
Seria Fundamentele democraţiei 

 

Această serie se bazează pe ipoteza fundamentală că educaţia în ceea ce priveşte 

principiile şi valorile democraţiei poate creşte capacitatea şi inclinaţia unei persoane de a 

acţiona în cunoştinţă de cauză, eficient şi responsabil. Rolul nostru trebuie să fie acela de 

a-i ajuta pe elevi să-şi dezvolte capacitatea de a face alegeri inteligente pentru ei înşişi – 

să înveţe cum să gândească şi nu atât ce să gândească. Experienţele de învăţare bazate pe 

această filozofie rezultă într-un progres spre dezvoltarea unui angajament raţional şi 

profund faţă de principiile, procesele şi valorile esenţiale prezervării şi îmbunătăţirii 

societăţii democratice în care trăim.  

 

Curricula acestei serii are în centru patru concepte: autoritate, viaţă personală, 

responsabilitate şi justiţie. Fiecare din aceste concepte este parte integrantă a nucleului 

valorilor civice care sunt fundamentale teoriei şi practicii cetăţeniei democratice.  

 

Curicula are scopul de a: 

 promova o înţelegere mai profundă a instituţiilor democraţiei noastre 

constituţionale şi a principiilor şi valorilor fundamentale care stau la baza 

acestora, 

 dezvolta aptitudinile de care tinerii au nevoie pentru a deveni cetăţeni eficienţi şi 

responsabili, 

 creşte înţelegerea şi dorinţa de a folosi procesele democratice în procesele 

decizionale şi gestionarea conflictelor, atât în viaţa personală cât şi în cea publică. 

 

 

Componentele seriei 

 

Pentru preşcolari şi şcolari mici 

 

1. Cărţi mari de poveşti care vor fi citite preşcolarilor şi şcolarilor mici: Ochilă şi 

Vorbiluţa învaţă despre autoritate, Maricica Peşticica învaţă despre intimitate, 

Îngrijitorul de la grădina zoologică învaţă despre responsabilitate, şi Ursuleţii 

drepţi învaţă despre justiţie. 

2. Metode didactice pentru profesori: Ochilă şi Vorbiluţa învaţă despre autoritate, 

Maricica Peşticica învaţă despre intimitate, Îngrijitorul de la grădina zoologică 

învaţă despre responsabilitate, şi Ursuleţii drepţi învaţă despre justiţie. Acestea 

conţin şi modele după care se vor confecţiona păpuşile folosite în activităţile de 

joc de rol. 

 

Pentru şcolari mai mari 

3. Manualul elevului: Să învăţăm despre autoritate, Să învăţăm despre viaţa 

personală, Să învăţăm despre responsabilitate, şi Să învăţăm despre justiţie – 

cărţi de activităţi care pot fi refolosite pentru cei care tocmai au învăţat să citească 

(începând cu clasa a II-a). Manualele elevilor au şase sau şapte lecţii, dintre care 

patru se referă la capitolele poveştii.  



4. Ghidul profesorului: conceput să completeze şi să extindă cărţile de poveşti şi 

manualele elevului. Acest ghid sugerează strategii de predare care pot fi adaptate 

la medii specifice de învăţare. Include idei utile pentru prezentarea temei, 

întrebări care pot fi folosite ca bază pentru discuţii, şi răspunsuri la anumite 

exerciţii pentru elevi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducere în conceptul de intimitate 

 

Valoarea acordată intimităţii vieţii personale în societatea zilelor noastre este reflectată în 

faptul că dreptul la intimitate este garantat prin Constituţie.  

 

Sfera de acţiune a acestui drept constituţional a provocat şi anumite critici din partea unor 

persoane, cum ar fi faptul că agenţiile guvernamentale ar putea fi împiedicate să adune 

informaţiile necesare pentru a aplica legea. Alte persoane nu sunt de acord cu acest lucru. 

Acestea se tem că dreptul la intimitate ar putea fi în pericol din cauza eforturilor legale şi 

ilegale făcute de anumite persoane sau grupuri pentru a obţine informaţii despre cetăţeni 

– eforturi care de multe ori sunt susţinute de utilizarea unor tehnologii tot mai sofisticate. 

Această dezbatere cu privire la sfera de acţiune şi limitele corespunzătoare ale dreptului 

la intimitate este invevitabilă şi probabil că va continua multă vreme.   

 

Transmiterea acestor idei copiilor de vârste fragede prezintă o provocare unică. Am 

împărţit povestea Maricica Peşticica învaţă despre intimitate în patru capitole. Fiecare 

capitol prezintă materiale menite să-i înveţe pe copii despre un aspect important al acestui 

concept. Aces lucru ne ajută să folosim întrebări, sau „instrumente intelectuale”, 

corespunzătoare atunci când analizăm probleme şi luăm decizii cu privire la chestiuni 

legate de intimitatea vieţii personale.  

      

Capitolul 1 – Ce este intimitatea? 

Definirea conceptului – copiii învaţă să identifice ce fel de lucruri doresc oamenii să 

menţină private şi modul în care se comportă pentru a-şi păstra intimitatea. (Ghidul 

profesorului, pg. 5) 

 

Capitolul 2 –Ce cred oamenii despre intimitate? 

Acest capitol se concentrează asupra câtorva factori utili care ar putea explica diferenţele 

de păreri individuale cu privire la nevoia de intimitate. (Ghidul profesorului, pg. 8)     

 

Capitolul 3 – Cum poţi să ştii dacă doreşti să ai intimitate? 

Sunt discutate câteva dintre cele mai comune beneficii şi costuri ale intimităţii. Luarea 

unei decizii cu privire la o problemă de intimitate este mai uşoară dacă se evaluează 

beneficiile şi costurile. (Ghidul profesorului, pg. 11)  

 

Capitolul 4 – Cum putem decide dacă există prea multă intimitate? 

Deşi intimitatea este un drept important, copiii vor învăţa că uneori aceasta trebuie 

limitată în favoarea unor valori şi interese mai importante. Copiii vor învăţa cum să ia 

decizii cu privire la limitarea dreptului la intimitate al unei persoane. (Ghidul 

profesorului, pg. 14).  

 

 

 

 

 

 



Capitolul 1: Ce este intimitatea? 

