colegilor, chiar şi atunci când nu este jucător:
— N-aş fi făcut aşa ceva! E o mişcare dezastruoasă!
Astfel, Liviu îi face pe toţi cei din jurul lui să se simtă umiliți. Le rănește 

sentimentele. 
Când a fost momentul alegerii unui reprezentant al şcolii la turneul de şah, 

Liviu nu a fost cel ales. Acest lucru l-a pus pe gânduri:
— Nu pot să cred că nu am fost cel ales! Toată lumea ştie că eu sunt cel mai 

bun jucător de şah din şcoală! 
— Să fii cel mai bun jucător de şah şi să fii cel mai bun elev care reprezintă 

şcoala sunt două lucruri diferite, i-a spus domnul director. 
Vâzând că Liviu se uită nedumerit, domnul director a continuat:
— Liviu, nu întotdeauna te porţi cu respect faţă de ceilalţi! Modul în care le vorbeşti şi comporta-

mentul tău sunt de multe ori nepotrivite. 
— Doar încercam să-i ajut, spune Liviu, cu voce pierdută. 
— Mai întâi, e bine să-i întrebi dacă au nevoie de ajutorul tău. Nu poţi să intervii ori de câte ori îţi 

doreşti, fără să te intereseze ce simt ceilalţi. Întreabă-te dacă acesta este modul în care vrei să se poarte 
şi ceilalţi cu tine. Dacă răspunsul este Da înseamnă că ai luat decizia corectă. Ţine minte, Liviu, că o per-
soană respectuoasă este întotdeauna amabilă!

  Prin ce talent se evidențiază Liviu?

  Ce comportament îl caracterizează pe Liviu?

  Consideri că talentul lui îi justifică acest comportament?

Fișă de lucru | Unitatea 3 | Lecția 5.  Fețele respectului



  Crezi că a fost corectă decizia colegilor de a nu-l alege să reprezinte școala? De ce? Ce se putea 
întâmpla?

Aplic!

2   Propune recomandări despre cum te manifeşti politicos în următoarele situații:

Salutul

Punctualitatea
În vizită Ţinuta 

vestimentară
Grupa 3

La teatru

POLITEȚE

Politețea la magazin!
• La uşa unui magazin, dăm prioritate celor care ies.
• Nu atingem produsele neambalate: pâine, covrigi, dulciuri.
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Nume și prenume elev: 

Descopăr!

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

În vacanţa intersemestrială, Radu a avut parte de o excursie deosebită.  
A vizitat Ekostaden, un oraș ecologic din Suedia. Impresionat de cele văzute, 
Radu a împărtășit colegilor de clasă cele mai neobișnuite idei: 

— Ekostaden este primul oraș ecologic de pe continentul european, fiind 
alimentat cu energie regenerabilă, produsă la nivel local. 

— Ce înseamnă energie regenerabilă? întrebă un coleg. 
— Sursele clasice de energie sunt petrolul, gazele naturale și cărbunele. 

Acestea sunt limitate și poluează mediul, interveni domnul învățător.  O dez-
voltare durabilă a unei ţări și a fiecărei comunităţi înseamnă folosirea energiei 
produse de resurse precum apa, soarele, vântul, toate acestea fiind cunoscute 
sub numele de energie verde. 

— Da, am vizitat o centrală eoliană care asigura energia pentru o mie de apartamente. Localnicii 
completau necesarul de energie cu panourile solare, care absorb căldura de la soare și încălzesc apa din 
conducte.

— Foarte inteligent, spuse o colegă. Dar cum au rezolvat problema poluării cauzate de autoturisme?
— Am observat că transportul public este asigurat, în zona urbană, de biciclete și autobuze alimen-

tate cu carburanţi care nu poluează. 
— Dar de ce este nevoie de toate aceste schimbări?
— Am să vă rog să vă gândiţi la aerul pe care îl respirăm, la sănătatea planetei și a fiecăruia dintre 

noi, spuse domnul învăţător.
— Noi ce ar trebui să facem în acest sens? întrebă Ioana.
— În Ekostaden, fiecare comunitate care locuiește în apartamente are obligaţia de a crea cel puţin 

zece așa-numite puncte verzi, fie sub forma unui cuib de păsări, fie a unei grădini de flori sau de zarzava-
turi. Cred că și noi putem începe cu astfel de lucruri, spuse încrezător Radu. 

  Prin ce se deosebește orașul Ekostaden de localitatea ta?

  Ce ți-a stârnit curiozitatea din prezentarea lui Radu?

  Ce răspuns ai formula la întrebarea Ioanei?

Fișă de lucru | Unitatea 3 | Lecția 6.  Sunt o persoană responsabilă?



  Ce acţiuni pentru reducerea poluării ar fi utile în comunitatea ta?

Aplic!

2   Analizează, în pereche cu un coleg/o colegă, situațiile de mai jos și scrie soluții responsabile.

a.  Ai rupt o bancă, dar nimeni din clasă nu te-a văzut. Cadrul didactic întreabă cine a rupt banca.

b.   Mingea de fotbal se rostogoleşte pe şosea. Vrei să fugi printre maşini să o iei.

3   Continuă lista cu cel puțin trei exemple de acțiuni prin care te manifești ca un cetățean responsabil 
pentru comunitatea ta. 

