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Desyre omt ?Arinli ?i u rmagi

{as ernhnhri gi de o s ebiri)

1 . Organizali o dezbatere in care si discutali despre inlelesul proverbului ,,Cinevrea sd rtie cum
sunttatdl si mamo sd priveascd la fiul si fiica lor."
Explicali, cu argumente, pdrerile voastre.

2. Observali cu atenlie imaginile.
a. Toate fiinlele ilustrate sunt persoane? De ce?

b. Care sunt aseminirile ;i deosebirile dintre persoanele ilustrate?
c. Ce inleles are pentru voi cuv6ntul pdrinliT
d. Explicali semnificalia cuv6ntului copil.

3. Cu care dintre membriifamilieivi aseminali cel mai mult?
Prezentati doui aseminiri ;i doui deosebiri pe care le puteli identifica ?ntre voi.

4. Cu care dintre membriifamilieivi ?nlelegeli cel mai bine? De ce?

Ce credeli ci trebuie si faceli pentru a vi inlelege la fel de bine ;i cu ceilalli membri aifamiliei?
Dar ace;tia ce ar trebui si faci?



@ t . Complete azd ofi;i de observafie, urmAnd modelul de maijos.
Lucreazi ?mpreuni cu membrii familiei tale.

Membrulde familie

Tata

Mama

Bunic

Bunici
Frate / sor5

(daci este cazul)
Eu

Omul este o fiin!5 care di na;tere la
urmagi.

Ace;tia se aseamin5 cu pirinlii care
le-au dat via!5, dar se gi deosebesc de ei.

De asemenea, ?ntre copiii acelora;i pi-
rinli existd aseminiri ;i deosebiri.

Culoarea ochilor, cea a pirului, inilli-
mea si greutatea corporalS sunt c3teva
exemple de aseminiri ;ideosebiri ce pot fi
identificate intre pirinli ;i copii, dar;iintre
copiii respectivei familii.

Figi de observalie
Despre membrii familiei mele

VArsta inillimea Greutatea
u sr Jls (cm) (Lg)

172

170

181 79
179 75

150 47

137 36

Culoarea
pirului

Saten
negru

;aten
negru

saten

;aten

Culoarea
ochilor
alba;tri
ciprui
ciprui
negri

ciprui

ciprui

39 ani

35 ani

57 ani

56 ani

Frate:
tz ani

to ani

72

35

ff, RealizeazS, pe baza datelor din tabel, c3te un grafic pentru: ?niltimea membrilor familiei tale,
greutatea acestora. Prezintd-le colegilor rezultatul activitS!ii ;i concluziile tale.

#.'. r r :: Euteintreb,tuimirispunzi!
Te afli?ntr-un loc aglomerat, cu multi oameni?n jurul tiu. Te-ai?ndepirtat de cei din familia ta,
care te insolesc. Cum ii recuno;ti pe ace;tia intre ceilalli oameni?

4. Se cautl un copitdispirut!
Despre un copil de v6rsta voastri nu se mai ;tie nimic de cAteva zile. Voi, in calitate de prieteni
ai acestuia, vetiforma echipe de ciutare.
Stabilili un plan de acliune ;i o fi;i de identitate a celui dispdrut.

etLi*uL l*ffir"lAKffi#

CAt de bineili cunoqti familia?



Deapre via\a omului

(cicl ul de via!frtrli

Observali cu atentie imaginile.
a. Cu care dintre persoanele reprezentate in imagini crezi ci te asemeni cel mai mult? De ce?
b. De care dintre acestea te deosebe;ti? Explici. Cum ai descrie tu copildria? Dar bitr6nelea?
c. Dali exemple de activitSli pe care persoanele ilustrate nu le pot realiza. Argumentali.

in general, copiliria dureaz5 pAni Ia vArsta de r4 ani. Perioada de nou-ndscut este cuprinsi
intre na;tere si a douizeci ;i opta zi de viali. Un copil de v6rsti cuprinsi intre z8 de zile si un an se
numeste sugor.

Organizalia MondialS a SinitSliinume;te adolescenld perioada dintre ro;ir9 ani.
Se considerd ca fiind adultd persoana care are vArsta cuprinsi intre r9 ;i 65 de ani.
V6rsta de 65 de ani este asociatd cu inceputul bdtr1nefii. in aceasti perioadi, oasele scad in

dimensiune, pielea pierde din elasticitate, pirul albe;te ;ii;i pierde din rezistenti, auzul si vederea
sl5 besc. (conform ro.wikipedia. org)



@ * . La ce vArstd crezi ci se poate afla, in fiecare situalie ilustratS, persoana din imagini?
Rispunde in scris, dupi modelul urmiton C - 55 de ani.

# . Ce inleles are pentru tine enun! ul ,,Omul se nalte, cregte qi se dezvoltd"?
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@m. Vi vorbesc despre mine!

=. Cum aritaic6nd erai copil de gridinili? Cum te comportai?
L*. Ce ?!i plicea si minAnci si care erau activitdlile tale preferate?
*. S-a schimbat ceva la tine fal6 de acea perioadi a copiliriei?
#. Ce schimbdri ai dorisi se produci Ia tine? De ce?

;*. observali, necureoli:T:il:t:i',|-.,T,1Tr'de varste direrite airamitieivoastre.
iT " Notali pe o fi;5 de observalie asemin5ri ;i deosebiri identificateintre ace;tia.
u. Studiati continutul fi;elor voastre, pentru a stabili prin ce se aseamini ;i prin ce sunt diferite

rezultatele observaliilor ficute. Explicali.
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Atunci c6nd dimensiunile corpului, vo-

lumul si greutatea acestuia se miresc,
spunem despre o fiin15 cE aceasta cre;te.

Dezvoltarea unui om reprezinti trece-
rea lui prin mai multe etape de via!5.

Copiliria, adolescen!a, tineretea, matu-
ritatea si bitrAnetea sunt perioade de timp
care alcituiesc ciclul de via!5 al omului.

in fiecare etapi a vietii unui om, intre-
gul corp al acestuia trece prin mai multe
modificdri. PAni la 3 ani, cresterea este
rapidS, iar copilulinva!5 si meargS, sE mi-
nAnce, sd vorbeascS. in jurul virstei de
zz de ani, cre;terea corpuluiinceteazS.

lnterviul
Realizeazi un interviu cu unul dintre membrii
familiei tale. RoagS-l sE ili arate ;i fotografii
personale, pe care le-a ficut de-a lungul timpu-

' Adreseazi-i intrebiri despre:
* cum i;i aminte;te ci ardta in copilSrie;
3 ce anume s-a schimbat de atuncisi ce r5mas

la fel;
* ce crede c5 se va schimba in viitor si ce va

{

i Care este pirerea ta, in urma interviului: exis- 
!

5 
t; diferenle intre etapele de via!5 ale aceluia;i 

i

! om? Argumenteaz6 rdspunsul tiu. j
;-"".""".""*...**:."