 

Rezumatul capitolului 

 

Copiii vor învăţa să identifice situaţii în care oamenii au şi nu au intimitate. Vor învăţa ce 

fel de lucruri doresc oamenii să păstreze private, cum ar fi gânduri, sentimente şi 

comunicări. De asemenea, vor învăţa despre diferite modalităţi în care se comportă 

oamenii pentru a-şi păstra intimitatea, cum ar fi să se izoleze sau să păstreze secrete.  

 

Obiective didactice 
 

Copiii ar trebui să ştie să facă următoarele: 

 Să identifice situaţii în care există şi nu există intimitate 

 Să descrie câteva chestiuni private comune 

 Să descrie cum s-ar putea comporta oamenii pentru a-şi păstra intimitatea vieţii 

personale 

 

Pregătire/Materiale necesare 

 

 Cartea cu povestea Maricica Peşticica învaţă despre intimitate, Capitolul 1 

 Păpuşile care întruchipează persoanjele din poveste pe care le vor colora copiii; 

modelele se află la sfârşitul acestui ghid  

 

Idei pe care profesorul ar trebui să le cunoască şi să ştie să le explice 

 

Definirea termenului de intimitate este foarte dificilă. Într-o hotărâre judecătorească a 

Curţii Supreme de Justiţie din Statele Unite ale Americii, un judecător definea intimitatea 

ca „dreptul de a fi singur”. Această definiţie este vagă. Ar fi mai uşor de înţeles când 

există intimitatea şi când nu există intimitate. Există trei tipuri de intimitate de bază: 

posibilitatea de a nu fi observat, protejarea informaţiilor şi comportament privat.  

 

Intimitatea ca posibilitate de a nu fi observat apare atunci când o persoană sau mai multe 

persoane nu pot fi observate de alţii. De exemplu, o persoană decide să fie singură şi 

nimeni nu poate să vadă sau să audă ce face acea persoană.  

 

Protejarea informaţiilor apare atunci când o persoană sau mai multe persoane nu le 

permit celorlalţi să aibă acces la informaţiile pe care le au. De exemplu, o persoană poate 

să nu divulge informaţii despre ea însăşi. Aceste informaţii pot fi vârsta persoanei, câţi 

bani are, etc. Ar putea fi un secret pe care i l-a spus cineva. Ar putea fi vorba despre o 

relaţie de confidenţialitate între medic şi pacient sau soţ şi soţie.  

 

Comportamentul privat apare când o persoană sau mai multe persoane se comportă aşa 

cum doresc fără să fie deranjaţi de alte persoane. De exemplu, doi oameni se îndepărtează 

de un grup pentru a avea o conversaţie pe care nu doresc să o audă ceilalţi. Oamenii ar 

putea forma parteneriate cu alţi oameni care gândesc la fel ca ei.  

 



Strâns legate de aceste trei tipuri de intimitate sunt lucrurile pe care oamenii vor să le ţină 

private, cunoscute drept chestiuni private. 

 

Chestiunile private pot include lucruri abstracte, cum ar fi idei. Aceste chestiuni ar putea 

include apeluri telefonice, numărul cardului de credit, comportamente, etc. Copiii trebuie 

să înţeleagă că păstrăm aceste chestiuni private şi nu dorim ca ele să fie cunoscute de alte 

persoane, grupuri sau instituţii. Exemple de chestiuni private pot fi şi conversaţiile 

telefonice ţinute secrete faţă de alţi membri ai familiei, nedivulgarea numărului cardului 

de credit persoanelor care solicită acest lucru, sau neacceptarea supravegherii propriei 

case de către guvern.    

 

Introduceţi ideile pe care ar trebui să le ştie copiii 

 

Rezolvaţi exerciţiul de mai jos cu elevii înainte de a citi Capitolul 1. Începeţi cu 

următoarea activitate de brainstorming. 

 

Care sunt câteva lucruri pe care oamenii doresc să le ţină private? 

 

În mod natural, copiii vor avea tendinţa de a da exemple specifice. Faceţi o listă cu 

toate răspunsurile rezonabile, apoi cereţi-le copiilor să le împartă în categorii 

generale. De exemplu, un copil ar putea spune că doreşte să-şi păstreze numărul de 

telefon privat. Acest exemplu specific poate fi trecut într-o categorie mai generală 

de „informaţii personale”. Descurajaţi-i pe copii de la a divulga lucruri care ar putea 

viola intimitatea familiei lor sau prietenilor lor.  

 

Pe baza răspunsurilor şi categoriilor stabilite de copii, folosiţi următoarele lucruri care să 

vă ajute să organizaţi categoriile în „tipuri de intimitate” şi „chestiuni private”.  

 

Ai intimitate atunci când eşti singur/singură în camera ta. (Posibilitatea de a nu fi 

observat) 

Intimitatea există atunci când o persoană este singură şi nimeni nu poate vedea sau auzi 

ce face.  

 

Ai intimitate atunci când ţii un secret (Protejarea informaţiilor) 

Intimitatea există atunci când nu împărtăşim informaţii cu alte persoane.  

 

Ai intimitate atunci când te joci cu un prieten/o prietenă şi nu îi lăsaţi pe alţii să vi se 

alăture (Comportament privat) 

Intimitatea există atunci când oamenii dintr-un grup nu le permit altora să participe la 

activităţile desfăşurate.  

 

Vrei să-ţi ţii gândurile ascunse 

Acest lucru se poate face cu un jurnal. Jurnalul devine o „chestiune privată”.  

  

Lectură  

 



Maricica Peşticica învaţă despre intimitate 

 

Pregătiţi-i pe copii să asculte Capitolul 1 al poveştii, prezentându-le un scurt rezumat al 

poveştii şi arătându-le câteva ilustraţii. Capitolul 1 îi va ajuta pe copii să înţeleagă când 

au oamenii intimitate. 

 

Temele de discuţie din poveste sunt marcate printr-un căluţ de mare desenat pe margine. 

Capitolul 1 are trei teme de discuţie majore.  

 

Citiţi până la tema de discuţie de la pg. 5 

 

Discutaţi următoarele întrebări cu elevii. Câteva răspunsuri posibile sunt prezentate mai 

jos. Pentru fiecare întrebare din acest capitol, acceptaţi orice răspuns rezonabil. 

 

Ce vroia să ţină privat Maricica Peşticica? 

 

Maricica vroia să se joace într-un loc în care să nu fie văzută sau tachinată de 

ceilalţi peşti din bancul în care trăia. Maricica vroia să fie singură pentru a se putea 

preface că este un rechin fioros, un căluţ de mare, sau orice altceva ce ar dori.  