Sunt un cetățean responsabil!
 Respect regulile şi regulamentele.
 Am grijă de lucrurile personale şi de bunurile publice.
 Folosesc chibzuit resursele naturale.

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



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

Nume și prenume elev: 

Descopăr!

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

a. Familia ta are musafiri. Aceștia au venit în vizită împreună cu fiul lor, Carol.
După cină, îl inviți pe Carol în camera ta, pentru a vă juca împreună. Odată ajuns 
acolo, musafirul începe să scotocească prin sertare și în dulap, în căutarea unor 
jocuri cât mai distractive. Văzând „furtuna” ce s-a stârnit în camera ta, îi spui:

— Aș vrea să-ți propun un joc interesant, la masă. 
— Hei, nu stau la masă! Camera asta e vreun muzeu…?

  Crezi că purtarea lui Carol este potrivită cu rolul de musafir?

  Ce reguli de comportament încalcă musafirul?

  Ce urmări poate avea comportamentul lui Carol pentru viitorul relației cu tine?

b. Faci parte dintr-un grup de fete, alături de care te simți foarte bine. De la un
timp, observi că fetele sunt atrase de activități neobișnuite. 

Într-o zi, acestea au propus să intrați într-o papetărie și să faceți un concurs: Cine poate să iasă din 
magazin cu o felicitare, fără să o plătească? 

Ai refuzat să participi la joc, iar ele te-au strigat Găinușa cea fricoasă, tot drumul.

 Ce reguli morale au respectat/au încălcat fetele?

  Ce reguli trebuie să respecți pentru a fi acceptat într-un grup?

  Ce urmări poate avea această situație pentru relațiile din grup?

Fișă de lucru | Unitatea 3 | Lecția 7.  Normele morale fac parte din 
viața ta



c. Ai abonament la biblioteca publică din cartier. Acolo, participi la diverse acțiuni educative.
Acum ajuți la organizarea spațiului pentru o seară de lectură. Adrian și Irina sunt doi colegi care au și ei 
abonament la bibliotecă. Îi inviți să participe la amenajarea spațiului.

— Pentru ce să fac asta? Ce primesc în schimb? întreabă Irina.
— Am de lucru la matematică, nu pot să-mi irosesc inutil timpul! spune Adrian.

 Ce părere ai despre atitudinea Irinei şi a lui Adrian? 

  Prin ce trăsături morale se caracterizează fiecare dintre copii?

Aplic!

2   Identifică, în grup, câte cinci norme morale care sunt respectate/încălcate în comunitatea ta.

Norme morale respectate
  Oamenii vorbesc politicos.
  …

Norme morale încălcate
  Unii copii își mint părinții.
  …

3   Pentru a face parte dintr-un grup, este foarte important să-i respecți regu-
lile. Ce faci atunci când o hotărâre a grupului este greșită? 

4   Omul nu trăiește singur. El este o ființă socială. Pentru a te integra în societate trebuie să te implici. 
Întocmește o listă cu regulile pe care trebuie să le respecți pentru a te proteja pe tine și membrii co-
munității, împotriva îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV2.  

  Respect regulile comunicate de autorități!
  Nu frecventez locuri aglomerate!
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Nume și prenume elev: 

Descopăr!

1   Descoperă câteva recomandări pe care să le ai în vedere atunci când iei decizii. În fiecare zi, iei decizii 
simple, dar și decizii la care este nevoie să reflectezi cu atenție. Este foarte important să iei decizii 
corecte și bazate pe norme și valori morale. Când trebuie să iei o decizie, ia în considerare următorul 
PROCES.

3   Citește situațiile următoare. Identifică normele morale pe care le respecți/încalci atunci când  
stabilești ce decizie să iei.

a. Este luna în care te-ai născut și trebuie să mergi la medicul de familie pentru evaluarea anuală.
La ușa cabinetului așteaptă mulți pacienți. Afară este soare, iar prietenii tăi sunt plecați cu bicicle- 
tele. Să intri oare în față, fără să-ți aștepți rândul? Să te prefaci că nu te simți bine și ai o urgență? Să te 
programezi pentru altă zi?

Fișă de lucru | Unitatea 3 | Lecția 8.  De ce avem nevoie de norme 
morale?

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

 PRESIUNE  Sunt persoane care fac presiuni asupra ta să iei o 
decizie care nu ți se pare potrivită? 

 RISC  Îți asumi vreun risc luând această decizie? Decizia ta îți 
poate afecta sănătatea sau îți poate strica relația cu ceilalți?

 OBSERVARE  Ai observat și ai toate informațiile necesare 
pentru a decide? De unde poți afla mai multe? 

 CONSECINȚE  Care sunt posibilele consecințe ale deciziei 
tale? Care vor fi rezultatele pe termen scurt? Dar pe termen 
lung?

 EMOȚII  Ce simți în legătură cu situația respectivă? Dacă ești 
nesigur asupra deciziei, spune-le celorlalți acest lucru.  

 SINE  Gândește-te la tine! Ești o ființă umană, cu gândurile și 
valorile tale. Trebuie să iei decizia imediat? Uneori, dacă nu ai 
suficient timp de gândire, poți lua decizii greșite. Dacă ai nevo-
ie de mai mult timp, nu ezita să îl ceri.

