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Tipuri 群i tehnici de comunicare eficientă la nivelul 

Grădiniței cu Program Prelungit nr. 14 Târgovi群te în context pandemic 
 

Director, 

Prof. Torcică Gheorghița 

 

 

Introducere 

Înv<郡<mântulăpre群colarăactuală

urm<re群teă abordareaă integral<ă aă

copiluluiă 群iă aă educa郡ieiă sale,ă

nediscriminareaăeduca郡iei,ăimplicareaă

familieiă 群iă comunit<郡iiă înă educa郡iaă

copilului, dezvoltarea politicilor 

educa郡ionaleă deă responsabilizare,ă

precumă群iădezvoltareaăorganismelorăsociet<郡iiăcivileăcareăs<ăpromovezeăalternativeăeduca郡ionaleă

specificeăvârsteiă pre群colare.ăPentruă realizareaă acestorăobiectiveă esteănecesară caă societateaă s<ă

con群tientizezeă 群iă s<ă respecteă drepturileă copilului,ă s<ă schimbeă mentalit<郡ile,ă s<ă aduc<ă oă nou<ă

concep郡ieă privindă copilulă caămembruă ală comunit<郡ii,ă s<ă ajuteă laă formareaă unoră rela郡iiă deă tipă

democratic,ăreferitorălaăcopil,ăfamilie,ăcomunitateă群iăgr<dini郡<.ă 

Situa郡iaă determinat<ă deă apari郡iaă pandemieiă COVID-19 a avut efecte diferite asupra 

cadrelorădidactice,ăcopiilor,ădară群iăaăp<rin郡ilor.ăPentruăc<ăsitua郡iaăimpuneaăadaptareălaăschimbare,ă

fiecareăinstitu郡ieădeăînv<郡<mântă群i-aăg<sităpropriaăstrategieădeăa-群iăcontinuaăactivitatea,ădeăceleă

mai multe ori prin efort considerabil suplimentar, colaborareă群iăimplicare. 

Înă acestă context,ă comunicareaămanagerial<ă înămediulăeduca郡ionalăaădevenitămultămaiă

important<ăşiămaiăsemnificativ<,ăiarăîntregulăprocesădeăconducereăalăunit<ţiiăşcolareăaădevenită

maiăeficientăprinăcombinareaăarmonioas<ăaăfuncţiilorăcomunic<rii. 

Consolidareaăcomunic<rii,ăaătransparen郡eiă群iăîncrederiiădevineăcrucial<ăpentruăaăpuneăînă

practic<ăm<surileădeălimitareăaăr<spândiriiăvirusului.  

Comunicarea este, din punctul de vedere a managementului, elementul fundamental 

careă st<ă laă bazaă func郡iei deă coordonare;ă aceastaă permiteă manageriloră s<ă intervin<ă înă

sincronizareaă群iăarmonizareaăac郡iunilorăcomunit<郡iiăorganiza郡ionale. 
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Odat<ăcuăinstituireaăst<riiădeăurgen郡<ă群iăaăsuspend<riiăcursurilor,ăcadreleădidacticeădină

gr<dini郡aănoastr<,ăde群iăauăfostăreticenteălaăînceput,ăauăpropusă群iăutilizatăplatformaăgratuit<ădeă

înv<郡areăonlineăClassDojo,ăaplica郡iiăinformaticeă群iăsofturiăeduca郡ionale,ăprinăcareăauăangrenată

atâtăpre群colariiădinăunitateaădeăînv<郡<mânt,ăcâtă群iăp<rin郡ii,ăfra郡iiămaiămariă群iăbuniciiăacestora. 

Tipurileă群iătehnicileădeăcomunicareăcuăp<rin郡iiăauăfostăadaptateălaănevoileă群iăcompeten郡eleă

peă careă ace群tiaă leă de郡ineau.ă Laă început,ă amă aplicată chestionareă p<rin郡iloră pentruă aă stabili:ă

variantele de comunicare (sincron – asincron), variantele de transmiterea a sugestiilor de 

activit<ţiărecomandate,ăvarianteleădeădifuzareălegal<ăaăfotografiilor,ăfilmelorărealizateăînăscopădeă

diseminare. 

Comunicareaăasincron<ăcuăp<rin郡iiăs-a realizat prin intermediul grupurilor de whatsapp, 

iarăcomunicareaăsincron<ăprinăintermediulăaplica郡ieiăZoom.ăAmăp<stratăpermanentăleg<turaăcuă

p<rinţii,ăprinăinformareaăacestoraădespreăevoluţiaăpandemiei,ăinten郡iileăviitoareăaleăgr<dini郡ei,ă

studiiă群iăarticoleă群tiin郡ificeăcareăs<ăleăaduc<ăsiguran郡<ăsauăoăstareădeăconfortăpsihic.ăComunicareaă

cuăp<rin郡iiăaă fostăcompletat<ă群iă îmbun<t<郡it<,ădeăc<treăconsilierulă群colar,ăprinăsus郡inereaăunoră

activit<郡iădeăconsiliereă individualeă群iădeăgrup,ăundeăp<rin郡iiăauăavutăposibilitateaăs<ăg<seasc<ă

rezolvareălaăproblemeleăpeăcareăleăîntâmpinau. 

Studii la nivel na郡ională 群iă interna郡ională arat<ă c<,ă dină acesteă perspective,ă esteă

fundamental<ăcreareaăuneiăst<riădeăbineăînăgr<din郡<,ăaăuneiăatmosfereădeălucruăcareăs<ăinviteălaă

înv<郡areă群iăs<ăajuteăcopiiiăs<ădep<群easc<ăbariereleădeănivelăemo郡ional,ădară群iăpeăceleădeănivel 

social. 

Organizareaăprocesuluiădeăînv<郡areăînămediulăonlineăpresupuneăoăpreg<tireăspecial<,ănuă

numaiădinăperspectivaăadapt<riiă群iăgestion<riiăcon郡inuturilor,ăaăasigur<riiămijloacelorănecesareă

procesuluiădeăinstruire,ăaăflexibilit<郡iiămetodologieiădeăpredare-înv<郡are-evaluare, ci, mai ales, 

dinăperspectivaăpreg<tiriiăresurseiăumaneă(educatoare,ăp<rin郡iă群iăcopii,ădeopotriv<)ăpentruăoăastfelă

deăexperien郡<ădidactic<.ă 

Înv<郡areaăonlineăconstituieăclarăoăprovocareăpentruăcadrulădidacticănepreg<tităpentruăoă

astfelădeăpredare.ăEsteălaăfelădeăclarăc<ămetodeleăutilizateăsuntădiferiteădeăceleăface to face. Este 

dificilăs<ălucreziăpeăgrupe,ăesteăgreuădeăgestionatămodulăînăcareăcopiiiăajungălaăachizi郡iiăînăurmaă

acestuiătipădeăînv<郡are.ăPo郡iăverificaăproduseleăactivit<郡iiă群iăpo郡iăoferiăfeedback,ădarăevaluareaă

esteămaiăgreuădeărealizat.ăEvaluareaăoral<ăpoateăfiămaiău群orădeăgestionat,ădeoareceăuniiăcopiiăpotă

fiămaiădeschi群i,ămaiăsociabiliăînămediulăonline,ădarăevaluareaăscris<ăesteădestulădeămultăpus<ăsubă

semnulăîntreb<rii. 

A群adar,ăîntr-unăastfelădeăcontextănumaiăbunaăcomunicareă群iărela郡ionareăîntreăp<rinteă群iă

copilăpoateămen郡ineăviuăinteresulăpentruăactivitateaă群colar<ăaăcopiilor.ăInformareaă群iăconectareaă
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p<rinteluiălaăactivitateaă群colar<ăpermiteăoămaiăbun<ăpozi郡ionareăaăacestoraăînăraportăcuăpropriiiă

copii.ă Esteă greu,ă esteă complicată pentruă p<rinteă s<ă suplineasc<ă toateă caren郡eleă sistemuluiă deă

înv<郡<mânt,ă dară esteă necesar.ăUnăbunămanagementă ală activit<郡iloră personale,ă familialeă 群iă deă

comunicareăesteăunăaliatăalăp<rinteluiăînăefortulăs<uădeăaămen郡ineăconectată群iăeficientăcopilulălaă

activit<郡ileădeăînv<郡are-dezvoltare. 

Comunit<郡ileă deă înv<郡areă auă fostă pentruămul郡iă profesoriă ,,trusa de ajutor”, contextul 

foarteăbunădeăschimb/transferădeăexperien郡<,ăînăcareăparticipan郡iiăauăînv<郡at,ătreptatăs<ăvalorizezeă

群iă s<ă valorificeă acestă spa郡iuă deă autonomie.ă ,,Cancelaria virtuală” a func郡ionată 群iă laă nivelulă

gr<dini郡eiănoastre,ăprimulăpasăaăfostăacelaăînăcareăamărealizatăoăbibliotec<ăvirtual<ăcuăresurseă

utile,ăundeăauăfostăincluseăpermanentăînăbibliotecaăvirtual<ătoateăresurseleădescoperiteă群iăcreateă

deăc<treăechipaădeăeducatoare.ăPrinăintermediulăîntâlnirilorăcuăajutorulăaplica郡ieiăZoom,ădară群iăa 

site-uluiăgr<dini郡ei,ăundeăamărealizatăoăsec郡iuneădeăresurseăeduca郡ionaleăonline,ăcadreleădidacticeă

auăavutăposibilitateaă s<ă seădocumentezeă群iă s<ădiscuteădespre:ăproiectareaă activit<郡ilorăonline,ă

analizareaăcelorămaiănepl<cuteăsitua郡iiădinăactivitateaălaădistan郡<,ăamăelaboratăîmpreun<ălisteădeă

solu郡iiăpentruăevitareaărepet<riiăsitua郡iilorădelicate. 

 

Concluzii 

Crizaăgenerat<ădeăpandemiaăCOVID-19ăaăavutăunăimpactă importantăasupraăîntreguluiă

sistemă educa郡ională 群iă aă provocată ceaă maiă mareă perturbareă aă accesului laă educa郡ieă peă careă aă

cunoscut-oăomenirea,ăcelăpu郡inăînăultimulăsecol.ăTotodat<,ăînchidereaăinstitu郡iilorădeăînv<郡<mântă

aăînsemnatăcosturiăsocialeă群iăeconomiceăridicate,ă群iăaăprodusăefecteănegativeădeopotriv<ăpentruă

copii,ăcadreădidacticeă群iăp<rin郡i. 

O strategieă deă comunicareă coerentă articulat<ă esteă fundamental<ă pentruă activitateaă

oric<reiăorganiza郡iiă群colareăînainte,ăînătimpulă群iădup<ăceăsitua郡iaădeăcriz<ăaăluatăsfâr群it,ăcuăatâtă

maiăeficaceăcuăcâtăesteăcompletat<ădeăabilit<郡ileăpersonaleădeăcomunicareăale directorului. 

Comunicareaăînăinteriorulăinstitu郡ieiă群colareăesteăesen郡ial<ădeoareceăasigur<ătransparen郡<,ă

înăcondi郡iileăînăcareăinforma郡iaăreduceăanxietateaăcauzat<ădeănecunoscut,ădiminueaz<ătemerile,ă

ofer<ădirec郡ieă群iăleădemonstreaz<ăangaja郡ilorăc<ălideriiălorăsuntăpreocupa郡i,ăimplica郡i,ăinforma郡iă

群iăde郡inăcontrolulăasupraăsitua郡iei.ă 

Creareaăpun郡ilorădeăcomunicareăîntreăgr<dini郡<,ăcopilă群iăfamilieădevineăvital<ăînăaceast<ă

perioad<ă 群iă laă felă deă important<ă esteă creativitateaă înă creareaă acestoră pun郡i,ă având înă vedereă

contexteleăsocialeămultipleăînăcareătr<iescăcopiiiă群iăfamiliileăacestora.ăCanaleleădeăcomunicareă

utilizateătransmităinforma郡iiădespreăstareaăfizic<ă群iăpsihic<ăăaăcopiilor,ădespreănevoileăpeăcareăleă
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au,ădespreăresurseleădeăcareădispunăînăcontextulăinstruiriiălaădistan郡<,ă群iăleăînt<rescăsentimentulă

apartenen郡eiălaăoăcomunitateăcuăcareăîmp<rt<群escăvaloriăcomuneă群iăpreocup<ri. 

Apari郡iaăpandemieiăgenerat<ădeăCOVIDă-19 este un moment oportun pentru crearea unei 

culturiăaăinov<riiămanagerialeă群iăpedagogiceăînămediulă群colar,ăprinăreconsiderareaăpriorit<郡iloră

legateădeădezvoltareaăprofesional<ăaăcorpuluiădeăcadreădidactice. 
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Motivarea copiilor pre群colari – de la teorie la practică 
 

Prof. Drd. Stan Ana-Maria 

 

Uniiăcopiiăparăs<ă fieă înămodănaturalăentuziasma郡iădeă înv<郡are,ădarămul郡iăauănevoieăcaă

educatoriiă lorăs<ă îiă inspire,ăs<ă îiăprovoaceăsauăs<ă îiă stimuleze.ă Înv<郡areaăeficient<ădepindeădeă

capacitateaă cadruluiă didactică deă aă men郡ineă interesulă copiiloră pentruă înv<郡are.ă Indiferentă deă

nivelulădeămotiva郡ieăpeăcareăcopiiiăîlăau,ăacestaăvaăfiătransformat,ăînăbineăsauăînăr<u,ădeăceeaăceă

seăîntâmpl<ăînăsalaădeăgrup<. 

Pentruăpre群colari,ăsentimentulăc<ăauăreusităs<ărealizezeăoăac郡iuneăsinguriăîiăpoate motiva 

s<ărealizezeăalteleă群i,ă implicit,ă s<ă

înve郡eălucruriănoiă(s<ăscrieăoăliter<,ă

s<ă recunoasc<ă formeă geometriceă

etc.). Astfel, pentru a descoperi 

noiă modalit<郡iă deă cre群tereă aă

motiva郡ieiă copiiloră fa郡<ă deă

înv<郡are,ă înă perioadaă 23-29 

noiembrie 2019, am participat la 

cursul de formare Strategies for 

improving classroom atmosphere 

and student motivation in 

schools: A modern challenge for teachers,ădesf<群uratăînăăAlcalàădeăHenares,ăMadrid,ăSpania.ă

Cursulă faceă parteă dină Proiectulă Erasmus+,ă Ac郡iuneaă Cheieă 1 – Proiecteă deă mobilitateă înă

domeniulă educa郡ieiă 群colare:ă “Competențe europene pentru profesorii din grădinițe”, cod 

referin郡<:ă 2019-1-RO01-KA101-062678,ă derulată deă Gr<dini郡aă cuă Programă Prelungită Nr.ă 14ă

Târgovi群teăînăperioadaă2019-2021.  

