C

Adrian este atacant, dar nu va putea juca
în meciul de azi pentru că a uitat să le dea
părinților echipamentul de fotbal, ca să i-l
spele. Colegii lui de echipă vor fi
tare dezamăgiți.
De ce va fi dezamăgită
echipa lui Adrian?

C

Acum Adrian înțelege că atunci când el nu
se pregătește cum se cuvine, sunt afectați
și cei din jur. Are grijă să se
Mă pre ătesc
gândească din timp la tot ce îi
din timp
trebuie pentru școală. Și bineînțeles
că are mare grijă de echipamentul
pentru fotbal!
Tu îţi pregăteşti lucrurile din timp?

C

Regula este ca în clasă toți copiii să fie atenți
atunci când vorbește doamna învățătoare.
Dar Codrin și Ioana, care sunt cei mai buni
prieteni, stau întruna de vorbă,
așa că doamna învățătoare îi
așază în bănci diferite.
De ce au fost despărțiți
Codrin și Ioana?

C

Codrin și Ioana i-au cerut iertare doamnei
învățătoare și acum așteaptă să vină pauza
pentru a sta de vorbă. Pentru că sunt atenți
la doamna învățătoare,
Sunt
acum au voie să stea din
atent
nou împreună în bancă.
în clasă
Tu ești atent în clasă?

C

Carina deranjează pentru că răspunde
la întrebările doamnei învățătoare fără
permisiunea acesteia. Colegii ei sunt
supărați pentru că vor să aibă
și ei șansa de a demonstra
că știu răspunsurile. Doamna
învățătoare o ceartă.
Cum își supără Carina colegii?

C

Acum Carina ridică mâna și așteaptă să
primească permisiunea de a răspunde.
Asta înseamnă că toată lumea are ocazia
de a câștiga steluțe drept
Aștept
recompensă pentru
să mi vină
răspunsuri corecte.
rândul să
răspund
Tu aștepți să-ți vină rândul
să răspunzi?

C

Ionuț a primit de ziua lui o minge de baschet,
dar nu lasă pe nimeni altcineva să se joace
cu ea. Când câțiva dintre colegii lui de clasă
încearcă să i se alăture, Ionuț își
ia mingea și refuză să se joace.
De ce este egoist Ionuț?

C

Colega lui Ionuț vine la școală cu trotineta ei
cea nouă și-și lasă toți colegii să se plimbe cu
ea. Ionuț se simte prost. Le cere iertare că nu
a vrut să le dea mingea, iar în
pauza mare toți colegii joacă mi împart
baschet cu mingea lui Ionuț. întotdeauna
lucrurile
cu cole ii
Tu îți împarți lucrurile
cu colegii?

C

Matei a copiat la testul de ortografie după cel
mai bun prieten al lui, Radu, pentru că nu a
avut chef să învețe regulile de ortografie. Dar
când primesc amândoi un premiu
pentru că au avut cele mai bune
două lucrări, Matei se simte prost
și îi lasă premiul lui Radu.
De ce se simte Matei vinovat?

C

Matei are grijă ca de acum înainte să se
pregătească așa cum se cuvine, iar el și Radu
se întâlnesc după școală și repetă regulile
de ortografie. Matei n-a mai
făcut cea mai bună lucrare
mi ac
sin ur
din clasă, dar e mândru de
e ercițiile
steluțele câștigate pe merit.
Tu îți faci singur exercițiile?

PLANȘA MEA
CU RECOMPENSE

LA ȘCOALĂ

Am să...

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

Această planșă pentru
recompense îi aparţine lui:
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Pentru ...... de stele,
recompensa mea va ﬁ
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Pentru ...... de stele,
recompensa mea va ﬁ
......................................................
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