2   Observă ilustrațiile. Stabilește care dintre recomandările pentru a 
lua o bună decizie sunt potrivite fiecărei imagini.

P  

R  

C  

E
S

O  



b. Participi la primul concurs de atletism din viața ta, împreună cu foarte mulți colegi din școală și
din clasă. La linia de start, mulți copii te împing, încercând să ocupe o poziție cât mai avantajoasă. În 
timpul cursei, vezi în fața ta câțiva copii încercând să-și împiedice adversarii. Eugen, colegul tău, se îm-
piedică, e la pământ și pare rănit serios la picior. Să te oprești să-l ajuți? Să-ți vezi mai departe de cursă 
ca să nu pierzi secunde prețioase? Eugen oricum a mai participat la alte concursuri, dar tu nu!

Aplic!

4   Citește dialogul și decide cum vei reacționa. Stabilește după ce norme morale te-ai orientat pentru 
a lua decizia potrivită.

a. O, Mara, nu prea știu
ce să fac! Se face târziu
și nu am terminat toate

exercițiile!

Hai, Sanda, nu te mai 
preface! Aruncă-ți  

o privire! Avem toate
răspunsurile aici.

b. Mara, nu vreau
să văd fițuica aceea! 

Pune-o la loc! Nu 
vreau să copiez. 

c. Mara, eu nu fac
așa ceva!

Eu nu copiez!

d. …
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Nume și prenume elev: 

Îmi amintesc!

1   Discută, folosind schema următoare, despre fapte și comportamente din experiența ta și a colegilor 
tăi, care reflectă valorile morale.

BUNĂTATE

OSPITALITATE
COMPASIUNE

CARITATE
TOLERANȚĂ

DONAȚIE
BINEFACERE

SOLIDARITATE

LEGĂTURĂ 
UNITATE

COOPERARE
VOLUNTARIAT

RESPONSABILITATE

GRIJĂ
INFORMARE

ASUMARE
CONSECINȚE

DEMNITATE
POLITEȚE

PUNCTUALITATE
BUNE MANIERE

RESPECT

GENEROZITATE
INTERES
SPRIJIN

PRIETENIE

ALTRUISM

ONESTITATE
DREPTATE
ADEVĂR

ÎNCREDERE

CINSTE

VALORI MORALE

2   Recapitulează, cu ajutorul schemei de mai jos, ce reprezintă normele morale și care este rolul aces-
tora în viața oamenilor.

Sunt reguli nescrise. Sunt recunoscute și 
acceptate în societate.

Se bazează pe valori morale.

Nerespectarea lor  
este sancționată  

de ceilalți oameni.

Reprezintă obligații morale 
față de societate și cei din jur. Nu sunt obligatorii.

Influențează deciziile zilnice.

Orientează 
comportamentul oamenilor.

Norme morale

Fișă de lucru | Unitatea 3 | Recapitulare.  Valorile și normele morale 
în care cred



Aplic!

3   Identifică, în ilustrațiile următoare, normele morale pe care le respectă personajele și valorile  
morale evidențiate de comportamentul acestora. Găsește răspunsuri potrivite întrebărilor care în-
soțesc ilustrațiile.
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  Eşti o persoană binevoitoare? Ce bucurii mici, fără 
costuri, poţi să faci în fiecare zi?

  Eşti o persoană responsabilă față de mediu? 
Cum poți arăta acest lucru?

  Eşti o persoană determinată şi cinstită? Prin ce fapte 
dovedeşti acest lucru?

  Îți place să acționezi? Ce iniţiativă este necesară în 
comunitatea ta?

  Eşti o persoană altruistă? Cum se manifestă această 
calitate în relație cu prietenii tăi?

  Eşti o persoană solidară cu cei aflați în nevoie? 
Împărtăşeşte colegilor din experiența ta!
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Nume și prenume elev: 

1   Citește cu atenție următoarele afirmații. Bifează, după model, varianta corectă de răspuns, pentru 
fiecare afirmație.

a.  Unul dintre copiii din clasa ta este ironizat pentru că este nou-venit în școală. 

1. Nu te afectează pe tine, așa că stai deoparte.

2.  Îl ironizezi și tu, pentru că, altfel, îți este teamă că vei fi și tu ironizat/ironizată.

3. Îi iei apărarea și explici colegilor cum trebuie să procedeze.

b.  Constați că una dintre prietenele tale te-a mințit în legătură cu temele de la școală.

1.  Consideri că a fost o neînțelegere și treci cu vederea situația. 

2.  Îi ceri să discutați despre consecințele minciunii într-o relație de prietenie.

3. Decizi să rupi relația de prietenie. 

c.  Un coleg din școală a fost implicat într-un accident rutier și are nevoie de transfuzii de sânge de 
grupa 0.

1. Le povestești părinților și îi rogi să meargă să doneze sânge.

2. Nu te privește, pentru că nu este din clasa ta.

3. Te gândești că trebuia să fie mai atent.

d.  Este primăvară și în comunitate se anunță că va avea loc o campanie de împădurire.