Activit<郡ileă desf<群urateă înă cadrulă cursuluiă auă vizată promovareaă strategiiloră pentruă

îmbun<t<郡ireaăst<riiădeăbine,ădară群iăaămotiva郡ieiătuturorăcelorăimplica郡iăînăactulăeducational.ă 

Motiva郡iaă esteă ună procesă esen郡ială înă procesulă deă înv<郡are.ă Eaă esteă deă dou<ă feluri:ă

intrinsec<ă (vineădinăinterior,ădeăexemplu:ăsatisfac郡iaădeăaăfaceăsingurăunălucru,ăpl<cereaădeăaă

realizaăoăactivitate)ă群iăextrinsec<ă(exist<ăunăobiectăsauăoăpersoan<ăînăexteriorăcareăteăajut<ăs<ă

con郡inuiăoăsarcin<,ăcareăteădetermin<ăs< oăduciăpân<ălaăfinal). 

Mul郡iăfactoriăafecteaz<ămotiva郡iaăunuiăcopilădeăaălucraă群iădeăaăînv<郡a:ăinteresulăpentruă

subiect,ăîncredereaăînăsineă群iăstimaădeăsine,ăprecumă群iăr<bdareaă群iăpersisten郡a.ă訓i,ădesigur,ănuăto郡iă
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copiiiăsuntămotiva郡iădeăacelea群iăvalori,ănevoiăsauădorin郡e.ăUniiădintreăcopiiăvorăfiămotiva郡iădeă

aprobareaăaltora,ăuniiădeădep<群ireaăprovoc<rilor. 

Copiiiăauăoăcuriozitateăînn<scut<.ăLeăplaceăs<ăexplorezeă群iăs<ădescopere.ăAcesteaăsuntă

celeădou<ăelementeăcheieăînăprocesulălorădeăînv<郡are.ăDac<ăexplorareaăpeăcareăoăfacăleăaduceă

sentimenteădeăbucurie,ădac<ănevoiaălorădeăcunoa群tereăesteăsatisfacut<,ădorin郡aădeăaăretr<iăacelea群iă

sentimenteăîiăvaădeterminaăs<ăî群iăcontinueăexplorareaă群iăs<-群iădoreasc<ăs<ădescopereăînăcontinuareă

lucruri noi.  

Cursul Strategies for improving classroom atmosphere and student motivation in 

schools: A modern challenge for teachers aă adusă înăprim-planăcâtevaăstrategiiădeăcre群tereă aă

motiva郡ieiăcopiilorăfa郡<ădeăînv<郡are,ăpeăcareăleăpreciz<măînăcontinuare: 

➢ Lucrul în echipă.ă Înv<郡areaă

colaborativ<ă contribuieă laă

cre群tereaă motiva郡ieiă copiiloră

pre群colari.ă Prină asociereaă

acestoraăînăgrupuriădeăînv<郡areă

seă dezvolt<ă sentimenteă

pozitiveăfa郡<ădeăînv<郡are,ăcre群teă

stimaă deă sineă 群iă seă

îmbun<t<郡escă abilit<郡ileă

sociale.  

➢ Învățarea prin joc. Cel mai interesant lucru pentru copiiălaăaceastaăvârst<ăesteăs<ă

seăjoace.ăA群adar,ădac<ăvreiăs<ăîiătreze群tiăcopiluluiăinteresulăpentruăcunoa群tere,ăpo郡iă

faceăacestălucruăpropunându-iăjocuriă群iăactivit<郡iădinăcareăînva郡<ălucruriănoi. 

➢ Învățarea prin descoperire. Pre群colariiăpunănumeroaseăîntreb<ri despre lumea 

înconjur<toareă群iăvorăs<ăafleăceleămaiădiverseălucruri.ăPornindădeălaăcuriozitateaăloră

leăputemăcre群teămotiva郡iaădeăînv<郡areăprinăcreareaăunorăsitua郡ii-problem<,ăaventuri,ă

vân<toriădeăcomori,ăjocuriădeăexplorareă群iădeăstimulareăaăimagina郡iei. 
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➢ Lectura. Prină citireaă unoră pove群ti,ă copiii afl<ă

despreă importan郡aă perseveren郡eiă înă activitate,ă

descoper<ă personajeă noi,ă seă transpună înă lumiă

inedite.ă Acesteă aspecteă conducă c<treă cre群teaă

motiva郡ieiă deă aă r<sfoiă c<r郡iă pentruă aă aflaă lucruriă

noi.  

➢ Emoțiile.ă ă Oriceă emo郡iiă tr<iteă deă copiiă suntă

deosebitădeăimportanteăfiindc<ădorin郡aădeăaăretr<iă

stareaă deă bineă sim郡it<,ă îiă vaă motivaă s<ă repeteă oă

activitateă群iăs<ăafleămaiămulteălucruriădespreăceeaă

ceăînva郡<.ă 

Înăconcluzie,ăbuneleăpracticiădidacticeădeăziăcuăziăpot face mai mult pentru a contracara 

apatiaă copiilor,ă decâtă eforturileă specialeă deă aă cre群teă directă motiva郡ia.ă Majoritateaă copiiloră

r<spundă pozitivă laă oă activitateă bineă organizat<,ă condus<ă deă ună cadruă didctică entuziast,ă careă

combin<ătehniciă群iămetodeăinteractiveă群iăîiăimplic<ăînămodădirectă群iăconstant.ăAstfel,ăactivit<郡ileă

peăcareăleăîntreprindemăpentruăaăpromovaăînv<郡areaăvorăsporiă群iămotiva郡iaăcopiilor. 

Înăfinal,ăs<ăneăamintimădeăceăesteăimportantăs<ăîiăimplic<măactivăpeăcopiiăatunciăcandă

vremăs<ăîiăînv<郡<măceva: 

Spune-mi și am să uit. Arată-mi și s-ar putea să-mi amintesc. Implică-mă și voi înțelege!” 

(Confucius) 

 

Bibliografie:  

1. Barbu, A., Motivația învățării Кi reuКita Кcolară.ăEdituraăRovimed,ăBac<u,ă2012. 

2. Cordova,ă D.ă I.,ă Ță Lepper,ă M.ă R.,“Intrinsică motivationă andă theă processă ofă learning:ă

Beneficială effectsă ofă contextualization,ă personalization,ă andă choice.”ă Journal of 

Educational Psychology, 88, 1996, 715–730. 

3. Vallerand,ăR.ăJ.,ă„Towardăaăhierarchicalămodelăofăintrinsicăandăextrinsicămotivation.”ăină

M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 29, pp. 271–360). 

1997, San Diego: Academic Press. 

4. *** Suport de curs Strategies for improving classroom atmosphere and student 

motivation in schools: A modern challenge for teachers, AlcalàădeăHenares,ăMadrid,ă

Spania, noiembrie 2019. 
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Tehnologia la nivel pre群colar 
 

Director Prof. Torcică Gheorghița 

Prof. Nițoi Beatrice – Andreea  

 

 Într-oă er<ă aă tehnologiei,ă metodeleă deă înv<郡<mântă tradi郡ionaleă nuă maiă suntă suficienteă

pentruărealizareaăunorălec郡iiăcaptivanteă群iădeăinteresăpentruăcopiiiăgenerației Alpha.ăObişnuiţiăcuă

telefoaneleăşiătableteleăînc<ădeămiciăşiădependenţiădeătehnologie,ăaceştiaăvorăfiăînăpermanent<ă

comunicareăcuăceilalţi,ădoarăprintr-un click. Genera郡iaă Alphaă folose群teă smartphone-uriă 群iă

tableteăînămodănatural.ăAce群tiăcopiiăs-auăn<scutăcuăiPhone-uri, iPad-uriă群iăaplica郡ii.ăEiănuă

群tiuăsauănuăî群iăpotăimaginaăcumăaăfostăvia郡aăf<r<ăele.ăNuăleăesteăfric<ădeătehnologieăsauă

deăatingereaăbutoanelorăpentruăaăaflaăceăfacăaceleăbutoane.ăAlphaăînva郡<ădinăexperienţ<.ă

Eiăvorăcre群teăcuăvoceaăSiriă (asistentulăvirtualăApple),ăAlexaă群iăGoogle.  Cu alte cuvinte, 

generaţiaăAlfaăesteăsinonim<ăcuă„nativiiădigitali”.ă 

 Înă condi郡iileă dateă esteă evidentă faptulă c<ă noi,ă profesorii,ă trebuieă s<ă facemă update la 

metodele de predare-înv<郡are-evaluare,ă pentruă aă aveaă înă claseă copiiă captiva郡iă deă activit<郡ileă

didacticeă群iădorniciădeăînv<郡are.ă 

 Înăacestăsens,ăcursulă„Innovative skills in ICT through collaborative and project-based 

teaching and learning”, a reprezentată oă oportunitateă deă perfec郡ionareă necesar<.ăCursulă faceă

parte din ProiectulăErasmus+,ăAc郡iuneaăCheieă1ă– Proiecteădeămobilitateăînădomeniulăeduca郡ieiă

群colare:ă„Competențe europene pentru profesorii din grădinițe”, codăreferin郡<ăproiect:ă2019-1-

RO01-KA101-062678,ă群iăs-aădesf<群uratăînăperioadaă29ăfebruarieă– 06ămartieăă2020,ălaăAlcalá 

de Henares – Madrid, Spania.  

 Înăcadrulăcursuluiăamădescoperităplatfomaăeduca郡ional<ăClassDojo,ă„clasaăvirtual<”ăundeă

s-auăreg<sităto郡iăpre群colariiăgrupeiămijlocieă– mareă„訓trumfii”.ăPlatformaăaăfostăimplementat<ălaă

nivelulăgrupeiă群iăs-aădovedităaăfiăextremădeăutil<ăînăperioadaăpandemieiădeăCoronavirus,ăcândă

sistemulădeăînv<郡<mântăs-aămutatăînătotalitateăînămediulăonline.ăPre群colariiăauăfostăentuziasma郡iă

s<ăî群iăfac<ătemeleăpe calculator 群iăs<ăcomuniceăcuăeducatoareleă群iăcolegiiăpeăZoom.  

 Totăînăcadrulăcursuluiăamădescoperităcumăputemăutilizaăfaimoaseleăre郡eleădeăsocializareă

înăscopăeducativ.ăGr<dini郡aăcuăProgramăPrelungităNr.ă14ăTârgovi群teăbeneficiaz<ădejaădeăoăpagin<ă

de Facebook,ăundeăp<rin郡iiăpre群colarilorăpotăvedeaăînătimpărealăactivit<郡iăpeăcareăleădesf<群oar<ă

copiii.ăDeăasemenea,ăviitoriiăpre群colari,ăpotăobserva,ăprinăintermediulăimaginilorăpostate,ăcumă

esteăvia郡aălaăgr<dini郡<,ăastfelăimpactulăini郡ial,ădeălaăgrupaămic<,ădiminuându-se considerabil.  
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 Platformele cum sunt Twitter sau Instagram,ăofer<ă群iăeleăcontent educa郡ională群iăavantajulă

deăaăinterac郡ionaăcuăprofesoriădinăcel<laltăcol郡ăalălumii.ăNuămaiăexist<ăbariereădeăcomunicareăînă

eraătehnologiei,ăeănevoieădoarădeăini郡iativ<ă群iăcreativitate.ăCuăunăsimpluă#hashtag putemăg<siăoă

mul郡imeădeăideiădinăcareăneăputemăinspiraăpentruălec郡iaădeămâine.ă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deăasemenea,ăexisten郡aăaăcelăpu郡inăunăcomputerăînăsalaădeăgrup<ădevineănecesar<ăpentruă

caă pre群colariiă s<ă poat<ă aveaă contactă directă cuă tehnologia.ă Ace群tiaă potă rezolvaă fi群eă deă lucruă

interactive, puzzle-uri specificeăvârstei,ăsauăseăpotăjucaăjocuriădidactice.ăPentruăcreareaăacestoraă

se pot folosi site-uri web cum sunt wordwall.net, liveworksheets.com, jigsawplanet.com etc.  

 Înăconcluzie,ăputemăafirmaăc<ăaducereaătehnologieiă înăclasaădeăcopiiădevineănecesar<ă

pentru aăleămen郡ineămotiva郡iaădeăaăînv<郡aălaăcoteăînalte,ădară群iăpentruăaăneă„ridica”ălaănivelulălor.ă

Un copil Alpha nuămaiăesteăatrasădeăoăfi群<ădeălucruăpeăhârtie,ăoricâtădeăcolorat<ăarăfiăea,ăînăschimbă

unăjocăinteractivăpeăcalculator,ădinăcareăînva郡<ăculorile, cifreleă群iăanotimpurileăînăacela群iătimp,ă

devine imediat factor de interes.  

 

Bibliografie: 

1. Dooly,ă M.,ă „Constructingă Knowledgeă Together”,ă Telecollaborative Language 

Learning. A guidebook to moderating intercultural collaboration online, pp. 21-45, 

Bern: Peter Lang, 2008. 

2. *** Suport de curs Innovative skills in ICT through collaborative and project-based 

teaching and learning, AlcalàădeăHenares,ăMadrid,ăSpania, martie 2020. 

3. Epstein,ă S.,ă A.,ă „Usingă Technologyă ă Appropriatelyă ină theă Preschoolă Classroom”, 

https://www.childcareexchange.com/using-technology-appropriately-in-the-preschool-

https://www.childcareexchange.com/using-technology-appropriately-in-the-preschool-classroom/using-technology-appropriately-in-the-preschool-classroom-page-2/
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classroom/using-technology-appropriately-in-the-preschool-classroom-page-2/, 

(13.06.2021). 

4.  Wikipedia,ă „Generationă Alpha”,ă https://en.wikipedia.org/wiki/Generation_Alpha, 

(13.06.2021).  
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Îmbunătățirea motivației 群i a stării de bine în sala de clasă 
 

Prof. Voica Georgiana Livia 

 

"Va exista întotdeauna ceva mult mai urgent decât protejarea stării de bine a copiilor. 

Dar niciodată nu va exista ceva mai important.” 

