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                Iată-ne la școală!  

                     Cum trebuie să  mă comport? 
 Dimineața, acasă, înainte de plecare 

 

Dacă nu mă simt bine, am febră, tușesc, sau mă doare gâtul- rămân acasa, și le 

anunț pe *doamnele* mele. 

 

Dacă sunt bine, vesel și voios, cu ajutor sau singur, îmi fac toaleta de 

dimineață, manânc micul dejun și, împreună cu un adult , pornesc la școală. 

În mijlocul de transport în comun, mami mă ajută să îmi pun masca. 

 

 

 

 

 

 

 

 La școală 

 La intrarea în școală 

* Îmi dau jos măscuța cu, care am venit, o împachetez fiind atent să nu o 

ating în partea din față  și o arunc la gunoi, deoarece voi primi una nouă. 

 

 

 

         

*Cu ajutorul mamei / al adultului care mă însoțește, sau 

singur, îmi spăl sau îmi dezinfectez mânuțele. 
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*Îmi pun noua măscuță primită de la școală.  

     

*Îmi iau *la reverede * de la mama/tata, iar cineva din personalul școlii mă 

îndrumă/ajută, să ajung în sala mea de clasă. Drumul spre clasă , îl 

parcurgem pe trasee prestabilite, marcate prin culori . 

 În sala de clasă 

Înainte de a intra în sala de clasă , îmi dezinfectez din nou 

mânuțele. 

 

 Cum salut? 

Deși , doamnele mele îmi sunt foarte dragi, la fel și colegii mei, sunt atent 

la salut. Nu ne îmbrățisăm! Doar ne zâmbim, și...avem alte modalități de 

a ne saluta. 

 
Învățăm și încercăm să nu ne apropiem mult unii de ceilalți! 

  



CSEI Brasov                                                                      Cabinet psihodiagnoza – prof.psih.Amalia Bulea 

 Băncuța mea 

Așa cum sunt deja obișnuit, am băncuța mea, pe care o voi folosi tot 

timpul cât stau la școală . *Doamnele mele* vor avea grijă să nu îmi 

lipsească nimic,pentru a nu fi nevoit să mă plimb prin clasă. 

 Obiectele mele 

Mai mult ca oricând, voi lucra/voi atinge, doar obiectele mele: creioane, 

ascuțitoare, caiete, fișe, culori, radieră, căniță, șervețele... 

 Dacă îmi vine să tușesc/să strănut 

Nu va fi nici o problemă dar, voi fi atent, și voi folosi o batistuță, pe care 

o voi arunca imediat la coșul de gunoi sau voi folosi îndoitura cotului  

 

 

meu. 

 

 

 

 Dacă am nevoie la baie? 

Cineva din personalul școlii, mă va însoți la grupul sanitar, pe traseul 

prestabilit (și dacă e posibil , în intervalul orar prestabilit, pentru a se 

evita aglomerația și a se respecta distanțarea fizică). Nu trebuie să uit să 

mă spăl pa mânuțe , inainte de a ieși din grupul sanitar și a mă îndrepta 

spre clasă. 

 Ce fac în pauză? 

Evităm să ieșim pe coridor, în afara programului prestabilit. Putem ieși 

în curtea școlii, în timp ce clasa se aerisește. Putem să ne jucăm(evitând 

să ne apropiem unii de alții) , să ascultăm muzică. 

 Gustarea si masa de prânz  

vor fi servite în sala de clasă, cu respectarea strictă a normelor de 

igienă. Înainte și după ce mănânc imi spăl foarte bine mânuțele.  

Voi avea avea față de masă de unica folosință, iar alimentele le voi  primi 

în caserole individuale. 

 Terapiile specifice 

Terapeuții (logopezi, kinetoterapeuti) și profesorul de educație fizică, mă 

vor însoți, pe traseele prestabilite la cabinetele de terapie  respectiv sala 

de sport,în funcție de orar. 
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În cabinete/sala de sport, totul este pregătit pentru a putea desfășura în 

bune condiții activitatea.  

Și ce credeți? Deja știu ce am de făcut!  

-îmi dezinfectez mânuțele,  

-lucrez cu mare grijă cu materialele deja pregătite, nici aici nu am nici o 

teamă , caci am propriile mele caiete si instrumente de lucru. 

-la sfârșitul orei sunt însoțit înapoi la clasă, sala urmând a fi aerisită, 

masa de lucru igienizată, totul fiind pregătit pentru activitatea cu alt 

copil. 

 

La sfârșitul orelor de curs,  

la ora prestabilită, cu respectarea orarului clasei din care fac parte, mă 

pregătesc de plecare. Doamnele profesoare, mă vor însoți până la poarta 

școlii, unde împreună cu mama/tata/asistentul maternal, plec acasă. 

Aici, îmi voi schimba hănuțele, care vor fi puse la aerisitsau la spălat , 

dupa caz, urmând să-mi continui programul de acasă. 

 

Cu încredere și respect pentru mine și pentru ceilalți, 

totul va fi bine! 

Să nu uităm! Iată cele 3 lucruri, la îndemâna oricui,  

care ne ajută să ne menținem sănătoși! 

 
Poartă mască 

Spală bine 

mânuțele 

Nu sta aproape 

de ceilalți 