1. Te pregătești să participi cu întreaga familie.

2. Nu te interesează să participi, ai plantat și anul trecut.

3.  Consideri că este datoria autorităților.

2   Citește cu atenție enunțurile de mai jos și stabilește dacă acestea reprezintă norme morale. În cazul 
în care enunțul indică o normă morală, încercuiește răspunsul DA. Dacă enunțul nu reprezintă o 
normă morală, încercuiește răspunsul NU. 

a. Salută ironic colegii. DA NU

b. Spune adevărul. DA NU

c. Păstrează curățenia în spațiul public. DA NU

d.  Minte pentru a evita consecințele negative. DA NU

e.  Discriminează persoanele cu dizabilități sau pe cele

    din alte grupuri etnice. DA NU

f.  Salută respectuos persoanele cunoscute. DA NU

g.  Vorbește agresiv cu cei mai mici. DA NU

h.   Respectă toate regulile grupului din care face parte,

    oricare ar fi acestea. DA NU

i. Respectă punctualitatea. DA NU

Fișă de lucru | Unitatea 3 | Test de evaluare.  Valorile și normele 
morale în care cred





3   Citește cu atenție enunțurile. Realizează corespondența, după model, dintre comportamentele pre-
zentate în enunțuri și valorile morale din casetă.

1. cinste 2. hărnicie 3. ajutor 4. altruism
5. solidaritate 6. punctualitate

Comportamente Valori morale
a.  Un adult sare în apă pentru a salva o persoană de la înec. 3

b.  Un copil ajută un nevăzător cu baston să traverseze strada.

c.  Mai multe persoane construiesc o casă pentru o familie
care şi-a pierdut locuința într-un incendiu.

d.  Mai mulți copii greblează frunzele într-un spațiu verde.

e.  Un adult restituie obiectele pierdute proprietarului.

4   Completează trăsăturile morale pe care trebuie să le aibă un conducător: 

neînfricat

5   Citește, cu atenție, situațiile prezentate mai jos. Propune soluții pentru fiecare situație, în acord cu 
valorile și normele morale în care crezi. Vei avea în vedere următoarele cerințe:
  să scrii un text format din 3-4 enunțuri pentru fiecare situație;
 să propui soluții care se pot realiza;
  să scrii corect, respectând semnele de punctuație.

Te poți inspira din modelul de răspuns oferit la punctul a.

a.  Mama şi tata au foarte multe de făcut pentru că abia v-ați mutat în casă nouă. Pe tine te cheamă copiii
la joacă.
Le cer scuze prietenilor și amân întâlnirea cu ei. Îi ajut pe părinții mei cu lucruri mici pe care le pot face:
aranjez decorațiunile, ud plantele, îmi organizez echipamentele și cărțile. Voi fi foarte bucuroasă să pot
fi de ajutor!

b.  Colegul tău de bancă îți cere în pauză să-i dai caietul pentru a copia tema, pentru că el nu a avut timp să
o facă.

c.  Școala ta este vizitată de un grup de copii şi profesori din Austria.
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Nume și prenume elev: 

Descopăr!

1   Observă ilustrațiile, apoi răspun-
de la întrebări.

  Ce comportamente sunt ilustrate 
în imaginile alăturate? 

  Ce valori morale au la bază aceste 
comportamente?

  Ce reguli respectă/încalcă persoanele din imagini? 

  Care sunt comportamentele pozitive? Dar cele negative?  

  Care consideri că sunt motivele ce determină comportamentul adecvat al copiilor? Dar pe cel nepo-
trivit?

  Care dintre comportamentele ilustrate sunt practicate și de tine? 

Fișă de lucru | Unitatea 4 | Lecția 1.  Cum mă comport zi de zi?

c.

a. b.

d.



Aplic!

2   Prezintă, într-un scurt text, unul dintre comportamentele prezentate mai jos. 

  Zâmbește de fiecare dată când saluți!

  Cooperează fără discriminare!

  Fii tolerant, nu violent!

  Exprimă-te în termeni politicoși!

  Păstrează curățenia în jurul tău!

  Acționează cu înțelegere și amabilitate!

3   Descrie, în cel puțin cinci enunțuri, cum ai învățat să fii respectuos/respectuoasă în grupul de prie-
teni.

4   Prezintă o problemă de comportament din clasa ta. Scrie soluții pentru rezolvarea problemei.
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Descopăr!

1   Observă imaginile alăturate și identifică persoanele care, 
prin comportamentul lor, fac bine celor din jur. 

2  Citește povestirea de mai jos, apoi răspunde la întrebări.

Rostul nectarului 
după Vasile Poenaru 

După numai câteva săptămâni de căldură molcomită, de 
primăvară, în luna mai, mărul se umplu de flori minunate, în 
culori fără număr, dulci și catifelate. Roiuri de fluturi și albine, 
atrase de strălucire, de polen și nectar, viscoleau printre frunze 
și petale.

— Ce frumoasă sunt! își tot spunea una dintre flori.  
Ce dulce îmi este nectarul! Ce parfumate faldurile petalelor! Ce 
moale și afânat polenul!

Și continua:
— Dar toţi acești curtezani nepoftiţi ce doresc? Înţe-

leg să mă admire, e normal, sunt atât de frumoasă! Numai 
s-o facă de departe, să mă stropească ușor cu rouă în zori și
să stârnească din aripi o briză ușoară, când se face prea cald.
Ce să caute între petalele mele, să-mi scuture polenul și
să-mi sece izvorul nectarului?