 

Faţă de cine vroia să ţină private aceste lucruri?  

 

Maricica vroia să ţină-şi menţină jocurile private faţă de ceilalţ peşti din banc. Ea 

dorea ca ceilalţi peşti să nu o mai tachineze şi să-i limiteze creativitatea.  

 

Ce a făcut pentru a-şi ţine aceste lucruri private? 

 

Maricica s-a îndepărtat de bancul său. Dar acest lucru nu a făcut ca obiectivul său să 

se îndeplinească. Ceilalţi peşti tot o mai puteau vedea pe Maricica jucându-se. 

Aceasta s-a supărat şi a ţipat la ceilalţi peşti: 

 

- De ce nu mă lasaţi în pace? 

 

Să alegi să fii singur/singură undeva unde nimeni nu poate vedea sau auzi ce faci 

este o formă de intimitate.  

 

Citiţi până la tema de discuţie de la pg. 7 

 

Discutaţi următoarele întrebări cu elevii. Câteva răspunsuri posibile sunt prezentate mai 

jos.  

 

Ce vroia Râmă să ţină privat? 

 

Râmă mărturiseşte că îi place să pretindă că este un monstru marin. Râmă nu vrea 

ca ceilalţi să ştie că îi place să se prefacă. De asemenea, nu vrea ca ceilalţi să ştie că 

uneori îi este frică. 



  

Faţă de cine vroia să ţină private aceste lucruri?  

 

Acest lucru nu apare explicit în poveste. Pur şi simplu nu doreşte ca oricine 

altcineva să ştie că uneori îi este frică.  

 

Ce a făcut pentru a-şi ţine aceste lucruri private? 

 

Râmă i-a spus secretul său Maricicăi, dar a rugat-o să nu mai spună nimănui. 

Refuzând accesul altor persoane la anumite informaţii despre tine însuţi este o altă 

formă de intimitate. În acest exemplu, Râmă doreşte să ţină secrete informaţiile cu 

privire la comportamentul şi sentimentele sale. Pentru a face acest lucru, Râmă o 

roagă pe Maricica să nu mai spună nimănui aceste lucruri. Râmă îi spune Maricicăi 

că uneori dorim să împărtăşim anumite lucruri doar cu persoanele pe care le 

considerăm speciale.  

 

Citiţi până la tema de discuţie de la pg. 10 

 

Discutaţi următoarele întrebări cu elevii. Câteva răspunsuri posibile sunt prezentate mai 

jos.  

 

Ce vroia Maricica Peşticica să ţină privat în acest moment al poveştii? 

 

Maricica vroia ca ceea ce a discutat cu Florina să rămână privat. De asemenea, a 

cerut voie să găsească un loc special în care să-şi petreacă o parte din timp singură.  

 

Faţă de cine vroia Maricica să ţină private aceste lucruri?  

 

Maricica nu dorea ca ceilalţi peşti din banc să audă conversaţia pe care a avut-o cu 

Florina. Maricica vroia să o roage pe Florina să facă o excepţie de la regula care 

spune că peştii din banc trebuie să rămână împreună. Maricica nu vroia ca ceilalţi 

peşti să ştie că i-a cerut Florinei acest lucru.  

 

Ce a făcut pentru a-şi ţine aceste lucruri private? 

 

Maricica i-a cerul Florinei să înoate puţin mai departe de ceilalţi peşti din banc 

pentru a putea sta de vorbă fără ca ceilalţi să audă ce discută. Aceasta este o altă 

formă de intimitate. Doi sau mai mulţi oameni se izolează de ceilalţi pentru a avea o 

conversaţie sau pentru a face ceva despre care nu vor să ştie şi ceilalţi.  

 

Joc de rol 

 

La sfârşitul Capitolului 1, personajele din poveste ştiu ce lucruri vor oamenii să ţină 

private, faţă de cine doresc să ţină aceste lucruri private şi cum se comportă pentru a 

ţine aceste lucruri private. Dacă doriţi, îi puteţi pune pe copii să joace pe roluri 

aceste scene. Pentru acest lucru, puteţi folosi păpuşile care întruchipează 



personajele din poveste de la sfârşitul acestui ghid. Puneţi-i pe copii să coloreze 

păpuşile şi apoi să le folosească în jocul de rol.   

 

 

Probleme de rezolvat 

 

Mai jos sunt prezentate trei situaţii. Fiecare dintre ele descrie o persoană care doreşte să 

aibă intimitate, o chestiune privată, faţă de cine doreşte acea persoană să ţină lucrurile 

private şi acţiunile întreprinse pentru a-şi păstra intimitatea.  

 

Citiţi situaţiile cu voce tare. După ce citiţi fiecare situaţie în parte, puneţi-le copiilor 

următoarele întrebări (instrumente intelectuale): 

 

 Cine doreşte să aibă intimitate? 

 Ce anume doreşte persoana să menţină privat? 

 Faţă de cine doreşte această persoană să ţină lucrurile private? 

 Ce face persoana pentru a avea intimitate? 

 

1. Biancăi îi place să cânte. Ea cântă doar atunci când toată lumea pleacă de 

acasă (posibilitatea de a nu fi observat) 

 

Exemplu: Bianca doreşte să aibă intimitate. Doreşte să păstreze faptul că ea cântă 

privat. Nu vrea ca altcineva din casă să o audă. Bianca aşteaptă până când toată 

lumea pleacă de acasă înainte de a începe să cânte.   

 

2. Andrei are o broască drept animal de companie. El nu vrea ca sora lui să ştie 

despre acest lucru. O roagă pe mama sa să nu îi spună. (Chestiuni private) 

 

Exemplu: Andrei doreşte să aibă intimitate. Doreşte să ţină secret faptul că are o 

broască drept animal de companie. El doreşte să ţină acest secret faţă de sora lui. 

Andrei o roagă pe mama sa să nu îi spună surorii sale că are o broască drept animal 

de companie.  

  

3. Cristi îşi pune pe uşă un semn care spune „Vă rog să bateţi înainte de a 

intra” (Chestiuni private) 

 

Exemplu: Cristi vrea să aibă intimitate. Doreşte ca tot ce ţine de camera sa şi ce 

face el acolo să fie privat. El doreşte să ţină aceste lucruri private faţă de ceilalţi 

membri ai familiei sale. De aceea, şi-a pus semnul pe uşă.  

