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reuşit s-a dovedit …                                             
ceea ce impresionează este… 
am admirat în activitate…          
apreciez în comportament…       
este demn de admirat…

am o neclaritate...
mi s-a părut dificil de înțeles...
e mai greu să înțeleg...
am depistat unele greșeli...
m-a pus pe gânduri... 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

RECOMANDĂRI FELICITĂRI

OBIECTIVE (Ce învăț?)
- să observ implicarea în sarcină
- să apreciez/critic o creație/comportament într-un mod 
obiectiv şi  onest fără a răni

Evaluarea  unei activități (lecție, compunere,fișă de lucru)
realizate  sau  a unui comportament observat

SCOPUL (Ce urmăresc?)

ar fi bine dacă...
sunt de părere că...

excelent și felicitări...
mă bucur pentru...
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OBIECTIVE (Ce învăț?)

să îmi propun în fiecare săptămână să realizez un lucru pe care
mi-l doresc
să concep un spațiu pentru reamintirea sarcinii propuse
să integrez promisiunile într-un produs

Dezvoltarea  abilității de planificare a timpului și de stabilire
de obiective

SCOPUL (Ce urmăresc?)

MATERIALE DE CARE AM NEVOIE:
Post-ituri
Carton
Markere

îmi dezvolt un obicei sănătos
învăț mereu ceva nou
îmi cresc încrederea în propriile forțe  pentru că învăț și reușesc
să  fac lucruri noi

BENEFICII:

Să curăț
acvariul

Să vorbesc
la telefon
cu bunica

Să învăț
rummy

Să spun
o glumă
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Să fiu atât de puternic încât nimic să nu îmi tulbure linistea
sufletească.

Să vorbesc fiecărei persoane pe care o întâlnesc numai despre
sănătate, fericire şi prosperitate.

Să-mi fac toţi prietenii să simtă că există ceva valoros şi
deosebit în fiecare din ei.

Să văd întotdeauna partea bună a lucrurilor şi să-mi transform
optimismul în realitate.

Să mă gândesc doar la ce-i mai bun, să muncesc doar pentru
ce-i mai bun, să mă aştept doar la ce-i mai bun.

Să fiu la fel de entuziasmat de succesul altora la fel cum sunt de
al meu.

Să uit greşelile trecutului şi să mă concentrez asupra marilor
realizari din viitor.

Să fiu întotdeauna vesel şi luminos şi să ofer un zâmbet fiecarei
fiinţe pe care o întâlnesc.

Să îmi acord atâta timp pentru propria dezvoltare încât să nu am
timp să îi critic pe ceilalţi.

Să fiu prea mare ca să mă îngrijorez, prea nobil ca să mă înfurii,
prea puternic ca să mă tem, prea fericit ca să permit prezenţa
necazurilor.

Să gândesc bine despre mine şi să arăt acest lucru lumii nu în
mod zgomotos şi ostentativ, ci prin fapte mari.