UNICEF 

 

Înă contextulă schimb<riloră accelerateă aleă lumii,ă al progresului tehnologic, degrad<rii 

mediului, intoleran郡ei sporinde,ă careă pună înă pericolă s<n<tatea,ă observ<mă pe plan global o 

preocupareă înă cre群tereă pentruă stareaă de bine a omului. La nivel de 群coal<, elevii simt 

repercusiunileăac郡iuniiălumii,ăcareăaădevenitămaiăcompetitiv<, focusat<ăpeăteste,ămaiăstresat<ăcaă

niciodat<.ă Înăultimul deceniu,ă unănum<ră totămaiămareădeă cercet<riă 群tiin郡ifice  dinădiverseă 郡<riă

demonstreaz<ăc<ă群colileă interesateăde stareaădeăbineăaăelevilorătindăs<ăfieămaiăefective,ăob郡in 

rezultate academice mai bune, iar elevii – realiz<ri mai   mariăînăvia郡<. 

Copiiiăno群triăneăprivesc,ăiarăastaăfaceăcaăînăficareăzi,ăace群tiaăs<ăneăcopieze,ăs<ăneăuimeasc<,ă

s<ădezvolteădeprinderiălaăcareănoiăniciănuăneăgândim,ădarăcareăspunămulteădespreăcaracterulă群iă

cuno群tin郡eleănoastreăcaăp<rin郡iă群iămentori.ă 

Deălaănoiăînva郡<: 

▪ S<ătratezeăcuărespectăal郡iăoameni; 

▪ S<ăsaluteă群iăs<ăspun<ămulțumesc 群iăte rog; 

▪ S<ăajuteălaănevoieăpeăceiădinăjurulălor; 

▪ S<ăzâmbesc<ădeschisăcuiva; 

▪ S<ănuăexclud<; 

▪ S<ănuăfieăinvidio群i; 

▪ S<ănuăpun<ăetichete; 

▪ S<ălegeăprietenii; 

▪ S<ăiubeasc<. 

Comportamentul nostru 群iăfapteleănoastreăauăceaămaiămareăinfluen郡<ă群iăeduc<ăurm<toareaă

genera郡ie.ă Astfelă c<,ă înă urmaă cursuluiă deă formareă profesional<ă ă „Strategies for improving 

classroom atmosphere and student motivation in schools: a modern challenge for teachers”, din 

cadrul ProiectuluiăErasmus+,ăAc郡iuneaăCheieă1ă– Proiecteădeămobilitateăînădomeniulăeduca郡ieiă

群colare:ă„Competențe europene pentru profesorii din grădinițe”,ăcodăreferin郡<:ă2019-1-RO01-

KA101-062678,ăderulatăînănoiembrieă2019,ădeăc<treăCervantesăTrainingăînăAlcala de Henares, 
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Spania,ăamăîmub<t<郡ităcuno群tin郡eleă群iăamăfacilitatăînv<郡areaăuneiăvariet<郡iădeăinstrumenteă群iăresurseă

pentruăaăcreaăstareaădeăbineăînăsalaădeăclas<. 

Ce este starea de bine?  

În ultima perioad<, conceptul       de sănătate a evoluat: ast<ziăesteăpeălargărecunoscut faptul 

c< o stare de bine nu poate fi atins< doar prin aportulă群iăsucceseleă群tiin郡eiădespreăs<n<tate,ăciă

群iăprin eforturiă群iăalegeriăinteligenteăînăceeaăceăprive群teăstilul de via郡<. În conformitate cu defini郡ia 

Organiza郡iei MondialeăaăS<n<t<郡ii,ă,,sănătatea este o stare de bunăstare fizică, mintală Кi socială 

Кi nu numai absența bolii sau a infirmității”.ăFactoriiădeterminan郡iăaiăs<n<t<郡iiăinclud  atâtămediulă

economică 群iă social,ă câtă 群iă caracteristicile individuale Кi comportamentele persoanei. Astfel, 

caracterul, atitudinea, deprinderile pozitive sau negative   ne influen郡eaz< în mod direct starea de 

bine. Iar deprinderile asimilate în copil<rie, în familie 群i 群coal< au efecte     de durat< asupraăst<rii de 

bine ca adult.  

Cum învață copiii să îКi verifice starea de bine? S<ăiaăoăpauz<ă群iăs<ăseăîntrebe: 

- Ce mi-a adus bucurie azi? 

- Cândăamăb<utăap<ăultimaădata?ăÎmi e sete? 

- Amămâncatăbineălaăpr<nz?ăMi-e foame?  

- Suntăobosit?ăAmănevoieădeăoăpauz<ăscurt<ă群iădeăpu郡in<ălini群te? 

- Cumăm<ăsimtăazi?ăCeăsimtăînăcorpă群iăsuflete群te? 

- Ceăactivitateăpotăfaceăaziăcareăs<ăm<ăbucure? 

- Ceăm<ăîngrijoreaz<?ăCuăcineăpotăvorbiădespreăasta? 

Starea de bine mai este numit< 群i calitatea vieții,ăunăconceptăasociatăfunc郡ionalit<郡iiă群iă

s<n<t<郡iiăfizice, mintale,ăemo郡ionale,ăsociale,ăpercep郡ieiădeăsineăetc. Esteăoăstareădinamic<,ăceă

poateăfiă îmbun<t<郡it<ădac< oamenii î群i pot atinge scopurile personale 群i sociale, prin   adoptarea 

unor comportamente 群i deprinderi s<n<toase.   Stareaă deă bineă areă dou<ă dimensiuni:ă obiectiv<ă

(starea social-economic<,ă resurseă educa郡ionaleă 群iă stareaă deă s<n<tate)ă 群iă subiectiv<ă (fericirea,ă

percep郡iaăcalit<郡iiăvie郡ii 群i satisfac郡ia înăvia郡<). 

 

V<ăpropunăcâtevaăîntreb<riă群iăjocuriăpentruăoăstareădeăbineăimediat<ă群iăgarantat<:ă 

1. Întrebări pentru a crea o stare de bine a copilului: 
- Spune ceva bun ce 郡i s-aăîntâmplat azi. 

- Spuneăceeaăceăiube群tiălaămine. 

- Spuneă3ălucruriăcareăî郡iăplacălaăcasaănoastr<. 

- Careăesteăculoareaătaăpreferat<?ăDeăce? 

- Careăesteăactivitateaătaăpreferat<?ăDeăce? 



15 

 

- Spuneăcevaăceăî郡iăplaceălaămine. 

- F<ăceaămaiăamuzant<ăfa郡<. 

- Mimeaz<ăunăanimalălaăalegereaăta. 

- Dac< aiăputeaămergeăoriundeăînălume,ăundeăaiămerge? 

- Cuăcineăaiăpetreceăoăor<ăîmpreun<?ăCeăa郡iăface? 

- Careăesteădorin郡aătaăceaămaiămareăacum?ăDeăce? 

 

2. Imi promit să... 
Pa群i:ă ăPentruăacestă joc,ă îndrum<ăcopilulăs<ăî群iăfac<ăoăpromisiuneădeăaărealizaăceva,ă înă

fiecare s<pt<mân<. Încurajeaz<-lă s<ă scrieăpromisiuneaăpeăunăbile郡el,ă iară apoiă s<ădesenezeăună

copac,ăpeăoăplan群<ămare,ă群iăs<ălipeasc<ăacoloăbile郡eleleăcuăpromisiuni.ăDiscuta郡iăîmpreun<ădespreă

ceeaăceă群i-aăpropus,ăcumăpoateăfaceăacestălucruă群iăcumăl-a ajutat ceea ceăaăînv<郡atăpân<ăacum. 

 Scop:ăAcestăjocăîlăsprijin<ăpeăcopilăs<ăî群iăstabileasc<ăînăfiecareăs<pt<mân<ăunăobiectivă群iă

s<ădezvolteăunăobiceiăs<n<tos,ăacelaădeăaăînv<郡aămereuăcevaănou.ăTotodat<,ăîlăajut<ăs<ăî群iăcreasc<ă

încredereaăînăsine,ăpentruăc<ăînva郡<ă群iăreu群e群teăs<ăfac<ălucruriănoi.ă 

 

3. Călătorie cu ma群ina timpului 

Pa群i:ă Invit<-l peă copilă s< fac< o c<l<torie cu ma群ina timpului. Începeă prină a-i spune o 

poveste, îndrumându-l s< se gândeasc< cumăară fiă s< înve郡e s< fac< un lucru nou. De exemplu, 

cumăarăfiăs<ăînve郡eăs<ămearg<ăpeăbiciclet<?ăăSauăs<ăînoate,ăs<ăciteasc<ăsauăs< cânteălaăpian?ă Apoi, 

seta郡iăîmpreun< „panoulădeăcontrol”,ădeălaăma群inaătimpuluiă(careăpoateăfiăunăceasădeămân<),ălaă

oădat<ăulterioar<,ăcândăseăpresupuneăc<ăcelămicădejaăarăfiăînv<郡atăs<ăfac<ăacelălucru. 

Vaăspuneădataăexact<.ă 

Întreb<ri:ăă 

- Descrie imagineaăpeăcareăoăveziăînăminte. 

- Ceăvezi?ăCeăauzi?ăCeăsim郡iăînăcorp? 

- Ceăaiăsim郡ităcândăaiăreu群ităs<ăfaciăacelălucru? 

- Ceăaiăgândităcândăaiăreu群ităs<ăfaciăacelălucru? 

- Ceă郡i-auăspusăceiădinăjurulăt<u? 

- Cum te-aiăbucurat?ă(amăchiuit,ăamădansat,ăamăcântatădeăbucurie) 

  Scop: Acest joc îlă ajut< peă copilă s< î群i vizualizeze obiectivul 群iă s< tr<iasc< momentul 

atingerii lui, ceea ce îlămotiveaz< s< fac< ac郡iunile necesare înăaceast< direc郡ie. 
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4. Cutia magică a pove群tilor  

  Ave郡iă nevoie doară deă hârtieă deă treiă culoriă diferite,ă foarfec<,ă pix,ă stilouă sauă oriceă altă

instrumentădeăscrisăsauădesenat,ăoăcutie.ăCopiiiăî群iăpotărealizaăsinguriăjocul.  

Mod de lucru:  

- Decupa郡iăbile郡eleă– cinci,ă群aseă– din fiecare culoare; 

- Desena郡iăpersonajeă群iădiverseătipuriădeăobiecteăpeăbile郡elele colorate; 

- A群eza郡i-leăînăcutie; 

- Extrage郡iăcâteăunăbile郡elă群iăcrea郡iăpove群ti. 

Scop:ăL<saţiăcreativitateaăs<ăzburdeăşiăîncurajaţi-iăs<ăseăbucure deăactivit<ţiăcreativeăşiă

libere. 

 

Concluzionând,ădoar în condiţiile unei culturi şcolare solide, în care grija faţ< de 

starea emoţional< şi social<        a elevului, încurajarea, managementul stresului, tolerarea şi 

discutarea greşelilor, devin o preocupare     laăfelădeăimportant<ăcaăşiădezvoltareaăcognitiv<,ăcopiii 

vor tr<i un sentiment de satisfacţie, vor deprinde competenţa de a înv<ţa pe parcursul vieţii, vor 

înfrunta        provoc<rile, vorăadoptaăatitudiniăşiăcomportamente s<n<toase fa郡< de sine şi de ceilal郡i. 

 

Bibliografie:  

1. Layard, R., Hagell, A., A Healthy Young Mind: Transforming the Mental Health of 

Children în:    Helliwell J. et al. World Happiness Report. 2015, pp. 106-132. 

2. Statham, J., Chase, E., Childhood wellbeing. A brief overview., Childhood 

Wellbeing Research     Centre, 2010. 

3. World Health Organization, The determinants of       health, Geneva.  
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Profilul preşcolarului activ şi creativ 
 

                                                                                              Prof. Dinu Marinela                   

                                                                                               Prof. Tacu Maria Mirela  

 

Psihologiiă susţină înă general,ă c<ă „a fi creativ  

înseamn<ăaăcreaăcevaănou,ăoriginalăşiăadecvatărealit<ţii”. 

Aă creaă înseamn<ă aă faceă s<ă existe,ă aă aduceă laă viaţ<,ă aă

cauza, a genera, a produce. Creativ este cel care se 

caracterizeaz<ă prină originalitate,ă expresivitateă şiă esteă

imaginativ,ăgenerativ,ădeschiz<torădeădrumuri,ăinventiv,ă

inovativ. 

Creativitateaă semnific<:ă adaptare,ă imaginaţie,ă

construcţie,ăoriginalitate,ăevoluţie,ălibertateăinterioar<,ătalentăliterar,ădistanţareăfaţ<ădeălucrurileă

dejaă existente.ă Caă formaţiuneă psihic<,ă eaă seă caracterizeaz<ă printr-o multitudine de sensuri: 

productivitate,ăutilitate,ăeficienţ<,ăvaloare,ăingeniozitate,ănoutate,ăoriginalitate.ăEsteădefinit<ăcaă

dispoziţieă spontan<ă deă aă creaă siă inventa,ă careă exist<ă potenţială înă fiecareă persoan<,ă laă toateă

vârstele.ăEsteăunăcomplexădeăaptitudiniăpsihiceăcare,ăînăcontextăfavorabil,ăgenereaz<ăproduseă

noi, valoroase pentru societate.ăDeşiăprezent<ăactivăînăconduit<,ăcreativitateaăseăexprim<ăşiăseă

dezvolt<ăînăstrâns<ădependenţaăcuămediulăsocio-cultural.ăEaănecesit<,ăpentruăaăseărealiza,ăcondiţiiă

favorabileădeăexprimare.ăSimţulăcritic,ăneîncredereaăînăsine,ă teamaădeăridicol,ăconformismul, 

suntă bariereleă celeă maiă frecventeă aleă creativit<ţii,ă peă cândă cutezanţaă siă încredereaă înă forţeleă

proprii,ăoăcultiv<. 

Creativitateaă reprezint<ă rezultantaă organiz<riiă optimeă aă unoră factoriă deă personalitateă

diferiţi.ăEaăînseamn<ăunăcomplexădeăînsuşiriăsiăaptitudiniăpsihiceăcare,ăînăcondiţiiăfavorabile,ă

genereaz<ăproduseănoiăşiădeăvaloareăpentruăsocietate.ăFenomenulăcreativit<ţiiădesemneaz<ăună

ansambluădeătr<s<turiăpropriiăfiec<ruiăindividălaăunăanumitănivel,ăiarăpotenţialulăcreativăexistentă

la toţiăoameniiăpoateăfiăactualizatăşiădezvoltat. 

