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Disciplina: Dezvoltare personală 

Clasa: a II-a  

Subiectul lecției:  Și eu pot! (Atitudinea pozitivă față de sine și față de ceilalți, încrederea în 

sine) 

Competențe specifice vizate: 

 1.1. Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între sine şi ceilalţi, după criterii simple 

 2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate 

 2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă 

 2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi 

  

Competențe specifice interdisciplinare: 

 Ed. Civică: 

1.2. Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei 

2.3. Explorarea unor relații existente între oameni în cadrul grupului 

3.1. Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru 

  



 LLR: 

1.4. Manifestarea curiozității față de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare 

3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/un film/personajele acestora 

  

MM: 

3.1 Manifestarea unor reacții, emoții, sentimente sugerate de fragmentele audiate 

             

 Desfășurarea activității  

 Spargerea gheții 

           În clasă a sosit un musafir, o păpușă, o prietenă tare energică, cu visuri mărețe, care îi 

va însoți pe parcursul orei. Fiecare copil va îmbrățișa păpușa și îi va da un nume spunând și o 

însușire personală pe care crede că o are și ea. 

  Reactualizarea cunoștințelor  

          Se va continua cu un exercițiu de cunoaștere, în care elevii își desenează mâna, iar pe 

fiecare deget vor completa: numele, ce îi definește, un hobby, o calitate, un defect. Mâinile 

vor fi puse într-o pălărie/pungă, iar la finalul zilei, fiecare va extrage câte o mână, degetul pe 

care este scris numele, va fi indoit. Astfel, pe baza activităților din ziua respectivă și a 

jocurilor de cunoaștere, participanții vor trebui să identifice persoana extrasă. 

Captarea atenției 

            Se va readuce păpușa și vor realiza o scurtă dramatizare la care participă elevii. 

           Păpușa îi întreabă: 

         -Știți ce-am visat eu azi noapte? 

         -Nu. Ce ai visat? 



         -Am visat că am devenit balerină. Ați visat vreodată ce vă doriți să ajungeți când veți fi 

mari?Aveți vreo dorință, vreo pasiune? Dar mai bine să vă povestesc cum am reușit să-mi 

îndeplinesc visul 

  Anunțarea temei și a obiectivelor  

          Vom viziona secvențe din filmul animat. Balerina, apoi vom învăța cum să avem 

încredere în noi, în deciziile noastre, să fim perseverenți, determinați, chiar dacă acest lucru 

presupune sacrificiu, piedici, apoi cum să avem o atitudine pozitivă față de ceilalți. 

Dirijarea învățării 

           Se vizionează secvențe din filmul animat dublat în lima română: Balerina. 

            

Play Video 

           https://youtu.be/-Tf4FRdBbsQ 

           Este un film despre visuri împlinite, despre perseverență, determinare, încredere în 

forțele proprii și curaj. În viață nu toate visele noastre se implinesc imediat, ci presupun 

sacrificii, dar dacă ne dorim cu adevărat, orice este posibil. Pasiunea și dorința de a reusi nu 

țin nici de condiția socială, nici de faimă, nici de noroc. Doar talentul și munca te pot aduce 

acolo unde ai visat. Cred că e o lecție de viață pentru copii, pusă in scenă de personaje pe 

placul lor. 

          Se poartă discuții libere pe marginea filmului. 

         Ce și-a dorit Felicie? Cine a ajutat-o să plece? 

         Unde își doreau să ajungă fetița și băiatul (Victor)? Ce a trebuit să facă pentru a 

ajunge balerină? 

         Cine a învățat-o cum să danseze? Cum era rivala ei și ce metode aplica pentru a o 

întrece? 

         Cum a reușit Felicie să depășească momentul critic al duelului celor două fete? 

https://youtu.be/-Tf4FRdBbsQ


         Ce ar trebui să învățați din acest film? De ce nu trebuie să renunțați? 

         Ce v-a impresionat?Ce a demonstrat fetița? 

          Joc: Și eu pot! Fiecare copil va fi supus unei probe pe care trebuie s-o treacă sau să 

încerce s-o depășească. Pe sub un scaun vor trebui să treacă, apoi pe sub alte suporturi (două 

bucăți de lemn sau două teancuri de cărți ce au deasupra un sul de hârtie creponată, pe sub 

care vor încerca să treacă. Se va observa că nu toți reușesc, alții cu efort, reușesc. Se deduce 

că având încredere în sine, perseverență, ambiție, fiind încurajați, pot avea succes. 

 Obținerea feedback-ului 

            În echipă, elevii completează pe planșe în grup Ciorchinele, pornind de la cuvântul 

încredere. Pe raze se scriu cuvinte cheie pentru încredere în sine și ceilalți: muncă, ambiție, 

prietenie, reușită, curaj, exercițiu, cinste etc. 

            Se va propune elevilor să imite gesturile fetiței, prietenului ei, Victor, ale 

profesoarei/femeii de serviciu, să danseze. 

Încheierea activității 

            Se vor face aprecieri individuale și colective privind implicarea elevilor, a faptului că 

au fost activi, atenți, recomandându-se să se vizioneze integral filmul animat: Balerina. 

             


