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A4. ACTIVITATEA DE CONSILIERE – NIVEL PRIMAR 

Ce este o consecință? 

Ori de câte ori facem un lucru, este important să ne gândin ce consecințe ar putea avea acesta asupra 

noastră sau asupra celor din jur. Consecințele pot fi atât pozitive, cât și negative și le putem 

preîntâmpina dacă analizăm cu atenție ce urmează să facem. 

Poveste: Ce este o consecinţă?  

Elena tocmai a primit de ziua ei o nouă bicicletă albastră şi de-abia a aşteptat să se plimbe cu ea! A 

implorat-o pe mama ei să o lase să se plimbe cu bicicleta până în parc, dar aceasta i-a spus că, din 

moment ce vor urma să mănânce imediat, Elena nu ar avea suficient timp să meargă până în parc, dar 

că poate să se plimbe prin jurul casei dacă promite că nu se opreşte, în drumul ei, pe la nimeni. 

„Promit," a spus Elena, care de-abia aştepta să meargă. 

Aşa că s-a urcat pe noua ei bicicletă albastră şi a pornit la drum. Se simţea atât de bine că se putea 

plimba! Imediat cum a luat colţul străzii i-a văzut pe Andrei şi pe Mihai jucându-se cu mingea în 

curtea din faţa casei lor. „Hei, băieţi," a strigat Elena. „Ia uitaţi ce am primit de ziua mea de la părinții 

mei!" „Wow, arată tare! Opreşte-te să o vedem şi noi," a spus Andrei. Aşa că Elena s-a oprit. (Notează 

consecinţele la punctul 1 în FIȘA DE LUCRU) 

După ce Andrei şi Mihai i-au admirat noua bicicletă, Elena le-a spus că trebuie să plece deoarece se 

apropia ora cinei. A pedalat în continuare, dar până să ajungă la următorul colţ, a văzut-o pe prietena 

ei cea mai bună, Ramona, fugind în curte după un căţel. Elena a frânat rapid şi s-a dat jos de pe 

bicicletă. „Oh, ce căţel scump, este al tău?" a întrebat Elena. „Da, tocmai în după-amiaza aceasta am 

adus-o acasă," a spus Ramona. „Vrei să o ţii în braţe?" Elena nu a putut rezista tentaţiei, aşa că a luat 

în braţe căţeluşa şi a mângâiat-o până ce aceasta a adormit. (Notează consecinţele la punctul 2 în FIȘA 

DE LUCRU)  

Dintr-o dată Elena, şi-a amintit că trebuia să meargă direct acasă, aşa că a sărit pe bicicleta ei şi a 

plecat la drum. Acum ea începea să devină îngrijorată, deoarece se oprise cu Andrei, cu Mihai şi cu 

Ramona, aşa că pedala din ce în ce mai tare. Urma un alt colţ de stradă pe care ea trebuia să îl ia, dar 

până să ajungă la el, ea avea deja o viteză destul de mare. (Notează consecinţele la punctul 3 în FIȘA 

DE LUCRU) 



 
 

 
 

Dintr-o dată, a apărut în faţa ei un băieţel într-o maşinuţă de jucărie. Elena a încercat să facă o 

manevră în formă de semicerc pentru a lua colţul, dar a fost nevoită să facă o mişcare bruscă pentru a 

nu se ciocni cu băieţelul, căzând astfel de pe bicicletă. (Notează consecinţele la punctul 4 în FIȘA DE 

LUCRU) 

Elena s-a ridicat în picioare. Avea un genunchi julit, iar din cotul ei curgea puţin sânge. Încet, s-a urcat 

din nou pe bicicleta ei şi şi-a continuat drumul spre casă. Când a ajuns pe aleea casei lor, Elena a pus 

bicicleta la o parte, a intrat în casă, s-a spălat şi s-a aşezat pentru cină. Părinții ei au discutat cu ea 

despre ceea ce s-a întâmplat şi i-au spus că, din moment ce nu a ascultat, nu va avea voie să iasă cu 

bicicleta în următoarele două zile. Elena a fost atât de furioasă, încât a sărit de la masă şi a trântit pe 

jos paharul cu lapte. (Notează consecinţele la punctul 5 în FIȘA DE LUCRU) 

Elena a fost trimisă în camera ei şi i s-a spus să se gândească la alegerile făcute.  



 
 

 
 

Ce este o consecință? 

FIŞĂ DE LUCRU 

Nume:_________________________________________     Data:___________________ 

 

1. Consecințe: 

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

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

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

2. Consecințe: 

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

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

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

3. Consecințe: 

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

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

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

4. Consecințe: 

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

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

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

5. Consecințe: 

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

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

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

ÎNTREBĂRI  

1. Gândește-te la o alegere pe care ai facut-o şi care a avut o consecinţă pozitivă.  

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

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

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

2. Gândește-te la o alegere pe care ai facut-o şi care a avut o consecinţă negativă.  

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

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

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



 
 

 
 

Follow-up 

Timp de o săptămână notează în tabelul de mai jos comportamentele şi consecinţele pentru ziua 

respectivă. Gândește-te la modul în care comportamentele pot fi schimbate dacă consecinţele sunt 

negative. 

  
Comportament 

 

 
Consecinţe 

 
 

Luni 
 

  

 
 

Marţi 
 

  

 
 

Miercuri 
 

  

 
 

Joi 
 

  

 
 

Vineri 
 

  

 
 

Sâmbătă 
 

  

 
 

Duminică 
 

  

 

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!  