Experimentele utilizate de-aălungulătimpuluiăauăilustratăînăgraficeăoăcurb<ădescendent<ă

peăcareăoăurmeaz<ăcreativitatea,ăaceastaăfiindămultămaiăpregnant<ălaăvârsteleămiciăşiăpierzându-

şiăproductivitateaălaăvârstaăadult<.ăDinăacestămotiv,ăesteăimportantăcaăprogrameleăeducativeădeă

laătoateănivelurileăs<ămearg<ămaiămultăînădirecţiaăcultiv<riiăcreativit<ţii. 
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Copilul care-şiămanifest<ăpermanentămirareaăşiăsurpriza,ă

încercândă s<ă surprind<ă ineditulă lumii,ă neinfluenţată înc<ă deă

educaţiaărutinier<,ăesteăconsideratăprototipulăcreativit<ţii. 

Educatorulă creativă ofer<ă copiiloră posibilitateaă deă a-şiă

exprimaă opiniaă într-oă atmosfer<ă neautoritar<,ă promoveaz<ă oă

atitudineă deschis<,ă pozitiv<,ă apreciindă ideileă buneă şiă

neridiculizându-leă peă celeă nereuşite.ă Preşcolaruluiă iă seă ofer<ă

cadrul necesar pentru a-şiă manifestaă curiozitatea,ă indecizia,ă

interesulă pentruă schimbulă deă informaţii,ă exersareaă propriiloră

capacit<ţi.ă 

Oă persoan<ă înaltă creativ<ă seă sprijin<ă atâtă peă conştiinţ<,ă câtă şiă peă subconştientă şiă

inconştientă înă c<utareaănout<ţii,ă apeleaz<ă laă experienţeă şiămodalit<ţiă noi,ă necunoscute,ă alegeă

situaţiileăproblematiceă,ăcâtămaiănoiăşiădiferiteădeăexperienţaăanterioar<.ăEducatorulătrebuieăs<ă

fieăoăpersoan<ăînaltăcreativ<,ăpentruăaăsprijiniăcopiiiăpeăcareăîiăîndrum<ăs<-şiăidentificeăşiăs<-şiă

utilizezeăpropriileăresurseăcreativeăînădemersulăînv<ţ<rii. 

Considerat<ăcaăoăstructur<ădeăpersonalitate,ăcreativitateaăeste,ă înăesenţ<,ă interacţiuneaă

optim<ădintreăatitudinileăcreativeăşiăaptitudinileăindividuale, generatoare de produse creatoare. 

Atributele produsului creator sunt: noul (pentru subiect sau pentru societate), 

originalitateaă şiă aplicabilitatea.ăTermenuluiădeă creativitateă iă seă asociaz<ăpatruă accepţiuni: ca 

produs;ă caă proces;ă caă potenţialitateă generală uman<,ă caă abilitateă creativ<;ă caă dimensiuneă

complex<ădeăpersonalitate. 

Înă procesulă creativ,ă esteă necesar<ă parcurgereaă etapeloră deă preg<tireăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

(identificareaă problemei,ă formulareaă eiă corect<,ă înmagazinareaă siă selectareaă informaţiiloră

necesareă abord<riiă corecte,ă prelucrare,ă elaborareă deă strategiiă deă rezolvare),ă incubaţieă

(organizareaăşiăreorganizareaăinformaţiilorăprinăproces<riăcareăvalorific<ăexperienţaăindividual<ă

siăsocial<ăaăcreatorului),ăiluminareă(acţiuneaăcomplex<ădeăasociereăsiădeăcombinareăaăinformaţieiă

careădeclanşeaz<ămomentulăinspiraţiei,ădescopeririiăsoluţieiăoptimeădeărezolvareăaăproblemei)ăşiă

verificareă(evaluareaăsoluţiei,ăajustare,ăreorganizare,ăperfecţionare).ă 

Stadiulă superioră ală creativit<ţiiă îlă reprezint<ă inovaţia.ă Conceptulă esteă definită caă

„producereăaăcevaănou,ăcareăesteăasimilatăşiăobiectivatăînăactivitate,ărelaţii,ăproduse”.ă 

Inovaţiaă areă oă conotaţieă pragmatic<ă şiă implic<ă aplicareaă nout<ţiiă într-oă form<ă deă

activitate din domeniul vizat. Ea are ca efect valorificareaăsocial<ăaăideiiăpeăcareăoăpresupuneăşiă

trebuieă s<ă r<spund<ă uneiă necesit<ţiă obiective,ă s<ă soluţionezeă oă problem<,ă determinândă ună
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progres.ă Înă domeniulă educaţiei,ă inovaţiaă seă obiectiveaz<ă înă structuraă şcolar<ă (durataă

înv<ţ<mântului),ăînăprogrameleăpreşcolareăşiăînăpracticaăactivit<ţiiădidactice. 

Teamaăfaţ<ădeăoriceădeviereădeălaănorm<ă(convenţie,ătradiţie)ăsauăconformismulăăareăcaă

efectădispariţiaăoriginalit<ţii,ăfiindăcapcanaăînăcareăeşueaz<ăcreativitateaămultorăindivizi. 

Preşcolariiă creativiă seă diferenţiaz<ă deă obiceiă deă restulă grupuluiă prină diferiteă

comportamenteăspecificeăşi,ădac<ăliăseăpermiteăacestălucru,ăîşiădezvolt<ăînămodăliberăcreativitatea.ă

Eiăsuntăfoarteăcurioşi,ăvinăcuăsoluţiiăneobişnuite,ăcuăideiăoriginale,ăauăiniţiativ<ăşiăunăspiritădeă

observaţieăfoarteăbineădezvoltat,ăv<dăconexiuniăîntreăelementeăaparentăf<r<ănicioăleg<tur<,ăpună

întreb<riăadecvate,ăcaut<ăalternativeăşiăexploreaz<ănoiăposibilit<ţi,ămanipuleaz<ăşiăcontroleaz<ă

simultanămaiămulteă idei,ă învaţ<ă rapidă şiă uşor,ă auăoămemorieăbun<,ăunăvocabulară foarteăbineă

dezvoltat,ă g<sescă c<iă neobişnuiteă pentruă soluţionareaă problemelor,ă auă oă imaginaţieă vieă şiă oă

capacitateădeosebit<ădeăaăcrea. 

Creativitateaăsolicit<ăproceseădeăcombinare,ădeăconversie,ădeăimaginareăşiărestructurareă

continu<ăaădatelorăprinăsituareaăceluiăcareăînvaţ<ăînăsituaţiiăproblematiceăcareănecesit<ărezolvare.ă

Vorbimădeăînv<ţareăcreativ<ăatunciăcândăcopilulădobândeşteăoăexperienţ<ănou<ăprinăpropriileă

puteri descoperind-oăşiăexersând-oăînăcadreăproblematiceădivergente.ă 

Înv<ţarea interactiv-creativ<ăesteăoăform<ăspecial<ăaăînv<ţ<riiăap<rut<ădinănecesitateaădeă

aăcreaăunăomăactiv,ăunăconstructorădeăidei,ăcareănuăr<mâneăsuspendatăînăsistemulăs<uăideativăciă

îlăfoloseşteăpentruăaăelaboraădeciziiăşiăaărezolvaăproblemeleăvieţiiăprinăacţiune. Ea pune accentul 

peăînv<ţareaăprinăcercetare-descoperire,ăpeăînv<ţareaăprinăefortăpropriu,ăindependentăsauădirijat,ă

puneă accent,ă maiă ales,ă peă echipamentulă intelectuală operatoriu,ă peă gândireă şiă imaginaţieă

creatoare. 

Stimulareaăactivismuluiăşiăaăcreativit<ţiiăpresupuneăfavorizareaăunuiămediuădeăînv<ţareă

interactiv,ăincitatorăşiădinamic. 

Asumându-şiă rolulă deă actor înă actulă educativ,ă copilulă îşiă construieşteă cunoaşterea,ă

asumându-şiă riscuri,ă conştientizândă eforturileă necesare,ă gestionându-şiă timpulă şiă apelândă laă

evalu<riăcreatoare.ăCopilulăactiv-creativărealizeaz<ădemersuriăcriticeăşiăcreative,ădepuneăeforturiă

propriiăînscriseăînăschimburiăsociale,ăînăscopulăaccederiiălaănouaăcunoaştere. 

Comportamentulă nonconformistă ceă seă exprim<ă puternică înă activitatea creatoare, nu 

trebuieă interpretată deă c<treă cadreleă didacticeă dreptă oă atitudineă indisciplinat<,ă oă dovad<ă deă

impoliteţeăsauălips<ădeărespect.ăElănuătrebuieăfrânatăprintr-oăatitudineănegativ<ădeărespingere,ădeă

disciplinare,ăciădimpotriv<,ătrebuieăcreatăunăclimatăfavorabilădeămanifestareăliber<ăaăspirituluiă

creator.ă Cadrulă didactică trebuieă s<ă profiteă deă nevoiaă luiă deă cunoaştereă şiă deă avântulă luiă înă
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activitate,ăcanalizându-iăeforturileăînădirecţiiăconstructiveăprinăoferireaădeăocaziiăvariateămeniteă

s<-i alimentezeăseteaădeănouăşiădeădescoperire. 

Copilulăactivăşiăcreativăseăcaracterizeaz<ăprinăspiritădeăindependenţ<ăînămunc<,ăoăgândireă

careăseădesf<şoar<ăpeătraiecteălungi,ăf<r<ăbariereădeăordinăcognitiv,ămanifestândăoăputernic<ăşiă

neobişnuit<ă tendinţ<ă deă aă exploraă şiă deă aă crea.ă Copiiiă dină aceast<ă categorieă suntă maiă puţină

interesaţiă deă activitateaă înă echipeă şiă auă tendinţaă deă a-şiă întocmiă ună plană personală deă lucru,ă

p<strândăleg<turaăcuăunănum<rărestânsădeăprieteni.   

Cercet<torulăE.P.ăTorranceăenumer<ăurm<toareleăconduiteăădreptăindicatoriăaiăcreativit<ţiiă

individuale: 

− îşiăpoateăocupaătimpulăf<r<ăaăfiăstimulat; 

− prefer<ăs<ăseăîmbraceăînămodădeosebit; 

− merge dincolo de sarcinile trasate; 

− esteăînăstareăs<ăseăamuzeăcuălucruriăsimpleăînămoduriăingenioase; 

− întreab<ăinsistentă,,deăce”ăşiă,,cum”; 

− îiăplaceăs<ăorganizezeăjocuriăînăcurteaăşcolii; 

− îiăplaceăs<ăpovesteasc<ădespreădescoperirileăşiăinvenţiileălui; 

− g<seşteăutiliz<riăneobişnuiteăaleăjuc<riilor; 

− nuăseătemeăs<ăîncerceăcevaănou; 

− deseneaz<ăînăcaietulăs<uăînătimpăceăîndrum<torulăd<ăindicaţiiăsauăţineălecţia; 

− foloseşteătoateăsimţurileăînăobservaţie.ă 

Literaturaă deă specialitateă prezint<ă oă list<ă deă categoriiă deă conduit<ă stabiliteă peă baz<ă

experimental<,ă careă poateă fiă deă folosă cadreloră didacticeă înă identificareaă copiiloră cuă ună înaltă

potenţialăcreativ: 

− Curiozitatea investigatoare,ăîntreb<riăprofunde. 

− Originalitatea înăgândireăşiăacţiune,ăsoluţiiăneobişnuite. 

− Independenţă, individualism, plin de sine. 

− Noncomformist. 

− Vede rapid corelaţiileăşiăfaceăuşorăconexiuni. 

− Plin de idei, fluenţ<ăverbal<ăsauăconversaţional<. 

− Experimentator,ăîncearc<ăideiănoi,ăproduseănoi. 

− Flexibilitatea ideilorăşiăaăgândirii. 

− Pesistent, perseverent. 

− Construieşte, reconstrueşte. 
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− Preferă complexitatea,ăseăocup<ăcuămaiămulteăideiăînăacelaşiătimp. 

− Preocupat permanent de ceva. 

Comparândă persoaneleă slabă creativeă cuă celeă înaltă creative,ă Mihaelaă Rocoă schiţeaz<ă

tr<s<turileălorăcaracteristice,ăîntr-unătabelăceăpoateăfiădeăajutorăşiăpentruăanalizeleădeăcaracterizareă

psihopedagogic<ăaăcopiilorăpeăcareăleăefectueaz<ăprofesorii: 

Persoana slab creatoare 
           (spectator) 

Persoana înalt creatoare 
(actor puternic angajat) 

Îşiă,,omoar<ătimpul”. Foloseşteă timpulă pentruă a-şiă dezvoltaă
personalitatea. 

Este doar un simplu observator. 
 

Este puternic imlpicat,ătr<indădinăplinăsituaţiaă
respectiv<. 

Areăpuţineăintereseăpersonaleăşiăautonome. 
 

Areă multipleă activit<ţiă careă îiă îmbog<ţescă
personalitatea. 

Areă experienţeă fragmentare,ă fracţionateă
dup<ă cumă îiă dicteaz<ă evenimenteleă
particulare. 

Seă implic<ă înăactivit<ţileăcomplexe,ăundeăareă
continuitate. 

Esteăpredispusălaăplictiseal<. 
 

Orice lucru, activitate i se par interesante, 
selectândăceăseăpotriveşteăcuăexperienţaălui. 

Nuă relizeaz<ă nimică deosebită şiă devineă
oarecumănemulţumităc<ănuăesteă ,,suficient”ă
de apreciat. 

Areă realiz<riă deosebiteă careă îiă sporescă
potenţialulăcreativăşiăsatisfacţiileăprofesionale. 

 

Profilulă copiluluiă creativă şiă dinamică seă refer<ă laă aceleaşiă tr<s<turiă careă dovedescă

capacitateaădeăaăseădetaşaădeăinformaţii,ădeăaăseămişcaăliberăînăsferaăcunoştinţelor,ămanifestândă

iniţiativ<ăşiăspirităindependent.ăPersoaneleăcreativeăauăunănivelăsuperiorădeăaspiraţii,ăauăintereseă

variate,ă manifestaă oă vieă şiă permanent<ă curiozitate,ă ieşindă dină şablon,ă punândă înă discuţieă

probleme interesante.ăCopilulăcuăpotenţialăcreativăînaltăareăîncredereăînăforţeleăpropriiăşiăesteă

capabilădeăoăcorect<ăautoevaluare.ăÎnărelaţiileăcuăceiădinăjurămanifest<ăcomportamenteăcontrolate,ă

vrândăs<ăofereăoăbun<ăimagineăatâtăînăfaţaăcadrelorădidacticeăcâtăşiăînăfaţaăcolegilor. 