 

4. Mama Ştefaniei o cheamă în bucătărie pentru a vorbi cu ea singură. 

(Comportament privat) 

 

Exemplu: Ştefania se joacă împreună cu sora ei Monica şi alte două prietene. Mama 

ei o cheamă să vină în bucătărie singură pentru a plănui petrecerea de ziua Monicăi.   

 



Activitate finală 
 

1. Împărţiţi copiilor hârtie şi creioane de colorat. Cereţi-le să deseneze felul în care 

se comportă personajele din Maricica Peşticica învaţă despre intimitate pentru a 

avea intimitate. Faceţi o expoziţie cu desenele.   

2. Toată lumea va contribui pentru a spune sau scrie o poveste despre intimitate. Un 

copil va începe povestea. Apoi fiecare persoană va adăuga o idee. La sfârşit, 

cereţi-le copiilor să găsească părţile despre intimitate în poveste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 2: Ce cred oamenii despre intimitate? 

 

 

Rezumatul capitolului 

 

Copiii vor învăţa că indivizii au păreri, sentimente şi comportamente diferite în ceea ce 

priveşte intimitatea. Acest capitol se concentrează asupra câtorva factori care ar putea fi 

utili în explicarea acestor diferenţe. Copiii vor învăţa că familia, ocupaţia, experienţele 

individuale şi alţi factori importanţi pot influenţa felul în care oamenii văd nevoia de 

intimimtate.  

 

Obiective didactice 

 

Copiii ar trebui să ştie să facă următoarele: 

 

 Să explice factorii care ar putea influenţa comportamentul unei persoane în ceea 

ce priveşte intimitatea 

 Să explice de ce nevoile de intimitate diferă de la o persoană la alta 

 Să identifice exemple de diferenţe de comportament individual în ceea ce priveşte 

intimitatea  

 

Pregătire/Materiale necesare 

 

 Cartea cu povestea Maricica Peşticica învaţă despre intimitate, Capitolul 2 

 Hârtie şi creioane de desenat 

 Marionetele care întruchipează personajele din poveste; modelele pentru decupare 

se află la sfârşitul acestui ghid 

 

Idei pe care profesorul ar trebui să le cunoască şi să ştie să le explice 

 

Capitolul 2 îi ajută pe copii să înţeleagă faptul că oameni diferiţi au păreri diferite şi se 

comportă diferit în ceea ce priveşte intimitatea. Copiii vor învăţa că unor persoane le 

place să-şi petreacă majoritatea timpului împreună cu alte persoane. În cazul unor 

oameni, s-ar putea ca aceştia să nu înţeleagă nevoia de a avea multă intimitate. Alţii ar 

putea prefera să aibă mai multe şanse de a fi singuri.  

 

Se introduce şi ideea că prea multă intimitate ar putea face rău. În poveste, există 

momente când peştii din banc trebuie să stea împreună pentru a fi în siguranţă şi a se feri 

de primejdii. 

 

Introduceţi ideile pe care ar trebui să le ştie copiii 

 

Rezolvaţi acest exerciţiu cu elevii înainte de a citi Capitolul 2. Aveţi grijă ca elevii să nu 

dezvăluie lucruri intime legate de familiile sau prietenii lor.  

 

 



Discutaţi următoarele întrebări: 

 

 Ce fel de lucruri ar putea dori oamenii să ţină private? 

 De ce oamenii au păreri şi sentimente diferite cu privire la lucrurile pe care doresc 

să le menţină private? 

 De ce oamenii se comportă diferit pentru a avea intimitate?  

 

Lectură  

 

Maricica Peşticica învaţă despre intimitate 

 

Introduceţi Capitolul 2 recapitulând evenimentele din poveste până în acest moment şi 

arătându-le elevilor câteva ilustraţii. Capitolul 2 are trei teme de discuţie.   

 

Citiţi până la tema de discuţie de la pg. 15 

 

Discutaţi următoarele întrebări cu elevii. Pentru fiecare întrebare din acest capitol, 

acceptaţi orice răspuns rezonabil. 

 

 

Ce cred peştii din bancul Maricicăi despre intimitate? 

 

Aceştia  nu înţeleg nevoia de intimitate. Ei nu înţeleg de ce Maricica doreşte să aibă 

un loc privat doar al ei. Sunt curioşi cu privire la ceea ce face Maricica atunci când 

este singură.  

 

Ei sunt fericiţi fiind împreună tot timpul. Îşi dau seama că a face parte dintr-un banc 

mare de peşti este o formă de protecţie împotriva pericolelor.  

 

De ce sentimentele Maricăi cu privire la intimitate ar putea fi diferite de 

sentimentele celorlalţi peşti din bancul său? 

 

Probabil că Maricica are păreri şi sentimente diferite cu privire la intimitate datorită 

intereselor ei creative.    

 

Citiţi până la tema de discuţie de la pg. 16 

 

Discutaţi următoarele întrebări cu elevii. Câteva răspunsuri posibile sunt prezentate mai 

jos.  

 

Care sunt sentimentele lui Hermes faţă de intimitate? 

 

Lui Hermes îi plăcea să trăiască în conservă împreună cu celelalte râme şi viermi. Îi 

plăcea să împartă totul. Nu avea nici un secret. Hermes vroia să fie împreună cu 

ceilalţi tot timpul. Nu avea nevoie de intimitate. 

 



De ce credeţi că sentimentele lui Râmă faţă de intimitate sunt diferite? 

 

Sentimentele lui Râmă seamănă cu ale Mariciăi. Amândurora le place să fie singuri 

cu gândurile lor şi pentru a putea juca diferite jocuri fără să fie deranjaţi de nimeni. 

De asemenea, Râmă şi-a exprimat teama cu privire la ceea ce ar putea crede ceilalţi 

despre el. Faptul că a crescut într-o conservă plină de viermişori l-a făcut să 

tânjească după intimitate. El a experimentat aceleaşi condiţii ca şi Hermes, dar a 

reacţionat diferit.  

 

Citiţi până la tema de discuţie de la pg. 17  
 

Discutaţi următoarele întrebări cu elevii. Câteva răspunsuri posibile sunt prezentate mai 

jos. 

 

Care sunt sentimentele Florinei faţă de intimitate? 