Și așa, ori de câte ori un fluture ameţit de admiraţie sau o 
albină neobosită se apropia, floarea își strângea repejor petale-
le și se ascundea în sine.

Cu timpul, n-o mai căută nimeni. Iar nectarul i se ameste-
că în sevele hrănitoare și o otrăvi cu dulceaţa lui. Înainte de a fi 
smulsă de o pală de vânt, floarea mai avu timp să vadă merele 
în care suratele ei se transformaseră cu toatele. Atunci înţelese 
morala: Nectarul trebuie să-l oferi celorlalţi. Dar era prea târziu.

  Cum caracterizezi floarea de măr? Cum se comportă ea? 

Nume și prenume elev: 

Fișă de lucru | Unitatea 4 | Lecția 2.  Pentru că mie îmi pasă!

a.

b.

c.

d.

e.

f.



  Cu ce fel de persoane din comunitatea ta se aseamănă floarea de măr? 

  Ce simbolizează nectarul? 

  Care este morala? Cum ai putea să o ajuți pe floarea de măr să înțeleagă învățătura desprinsă din 
povestire? 

Aplic!

3   Prezintă cinci calităţi/abilităţi sau alte lucruri pe care ești pregătit/pregătită să le dăruiești celorlalți 
sau comunității, fără să aștepți recompense. 

4   Prezintă ce crezi că este bine să faci în două dintre situațiile prezentate mai jos, alese prin tragere la 
sorți:

a. În comunitate sunt multe familii sărace.
b. Pe străzi, curățenia lasă de dorit.
c. Persoanele din localitate nu au acces la servicii medicale.
d. Sunt puține evenimente culturale în comunitate.
e.  Când se întâlnesc, oamenii nu salută şi nu folosesc formulele de politețe: Te rog! sau Mulțumesc!
f. La şcoală sunt mai mulți copii care nu-şi fac temele zilnic.
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Nume și prenume elev: 

Descopăr!

1   Observă imaginile, apoi răspunde la 
întrebări.

  Ce comportamente sunt prezentate 
în ilustrațiile alăturate?

  Cine consideri că sunt agresorii? Dar 
victimele? Cum se simt acestea? 

  Ce valori și norme morale sunt încălcate? 

  Care sunt consecințele nerespectării regulilor? 

  Ce ai face dacă ai participa la astfel de întâmplări? Ce le-ai spune celor care agresează? Dar celor 
care sunt agresați?

Fișă de lucru | Unitatea 4 | Lecția 3.  Furtuna comportamentelor 
antisociale

a. b.

c. d.

e. f.



Aplic!

2   Informează-te, pe internet, din ziare sau reviste, despre diverse acte de violență produse în şcoli: 
echipamente distruse, vandalism, insulte, agresivitate față de elevi și profesori. Convinge un agresor 
imaginar să renunțe la astfel de comportamente printr-o scrisoare de cel puțin șase enunțuri.

3   Exprimă-ți acordul sau dezacordul în legătură cu situațiile următoare. Menționează ce ai face dacă ai 
fi în locul personajelor, pentru a depăși aceste momente.

Din senin, pe holul școlii, 
Maximilian, colegul tău,  

lovește un copil de clasa I. 

Pentru că a pierdut meciul, 
Paul adresează jigniri 

celorlalți parteneri de joc.

Simona aruncă laptopul  
pe jos, pentru că tatăl i-a 

 interzis să-l utilizeze.

Bogdana îl minte pe 
fratele ei că a luat FB la 

matematică.

Șoferul unei mașini 
reușește să evite în ultimul 

moment accidentarea 
unui copil care traversează 

neregulamentar.

La o petrecere de copii, 
câțiva adulți fumează.
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Nume și prenume elev: 

Descopăr!

1  Citește textele, apoi rezolvă cerințele.

Întâmplări 
 Pe strada mea   La mine pe stradă sunt mulți copii,  mai mici și mai mari, în total, cam douăzeci. 

Violeta, un fel de lideră a grupului, ne-a spus mereu: „Suntem prieteni adevărați! Să ne înțelegem bine, să 
fim politicoși, să ne respectăm, să ne ajutăm reciproc!” Mesajul Violetei era clar. Dar s-a petrecut ceva… 
Răzvan a locuit o vreme în străinătate. Acum a revenit în România și locuiește numai cu bunicii. Nouă ne 
place să jucăm fotbal, fete și băieți, deopotrivă. În timpul meciului, Mara l-a jignit pe Răzvan, strigându-l: 
„Străinule!”. Nu a lipsit mult și s-au luat la bătaie. Din nefericire, am asistat neputincioși la această scenă. 
Cum să reacționăm? Cum să intervenim?