Oăatitudineă specific<ă copiiloră cuăpotenţială creatoră înalt,ă indiferentădeădomeniu,ă ,,esteă

interesulăviuăpentruăoriceăinformaţie,ăaceştiaăavândăunăgradăfoarteăridicatădeăactivism.ăPentruă

oameniiăînaltăcreativiănuăexist<ălucruriăneinteresante,ătotulădepinde de cine sunt privite, la ce tip 

deăcunoştinţeăaleăindividuluiăsuntăraportateăşiămaiăalesămodulăcumăsuntăanalizate,ăinterpretate.” 
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Activitățile exracurriculare – perspectivă teoretică 群i practic-aplicativă 
 

Prof. Йtefan Mihaela Alina 

Prof. Dan Florentina 

 

 Înăultimiiăaniăsistemulăeducativăaăcunoscutăschimb<riăimportante,ăimpuseădeăoălumeăcareă

evolueaz<ăf<r<ăîncetare.ăÎntr-oălumeăînăcareăinformaţiileăseăînmulţescăşiăseădiversific<ăneîncetat,ă

niciunăindividănuăvaăputeaăs<ăst<pâneasc<ătoateăcunoştinţele.ăPrinăurmare,ăesenţialănuăesteăs<ăştiiă

maiămult,ăciăs<ăaiăcapacitateaădeăaăînv<ţaălucruriădeăcareăaiănevoie,ădeăaăfiăcreativ,ăpreg<tităpentruă

schimbare, de a-ţiăfolosiălaămaximăcapacit<ţileăşiăposibilit<ţile.ă 

Modelarea,ăformareaăşiăeducaţiaăomuluiăcerătimpăşiăd<ruire.  

Activit<ţileăextracurriculareăimplic<ăşiăînv<ţareăceădecurgeădinăexperienţaătr<it<ădirect,ăoă

înv<ţareă cuă caracteră practic,ă operaţional,ă interdisciplinar,ă f<r<ă s<ă seă suprapun<ă înv<ţ<riiă

curriculareăşiăavândăunărolăcomplementarăînăraportăcuăaceasta.ăDeăaiciăreieseăvalenţaăformativ<ă

aă activit<ţiloră extracurriculare:ă eleă servescă dezvolt<riiă copiiloră subă aspectă cognitiv,ă l<rgindă

orizontulă loră deă cunoaştereă şiă îmbog<ţindu-lă cultural,ă formândă abilit<ţiă practiceă necesareă deă

multeăoriăpeătotăparcursulăvieţii cotidiene,ădarăşiăsubăaspectulăform<riiălorămoraleăşiăspirituale. 

 

Tipuri de activităţi extracurriculare desfăşurate cu preşcolarii 
- exemple de bune practici - 

 

• Vizite tematice şi excursii  
Vizitaă cuă scopă didactică esteă oă îmbinareă aă

elementelor instructiv-educative cu cele distractive, 

trecereaădeălaăjocălaăînv<ţare,ăîntr-unămodăfoarteăpl<cut,ă

recreativ.ăSeădesf<şoar<ădup<ăunăprogram,ăstabilireaăunuiă

itinerarăsauăunăscopădeăaăcunoaşteăunăprocesătehnologic,ă

un anumit domeniu de activitate, monumente sau 

construcţiiă şiă multeă altele.ă Laă finalulă viziteiă seă reiauă

evenimenteleăşiăseătragăconcluziile,ăpentruăaăseăînsuşiăcâtă
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maiă temeinică cunoştinţeleă sauă seă repet<ă uneleă activit<ţiă practice,ă pentruă consolidareaă unoră

deprinderi.  

Vizitaăesteăorganizat<ădup<ăactivit<ţi,ălaăsfârşitădeăs<pt<mân<ăsauăînăvacanţe.ă 

Drumeţiaă reprezint<ă oă ieşireă înă aeră liber,ă peă jos,ă înă localitateaă natal<,ă avândă caă scopă

recreerea, refacerea fizico-psihic<ă(înăcadrulănaturii),ăcunoaştereaădirect<ăaănaturiiăşiăînţelegereaă

înămodăştiinţificăaăunorălucruri,ăfapte,ăfenomeneăpeăcareăcopiiiăleăcunoşteauă(sauănu),ădarăpeăcareă

nuă leă puteauă percepeă sauă interpreta.ă Cadrulă didactică preg<teşteă înă celeă maiă miciă am<nunteă

itinerariul,ădocumentaţiaăştiinţific<,ăinterpret<ri,ăimportanţaăacelorăpuncteăstrategiceăceăurmeaz<ă

aăfiăv<zuteăşiăanalizate.ăCaăşiăînăcazulăviziteloră群iăexcursiilor,ăşiădrumeţiileăseăorganizeaz<ăînă

afaraăorelorădeăcurs,ăînainteaăînceperiiăstudieriiăunuiăcapitolăpentruăaăseăplecaădeălaăcunoaştereaă

empiric<ă spreă ceaă ştiinţific<,ă pentruă trezirea interesului de studiu, ori la finalul unui capitol 

pentruăfixareaăcunoştinţelorădobânditeăînăcadrulălecţiilor.ă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vizionări de spectacole şi piese de teatru  
 Vizion<rileădeăspectacoleăşiăpieseădeăteatruăseăorganizeaz<ăfieălaăsugestiaăgr<dini郡ei,ăfieă

laăceaăaăorganizatorilorădeăastfelădeăevenimente.ăActivitateaăseădesf<şoar<ăînăcinematografe,ăînă

s<liă deă spectacoleă sauă înă s<liă dotateă cuă televizoare,ă proiectoare,ă computere.ă Pre群colariiă suntă

însoţiţiădeăprofesori,ăiarăactivitateaăesteăcondus<ădeăaceştia.ăÎnăcadrulăspectacolelorădeăteatruăsauă

cinemaăactivit<ţileăsuntăorganizateădeăorganizatoriiăacestorăinstituţii.ă 

Prină intermediulă acestoră activit<ţiă pre群colariiă îşiă dezvolt<ă orizontulă cultural-artistic, 

p<trunzândăînălumeaăminunat<ăaăartei.ăPotăvedea,ăîntr-oămanier<ămultămaiăconcret<ăpersonajeleă

poveştilorăîndr<giteădespreăcareăauăauzitălaăgr<dini郡<ăsauăle-auăfostăcititeăînăc<rţiădeăc<treăp<rin郡i/ă

bunici,ăpotăs<ăfac<ăoăcomparaţieăîntreăceeaăceăauăauzit/ascultat,ăşi-auăimaginatăşiăauăv<zut.ăÎşiă

potăschimbaăimpresiaădespreăpersonaje,ălocuri,ăfapte.ăArăputeaălaărândulălorăs<ădevin<ăcreatoriă

de scurt-metrajeăsauăpieseădeăteatru,ăcuăpersonajeăsauăîntâmpl<riăcreateădeăei,ădup<ăpropriileă

tr<iri,ăidei,ădorinţe.ă 
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• Serbările  
Serb<rileăorganizateăînăgr<diniţ<ăconstituie,ăînăprimulărând,ăprilejădeădestindere,ădeăbun<ă

dispoziţieă dezvoltândă laă copiiă sentimentulă apartenenţeiă laă grupulă dină careă faceă parte.ă Fiindă

deprins cu atmosfera de spectacol,ă copilulă învaţ<ă s<ă îşiă st<pâneasc<ă emoţiileă provocateă deă

prezenţaă spectatorilor,ă s<ă seămanifesteă liberă şiădezinvolt.ăFiecareăserbareădesf<şurat<ăesteăună

momentă deosebit,ă festiv,ă eaă contribuieă laă conturareaă unoră calit<ţiă moraleă ca:ă perseverenţa,ă

st<pânireaădeăsine,ăspiritulădeăindependenţ<,ăautocunoaştere.ă 

Serb<rileă organizateă şiă preg<titeă cuă diferiteă ocazii,ă pentruă aă fiă prezentateă înă faţaă

p<rinţilor/bunicilorăsuntăevenimenteădeosebite,ăinteractive,ăcuăputernicăimpactăsocial,ădinăviaţaă

preşcolarilor,ădatorit<ăconţinutuluiăamplu,ăacestaăfiindăcondiţionatădeăevenimentulăc<ruiaăîiăesteă

destinat:ăMoşăCr<ciun,ăsfârşitulădeăanăşcolarăetc.ă 

Prinăcântecăşiăjoc,ăcopilulăseăbucur<,ăseămanifest<,ăîşiăexteriorizeaz<ătr<irile,ăemoţiileăşiă

stabileşteă relaţiiă cu publicul.ă Serbareaă areă oă important<ă valoareă formativ<,ă îndeplinindă dou<ă

funcţii:ădeăstimulareăaăproceselorăafectiv-emoţionaleăşiădistractiv<.ăNevoiaădeămişcare,ădorinţaă

deăjoc,ădeăcunoaştere,ădeăacţiuneădezvolt<ăcapacit<ţiărealeădeăobservaţieăşiăinvenţieăprin imitare, 

caracteristiceăvârstei.ă 

Înă cadrulă grupeiă amă desf<şurată dou<ă

serb<riă importante:ă „Înă aşteptareaă luiă Moşă

Cr<ciun”ă şiă „Serbareaă boboceilor”,ă cuă

programeă cuă tematic<ă specific<ă s<rb<toriloră

deăiarn<ăşiăpoezii,ăcânteceădespreăvieţuitoareă

şiă anotimpuri.ă Copiiiă auă fostă costumaţiă înă

funcţieă deă rolulă dat,ă încadraţiă deă ună decoră

atractivă şiă corespunz<toră temeiă serb<rii.ă Înă

realizareaă elementeloră deă decoră şiă aă costumeloră auă fostă implicaţiă atâtă copiii,ă înă cadrulă

activit<ţilorăpractice,ăcâtăşiăp<rinţiiăprinăsponsoriz<ri,ădonaţiiăsauăconfecţionareaăcostumelor.ă 

Serbareaă„ÎnăaşteptareaăluiăMoşăCr<ciun”ăs-aădesf<şuratăînăsalaădeăclas<,ăprogramulăfiindă

elaboratăînăfuncţieădeănivelulădeăvârst<,ăparticularit<ţileăşiăaptitudinileăindividualeăaleăfiec<ruia. 

 

• Concursuri  

Concursulă esteă oă competiţieă foarteă antrenant<,ă careă seă termin<ă întotdeaunaă cuă ună

clasamentăşiăcuăacordareaăunorărecompenseă(diplome,ăpremii,ăobiecte)ăcelorămaiăbuniădintreă

participanţi.ă 
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Reprezint<ăoăactivitateăextraşcolar<ăfoarteăîndr<git<ădeăpre群colariăpentruăcaăleăstârneşteă

curiozitateaăînădiferiteădomenii,ăscoţândăînăevidenţ<ăuneleăcalit<ţiăpre群colarilorăpeăcareănuăleă

putemădescoperiăînăaltăfel.ăPre群colariiăîşiădorescăs<ăparticipeălaăconcursurileăşcolare,ăiarăacestaăeă

ună lucruă benefică deoareceă concursurileă şcolareă promoveaz<ă valoriă culturaleă şiă eticeă

fundamentale,ăprecumăşiăfairplay-ulăcompetiţional.ă 

 

 

 

 

 

 

 

 

De-aă lungulă timpuluiă amă participată cuă pre群colariiă laă diferiteă concursuriă judeţene, 

naţionaleă şiă internaţionaleă cuă tematic<ă diferit<,ă majoritateaă cuă participareă direct<,ă undeă

preşcolariiăşi-auăevidenţiatăaptitudinileăartistice,ăsportiveăşiănivelulădeăcunoştinţe.ă 

Înă cadrulă concursuriloră artistico-plastice copiii au redat plastic tema concursului, 

folosindădiferiteăinstrumenteădeălucruăşiătehniciădiverse,ădezvoltându-şiămuşchiiămiciăaiămâiniiă

şiăimaginaţiaăcreatoare,ăpeăcândăprinăconcursurileădeăcunoştinţeăgenerale,ăcopiiiăşi-au stimulat 

procesele psihice.  

Înă urmaă concursurilor, lucr<rileă realizateă deă eiă (colaje,ă machete,ă felicit<ri,ă picturi,ă

desene),ăauăfostărecompensateăcuănumeroaseădiplomeăşiăpremii.ă 

 

• Programe şi activităţi desfăşurate cu ocazia diferitelor evenimente  
 „Aniversareaăzileiădeănaştere”ă– La grupa de 

preşcolari,ă unul din cel mai important moment este 

aniversareaă zileiă deă naştereă aă copilului.ă S<rb<toritulă

vineălaăgr<diniţ<ăîmbr<catăfestivăşiăcuprinsădeăbucurie.ă

Împreun<ă cuă p<rinţiiă elă aduceă oă pr<jitur<ă preg<tit<ă

pentru a-i servi pe colegi, cu ocazia acestui 

eveniment. Pre群colariiă suntă implicaţiă înă organizareaă

anivers<rii,ă prină aranjareaă meseiă festive,ă prină

realizareaă deă cadouriă şiă participareaă laă petrecere.ă
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Cadourileăpotăfiăcump<rateăsauărealizateădeăcopii,ăcuăsprijinulăeducatoarei,ădinădiverseămaterialeă

înăcadrulăactivit<ţilorăplasticeăşiăpractice.ă 

Copiiiă cânt<ă„Laămulţiă ani”ăs<rb<toritului,ă iarăapoiă îşiădeschideăcadourileăprimiteădină

parteaăcolegilorăşiăaăeducatoarei.ăFiecareădintreăcopiiiăgrupeiăareăacumăocaziaăs<ăîşiăexprimeă

p<rereaăînăceeaăceăpriveşteăcaracterulăşi manifest<rileădeăziăcuăziăaleăcopiluluiăs<rb<torităşiăs<-i 

urezeăcevaădeosebităacestuia.ăPrinăaceastaăseărealizeaz<ăconexiuneaăgrupului,ăcopilulăseăsimteă

al<turiădeăcolegiăcaăînăfamilie.ă 

Gr<dini郡aăesteăoălumeăfascinant<ăundeăcopiiiăîmpletescărealitateaăînconjur<toareăcuălumeaă

poveştilor.ă 

„Mihaiă Eminescu,ă poetă naţională şiă universal”ă – Cuă ocaziaă naşteriiă mareluiă poet,ă amă

organizat on-lineă activitateaă extracurricular<ă „Mihaiă Eminescu,ă poetă naţională şiă universal”.ă

Copiii au vizionat un PPT cu imagini din viaţaă mareluiă poetă şiă aspecteă reprezentativeă dină

poeziileăsale.ăDup<ăceăauăaudiatăpoeziiăaleăluiăEminescu,ătranspuseăînăcântece,ăpreşcolariiăauă

memoratăpoeziaă„Somnoroaseăp<s<rele”ăînăcadrulăactivit<ţiiădeăeducareaălimbajului.ă 

Înăcadrulăcentruluiă„Art<”,ăcopiiiăauăconfecţionatărameăpentruăportretulăpoetuluiăşiăauă

coloratăimaginiădinăpoeziaăînv<ţat<. 