 

Pentru Florina este important ca peştii din banc să stea împreună. La începutul 

poveştii, Florina nu prea vroia să o lase pe Maricica să plece singură. Florina i-a 

permis Maricicăi să se îndepărteze de banc pentru perioade scurte de timp. Pentru 

Florina era dificil să o lase pe Maricica să aibă intimitate pentru că era la mijloc 

siguranţa sa. Intimitatea a fost importantă pentru întregul banc de peşti în momentul 

în care s-au confruntat cu pericolul de a fi atacaţi de un rechin. Bancul de peşti avea 

un loc secret unde să se ascundă de rechinul care se apropia, iar locaţia acestei 

ascunzători era un secret.      

 

De ce Florina ar putea avea sentimente diferite faţă de intimitate? 

 

Florina are sentimente diferite faţă de intimitate pentru că este adult. Ea vrea să se 

asigure că întregul banc de peşti este în siguranţă în faţa pericolelor. Pentru acest 

lucru, trebuie să ţină toţi peştii laolaltă. Siguranţa bancului este mai importantă 

decât intimitatea membrilor individuali. Totuşi, Florina recunoaşte şi înţelege faptul 

că Maricica are o nevoie specială de intimitate pentru a se exprima liber.  

 

Această parte a poveştii oferă şansa de a discuta când ar fi nepotrivit pentru copii să 

aibă intimitate sau să ţină secrete faţă de adulţi.   

 

Joc de rol 

 

La sfârşitul Capitolului 2, copiii ştiu că oamenii se comportă diferit pentru a-şi păstra 

intimitatea. Peştii din banc nu doresc să aibă intimitate. Râmă are nevoie de mai multă 

intimitate decât râmele cu care a crescut. Dacă doriţi, puteţi să îi puneţi pe copii să joace 

pe roluri aceste scene. La sfârşitul acestui ghid, veţi găsi modelele pentru păpuşile care 

întruchipează personajele din poveste. Puneţi-i pe copii să coloreze păpuşile şi apoi să le 

folosească în jocul de rol  

 

 



 

Probleme de rezolvat 

 

Citiţi următoarele scenarii cu voce tare, apoi puneţi întrebările care urmează. 

 

1. Ovidiu a crescut cu trei fraţi şi cinci surori într-un apartament micuţ. Acum 

Ovidiu are propria sa familie. Locuieşte împreună cu cei şase copii ai săi într-o 

casă mare. Îi place să construiască machete de avioane. Când merge în camera sa 

îi cheamă şi pe copii cu el.  

 

2. Pasiunea lui Petrişor este să construiască machete de corăbii. Când lucrează la 

corăbiile sale îi place să fie singur. Când construieşte nu invită pe nimeni la el 

acasă. Petrişor locuieşte singur. Din când în când îşi vizitează părinţii. Aceştia 

locuiesc într-o căsuţă pe malul unui lac din pădure. Nu au vecini.  

 

Care sunt sentimentele lui Ovidiu faţă de intimitate? 

 

El nu este obişnuit să aibă intimitate. Ovidiu are o casă mare, ceea ce sugerează că 

ar putea avea intimitate dacă ar dori. 

 

Cum se comportă Ovidiu în ceea ce priveşte intimitatea? 

 

Pe el nu îl deranjează să îi aibă pe copii lângă el când lucreză la avioane. 

 

Care sunt sentimentele lui Petrişor faţă de intimitate? 

 

Lui îi place să fie singur când lucrează la corăbiile sale. 

 

Cum se comportă Petrişor în ceea ce priveşte intimitatea? 

 

Nu invită pe nimeni la el acasă atunci când lucreză la corăbiile sale.   

 

Activităţi finale 

 

Pregătiţi-i pe copii să pună în scenă o emisiune TV de tip talk show. Un copil va fi gazda. 

Câţiva prieteni sau colegi de-ai lui/ei pot fi invitaţi faimoşi. Aceştia pot fi scriitori, 

oameni de ştiinţă, sau alte celebrităţi. 

 

Subiectul emisiunii este intimitatea. Ajutaţi gazda să pregătească întrebări pe care să le 

pună invitaţilor: de exemplu, ce fel de lucruri cred ei că ar trebui ţinute private; cum 

procedează pentru a menţine lucrurile private; de ce procedează aşa. Atrageţi atenţia 

elevilor să nu pună întrebări care ar putea să-i stânjenească pe oameni sau care ar putea fi 

prea personale.  

 

    

 



Capitolul 3: Cum poţi să ştii dacă doreşti să ai intimitate? 

 

Rezumatul capitolului 

 

Copiii vor învăţa să identifice consecinţele care ar putea apărea atunci când oamenii au 

intimitate în anumite situaţii. Vor învăţa că unele consecinţe sunt beneficii (avantaje), iar 

altele sunt costuri (dezavantaje). Vor învăţa că pentru a lua decizii în ceea ce priveşte 

problemele de intimitate, este util să ştie care sunt beneficiile şi costurile comune ale 

intimităţii.  

 

Obiective didactice 

 

Copiii ar trebui să ştie să facă următoarele: 

 

 Să identifice câteva consecinţe ale intimităţii într-o anumită situaţie 

 Să clasifice consecinţele intimităţii în beneficii şi costuri 

 Să explice câteva dintre beneficiile şi costurile comune ale intimităţii 

 

Pregătire/Materiale necesare 

 

 Cartea cu povestea Maricica Peşticica învaţă despre intimitate, Capitolul 3 

 Păpuşile care întruchipează persoanjele din poveste; modelele se află la sfârşitul 

acestui ghid  

 

 

Idei pe care profesorul ar trebui să le cunoască şi să ştie să le explice 

 

Capitolul 3 îi ajută pe copii să înţeleagă că, atunci când oamenii au intimitate, apar 

beneficii (avantaje). Câteva beneficii comune ale intimităţii includ următoarele: 

 

 Un sentiment de siguranţă şi încredere – faptul de a şti că nu vei fi stânjenit de 

acţiunile tale 

 Creativitate  

 Libertatea de a gândi şi acţiona 

 Protejarea ideilor sau a invenţiilor create 

 

Dar intimitatea poate crea şi probleme. Acestea sunt costurile intimităţii. Câteva costuri 

(dezavantaje) comune ale intimităţii includ următoarele: 

 

 Faptul de a nu învăţa noi idei sau modalităţi de a face lucrurile 

 Singurătate  

 Dificultatea de a descoperi şi corecta greşeli 

 Rea purtare sau încălcarea normelor şi regulilor 

 

Introduceţi ideile pe care ar trebui să le ştie copiii 

 



Faceţi acest exerciţiu cu elevii înainte de a citi Capitolul 3. 