 În clasa mea  În urmă cu o săptămână, în clasa mea s-a petrecut o întâmplare neașteptată. Io-
nuț, un coleg de clasă, nu-l plăcea pe Matei, deoarece acesta câștigase un premiu la un concurs pe 
teme ecologice. Ca să-l pună într-o situație nefavorabilă, Ionuț i-a ascuns notițele ultimului proiect,  
tocmai când Matei și echipa lui intenționau să le depună pentru următorul concurs. Din acest mo-
tiv, spre dezamăgirea tuturor copiilor care au muncit la proiect, echipa lui Matei a fost descalificată. 
Fapta lui Ionuț a fost descoperită și a avut consecințe neplăcute: discuții aprinse, certuri și indignarea  
întregii echipe. În urma acestor evenimente, pentru că eram prieten cu amândoi, am încer-
cat să găsesc o soluție pentru ca astfel de comportamente să nu se mai repete. Am cerut și  
părerea părinților mei: ce aș putea face în viitor, astfel încât, în clasa mea, să nu mai existe conflicte?

  Precizează care sunt comportamentele nepotrivite prezentate în cele două întâmplări.

  Propune cel puțin două soluții de schimbare a comportamentelor personajelor.

  Imaginează-ți o lume în care comportamentele prosociale sunt predominante. Din această per-
spectivă, schimbă întâmplările prezentate.

Fișă de lucru | Unitatea 4 | Lecția 4.  Schimbarea începe cu mine!



  Spune ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista posibilitatea ca oamenii, copii și adulți, să-și schimbe 
comportamentele. 

Aplic!

2   Continuă enunțurile, evidențiind moduri de schimbare a situațiilor prezentate. 

 Ca să nu mai copieze la teste, ar fi bine  . 

 Spațiile verzi din localitatea mea sunt puține, așa că  .

 Copiii nu fac sport. Oare  .

 Deoarece oamenii nu păstrează străzile curate  .

 Dacă aș fi primar o săptămână, aș  .

3   Realizează o listă cu recomandări pentru schimbarea unui comportament antisocial într-unul bun, 
corect, util comunității.

 FURT  VANDALISM 

 CALOMNIE 

 INSULTĂ 

Schimbăm 
comportamentele 

antisociale!
 MINCIUNĂ 

 VIOLENȚĂ 

4   Scrie o scrisoare către propria persoană despre ce ți-ar plăcea să schimbi la tine pentru a deveni un 
bun cetățean. Nu uita să respecți regulile de scriere a unei scrisori, așa cum ai învățat la orele de Co-
municare în limba română.
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Nume și prenume elev: 

Îmi amintesc!

1     Inițiază o incursiune în universul comportamentelor moral-civice, pe baza ilustrației de mai jos.  
Realizează corespondența dintre comportamentele exprimate în enunțuri și tipul acestora: prosoci-
ale și antisociale.

comportamente 
prosociale

comportamente 
antisociale

Comportamente moral-civice

 Nu-mi pasă de ce cred  
 cei din jurul meu. 

 Distrug lucrurile celorlalți. 
 Ascult nevoile colegilor mei. 

 Am grijă de un bolnav .
 Îmi cer scuze. 

 Păstrez curățenia.
 Iau în batjocură profesorii. 

 Îmi invit colegii acasă. 
 Fac daruri cu bucurie. 

 Nu arunc resturi şi hârtii pe jos. 
 Lovesc intenționat  

 pe cineva. 
 Mint că mi-am făcut temele.
 Solicit ajutor în cazul în care  

sunt atacat/atacată. 
 Îi ascult şi îi respect  

 pe membrii familiei mele. 
 Obişnuiesc să fur. 

 Sar imediat în ajutorul  
 unui coleg cu probleme. 
 Sunt tolerant/tolerantă. 

 Râd de colegii care nu învață bine.

aj
ut

or
ar

e

im
plic

are

voluntariat

toleranțăgrijă

încurajare

co
op

er
ar

e

amenințare

insultă

va
nd

al
is

m

indiferență

fu
rt

lovire 

Aplic!

2     Propune recomandări pentru schimbarea a trei dintre comportamentele antisociale alese de tine, 
identificate în exerciţiul anterior.

Fișă de lucru | Unitatea 4 | Recapitulare.  În direct… Comportamente 
moral-civice



3     Alcătuiește un catren amuzant despre agresivitate, în care să folosești cel puțin trei dintre cuvintele: 
soare, altruism, fairplay, albine, mașină.

4   Citeşte benzile desenate. Denumește comportamentele prosociale și antisociale. Propune recoman-
dări pentru schimbarea comportamentelor nepotrivite.
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Nume și prenume elev: 

1   Citește cu atenție următoarele afirmații. Bifează, după model, varianta corectă de răspuns, pentru 
fiecare afirmație.

a.  Când vreau să susțin un coleg, apelez la:
1. intimidare.
2. încurajare. 
3. ignorare. 

b.  Comportamentele prosociale presupun:
1. ajutorare, voluntariat, cooperare.
2. vandalism, voluntariat, toleranță. 
3. prietenie, conflict, agresivitate.

c.  Comportamentele antisociale se referă la:
1. prietenie, violență.
2. vandalism, violență.
3. conflict, ajutorare.

d.  Schimbarea comportamentelor necivilizate este benefică pentru: 
1. persoană.
2. comunitate.
3. persoană și comunitate.

e.  Dacă o persoană din jurul tău este violentă, este bine:
1. să accepți situația.
2. să devii și tu violent/violentă.
3.  să ceri ajutor sau să-i sugerezi să-și schimbe comportamentul.