Concluzionând,ă înăcadrulăactivit<ţilorăextracurriculare,ăcopiiiă îşiăpetrecătimpulăîntr-un 

modă foarteă pl<cut,ă util,ă seă simtă bine,ă suntă relaxaţi,ă înv<ţândă f<r<ă s<ă depun<ă preaă multă efortă

intelectuală şiă f<r<ă constrângeri.ă Seă implic<ă voluntară înă activit<ţiă avândă posibilitateaă deă aă seă

mişca,ădeăaăinteracţiona,ădeăaăseărelaxa,ădeăaăseăexprimaăliber,ădeăaădescoperi,ădeăaăexperimenta,ă

deăaăfructificaătoateăcalit<ţileăpeăcareăleăposed<.ă 
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Frumoasă e群ti, copilărie... 
 

Prof. BălaКa Roxana-Ionela 

 

Înă fiecareă an,ă înăprimaăziădeăvar<ă seăcelebreaz<ă

ZiuaăInternaţional<ăaăCopilului,ăprilejădeăaăs<rb<toriăceaă

maiăfrumoas<ăperioad<ădinăviaţaăfiec<ruiăomă– copil<ria 

– deăaăoferiăsprijinăcopiilor,ădeăaăapreciaăşiăiubiăcopiiiăşiă

deăaăpromovaăbun<stareaăcopiilorădinătoat<ălumea. 

1 iunie – Ziuaă Internaţional<ă aă Copilului,ă esteă

ziuaă înă careă revenimă cuă toţiiă laă momenteleă tandreă şiă

pl<cuteă aleă copil<rieiă inocente,ă al<turiă deă generaţiaă înă

creştere.ă Esteă ziuaă înă careă încerc<mă înc<ă oă dat<ă s<ă

conştientiz<măc<ăinteresulăpentruăcopilătrebuieăs<ăfieăunulăprioritarăşiăc<,ătoţiăcopiiiăauănevoieădeă

sprijinulăşiăatenţiaănoastr<ăziădeăzi. 

Copilulăneăîncânt<ă群iăfascineaz<ăprinăfarmeculă群iăprospe郡imea,ăprinăinocen郡a,ăcandoarea,ă

dorin郡aă群iăcapacitateaădeăaăexploraă群iăcreaăprinănaturale郡eaă群iăfiresculăcomportamentuluiăs<u.ăEl 

neăschimb<ăviziuneaăasupraălumii,ăneăpoart<ăînălumeaăbasmului,ăpove群tilor,ălegendei,ăînălumeaă

copil<riei. 

Peă dataă deă 28ă mai,ă înă cadrulă Gr<dini郡eiă cuă Programă Prelungiră Nr.ă 14ă Târgovi群te,ăă

împreun<ăcuăcopiiiădeălaăgrupa mijlocie-mareăDă„Elef<n郡eii”, amădesf<群uratăactivit<郡iăvariateă

pentruăaămarcaăZiuaăCopilului.ăActivit<郡ileăpropuseăauăavutădreptăscopăstimulareaă implic<riiă

voluntareă aă copiiloră înă activit<ţiă recreativ-instructive 

meniteă ă s<ă ă creezeă oă atmosfer<ă deă s<rb<toareă careă s<ă

promovezeăşiăs<ăvalorizezeăpotenţialulăindividualăşiădeă

grup al acestora prin limbajul universal al artei:ămuzic<,ă

dans,ăcreaţieăplastic<. 

Deăasemenea,ăprinăactivit<郡ileădedicateăcopiiloră

s-aă urm<rită 群iă dezvoltareaă rela郡iiloră deă prietenie,ă

dezvoltarea aptitudinilor psihomotorii, artistice, de 

comunicareă群iăcolaborare.ă 
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Timizi, dar dornici de a se distra, pre群colariiăauădatăstartulăpetrecerii:ăauăcântat,ăauădansat,ă

auăpersonalizatăpropriiiăochelariădeăpetrecere,ă群i-auărealizatăpropriulăcocktailă群iăpropriulănori群oră

alăveseliei,ăînăsperan郡aăc<ăsoareleănuăvaăr<mâneăascunsădup<ănori. 

Laăsfâr群itulăzilei,ăcopiiiăauăfostărecompensa郡iăcuăsurprizeădulciă群iăauăprimităînădarăoă

diplom<ăcuătitlul „Copil minunat!”. Obosi郡i,ădarăferici郡iăauăplecatăspreăcas<,ăa群teptândăzileleă

urm<toareădeăpetrecereădedicateălorălaănivelădeăora群. 

 

Bibliografie: 
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2. Preda, V., Pletea, M., Grama, F., Activitatea didactică din grădiniță, Editura DPH, 
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Cartea, comoară neprețuită 
 

Educatoare Cojocărelu Georgiana-Andreea 

 

MOTTO: „Cititul îi ajută pe copii să îКi exerseze empatia, bunătatea Кi curajul.” 

 

 Copilul din zilele noastre este mai mult un 

copilăalătehnologieiă群iămaiăpu郡inăunulăalăc<r郡ii.ăCuătoareă

acestea,ăînc<ădinăprimiiăaniădeăvia郡<ăcopiiiăinterfereaz<ă

cuă scrisulă subă diferiteă forme:ă ziare,ă reviste,ă afi群e,ă

televiziune, jocuri etc., fapt ce aduce cititul, sub orice 

form<,ă înăprim-plan.ăCuriozitateaă 群iăoăbun<ă influen郡<ă

le-arăputeaăstrârniăinteresulăpentruălectur<. 

 Cercet<toriiăauădemonstratăc<ăcititulădeălaăvârsteă

fragedeăajut<ălaădezvoltareaăcreierului,ăaăcompeten郡elor 

lingvistice,ăstimuleaz<ăcreativitateaă群iăconsolideaz<ărela郡iaădintreăadultă群iăcopil.ă 

 Lecturileăsuntăceleăcareăajut<ă laă îmbog<郡ireaăvocabularului,ădezvolt<ăgândireaă logic<,ă

solicit<ăimagina郡ia,ăofer<ăinforma郡iiăpre郡ioaseădarămaiăalesăceleăcareădeschid orizonturi unde cu 

greuăseăpoateăajunge.ăÎnămomentulăînăcareăcopiiiăp<群escădincoloădeău群aăgr<dini郡ei,ăpentruăoăparteă

dintreăeiăînseamn<ădep<群ireaălumiiăînăcareăadul郡iiăabiaădac<ăauătimpăs<ăleăspun<ă„noapteăbun<”ă
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înainteădeăa-iăadormiă群iăp<trundereaăintr-oălumeăînăcareă

adul郡iiă seă transform<ă 群iă eiă înă copiiă 群iă petrecă timpă deă

calitateăîmpreun<. 

 Înăanulă群colară2020-2021,ăGr<dini郡aăcuăProgramă

Prelungită Nr.ă 14ă Târgovi群teă aă luată parteă laă proiectulă

na郡ională „CiteКte-mi 100 de poveКti!”, demarat de 

Asocia郡iaăOvidiuRo.ăÎnăcadrulăproiectului,ăeducatoareleă

auăparticipatălaăwebinarii,ăauăorganizatăateliereădeălectur<ă

atâtăcuăpre群colarii,ăcâtă群iăcuăp<rin郡ii,ăpromovândălecturaă

caăunaădintreăceleămaiăintenseă群iămaiăeducativeăactivit<郡i.ă 

 Lectura are un rol fundamental înădezvoltareaăemo郡ional<,ăintelectual<ă群iăînădeprindereaă

abilit<郡iloră deă comunicareă 群iă interac郡iuneă aleă copilului,ă îmbog<郡indă limbajulă acestuiaă cuă noiă

cuvinteă群iăexpre群iiă群iăcuno群tin郡eleădespreălumeaăcareăîlăînconjoar<.ăPeălâng<ăfaptulăc<ăîiădezv<luieă

copiluluiă lumeaă înă careă tr<imă 群iă îlă familiarizeaz<ă cuă noileă cuvinte,ă cititulă încurajeaz<ă

creativitatea,ă imagina郡iaă 群iă descoperireaă unoră solu郡iiă pentruă rezolvareaă diferiteloră situa郡ii.ă

Alegereaă c<rţilorăpotriviteă esteădoarăunăprimăpas.ă Importanţaă lecturiiă este evident<ă şiămereuă

actual<.ă 

Exist<ă factoriă careă determin<ă lecturaă copiilor:ă particularit<ţileă deă vârst<ă şiă psihice,ă

preferinţeleălor,ăclimatulăfamilial,ăfactoriăcareăpotătransformaălecturaăîntr-o necesitate, „o foame 

de carte”, o delectare sau nu. Ca gen deălectur<ăputemăalegeăorice,ăîncepândădeălaăpoezieăşiă

încheindăcuăromanul.ăFieăînăbiblioteciăsauăînăalteălocuriălecturaăesteătotuşiăoăexperienţ<ăunic<,ă

interesant<ăşiăcaptivant<. 

Lecturaăneăpermiteăs<ăneăcre<măunăuniversăpeăcareănimicăaltcevaănuăni-l mai poate oferi. 

Personajeleăarat<ăa群aăcumăneădorimănoi,ălocurileăsuntăa群aăcumăniăleăimagin<mănoi.ăÎnăc<r郡iăg<simă

oăoglindireăaănoastr<,ăoăpoart<ădeschis<ăc<treăoălumeănumaiăpentruănoi.ăDeămulteăori,ălecturaă

vindec<! 
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10 din cele mai valoroase fraze pe care copiii î群i doresc să le audă de la 

părinții lor 

 

Prof. Moiceanu Medeea Ioana 

 

Într-oă epoc<ă înă careă seă spuneă c<ă neă

l<ud<măpreaămultă群iăpreaădesăcopiii,ăseăpareăc<ă

înc<ăsuntăatâtădeămul郡iăcareăuit<ătotu群iădeăasta. 

            Prin群iă înă vitezaă nebun<ă înă careă neă

derul<mă vie郡ile,ă uit<mă uneoeriă deă putereaă

cuvinteloră 群iă aă discu郡iiloră cuă copiiiă no群tri.ă

Uit<măcâtădeăvaloroaseăsuntăpentruăeiăcuvinteleă

noastre!ăUit<măs<ăneăscutur<măînăfiecareăziădeăritmulăhaotică群iăs<ăneăstrângemăcopiiiăînăbra郡e,ă

m<carăoădat<! 

Conform studiilor f<cute de Katie Hurley, psiholog, am selectat mai jos 10 din cele mai 

valoroase fraze pe care copiii î群i doresc s< le aud< de la p<rin郡ii lor:   

1. 訓tiu că poți s-o faci! 

Copiiiăspunădeseoriăc<ăsuntădescuraja郡i,ăatunciăcândăp<rin郡iiălorănuăcredăc<ăpotăfaceăsinguriă

lucruri.ăDeălaăurcareaăcopacilor,ălaăg<tităpeăaragaz,ămul郡iăcopiiăsimtăc<ăp<rin郡iiălorăpură群iăsimpluă

nuăcredăc<ăsuntăcapabili.ăHaide郡iăs<ăavemăîncredereăînăabilit<郡ileăcopiilorăno群triă群iăs<ăvedem ce 

pregreseăuimitoareăfac,ăcândă群tiuăc<ăsuntăîncuraja郡i. 

2. Ce-mi place să fiu părintele tău! Suntăvorbeăpeăcâtădeăsimple,ăpeăatâtădeăputernice,ă

pentruăc<ăleăreamintescăcopiilorăc<ăsuntăiubi郡iă群iăaprecia郡iăindiferentădeăsitua郡ie. 

3. Mă faci să zâmbesc! Majoritateaăcopiilorăseăaliniaz<ăparc<ăcuăemo郡iileăp<rin郡ilor,ămaiă

multădecâtăneăd<măseama.ăA群aăîncâtăleăplaceăs<ăneăfac<ăs<ărâdemă群iăs<ăzâmbim. 

4. E în regulă să gre群e群ti. Mul郡iăcopiiăsimtăgreutateaălumiiăatunciăcândăseăîncurc<.ăLeăesteă

fric<ăs<ănu-群iădezam<geasc<ăp<rin郡iiă群iăprofesorii.ăCeeaăceătrebuieăs<ăaud<ăesteăc<ăgre群elileăsuntă

binevenite,ădatăfiindăc<ăpotăînv<郡aăcevaădinăsitua郡iileărespective. 

5. Îmi place să te ascult povestind! Copiiiădeăast<ziăseăsimtăgr<bi郡i,ăînăceaămaiămareăparteă

aă timpului.ă Eiă simtă c<ă p<rin郡iiă loră nuă auă timpă s<ă asculteă pove群tileă loră lungiă 群iă detaliate. 

Haide郡iăs<ăneăfacemătimpăs<ăascult<mă群iăs<ăleăspunemăcopiilorăcâtădeămultăneăplaceăs<-i auzim 

istorisindu-neătotăfelulădeăpove群ti,ădinărealitateaălorădeăziăcuăzi 
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6. Am învățat ceva de la tine, astăzi! Copiiiăauămulteăs<ăneăînv<郡e!ăS-arăputeaăs<ăsim郡i郡iă

c<ă 群ti郡iă dejaă multeă dină ceeaă ceă eiă înva郡<ă laă 群coal<,ă dară totu群iă s<-iă las<mă s<ă neă înve郡e! 

Oăs<ă fi郡iă surprin群iădeă ceeaă ceăneăpotă înv<郡aă copiii,ă atunciă cândăneă facemă timpă s< st<mă群iă s<ă

ascult<m. 

7. Îmi place să te privesc! Replic<ăvalabil<ăpentruăto郡iăcopiii,ădarămaiăalesăpentruăceiăcareă

practic<ăunăsport:ătenis,ăînot,ăbaschetăetc.ăCopiiiănuăauănevoieădeăindica郡iiătehniceăsauăanalizeă

detaliate,ăeiăvorădoarăs<ă群tieăc<ăauăfostăurm<ri郡iăcuăpl<cereădeăp<rin郡i! 

8. Sunt mândru de tine! Eăoăîncurajareădeăcareăauănevoieăcâtămaiămult,ăcâtămaiădes! 

9. Îmi place să ne petrecem timpul împreună! Copiiiăcerădeseoriătimpăspecial,ăpentruăc<ă

seăbucur<ăs<ăfieăîmpreun<ăcuăp<rin郡ii.ăNuă群tiuăs<ăspun<,ădarăî群iădorescăcaă群iăp<rin郡iiăs<ăseăbucureă

deă timpulă petrecută împreun<.ă Haide郡iă s<ă nuă uit<mă astaă 群iă s<ă leă ar<t<mă c<ă neă distr<mă cândă

petrecemătimpăîmpreun<! 