 

Cereţi-le copiilor să dea un exemplu de situaţie în care cineva are intimitate. Cereţi-le să 

descrie lucrurile bune care s-ar putea întâmpla în acea situaţie în care persoana are 

intimitate. Apoi cereţi-le să descrie câteva probleme care ar putea apărea în acea situaţie.  

 

Lectură  

 

Maricica Peşticica învaţă despre intimitate 

 

Introduceţi Capitolului 3 prezentându-le copiilor un rezumat al poveştii până în acest 

moment şi arătându-le câteva ilustraţii. Capitolul 2 are două teme de discuţie. 

 

Citiţi până la tema de discuţie de la p. 22 

 

Discutaţi următoarele întrebări cu elevii. Câteva răspunsuri posibile sunt prezentate mai 

jos. Pentru fiecare întrebare din acest capitol, acceptaţi orice răspunsuri rezonabile.  

 

Care au fost câteva lucruri bune care s-au întâmplat când Maricica a fost 

singură în peştera ei? 

 

Maricica şi-a dat frâu liber creativităţii, inventând tot felul de jocuri. S-a simţit 

liberă să se prostească sau să fie serioasă. Era fericită.   

 

Care au fost câteva probleme cu care s-a confruntat Maricica atunci când a 

avut parte de intimitate? 

 

Nu i-au mai venit idei pentru jocuri noi. Nu avea pe nimeni care să o stimuleze să 

vină cu idei noi. Vechile jocuri au devenit plictisitoare. Castelul magic al Maricicăi 

a devenit rece şi singuratic.  

 

Ce a decis Maricica să facă după ce s-a gândit la beneficiile şi costurile 

intimităţii de care avea parte în peştera sa? 

 

După ce a reflectat la beneficiile şi costurile intimităţii, Maricica a decis să-l invite 

pe Râmă să-i viziteze peştera. Maricica a descoperit că e amuzant să se joace cu 

Râmă. Maricica l-a mai invitat pe Râmă să vină în peştera ei şi altă dată.   

 

Citiţi până la tema de discuţie de la p. 25 

 

Discutaţi următoarele întrebări cu elevii. Câteva răspunsuri posibile sunt prezentate mai 

jos.  

  

Care sunt câteva lucruri bune care s-ar putea întâmpla dacă Râmă păstrează 

locaţia peşterii secretă? 

 



Acesta ar avea satisfacţia că şi-a păstrat promisiunea. Maricica va simţi că poate să 

aibă încredere în el pentru că îi va păstra secretele. Prietenia lor ar creşte.   

 

Care sunt câteva probleme care ar putea apărea  dacă Râmă păstrează locaţia 

peşterii secretă.  

 

Maricica ar putea fi rănită sau mîncată de ţipar.  

 

Joc de rol 

 

Copiii ar trebui să înţeleagă că a avea intimitate într-o anumită situaţie presupune anumite 

consecinţe. Unele consecinţe ale intimităţii pot fi beneficii; altele pot fi costuri. Puneţi-i 

pe copii să joace pe roluri scenele din acest capitol. Modelele pentru păpuşile care 

întruchipează personajele din poveste se află la sfârşitul acestui ghid. Puneţi-i pe copii să 

deseneze păpuşile, apoi folosiţi-le în jocul de rol.   

 

Probleme de rezolvat 

 

Citiţi „Tuku şi Sita” cu voce tare. Cereţi-le copiilor să identifice câteva lucruri bune care 

s-au întâmplat când Tuku a avut intimitate. Cereţi-le să identifice şi câteva probleme care 

au apărut. Apoi, cereţi-le să decidă dacă Tuku ar trebui să renunţe la intimitatea sa şi să-i 

ceară lui Sita să meargă în junglă. Încurajaţi-i pe copii să-şi motiveze deciziile. Ar putea 

face un desen care să prezinte decizia lui Tuku. Puneţi-i pe copii să-şi arate lucrările şi 

celorlalţi colegi.  

 

Tuku şi Sita  

 

Tuku şi verişoara sa Sita au trăit în India cu mult timp în urmă. Tuku avea 8 ani, iar Sita 

7. Tuku şi elefantul său erau în drum spre râu pentru a se juca când Sita veni spre ei.  

 

- Pot să vin şi eu cu voi? întrebă Sita. 

- Nu, îmi pare rău, răspunse Tuku. 

- Oh, te rog, lasă-mă să vin cu voi. Niciodată nu apuc să merg în junglă. 

Niciodată nu apuc să merg pe elefantul tău, se rugă Sita. 

- Îmi pare rău, spuse Tuku. Sunt câteva lucruri pe care trebuie să le fac 

singur. Cu bine Sita.  

 

După o vreme Tuku vorbi din nou cu elefantul său.  

 

- Te gândeşti şi tu la ce mă gândesc şi eu? întrebă Tuku. 

- Poate am fost răutăcios cu Sita. Ştiu că am rănit-o. Dar cum pot să mă joc 

de-a marele prinţ în faţa ei? Şi cum poţi tu să te prefaci că eşti elefantul 

meu de la palat? Ar putea să râdă de noi.  

 

- Azi mergem să-l vedem pe bătrânul Govinda cel înţelept, care trăieşte 

singur în junglă. Govinda ştie totul despre elefanţi. Poate nu vrea să ne 



spună poveştile sale secrete despre Regele Elefant dacă invităm pe cineva 

pe care nu-l cunoaşte.  

 

Tuku se gândi la ceea ce l-a învăţat Govinda despre poveştile secrete.  

 

- Elefanţilor nu le place să fie singuri, spusese Govinda. Lor le place să 

trăiască în grupuri. Dacă un elefant este rănit, ceilalţi îi vor veni 

întotdeauna în ajutor.  

 

Câteodată e plictisitor să fii singur, se gândi Tuku. Ar putea fi distractiv să ai un prieten 

cu tine. Poate Sita are nişte idei noi legate de ce ne-am putea juca. Te poţi simţi singur 

dacă nu ai un prieten alături. Poate ar trebui să mă răzgândesc. Poate ar trebui să mă 

întorc şi să o rog pe Sita să se joace cu noi azi.  

 

- Ce crezi că ar trebui să fac? îl întrebă Tuku pe elefant.  

 

Beneficiile (lucrurile bune) intimităţii în această poveste includ următoarele: 

 

 Tuku a presupus că se va distra mai bine dacă va merge singur în junglă. 

