
CUTIA PRIETENULUI SECRET

Motto:
„Nu rupe firul unei prietenii, căci, chiar

dacă îl legi din nou, nodul rămâne.”
Octavian PALER

Grupa: „Tom şi Jerry”
Titlu: „Cutia Prietenului Secret”

„Cutia prietenului secret” este o activitate pentru copii şi părinţii acestora deopotrivă.
Scopul acestei activităţi a fost acela de a-i face pe copii să înţeleagă că cel mai preţios dar

este prietenia.

Pentru început am pregătit activitatea concepând un mesaj
adresat părinţilor:

„Dragi părinţi,
La sfârşitul acestei săptămâni vom desfăşura activitatea „CUTIA

PRIETENULUI SECRET”.
Scopul activităţii este acela de a-i încuraja pe copii să-şi exprime

sentimentele, de a-i ajuta să-şi facă noi prieteni.
Pe bileţelul pe care-l veţi primi va fi scris numele unuia din copiii din

grupă, pentru care copilul dumneavoastră va deveni „prietenul  secret”.
Discutaţi împreună cu copilul dumneavoastră să-i faceţi un dar (orice

obiect de mici dimensiuni cu valoare simbolică).
Împachetaţi-l şi scrieţi pe pachet : „De la prietenul secret pentru ...”.
Vă rugăm să păstraţi secretul şi nu uitaţi să-l aduceţi vineri,

23.04.2010, la grădiniţă şi să-l puneţi în „CUTIA PRIETENULUI
SECRET”.”

Următorul pas a fost acela de a transforma activitatea într -un
joc atractiv pentru copii.

La „Întâlnirea de Dimineaţă”, ca noutate a zilei, am adus o
cutie frumos decorată, pe care scria „CUTIA PRIETENULUI
SECRET” şi le-am explicat copiilor ce vor avea de făcut.

Jocul a avut un impact pozitiv atingându-şi scopul pe care mi
l-am propus.

Copiii au avut parte de surprize plăcute, descoperind daruri
dar şi prieteni secreţi.

Pasul următor a fost acela de a mulţumi fiecare prietenului
pentru darul primit şi de a se juca împreună cu el.

     Pe parcursul activităţii am făcut fotografii pe care apoi le -am
aşezat împreună pe ramurile unui copac, pe care l -am numit
„Copacul Prieteniei”, oferindu-le copiilor posibilitatea să discute
despre ce înseamnă prietenia şi cum putem fi buni prieteni.
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