10. Mă gândesc la tine când nu suntem împreună! De群iămul郡iăsuntemătenta郡iăs<ăcredemă

c<ăînăclipaădoiăcândăseădespart de noi, copiii ne-auă群iăuitatăpentruătoat<ăziua,ărealitateaăpareăs<ă

fieădiferit<!ăMul郡iăcopiiăpovestescăc<ăseăgândescălaăp<rin郡iiălorăziuaă群iăsper<ăcaă群iăp<rin郡iiăs<ăseă

gândeasc<ălaăei. 

            Cuăsiguran郡<,ălistaăcuvintelorăceăleăînc<lzescăinimileăcopiiilorăno群triăarăputeaăcontinua. 

Suntăatâteaă群iăatâteaăcuvinteăfrumoaseăpeăcareăleăputemăfolosi,ădarăuit<m,ăprin群iăînăritmulănebună

de zi cu zi. Iar în aceast< lista, cu siguran郡<, replica ce nu-群i va pierde vreodat< nici puterea, nici 

emo郡ia, este: te iubesc 

 

 

Bibliografie: 

1. Hurley, K., The Happy Kid Handbook: How to Raise Joyful Children in a Stressful 
World, Tarcher Perigee, 2015. 
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În pa群i timizi spre 群coală 
 

Prof. HeaКcă Corina-Mihaela 

 

             Înădataădeă28ămaiă2021,ăpre群colariiă grupeiă

mariă Aă ,,Stelu郡ele”,ă auă desf<群urată activitateaă

„Copilărie fericită”, din carul parteneriatului cu 

訓coalaă„TudorăVladimirescu”ăTârgovi群te. Înăcadrulă

acesteiă activit<郡i,ă pre群colariiă s-au bucurat de o 

povesteă citit<ă deă c<treă ună elevă ală claseiă aă III-a, au 

vizionatăunăclipăvideoăînăcareăesteăprezentat<ă群coala,ă

auăv<zutăoămic<ăparteădinăactivit<郡ileăpeăcareăleăvoră

desf<群uraăcuădoamneleăînv<郡<toareă群iăliăs-a explicat 

cumăseăcomport<ă群colarii.ă 

           Scopulăacesteiăactivit<郡iăăaăfostăfamiliarizareaăpre群colarilorăcuămediulă群coliiă群iăobservareaă

comportamentuluiăcorectăpeăcareăvorătrebuiăs<ăîlăadopteăînăviitorulăapropiat. 

            Activitatea s-aădesf<群uratăînăsalaădeăgrup<ăaăgr<dini郡ei.ăAceastaăaădebutatăcu prezentarea 

elevei dinăclasaă„訓trumfilorăveseli”.ăFata le-aăprezentatăviitoriloră群colariăuniformaă群iăghiozdanul 

ei,ăiarăceiămiciăauăfostăcurio群i,ădară群iăentuziasma郡iăînăacela群iătimp.ăÎnăcontinuare,ăpre群colariiăauă

vizionată ună clipă videoă specială f<cută pentruă eiă deă c<treă viitoriiă colegiă deă laă 群coal<.ă Înă urmaă

vizion<riiăclipului,ăcopiiiă群i-auăf<cutăcurajă群iăauăîntrebatăcum este viața de Кcolar?.ă軍inândăcontă

deădorin郡aă群iăcuriozitateaălorădeăaăaflaăcâtămaiămulteăinforma郡iiădespreă群coal<,ăelevaăleăr<spundeă

tuturor,ăpeărând,ălaăîntreb<ri.ăApoiăîiăantreneaz<ăpeămicu郡iiăpre群colariăîntr-unăjocule郡ădeăaten郡ieă

„Puneămânaăpe...”,ă pentruă a-iă relaxaă 群iă aă reu群iă s<ă leă captezeă aten郡iaă înăurm<toareaă activitateă

preg<tit<. 

              Pentru a crea un mediu prielnic pentru lectur<,ă

elevaă invitat<ă seăcostumeaz<ă într-oăprin郡es<ă 群iă leăpropuneă

copiiloră s<ă asculteă povesteaă „Zâna care vorbea urât”, 

povesteăceăareăunămesajăeducativ.ăAce群tiaămanifest<ăinteresă

群iăr<spundăcorectăîntreb<rilorăadresateădeăc<treăeducatoareă

群iă elev<,ă primindă dreptă recompens<ă oă insign<ă cuă mesajulă

„Viitor Кcolar”.  
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Elevaăî群iăiaăr<masăbunădeălaăpre群colari,ăîns<ănuăpleac<ăînainteădeăaăleăspuneăacestoraăună

mic secret: Кcoala este la fel de frumoasă ca Кi grădinița, poate un pic mai distractivă.  

 

Bibliografie: 

1. *** Curriculum pentru învățământul preКcolar, 2019. 

 

 

Călătorie în lumea fascinantă a pove群tilor 
 

Prof. Radu Cerasela 

 

„Deşiă prină naturaă eiă povestireaă esteă oă metod<ă pasiv<,ă datorit<ă ansambluluiă tr<iriloră

afectiv-emoţionaleăpeăcareăleăpoateădeclanşa,ăeaăpoateăasiguraăimplicareaăpersonal<,ăprofund<ăaă

preşcolaruluiăînăactivit<ţileăorganizate,ăprinăînsuşiămodulădeăstabilireăaărelaţieiăintersubiectiveă

educator-copil”ă(MihaelaăP<işiăL<z<rescu,ăLilianaăEzechil,ă2011,ăp.119). 

Copil<riaă nuă poateă fiă conceput<ă f<r<ă lumeaă fabulosuluiă oferit<ă deă basme,ă poveştiă şiă

povestiri.ăÎnăatmosferaăaceastaăpreşcolarulănuăparticip<ămotric,ăciă群iăintelectualăşiăafectiv. 

Activitateaădeăpovestireăareăvalenţeăinformativeăşiăformative.ăCopiiiăasimileaz<ădiverseă

informaţii,ă dară înă acelaşiă timp,ă prină povestiri,ă poveştiă şiă basmeă liă seă satisface nevoia de 

cunoaştereăşiăafectivitate,ăseăstimuleaz<ăimaginaţiaăşiăseăconstituieăcadrulăoptimădeăexersareăaă

capacit<ţiiădeăcomunicare.ăAstfel,ăpovestireaădezvolt<ăurm<toareleăproceseăpsihice: 

• limbajul – caămijlocăfundamentalădeăreceptareăşiăcomunicare;ă 

• gândireaălogic<ă– datorit<ăsuccesiuniiăevenimentelorădinăpovestire; 

• memoriaăvoluntar<ă– prinăreţinereaădesf<şur<riiăevenimentelorăşiăexpunereaălorăpeăbazaă

unorăprocedeeăşiămijloaceăspecificeă(peăbazaăîntreb<rilorăformulateădeăeducatoare,ăpeă

bazaăunorăplanşeăsauăilustraţiiăetc.); 

• atenţiaă– prinămemorareaănumelorăpersonajelor,ăaăunorăelementeăceăaparăînăpoveşti,ăaă

succesiuniiăîntâmpl<rilor,ăaăunorăexpresiiăsauăversuriăreprezentative; 

• imaginaţiaă – prină creareaă unoră imaginiă noiă peă bazaă prelucr<riiă reprezent<riloră şiă aă

experienţeiăcognitive. 

Povestireaăesteăoămetod<ădeă înv<ţ<mântăceăpoateă fiă folosit<ăcuă foarteămareăsuccesă înă

înv<ţ<mântulăpreşcolarăşiăcareăconst<ăînăexpunereaăoral<,ăvie,ăplastic<,ăsubăform<ădeănaraţiuneă
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sau descriere prin intermediul c<reiaăsuntăînf<ţişateăfapte,ăevenimente,ăîntâmpl<riăîndep<rtateăînă

spaţiuăşiătimp,ăfenomeneăaleănaturiiăetc.,ăpeăcareăcopiiiănuăleăpotăcunoaşteăaltfel.ă 

Scopulă folosiriiă acesteiă metodeă const<ă înă asigurareaă unuiă bagajă deă imaginiă intuitive,ă

reprezent<riă care pot ajuta laă anumiteă generaliz<ri.ă Faptele,ă întâmpl<rileă aleseă înă acestă sensă

trebuieă s<ă fieă edificatoare,ă cuă profundeă semnificaţii,ă iară limbajulă expresivă s<ă contribuieă laă

trezireaădeăemoţii,ăsentimente,ăs<ăleădezvolteăimaginaţia,ăcreativitatea. 

Pe toat<ă durataă anuluiă 群colară amădesf<群urată laă grup<ă activit<郡iă deă lectur<.ăObiectivulă

principalăaăfostădezvoltareaăaten郡ieiăcopiilor,ădară群iăaăcapacit<郡iiădeăaăr<spundeăcorectălaăîntreb<riă

peă bazaă informa郡iiloră audiate. Poveştileă asigur<ă dezvoltareaă intelectual<,ă precizândă şiă

completândăcunoştinţeleăcopiilor.ăEleăcontribuieălaăformareaălimbajului,ăfiindămodelădeăvorbireă

fluent<,ă expresiv<ă şiă corect<,ă stimulându-iă şiă peă eiă s<ă povesteasc<.ă Totodat<ă influenţeaz<ă

dezvoltareaămoral<ăprinăsentimenteleăceăleătr<iesc copiiiăal<turiădeăpersonajeleădinăpoveştiăşiă

prinăfrumuseţileănaturiiădescrise. 

A群adar,ă laă vârstaă preşcolar<,ă activitateaă deă înv<ţareă areă oă mareă înc<rc<tur<ă afectiv<.ă

Prezentareaăpoveştilorăvaăfiăcuăatâtămaiăaccesibil<,ăcuăcâtăacesteaăvorăfiăprezentateăîn cadrul unei 

formeădeăactivitateămaiăatractive,ămaiăinteresante.ăEleăsuntănecesare,ăa群aăc<ătrebuieăs<ăleăfolosimă

deăfiecareădat<ăcândăavemăocazia. 

 

Bibliografie: 

1. L<z<rescu,ăM.,ăEzechil,ăL.,ăLaborator preşcolar,ăEdituraăVȚIăIntegralăBucureşti,ă2011. 

2. ***Curriculum pentru educația timpurie, 2019. 
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Copilul 群i mediul educațional 
 

                                                                Prof. Voloc Jeni-Floriana 

 

Dup<ăcumăcunoaştem,ăpentruăcopii,ămediulă înconjur<torăpresupuneămişcare,ă culoriă – 

ceea ceădiversitateaăşiăm<reţiaăformelorăvieţiiăofer<ăgenerosălaătotăpasul.ăCopilul,ădeălaăceaămaiă

fraged<ăvârst<,ăînainteădeăaăveniălaăgr<diniţ<,ăseămişc<,ăîntreab<,ămanifest<ăoămareăcuriozitate.ă

Laătoateă„deăce”-urileăluiăr<spundăp<rinţiăşiăbunici,ăfiecareădup<ănivelulădeăinstruireăşiăexperienţ<. 

Studiileădeăspecialitateărelev<ăc<ăomulănuăseănaşteăfiinţ<ăcultural<,ăciădevineăoăastfelădeă

fiinţ<,ădeoareceămediulădinăcareăvineăpeălume,ăimpregnatădeăelementeăculturale,ăîlăoblig<ăs<ăseă

formezeăînăacestăfel.ăDevenireaăesteăunăprocesădeosebitădeăcomplexăşiăcuăoăînsemn<tateăcapital<,ă

careăîncepeădeătimpuriuăprinăpercepereaăşiăînţelegereaărealit<ţiiădinăjurăşiăprinăintegrareaăadecvat<ă

şiăînămodătreptatăînăaceast<ărealitate. 

Gr<diniţeiăîiărevineăimportantaăsarcin<,ăcaăde laăceaămaiăfraged<ăvârst<ăcopiiiăs<ăajung<ă

s<ăcunoasc<,ăs<ăiubeasc<ăşiăs<ăocroteasc<ănatura. 

  Copiiiătrebuieăs<ăştieăc<ănaturaăesteăunăorganismăviuăaleăc<reiăcomponenteăsuntăîntr-o 

strâns<ă intercondiţionare,ă careă sufer<ă înă evoluţiaă saă înă timpă schimb<riă determinate de cauze 

naturaleă şiă sociale.ă Dină prietenă ală naturii,ă omulă poateă deveniă duşmanulă ei,ă periclitândă prină

acţiunileăsale,ăchiarăviaţaăplanetei. 

  Înă gr<diniţ<,ă copiiiă îşiă însuşescă primeleă noţiuniă despreă natur<,ă îşiă formeaz<ă uneleă

atitudini, priceperi,ădeprinderi,ăabilit<ţi,ămotivaţii,ăst<riăafectiveăetc.ăAiciăseăfacăprimiiăpaşiăînă

formareaă uneiă conduiteă ecologiceă careă presupuneă acţiuniă pentruă conservarea,ă gospod<rirea,ă

ocrotireaăşiăprotecţiaănaturii. 

Cunoscândă naturaă şiă descifrându-iă taineleă subă îndrumarea educatoarei, copiii vor 

înţelegeă importanţaă acesteiaă şiă necesitateaă deă aă oă p<straă s<n<toas<ă pentruă eiă şiă generaţiileă

viitoare.ăÎnăacestăsensăprintr-oăserieădeăactivit<ţiăsuntăaduseăînăatenţiaăcopiilorăproblemeălegateă

de efectele impactului omului asupraă naturii,ă pentruă c<ă aceştiaă s<ă înţeleag<ă pericoleleă careă

ameninţ<ăplaneta.ăCopiiiăauănevoieăs<ăperceap<ăcelămaiămareăadev<rădinăspaţiulăviului:ăplanteleă

seănasc,ătr<iescăşiămor,ăl<sândăseminţeăpentruăurm<toareaăgeneraţieădeăplante. 

