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A4. ACTIVITATEA DE CONSILIERE – NIVEL PRIMAR 

Doar unul e ca mine! 

 

Descrierea activității 

Fiecare copil este unic și este important ca el să identifice aspectele prin care este special. Completează fișa 

de pe pagina următoare astfel: 

1. Imaginează-ți că ești în drum spre magazinul de jucării. Odată ce ai ajuns acolo, caută o jucărie care este 

unică, „specială”, adică această jucărie are ceva deosebit sau diferit. Și tu ești la fel; de obicei, există ceva 

deosebit la fiecare copil, care nu este la fel la toată lumea. Desenează această jucărie în FIȘA DE LUCRU. 

2. Introdu degetul mare în cerneală sau acuarelă și imprimă-ți amprenta în căsuța ta. Roagă-i apoi pe 

ceilalți membri ai familiei tale să facă același lucru, lăsându-și amprentele în căsuța alăturată.  

3. Compară împreună cu un membru al familiei amprentele pentru a descoperi cum diferă o amprentă de 

alta și prin ce este unic fiecare dintre voi.  

4. Răspunde apoi la cele trei întrebări din FIȘA DE LUCRU. 

5. Gândește-te apoi la tine ca şi cum ai fi jucăria aceea specială din magazinul cu jucării. Prin ce anume ești 

tu special sau diferit de celelalte jucării? Ce anume îți place cel mai mult la tine? 

6. Realizeze o insignă „Doar unul e ca mine!" în spațiul destinat ei din FIȘA DE LUCRU. Desenează pe 

această insignă lucruri care să ilustreze ceea ce consideri tu că ai special. Apoi, după ce insigna este 

terminată, o poți decupa și o poți prinde cu un ac de siguranţă de tricou. 

Dacă nu ai posibilitatea să printezi fișa de lucru, o poți copia pe o foaie de hârtie. 

După ce ai terminat, nu uita să trimiți doamnei învățătoare o fotografie cu aceasta!  

 



 
 

 
 

 

DOAR UNUL E CA MINE!                   Nume: ______________________________________    

FIŞĂ DE LUCRU               Data: ___________________ 

 

 

 

JUCĂRIA SPECIALĂ 

 

AMPRENTA MEA   AMPRENTELE MEMBRILOR FAMILIEI MELE 

 

 

 

Un lucru pe care îl fac pentru a-mi ajuta familia este:____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Un lucru pe care îl fac pentru a o ajuta pe doamna învăţătoare este:_______________________ 

______________________________________________________________________________ 

Un lucru la care mă pricep bine este:_________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

INSIGNA MEA 

 

 

 


