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NOT| C|TRE CITITOARE
Editorul şi autorul îşi declină orice responsabilitate
pentru accidentele şi rănirile care s-ar putea produce
ca rezultat al informaţiilor furnizate în cartea de faţă.
Fii atentă la foarfecă, ace, ustensilele din bucătărie
şi lichidele fierbinţi. Cere întotdeauna permisiunea unui adult
înainte de a folosi orice instrumente sau ustensile.
Fii precaută cu ingredientele prezentate aici,
ai grijă la alergii, la starea ta de sănătate.
Respectă instrucţiunile de siguranţă şi urmează sfaturile adulţilor.
Poartă întotdeauna echipament de protecţie, respectă legea
şi regulamentele locale. Foarte important: fii mereu atentă,
mai ales când este vorba despre foc sau obiecte ascuţite.
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CUM S| FACI UN MEDALION
AL PRIETENIEI
Un medalion al prieteniei este un pandantiv purtat la gât, care are
în interior poze ale prietenelor tale cele mai bune. Când îl porţi,
îţi vei simţi prietena aproape, deşi poate sunteţi departe una de
cealaltă.

Ai nevoie de:
• foarfecă • un creion • 2 poze mici ale prietenelor tale
• o coală de împachetat cadouri • o balama mică de metal
2,5cm/2cm (dintr-un magazin de bricolaj)
• 50 cm panglică • lipici

1. Introdu panglica prin una
dintre găurile de sus ale
balamalei.
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2. Aşază coala de cadou cu
modelul în jos. Pune balamaua
deschisă deasupra colii şi
trasează un chenar în jurul ei.
Apoi taie chenarul, astfel încât
să obţii un dreptunghi. Taie
acest dreptunghi în două, pe
lăţime, obţinând astfel două
dreptunghiuri mai mici.
3. Aplică un strat subţire de
lipici pe fiecare parte a balamalei şi lipeşte dreptunghiurile. Ai
grijă să nu le aşezi prea aproape unul de altul, pentru ca
balamaua să se poată deschide
uşor. Lasă la uscat.
4. Când balamaua s-a uscat, ia una dintre poze şi aşază balamaua
închisă peste partea în care vrei să apară în medalion. Trasează o
linie în jurul balamalei, apoi decupează. Fă la fel şi cu cealaltă
poză.
5. Aşază balamaua cu hârtia colorată în jos şi, cu
grij\, aplică un strat subţire de lipici pe faţetele
tele
interioare. Ia una dintre poze şi lipeşte-o pee
balama, astfel încât capul persoanei să fie
îndreptat spre panglică. F\ la fel [i cu
cealaltă poză, apoi lasă balamaua la uscat.
6. Odată lipiciul uscat, închide medalionul
şi pune-l la gât.
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CUM S|-}I AJU}I PRIETENA LA GREU
Într-o prietenie, unul dintre cele mai importante lucruri este să-i
oferi sprijin prietenei tale când trece printr-o perioadă grea.
Urmează aceste sfaturi pentru a fi sigură că eşti o adevărată
prietenă la greu.
Fii alături de prietena ta! Asta înseamnă să-ţi faci timp să stai cu
ea, chiar dacă eşti ocupată. Dacă e tristă, încearcă să-ţi modifici
planurile pentru a petrece mai mult timp împreună.
Arată-i prietenei tale că-ţi pasă! Sun-o sau trimite-i un bileţel ca să
ştie că nu este singură şi că te gândeşti la ea.
Dă-i sfaturi! Dacă o prietenă vine la tine cu o problemă, încearcă
s-o ajuţi să găsească rezolvarea. Dacă problema ei este gravă,
încurajeaz-o să discute cu un adult de încredere, care s-o ajute
să-şi dea seama ce are de făcut.
Nu te supăra dacă nu-ţi urmează sfaturile şi alege să facă ce crede
ea. Până la urmă, este viaţa ei.
Nu o bate la cap cu ceva similar care ţi s-a întâmplat ţie. Este
problema prietenei tale, aşa că las-o şi pe ea să vorbească.
Să ai la îndemână prăjiturele şi şerveţele. Oferă-i un umăr pe care
să plângă şi câteva prăjituri (vezi p. 34). Curând se va simţi mult
mai bine.
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CUM S| CONSTRUIE{TI O PRIETENIE
BAZAT| PE ÎNCREDERE
Câtă încredere ai în prietenele tale? Aruncă o privire la jocurile de
încredere de mai jos, mai pu]in obi[nuite, dar amuzante, în care
nimeni nu câştigă sau pierde – trebuie să-l jucaţi toate împreună
sau jocul s-a terminat!
SUNTEM UNITE
Acest joc arată cât de uşoară poate fi viaţa când faceţi ceva
împreună şi vă sprijiniţi una pe alta.
Stai spate în spate cu prietena ta, umăr la umăr, apoi prindeţi-vă
mâinile de la coate.
Acum, încet, încercaţi să staţi jos pe podea fără a vă da drumul
mâinilor. E mai greu decât pare.
Odată aşezate, nu vă daţi drumul mâinilor.
in nou
În schimb, încercaţi să vă ridicaţi din
în picioare. Acest lucru este şi mai dificil
şi vă puteţi trezi în ipostaze foarte amuzante şi ciudate.
Un truc important: Acest joc e şi mai
distractiv dacă invitaţi încă o prietenă
enă să
vi se alăture în încercările voastre de a vă
aşeza şi a vă ridica ţinându-vă de mâini.
Puteţi chiar să vă invitaţi toate prieteetenele.
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