2   Completează enunțurile următoare, cu ajutorul cu vintelor potrivite din casetă, după model. 

toleranță, furt, prosocial, cooperare, tristețe, amenințare, 
antisocial, ajutorare, lovire

a.  Întrajutorarea este un comportament ________ care presupune susținerea la nevoie a unei alte 
persoane. 

b.  Nu orice tip de agresivitate, precum jocul de box sau rugbi, este un comportament  . 

c.  Sunt comportamente prosociale:  ,  ,  .

d.  Sunt comportamente antisociale:  ,  ,  .

3   Observă cu atenție imaginile următoare, apoi citește ce spun copiii. Alcătu-
iește, după model, câte un enunț care să prezinte comportamentul persoane-
lor din fiecare imagine. Stabilește dacă este un comportament prosocial sau antisocial.

Fișă de lucru | Unitatea 4 | Test de evaluare.  În direct… Comportamente 
moral-civice



prosocial



Tati, îți mulțu-
mesc pentru 

ajutor!

a.  Comportament prosocial: Tatăl
își ajută fiica la teme.

Dă-mi 
tableta înapoi! 

E a mea!

c.   

Vom duce aceste plante 
medicinale la Căminul 

de bătrâni!

b. 

Oare de ce râd  
de mine întotdeauna?

Nu mai suport!

d. 

4   Privește cu atenție imaginea. Alcătuiește un text format din 
5-7 enunțuri în care să prezinți comportamentul copiilor și cel
puțin o soluție pentru schimbarea comportamentului acestora. 
Vei avea în vedere următoarele cerințe:
a.  să prezinți, pe scurt, comportamentul copiilor din imagine;
b.  să menționezi dacă este un comportament prosocial sau anti-

social;
c.  să propui cel puțin o soluție pentru schimbarea comportamen-

tului copiilor;
d. să găseşti un titlu potrivit;
e.  să scrii corect, respectând semnele de punctuație.
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Sper să nimeresc 
măcar un biciclist!
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Nume și prenume elev: 

1   Amintește-ți principalele teme studiate pe parcursul clasei a IV-a, în cadrul orelor de Educație  
civică.

naționale: țara, 
poporul

locale: sate,  
comune, oraşe

internaționale: 
Uniunea Europeană

Comunități

•  Tradiții și obiceiuri: festivaluri,
carnavaluri, târguri etc.

•  Simboluri: drapel, imn, stemă,
sigiliu, zi aniversară

•  Drepturi ale copilului: viață,
sănătate, opinie, odihnă şi vacanță,
nume, cetățenie, pace etc.

•  Valori și norme morale:
bunătate, solidaritate, cinste,
altruism, respect, responsabilitate
etc.

•  Comportamente prosociale:
cooperare, încurajare, grijă, impli-
care, voluntariat, ajutorare, toleran-
ță etc.

•  Comportamente antisociale: in-
diferență, amenințare, insultă, furt,
lovire, violență etc.

2   Inventează, în grup, o nouă comunitate (o 
țară, un oraș, un sat), așa cum ai dori să fie.

  Găseşte un nume cât mai original, precum: 
Orașul cireșelor generoase, Satul cu reguli de 
aur, Țara copiilor civilizați. 

   Prezintă simbolurile comunității tale: drapel, 
zi aniversară şi stemă.

Fișă de lucru | Unitatea 5 | Recapitulare finală (I).  Mai aproape de 
Educația civică

Dreptul 
la viață

Dreptul la 
educație

Dreptul 
la pace

Dreptul 
la sănătate

Dreptul 
la informare



  Descrie obiceiuri şi tradiţii ale noii comunităţi.

  Stabileşte cinci comportamente moral-civice pe care le practică oamenii din comunitate. 

  Prezintă, sub formă de ghicitori, câteva drepturi ale copiilor, respectate în comunitatea imaginată de 
tine.
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3   Selectează casetele care conțin valorile morale promovate în clasa sau în școala ta. Evidențiază aceste 
valori morale prin exemple concrete.

solidaritate

iresponsabilitate

răutate

egoism

necinste

altruism


cinste
respect

lipsă de 
respect

bunătatezgârcenie

responsabilitate

4   Realizează corespondența dintre fiecare valoare morală și comportamentul moral-civic potrivit.

1. solidaritate 2. sinceritate 4. empatie 5. respect3. responsabilitate

b. Este alături
de cei care
au nevoie
de sprijin.

c. Manifestă
amabilitate
și politețe în

relațiile cu ceilalți.

d. Își asumă și
își îndeplinește

sarcinile. 

e. Înțelege
și simte

asemenea 
celor din jur.

a. Spune
întotdeauna 

adevărul.
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5   În drumul către școală, ai observat o conductă spartă. Apa curge și se risipește. Vrei să ajuți, așa  
cum ai învățat la ora de Educație civică. Enumeră pașii pe care îi faci, astfel încât să contribui la reme-
dierea situaţiei.

6   Redactează o scrisoare sau un e-mail în care să le mulțumești părinților tăi pentru că îți respectă 
drepturile. 

Pentru aceasta, vei avea în vedere:

a. să respecți structura unei scrisori, aşa cum ai învățat la orele de Comunicare în limba română;

b. să menționezi cel puțin trei drepturi pe care ți le respectă membrii familiei tale;

c. să formulezi un mesaj de mulțumire;

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

Îmi amintesc și aplic!