 Tuku va putea să pretindă că este un prinţ fără să se teamă că va fi tachinat. 

 Tuku va putea să asculte poveştile secrete ale lui Govinda.  

 

Costurile (problemele) intimităţii în această poveste includ următoarele: 

 

 Câteodată este plictisitor să fii singur. 

 Tuku a rănit-o pe Sita. 

 Tuku nu va avea bucuria de a avea aventuri împreună cu un prieten. 

 Tuku nu va avea beneficiul de a se juca jocuri noi. 

 

Activitate finală 

 

Cereţi-le copiilor să găsească într-o revistă câteva imagini care prezintă pe cineva având 

intimitate. Cereţi-le copiilor să spună ce lucruri utile pot rezulta din faptul că persoana 

respectivă are intimitate în acea situaţie. Apoi întrebaţi-i dacă văd ceva ce ar putea cauza 

probleme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 4: Cum putem decide dacă există prea multă intimitate? 

 

Rezumatul capitolului 

 

Copiii vor învăţa că intimitatea este un drept important. De asemenea, vor învăţa că 

uneori intimitatea trebuie limitată în favoarea altor valori şi interese mai importante. 

Copiii vor învăţa cum să ia decizii cu privire la limitarea dreptului unei persoane la 

intimitate.  

 

Obiective didactice 

 

Copiii ar trebui să ştie să facă următoarele: 

 

 Să explice de ce intimitatea este un drept important 

 Să explice de ce uneori este necesar ca dreptul unei persoane la intimitate să fie 

limitat  

 

Pregătire/Materiale necesare 

 Cartea cu povestea Maricica Peşticica învaţă despre intimitate, Capitolul 4 

 Hârtie şi creioane pentru desenat 

 Marionetele care întruchipează personajele din poveste; modelele se află la 

sfârşitul acestui ghid 

 

Idei pe care profesorul ar trebui să le cunoască şi să ştie să le explice 

 

Capitolul 4 îi ajută pe copii să înţeleagă faptul că în societatea noastră apreciem dreptul la 

intimitate. Totuşi, dreptul la intimitate nu este un drept absolut sau nelimitat. Câteodată, 

alte lucruri sunt mai importante decât intimitatea. În astfel de situaţii, este rezonabil şi 

drept ca intimitatea să fie limitată.  

 

Când intri într-un aeroport, trebuie să treci printr-un detector de metale. Acest instrument 

examinează bagajele şi bunurile pasagerilor pentru a detecta armele pe care le-ar putea 

duce o persoană în avion. În această situaţie, dreptul la intimitate este limitat pentru a 

proteja siguranţa şi vieţile persoanelor care călătoresc cu avionul. Şi dreptul copiilor la 

intimitate este limitat, pentru că interesul nostru de a-i proteja de pericole este mai 

important decât libertăţile lor.  

 

Introduceţi ideile pe care ar trebui să le ştie copiii 

 

Introduceţi capitolul cerându-le copiilor să recapituleze ce au învăţat despre intimitate 

până acum. Care sunt câteva idei pe care şi le amintesc? Explicaţi-le cât de importantă 

este intimitatea pentru oameni şi pentru societate. Explicaţi-le că, deşi ne preţuim 

intimitatea, uneori trebuie să limităm intimitatea unei persoane. Cereţi-le copiilor să dea 

exemple de situaţii în care ar fi potrivit ca intimitatea unei persoane să fie limitată. 

 

 



Lectură 

 

Maricica Peşticica învaţă despre intimitate 

 

Introduceţi Capitolul 4 recapitulând cu elevii povestea până în acest moment şi arătându-

le câteva ilustraţii. Capitolul 4 are două teme de discuţie. 

 

Citiţi până la tema de discuţie de la p. 29 

 

Discutaţi următoarele întrebări cu elevii. Câteva răspunsuri posibile sunt prezentate mai 

jos. Pentru fiecare întrebare din acest capitol, acceptaţi orice răspuns rezonabil.  

 

Câtă intimitate avea Maricica în peştera ei? 

 

Maricica avea atâta intimitate câtă dorea. Râmă i-a cerut Maricicăi să aibă o 

discuţie în privat cu ea pentru a o preveni cu privire la prezenţa ţiparului pe care l-a 

observat la sfârşitul Capitolului 3. 

 

Care erau sentimentele Maricicăi cu privire la intimitate? 

 

Pentru Maricica intimitatea era foarte importantă. Ei nu îi era frică să fie singură. 

Râmă i-a reamintit Maricicăi că, dacă dă de bucluc atunci când este singură, nu va 

avea pe nimeni care să o ajute. Când stă împreună cu peştii din bancul său, este 

protejată.  

 

Citiţi până la tema de discuţie de la p. 30 

 

Discutaţi următoarele întrebări cu elevii. Câteva răspunsuri posibile sunt prezentate mai 

jos.  

 

De ce a vrut Râmă să-i limiteze intimitatea Maricicăi? 

 

Râmă a vrut să-i limiteze intimitatea Maricicăi pentru că era îngrijorat cu privire la 

siguranţa ei.   

  

La ce ar trebui să se gândească Râmă înainte de a decide ce să facă? 

 

Râmă s-a gândit că ar trebui să le spună peştilor din bancul Maricicăi unde se află 

peştera acesteia pentru ca aceştia să aibă grijă de ea. Dar Râmă îi promisese 

Maricicăi că nu va spune niciodată nimănui locaţia peşterii. Pentru a putea lua o 

decizie corectă, Râmă ar trebui să se gândească de ce vrea Maricica să aibă 

intimitate şi care sunt beneficiile şi costurile acestei intimităţi. Râmă ar trebui să se 

gândească de ce vrea să-i limiteze intimitatea Maricicăi. Ar trebui să se gândească 

la ceea ce va face pentru a limita această intimitate. Ar trebui să se gândească dacă 

are datoria şi dreptul de a interveni în ceea ce priveşte intimitatea Maricicăi în 

această situaţie. 



 

De ce uneori trebuie să limităm intimitatea copiilor? 

 

Este important ca elevii să înţeleagă nevoia de a le limita intimitatea în anumite 

situaţii. Această întrebare a fost inclusă pentru ca această problemă să fie abordată 

ca parte a discuţiei. Copiilor trebuie să li se explice că atunci când există vreun 

pericol trebuie să îi spună acest lucru unui adult.  

