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Ziua internațională a păcii
Semaforul păcii

21.09.2019

RAPORT

În data de 21 septembrie 2019, elevii clasei a IV -a A, îndrumați de doamnele
profesor  înv.  primar  Dragomirescu Lia Luminița și  profesor  documentarist  Cunțan
Mariana,  au  inițiat  și  desfășurat  cu  ocazia  Zilei  Internaționale  a  Păcii,  activitatea
intitulată ” Semaforul păcii”. 

Totul  a  început  cu  o  scurtă  povestioară,  care  le-a  captat  copiilor  atenția  și
interesul imediat. Aceasta s-a numit “Cea mai frumoasă inimă “ propunându-și să le
dezvăluie copiilor un lucru esențial despre conceptul de pace, acela că pacea izvorăște
din inima fiecărui om și din gesturi simple de respect și iubire.

Având ca exemplu două inimi colorate (una roșie iar cealaltă de multe culori),
copiii  au fost  provocați  la  un joc puzzle  de reconstrucție a  inimilor,  în echipe.  Au
constatat că o inimă roșie care dăruiește își modifică culoarea primind în locul părții
dăruite, o altă parte diferită din alte inimi colorate implicate în joc. Concluzia la care au
ajuns copiii, a fost că inima fără  ”cicatrici” este cea care a dăruit cea mai puțină iubire
și înțelegere, iar cea mai colorată reprezintă locul din care răsar florile păcii, în omul
care o poartă.

Revenind  la  titlul  activității,  fiecare  elev  a  primit  câte  o  fișă  intitulată
„Semaforul păcii”, pe care au lipit buline (roșii, galbene și verzi), scriind pe acestea ce
emoții trăiesc atunci când întâlnesc o anumită culoare a semaforului. În acest fel au
constatat că nu numai atunci când traversează strada trebuie să respecte niște reguli, ci
acestea se pot plia comportamentului nostru de zi cu zi, transmițând în mod constant
pacea dintre noi.  

Activitatea s-a încheiat  cu o prezentare  interesantă  a proiectelor  realizate de
elevii  clasei  a  IV-a  A,  dedicată  Zilei  Internaționale  a  Păcii.  Expoziția  a  conținut
informații și imagini culese de copii din diferite surse de informare.
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