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Oscar...

Patricia...

Iasmina...

și Matei sunt prieteni.

Ei nu s-au mai întâlnit de o vreme.



Oscar a învățat acasă cu bunica lui. Patricia a învățat acasă cu fratele ei.



Iasmina a învățat acasă cu tatăl ei. Matei a învățat cu profesorul lui de sprijin.



Lui Oscar i-a plăcut să deseneze pe tabletă. Iasminei i-a plăcut să joace jocuri împreună cu familia.

Patriciei i-a plăcut să stea toată ziua cu câinele ei. Lui Matei i-a plăcut să aibă mult spațiu pentru alergat pe 
terenul de joacă.



Oscar s-a jucat baschet cu tatăl lui. Patricia și-a plimbat câinele împreună cu Alexia și Kevin.



Iasmina a făcut jogging în jurul blocului cu mama ei. Matei a îngrijit legumele împreună cu ceilalți 
membri ai familiei.



Oscar le-a făcut cu mâna prin geam bunicii și bunicului.  Iasmina a povestit cu verișorii ei din Spania.

Patricia i-a scris o scrisoare unchiului ei din Scoția. Matei a petrecut timp cu mama lui înainte și după serviciu.



Mâine, se vor întoarce cu toții la școală. Oscar verifică dacă 
are toate lucrurile necesare.

Patricia primește o îmbrățișare în plus de la Alexia înainte 
de culcare.



Iasmina își pregătește uniforma. Matei abia așteaptă să își întâlnească din nou prietenii 
la școală.



Fiindcă școala începe, Oscar este puțin îngrijorat pentru 
că i se pare ciudat să meargă din nou la școală.

Iasmina este bucuroasă pentru că îl va întâlni din nou pe 
domnul educator.

Patricia este tristă fiindcă nu va mai petrece la fel de 
mult timp cu Alexia.

Matei este entuziasmat pentru că prietenii lui s-au întors 
la școală. 

ȘCOALĂ
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Oricum s-ar simți, ei știu că adulții din școală vor avea 
grijă de ei.

Mergem mai departe împreună!



Patricia, Oscar, Iasmina 
și Matei se pregătesc pentru 

întoarcerea la școală.  

Ei au emoții diferite cu această ocazie 
dar vor merge mai departe împreună.  

Tu cum te simți la gândul
că te întorci la școală?

We provide educators around the world with entire schemes of 
work, lesson planning and assessments, plus online educational 
games, innovative augmented reality and lots, lots more.

Partener de încredere al comunităților de profesori din întreaga lume, Twinkl 
oferă o gamă completă de materiale didactice, create de către profesori, 
care vă vor inspira și susține în etapele de planificare, predare și evaluare.

Îi ajutam pe cei care educa.
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