 

Ce ar trebui să facă Râmă? De ce? 

 

Cereţi-le copiilor să explice motivul deciziei lor. Acceptaţi orice răspunsuri 

rezonabile.  

 

Joc de rol 

 

În Capitolul 4, copiii au învăţat că există momente când dreptul unei persoane la 

intimitate trebuie limitat. Râmă a trebuit să decidă dacă ar trebui să-i limiteze dreptul 

Maricicăi la intimitate spunându-le celorlalţi peşti unde se află peştera. Puneţi-i pe copii 

să joace pe roluri această scenă. Modelele pentru păpuşile care întruchipează personajele 

din poveste se află la sfârşitul acestui ghid. Puneţi-i pe copii să coloreze păpuşile, apoi 

folosiţi-le în jocul de rol.  

 

Probleme de rezolvat 
 

Citiţi povestioara „Biblioteca” cu voce tare. Apoi puneţi copiilor întrebările (instrumente 

intelectuale) de la sfârşit.  

 

Biblioteca 

 

Mulţi copii folosesc biblioteca după ore şi sâmbăta. Aici copiii citesc poveşti sau învaţă. 

D-na Lascu este bibliotecară şi se ocupă de bibliotecă.  

 

Într-o zi, d-na Lascu s-a hotărât să amenajeze o sală specială doar pentru copii. A 

cumpărat nişte scaune moi şi confortabile, nişte jocuri, două computere şi nişte jocuri pe 

calculator.  

 

D-na Lascu era foarte ocupată. Nu putea să-i supravegheze pe copii tot timpul. Aşa că a 

stabilit nişte reguli: 

 

 Copiii trebuie să se joace în linişte. 

 Când nu le mai folosesc, copiii trebuie să pună jocurile la loc. 

 Copiii trebuie să păstreze curăţenia şi ordinea în sală.  

 Copiii trebuie să împartă lucrurile din sală.  

 

Copiii care foloseau biblioteca erau încântaţi de noua sală. Majoritatea dintre ei respectau 

regulile d-nei Lascu, dar nu toţi făceau acest lucru. Unii lăsau multă dezordine în urma 



lor. Alţii nu împărţeau calculatoarele cu ceilalţi copii. Cineva a rupt un scaun. Într-o zi, 

un băiat a fost rănit şi nimeni nu a vrut să-i spună d-nei Lascu ce s-a întâmplat.  

 

D-na Lascu a trebuit să decidă ce să facă. Ea le spuse copiilor: 

 

- Vreau să aveţi această sală şi să vă bucuraţi de ea, dar ar trebui să ştiu cine 

nu respectă regulile. Aş putea pune o cameră video sus pe perete, care să 

înregistreze tot ce se întâmplă în această încăpere. Iar eu aş putea să mă uit 

la înregistrări la sfârşitul fiecărei zile, când am puţin timp liber.  

 

D-na Lascu nu era sigură că aceasta era o idee bună. De aceea, i-a întrebat pe copii ce 

părere au.  

 

 Cine din poveste vrea să limiteze intimitatea copiilor? 

 

D-na Lascu, bibliotecara. 

 

 De ce vrea această persoană să limiteze intimitatea copiilor (care este beneficiul)? 

 

Pentru siguranţa copiilor şi pentru a proteja proprietatea bibliotecii. 

 

 Care este costul limitării intimităţii copiilor? 

 

Copiii s-ar putea simţi expuşi.  

 

 Ce ar face această persoană pentru a limita intimitatea copiilor? 

 

Ar instala camere video care să înregistreze tot ce se întâmplă în sală. 

 

 Ce credeţi că ar trebui să facă această persoană în această situaţie? 

 

Acceptaţi orice răspunsuri rezonabile, dar încurajaţi-i pe copii să explice 

motivele pentru care au luat o anumită decizie.  

 

Activitate finală 

 

Distribuiţi hârtie şi creioane de colorat. Acordaţi-le copiilor câteva minute pentru a 

discuta regulile clasei sau regulile de acasă. Cereţi-le să aleagă o regulă şi să deseneze 

felul în care această regulă limitează intimitatea.  

 

După ce termină de desenat, copiii vor trebui să-şi arate lucrările şi celorlalţi colegi de 

clasă. Cereţi-le să explice felul în care intimitatea lor este sau nu este limitată de această 

regulă.  

 

 

  



 

Activităţi de evaluare  

 

Capitolul 1 

 

Citiţi „Cartea de colorat” cu voce tare. Cereţi-le copiilor să creeze propriile dialoguri 

pentru o piesă de teatru care să prezinte ceea ce Sorina vrea să păstreze privat şi felul în 

care se comportă pentru a păstra acel lucru privat. Piesa lor ar trebuie să aibă o altă 

chestiune privată şi alte comportamente legate de intimitate.  

 

Cartea de colorat 

 

Sorinei îi place să coloreze. Îi place ca desenele ei să fie finalizate înainte ca cineva să le 

vadă. 

 

- Pot să mă uit la desenele din cartea ta de colorat? o întrebă Tibi pe Sorina. 

- Nu, Tibi, răspunse Sorina. Nu vreau să-mi vadă cineva desenele încă.  

 

Sorina merse în locul său liniştit sub un copac din curte. După o vreme, Sorina a terminat 

de colorat desenele. A luat cartea de colorat şi i-a dus-o lui Tibi.  

 

- Tibi, spuse Sorina, acum poţi să te uiţi la desenele mele. Uite ce frumoase 

sunt!  

 

Capitolul 2 

 

Cereţi-le copiilor să creeze un cântecel sau o poezie simplă. Spuneţi-le să recite sau să 

cânte despre ceea ce cred ei despre faptul de fi singur într-un loc secret.  

 

Capitolul 3 

 

Cereţi-le copiilor să creeze un basm despre un băieţel sau o fetiţă care are foarte multă 

intimitate. Pot să şi deseneze personajele din povestea lor. Cereţi-le să ilustreze cum fetiţa 

sau băieţelul trece prin lucruri bune şi se confruntă cu nişte probleme care apar din cauza 

intimităţii.  

 

Capitolul 4 

 

Spuneţi-le copiilor să se gândească la motivele pentru care nu pot să aibă atâta intimitate 

câtă ar dori. Cereţi-le să facă un montaj decupând imagini din reviste. Montajul trebuie să 

prezinte de ce intimitatea le-ar putea fi limitată acasă sau la şcoală 

 

  

 


