În școala noastră a debutat proiectul județean inițiat de Asociația
Împreună pentru Viitor:

,, Cuvinte magice- Vă rog!Poftim!

Mulțumesc!”, care aduce în prim plan conceptul de Politețe.
Deși la prima vedere, par cuvinte perimate sau uitate, cele trei
componente ale manifestării respectului au stârnit un real interes în rândul
copiilor de la ciclul primar.
Elevii clasei a II-a B au răspuns și ei ,,Prezent” activităților din proiect,
considerând că un copil politicos e un OM MARE!
Împreună cu d-na lor învățătoare, Renata Rădulescu, vor să participe cu
mare drag la toate acțiunile propuse și, pentru început, au realizat 10 reguli
de politețe ale clasei. Pe grupe de câte 6 copii, au stabilit care ar putea fi
zece norme de conduită politicoasă. Afișele le-au prezentat în fața clasei, apoi
au reunit toate cele 5 afișe într-unul singur, acum respectat de toți. Afișul
conține și o poezie compusă de copii, ca un ,,imn” dedicat POLITEȚII.
Poate cineva să spună cum e să fii politicos?
Ori cum e, să te porți frumos?
La
orice
lucru
,,MULȚUMESC!”,

minunat,

spune

Iar cei din jur, vei vedea că te prețuiesc!
Tot ce ceri să începi cu ,,Vă rog frumos!”,
E bine să ai și un chip luminos!
Termină conversația mereu ,,Cu plăcere!”
E minunat să ai pe buze ,,miere!”.

De asemenea, copiii și-au propus, ca timp de o lună, să facă fapte bune, să
respecte regulile de comportament și să creeze o atmosferă de prietenie, în
orice situație. Monitorizarea conduitei tuturor copiilor se face de o echipă de doi
voluntari, aleasă de colectivul clasei. Mai mult, copiii și-au ales chiar un salut al
lor pe care îl rostesc, suprapunând mânuțele, ajutând astfel la stabilirea și
menținerea unei relații de prietenie.
După o lună, primii 10 copii, ,,campionii faptelor bune”, vor fi premiați.
Cu siguranță, toți vor fi campioni pentru că lucrurile bune se fac și prin
puterea exemplului și a imitației!