1   Prezintă, într-un text de 
7-9 enunțuri, portretul ce-
tățeanului responsabil din
comunitatea ta, având în
vedere aspectele prezen-
tate în figura alăturat.

2   Observă imaginile alăturate. Identifică, în grup, 
trei probleme importante din comunitatea ta și 
prezintă trei soluţii posibile membrilor Consiliu-
lui Local.

Fișă de lucru | Unitatea 5 | Recapitulare finală (II).  Mai aproape de 
Educația civică

Valori morale

Comportamente 
moral-civice

Drepturi 
respectate



4   Completează tabelul în mod corespunzător, astfel încât să identifici cuvinte cu sens asemănător și 
cu sens opus, pentru fiecare dintre comportamentele și valorile date.

Comportamente/valori Cuvinte cu sens asemănător Cuvinte cu sens diferit
Bunătate blândețe, generozitate răutate
Ajutorare
Altruism

Abuz
Responsabilitate

Cinste
Sprijin

Violență 

5   Ce crezi că s-a întâmplat mai departe? Continuă fiecare întâmplare prezentată, adăugând cel puțin 
trei enunțuri.  

Ionuț, elev în clasa a IV-a, se întoarce de la școală. În fața lui, o doamnă în 
vârstă se pregătește să traverseze strada. Pare dezorientată şi nesigură…

Copiii de clasa a IV-a doresc să strângă fonduri pentru plantarea unor 
copaci în curtea școlii. S-au gândit la…
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O fată a postat injurii pe o rețea de socializare despre o colegă de clasă. 
Mai mulți copii au răspuns sub diferite forme. Tu…

6   Propune cel puțin o recomandare pentru a schimba comportamentul copiilor aflați în situațiile 
următoare:

  Stă retras într-un colț. 

  Nu salută. 

  Fură din ghiozdanele copiilor. 

  Îi place să mintă. 

  Pe stradă vorbește urât. 
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7   Adresează câte o scurtă recomandare/un scurt mesaj fiecărui personaj din imaginile de mai jos, cu 
scopul de a-l determina să-și schimbe comportamentul.

Vai, ce 
dezastru!

a. b.
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Nume și prenume elev: 

1   Citește cu atenție următoarele afirmații. Bifează, după model, varianta corectă de răspuns, pentru 
fiecare afirmație.

a.  Respecți simbolurile naționale pentru că:
1. ești obligat/obligată.
2. ești un bun român.
3. vei obține calificativul FB la Educație civică.

b.  Copiii respectă drepturile celorlalți, deoarece:
1. așa trebuie. 
2. înțeleg urmările nerespectării lor. 
3. sunt impuse de adulți.

c.  Comportamentele prosociale sunt:
1. abuzive. 
2. nefolositoare.
3. benefice pentru oameni și comunitate. 

d.  Ziua Națională a României se sărbătorește în amintirea datei de: 
1. 22 Decembrie 1989. 
2. 1 Decembrie 1918.
3. 1 Decembrie 1600.

e.  Schimbarea comportamentelor prosociale este: 
1. necesară. 
2. inutilă.
3. imposibil de realizat.

2   Realizează corespondența dintre proverbele prezentate mai jos și cele două tipuri de comporta-
mente: prosociale și antisociale.

a. Omenia este 
inima omului. 

c. Omul fără 
omenie este ca și 
trupul fără suflet. 

b. Primeşte pe fie-
care cum primeşti 
oaspeţi de seamă.

d. Cine-i  
cu altul omenos 
va trage folos. 

1. comportamente 
prosociale

2. comportamente 
antisociale

Fișă de lucru | Unitatea 5 | Test de evaluare finală.  Mai aproape de 
Educația civică





3   Prezintă câte o faptă corespunzătoare valorilor/comportamentelor morale manifestate la Festivalul 
civilizației.

Festivalul civilizației

Bunătate

Festivalul civilizației

Perseverență

Festivalul civilizației

Respect

Festivalul civilizației

Curățenie

Festivalul civilizației

Nediscriminare

Festivalul civilizației

 Solidaritate

Festivalul civilizației

Altruism

Festivalul civilizației

Adevăr

Festivalul civilizației

Punctualitate
Întotdeauna ajung 
la timp la școală.

4   Scrie câte o responsabilitate pe care o ai în fiecare dintre situațiile menționate în imaginea următoare. 
În autobuz, păstrez distanța fizică față de ceilalți călători.

• În familie

• Pe stradă

• La cinema

• În parc

• În excursie • În vizită

• În autobuz• Cu bicicleta

• La teatru

• La spital
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5   Alcătuiește un text, de 8-10 enunțuri, despre un drept al copiilor, foarte important, în opinia ta. 
Pentru aceasta, vei avea în vedere următoarele cerințe:

a. să menționezi dreptul ales;

b.  să prezinți cel puțin trei avantaje/beneficii ale respectării dreptului ales;

c.  să te încadrezi în numărul indicat de enunțuri;

d. să găsești un titlu potrivit;

e. să scrii corect, respectând semnele de punctuație.
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