Să trăiesc în credinţa că lumea întreagă este de partea mea
atâta timp cât sunt loial lucrurilor celor mai bune care se află în
mine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMIT...
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  Marina iubea ursuleții de pluș nespus de mult. Pe pătuțul ei stăteau mai tot timpul
ursuleții ei preferați: un urs polar, un urs brun, un urs panda și chiar un ursuleț koala.
În fiecare seară înainte de culcare, ea își aduna ursuleții și îi pregătea de culcare și le
spunea cât de mult îi iubea. Ursuleții simțeau că Marina era cel mai bun prieten al lor.
         Într-o seară de duminică, după o zi plină de joacă cu prietenii în parc, Marina și-a
pregătit ca de obicei ursuleții de somn și s-a culcat liniștită alături de ei. Pentru că se
aveau ca frații, ursuleții s-au înghesuit unii într-alții, au închis ochii liniștiți și se
pregăteau ca visele să îi poarte pe fiecare în zonele de unde venea fiecare. Era însă o
noapte foarte călduroasă de vară și de aceea ursul polar nu putea să adoarmă. Era
invidios pe prietenii lui care nu păreau deranjați de căldură și de aceea le zise:
– E atât de cald aici! Aș da orice să fiu acum la Polul Nord.
– Unde e Polul Nord? îl întrebă ursulețul panda.
- Dacă vrei, te duc să vezi unde e! ii spune ursul polar.
   Ursul panda fusese de acord și pentru că cei patru ursuleți erau nedespărțili, și
ceilalți ursuleți și-au făcut bagajele să meargă la Polul Nord.
        Cu toții se îndreptară către ținutul îndepărtat. Odată ajunși la Pol, ursul polar se
bucură să își revadă familia și locurile natale. Se uită entuziasmat la prietenii lui,
căutând încântarea din privirile lor. Ursul koala însă nu se simțea prea bine. Frigul îi
pătrunse rapid în oase și începu să dârdâie, așă că spuse:
– E prea frig aici! Eu nu aș putea să trăiesc niciodată aici.
– Noi, urșii polari, avem două tipuri de blană, i-a spus ursul polar. Una pufoasă care ne
ține de cald și una țepoasă care ne protejează de umezeală. Noi ne simțim în largul
nostru aici!
– A fost frumos să-ți cunosc familia și să văd unde te-ai născut, dar abia aștept să
mergem într-un loc mai cald.
        Oricât de mult iubea Polul Nord și oricât de diferiți de el erau ceilalți ursuleți, ursul
polar îi iubea ca pe niște frați și de aceea se hotărî să plece împreună cu ei. Cei patru
ursuleți s-au îndreptat spre sud și au ajuns în Australia, unde ursul koala se simțea în
sfârșit în largul lui.
– Mi-e sete! Ce pot să beau aici? întrebă ursul brun, căruia îi era cam cald.
– Urșii koala mănâncă frunze de eucalipt. Acestea conțin apă din belșug și ne țin de
sete. Așa că el a împărțit câteva frunze prietenilor săi. Ursului brun însă i se făcu
foame și burtica lui începu să chiorăie în scurt timp.
– Nu mi-am astâmpărat setea și acum îmi este și foame, spuse el. Aș vrea să mergem
în munți, cu siguranță acolo vom găsi un pârâu cu apă rece în care să prindă pește.
        Oricât de mult îi plăcea să lenevească printre frunzele de eucalipt și oricât de
diferiți de el erau ceilalți ursuleți, ursul koala îi iubea ca pe niște frați și de aceea se
hotărî să plece împreună cu ei. Urșii au pornit astfel spre nord-vest, tocmai până în
România unde ursul brun se simți în largul lui. Își servi prietenii cu păstrăv prins din
râu.
         Ursulețul koala le spuse prietenilor săi că el este ierbivor și nu va putea mânca
pește. Nici ursul panda nu se atinse de pește. Obosit de călătorie, el spuse:
 
- Aș vrea să merg acasă, unde ritmul vieții este mai lent.
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    Oricât de bine se simțea în răcoarea pădurii sau să bea apa limpede a părăurilor de
munte, ursulețul brun își dorea mai mult să își însoțească prietenii. Oricât de diferiți de
el erau ceilalți ursuleți, ursul brun îi iubea ca pe niște frați și de aceea se hotărî să
plece împreună cu ei. Așa că urșii au plecat spre îndepărtata Chină. Pe drum ursul
panda părea foarte îngrijorat. Întrebat de ce, el spuse:
-Sunt nefericit pentru că mi-e teamă că nu imi voi mai găsi familia și prietenii. Zonele în
care trăiesc și găsesc mâncare urșii panda sunt din ce în ce mai mici și de aceea noi
suntem în pericol! 
     Ajunși în China ei au găsit doar câțiva urși panda care s-a bucurat să îi întâmpine și
să le ofere de mâncare câțiva lăstari de bambus.
– Unde sunt ceilalți urși panda?
– Cei mai mulți urșii ca mine au dispărut pentru că majoritatea copacilor de bambus
au fost tăiați și nu au mai avut ce să mănânce.
      Ursuleții erau triști și se gândeau cu părere de rău la soarta urșilor panda. Și
apreciau și mai mult prietenia dintre ei.
      Își doreau să plece mai departe în călătorie dar cu toții se simțeau epuizați. Nu își
mai doreau decât să doarmă dar parcă ceva lipsea. S-au ghemuit ca de obicei unii într-
alții și încercând să adoarmă și-au amintit. Au înțeles că li s-a făcut dor de prietena lor,
Marina. Se hotărâră să se întoarcă acasă. Ajunși acasă ursuleții s-au îmbrățișat fericiți
și au adormit în brațele Marinei, recunoscători pentru frăția lor și pentru prietenia și
grija pe care Marina le-o purta, indiferent de locul de unde veneau sau de dorințele lor
diferite. 
     În noaptea aceea ursuleții au visat călătoria lor în întreaga lume și s-au bucurat din
nou că au aflat atât de multe lucruri utile despre prietenii lor ursuleți.
 
https://gokid.ro/fratia-ursuletilor-o-poveste-despre-prietenie-cu-ursuleti-si-dorinte-
diferite
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Orice dorință a mea TREBUIE neapărat să fie îndeplinită?
Dorința mea nu face rău altcuiva?
Am cu adevărat nevoie de lucrurile pe care mi le doresc? 
Compară dorințele tale cu nevoile tale!

DORINȚE
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SĂ MĂ GÂNDESC!

NEVOI