Sub bagheta formativ<ăaăeducatoarei,ătoţiăcopiiiătrebuieăs<ăînţeleag<ăc<ăoriceăfiinţ<ăareă

dreptulăs<ătr<iasc<,ădeciăşiăplantele.ăDeăaceeaăflorileădinăgr<din<,ădinăsalaădeăgrup<ăsauăplanteleă

deăcultur<ăsuntăprezentateăcaă„fiinţe”ăviiăşiăpeăcareănuăesteăbineăs<ăleădezmembr<măcu pre群colarii,ă 

chiarăînăscopulădidacticăalăcunoaşterii. 
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Cerinţaăpuneriiăcopiilorăînăcontactăcuănaturaăvieădevineăpremisaădeăbaz<ăînăformareaăloră

ecologic<.ăDinămultitudineaădeăactivit<ţiădesf<şurateăcuăcei mici înăscopulăocrotiriiămediuluiă

înconjurator,ă putemă amintiă câteva,ă cumă ară fi:ă lecţiile-plimb<riă prină careă preşcolariiă auă fostă

sensibilizaţiă parcurgândă cuă ochiiă minţiiă frumuseţeaă naturiiă dină parculă gr<dini郡ei;ă activit<ţiă

practiceădesf<şurateăînăsalaădeăgrup<, înăcurteaăgr<diniţei,ălaăloculădeăjoac<,ăînăbunaărelaţieăcuă

vieţuitoareleă dină jur;ă lecturileă dup<ă imagini,ă caă form<ă organizat<ă deă cunoaştereă aă mediuluiă

înconjur<tor,ăsuntăunăaltătipădeăactivitateăprinăcareăseăpoateărealizaăeducaţiaăecologic<. 

Copiii au observantă plantele,ă ordinea,ă cur<ţenia,ă aspectulă estetică ală parcurilor,ă ală

gr<diniţelorăşiăcurţilorăunorăoameni,ăbucurându-şiăsufletulăşiăochiiăşiăîmbog<ţindu-şiăînăacestăfelă

educaţiaăestetic<. 

Activit<ţileă practic-gospod<re群tiă desf<şurateă înă salaă deă grup<,ă înă curteaă gr<diniţei,ă laă

loculădeăjoac<,ăînăparcăvorăformaăstereotipuriăşiămaiătârziuăcomportamenteăecologice.ăÎngrijindă

planteleădeălaăcolţulăviu,ăcopiiiădescoper<ădiferenţeleădintreăacesteaăşiăimplicităcondiţiileădiferiteă

deălumin<ăşiăumiditateăpeăcareătrebuieăs<ăleăasigure. 

Înăcadrulăactivit<ţilorădesf<şurateăînăcurteaăgr<diniţeiă群iăînăsalaădeăgrup<,ăcopiiiăauăs<dită

semin郡eă deă floriă peă careă leă îngrijim,ă

mândrindu-neăcuăoăgr<din<ăfrumoas<.ă 

Înăpreajmaăplantelor,ăcopiiiădobândescă

pentru lumea lor interioar<ă ging<şia,ă

admiraţia,ă sentimentulă deă ocrotireă şiă

frumuseţeaă întregului,ă armoniaă formeloră şiă

culorilor,ăgrijaăfaţ<ădeăfrumuseţeăşiăfragilitate. 

 

Bibliografie: 

1. Breben, S., Gongea, E., Ruiu, G., Cunoaşterea mediului-Ghid pentru învaţământul 

preşcolar, Editura Radical, Craiova, 2001. 
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Semaforul 
 

 Prof. Simion Mihaela-Valentina 

 

Înădataădeă12ămaiă2021,ăpre群colariiăgrupeiămiciăCă

,,Buburuzele”ăauădesf<群uratăactivitateaăartistico-plastic<ă

,,Semaforul”, înă cadrulă temeiă s<pt<mânaleă ,,Meserii 

pentru copii”. 

Scopulă acesteiă activit<郡iă aă fostă formareaă 群iă

consolidareaă priceperiiă 群iă deprinderii de a picta pe un 

suportădinăpolistiren,ăutilizândă tehnicaă amprent<riiă prină

群tampilare,ă dară 群iă cunoa群tereaă 群iă respectareaă normeloră

necesareăintegr<riiăînăviaţaăsocial<.ă 

Copiiiă abordeaz<ă întâlnireaă deă dimineaţ<,ă

,,Polițistul Кi semnele de circulație”,ă într-oă manier<ă

optimist<ăşiăplin<ădeăenergie,ădeoareceăziuaăbun<ăseăcunoaşteădeădimineaţ<.ăA群eza郡iăînăsemicerc,ă

peăsc<unele,ăpre群colariiăseăsalut<ăreciprocăcuăexpresiaă„Bun<ădimineaţa!”,ăsalutulăcurgândăfirescă

deălaăstângaălaădreapta,ăîntr-oăatmosfer<ădeărelaxareăşiăbun<ădispoziţie.ăPre群colariiărostescă„Imnulă

buburuzelor”,ădup<ăcareădesf<群oar<ăjoculăă„Când voi ajunge mare vreau să fiu polițist… De 

ce?”.ăEducatoareaăarunc<ămingeaăc<treăfiecareăcopila群,ăace群tiaămotivându-群iăalegerea. 

Noutateaăzileiăseăprezint< subăform<ădeăsurpriz<:ăunăcolegă î群iă faceăapari郡iaăpurtândăoă

caschet<ădeăpoli郡istă群iăunăsemaforăînămân<.ăPre群colariiăvorărecunoa群teăcuiăîiăapar郡ineăcascheta.ă

Deăasemenea,ăeiăvorăprecizaăceăindic<ăfiecareăculoareăaăsemaforului:ăRo群uă– st<măpeăloc,ăVerdeă

– mergem,ătravers<măstrada. 

Prin intermediul tranzi郡ieiă„Semaforul vesel”,ăcopiiiăseăîndreapt<ăspreăcentrulăArt<,ăundeă

suntă preg<titeă materialeleă pentruă activitateaă artistico-plastic<ă ,,Semaforul”,ă dină cadrulă

DomeniuluiăEstetică群iăCreativ.ăPre群colariiărealizeaz<ăcuăajutorulămaterialelorăpuseălaădispozi郡ieă

semafoare pentru pietoni. Ace群tiaă picteaz<ă înă interiorulă 群abloaneloră realizateă dină polistiren,ă

folosindă tehnicaă 群tampil<rii,ă utilizândă 群tampilaă 群iă pensulaă sauă dege郡elul.ă Peă toat<ă durataă

activit<郡iiăcopiiiăsuntă încurajaţiăs<ăelaborezeălucr<riăoriginaleăşiăcreative,ărespectândăcriteriile 

stabilite. Seăîndrum<ăcopiiiăacoloăundeăîntâmpin<ăgreut<ţi. 
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 Laă sfâr群itulă activit<郡iiă plasticeă seă propuneă pre群colariloră jocul ,,Atenție la semafor!”. 

Trecereaă deă pietoniă esteă amenajat<,ă indicatoareleă rutiereă 群iă semaforulă suntă amplasateă

corespunz<tor,ăiarăcopilăesteănumită,,poli郡ist”.ăLaăsemnalulăacestuia,ăpietoniiătraverseaz<ăstradaă

(culoareaăVerde)ăsauăvorăr<mâneăpeălocă(culoareaăRo群u).ă 

Pre群colariiăs-auădistratăfoarteămult,ăiarăfaptulăc<,ăpeărând,ăauăintratăînăpieleaăagentuluiădeă

circula郡ie,ăi-aăfascinat.ăJoculăpropusăaăreprezentatăoămodalitateăsimpl<ă群iădistractiv<ăpentruăcopiiă

deăconsolidareăaăcuno群tin郡elorăreferitoareălaăregulileădeăcircula郡ie.ă 

 

Bibliografie:  
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2. TomşaăGh.,ăPedagogie preşcolară şi şcolară, EdituraăVȚIăIntegral,ăBucure群ti,ă2005. 
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O zi la grupa mică 
 

Prof. Sitaru Elena Ecaterina 

 

 Copiiiă iubescă mijloaceleă deă transport,ă iară pentruă aă leă satisfaceă nevoiaă deă jocă 群iă deă

explorare,ălaăgrupaămic<ă„Flutura群ii”,ăamădesf<群uratăactivitateaă„Miciiăc<l<tori”,ăceăaăavutăcaă

scop consolidareaăcuno群tin郡elorăcopiilorăprivindănum<ratulăînălimiteleă1-2, raportareaănum<ruluiă

laăcantitateă群iăaăcantit<郡iiă laănum<ră群iă formareaăpriceperiiăşiădeprinderiiădeăaăpictaăpeădiferiteă

materialeă(ipsos,ăsticl<),ăpeăsuprafe郡eădeădimensiuniă群iăculoriădiferite.ăAstfel,ăamătransformată

activitateaămatematic<ăîntr-un joc captivantă群iădistractiv.ă 

 Componen郡aăactivit<郡iiăaăfostăurm<toarea:ăactivit<郡iădeădezvoltareăpersonal<ă(întâlnireaă

deădiminea郡<),ăactivit<郡iăpeădomeniiăexperien郡ialeă(domeniulă群tiin郡eă– activitateămatematic<ă+ă

domeniulăestetică群iăcreativă– educa郡ieăartistico-plastic<)ă群iăactivit<郡iăliberăalese.ă 

Întâlnireaădeădimineaţ< debuteaz<ăcuăintonareaăcânteculuiă,,Trenul”,ăprinăcareăcopiiiăsuntă

invita郡iă înă salaă deă grup<.ă Dup<ă aceasta,ă pre群colariiă seă adun<ă înă semicercă împreun<ă cuă

educatoareaăpentruăaăseăsaluta.ăUrmeaz< prezen郡a,ăundeăceiămiciăsuntăanun郡a郡iăc<ăast<ziăvorăfaceă

oăexcursieă împreun<.ăDarănuăpotăplecaă înăexcursieăpan<ănuă群timăcâ郡iăcopiiă sunt laăgr<dini郡<. 

Noutatea zilei oăreprezint<ămascotaăBibi,ăcareădore群teăs<ăc<l<toreasc<ăprină郡araănoastr<.ăAcestaă

îiăroag< peăcopiiăs<ăîlăajute,ăpentruăc<ănuă群tieăcumăs<ăprocedezeăîntr-oăc<l<torie.ăPentruăacestă

lucru vor avea de rezolvat sarcinile propuse de educatoare 

peăparcursulăîntregiiăzile. 

Înă continuareă seă desf<şoar<ă ADEă – Domeniul 

訓tiin郡eă– Activitateămatematic<.ăCopiiiăsuntăanun郡a郡iăc<ăseă

vor juca jocul ,,Volanulă fermecat”ă unde au de rezolvat 

mai multe sarcini pentru a-l ajuta pe Bibi. 

         Laă sectorulăArt<ă (ADE:ăDECă– educa郡ieă artistico-

plastic<),ă pre群colariiă picteaz<ă „Mijloculă deă transportă

preferat”,ă aplicândă culoareaă cuă pensulaă peă diferiteă

suprafe郡eă(ipsos,ăsticl<).ă 
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LaăsectorulăConstruc郡ii,ăcopiiiăauăcaăsarcin<ădeă

lucruă construirea,ă prină îmbinare,ă al<turareă 群iă

suprapunere, o parcare pentru automobile.  

Laă sectorulă Jocă deă Rol,ă pre群colariiă creeaz<ă

„Ma群inaă 群iă semaforul”ă dină aluat 群iă nasturi, iar la 

sectorulă Bibliotec<ă realizeaz<ă oă c<rticic<,ă unindă

punctele pentru a desena un mijloc de transport 

terestru. 

Pentruăc<ăauăfinalizatăsarcinileăînătoateăcentreleă

群iăauărealizatălucr<riăfrumoase,ăînăîncheiereaăactivit<郡ii,ă

educatoareaăleăpropuneăcopiilorăs<ădesf<şoareăunăjocădeă

mi群careănumită„Stopul”ă群iăunăjocădeăaten郡ieă„Spune-mi 

ceălipse群te!”. 

Înă timpulăactivit<郡ii,ă copiiiă auămanifestatăcreativitateă 群iă interesă 群iă s-au familiarizat cu 

conceptulădeănum<r,ăform<,ăculoare.ăPrinăjoc,ă群i-auăînsu群ităreguliăelementareădeăcircula郡ieă群iădeă

comportareăpeăstrad<.ă 

 

 

Bibliografie: 

1. Anghelache, V., Bentea, C., Massari, G., A., Metodica activităților instructiv-educative 

din grădiniță,ăEdituraăDidactic<ă群iăPedagogic<ăBucure群ti,ă2017. 

2. *** Curriculum pentru educația timpurie, 2019. 

3. *** Metodica predării activităţilor plastice în grădiniţa de copii,ăEdituraăDidactic<ăşiă

Pedagogic<,ăBucureşti,ă1969. 
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Ce vreau să fiu când voi cre群te? 
 

Prof. Angheloiu Anamaria Alexandra 

 

 Copiiiăgrupeiămariă„Stelu郡ele”ăauădesf<群uratăînădataă

deă11.02.2021ăactivitateaăcuătemaă„Ceăvreauăs<ăfiuăcândă

voiăcre群te?”.ăComponenteleăactivit<郡iiăauăfostăactivit<郡iădeă

dezvoltareă personal<ă (întâlnireaă deă diminea郡<),ă activit<郡iă

peădomeniiăexperien郡ialeă (DLCă– educareaă limbajuluiă群iă

DEC – educa郡ieăartistico-plastic<)ă群iăactivit<郡iăliberăaleseă

(centreleăJocădeărol,ă訓tiin郡< 群iăNisipă群iăap<).ă 

 Pentru întâlnireaă deă dimineaţ<,ă copiiiă suntă aşezaţiă peă sc<uneleă înă semicercă şiă rostescă

urm<toareleăversuri:ă„Dimineaţaăaăsosit/ăToţiăcopiiiăauăvenit/ăHaideţiăs<ăneăadun<m/ăCuătoţiiăs<ă

neăsalut<m!”.ăAuălocăsalutulă群iăprezen郡a. Educatoareaăleăspuneăcopiilorăc<ăaăprimităoăscrisoareă

deălaăoăalt<ăeducatoareă群iăleăcereăajutorul.ăLaăgrupaăeiădeăcopiiăesteăunăb<iatăpeănumeăCodrin,ă

careănuă群tieăceăs<ăseăfac<ăatunciăcândăvaăfiămare.ăElăîntâmpin<ăproblemeă群iălaăactivit<郡ileădeălaă

gr<dini郡<:ădesp<r郡ireaăînăsilabe,ăformulareaăpropozi郡iilor.ăCopiiiăsuntăîntreba郡iădac<ădorescăs<-l 

ajuteăpeăCodrinăs<ăîn郡eleag<ăămeseriile,ăcumăseădespartăcuvinteleăînăsilabe,ăcumăpoateăformulaă

propozi郡ii.   

 Educatoareaăanun郡<ăcopiiiăc<ăvorădesf<群uraăunăjocălaăactivitatea de educare a limbajului: 

„Înăc<utareaămeserieiăideale”.ăSarcinaăjoculuiăesteădeăalc<tuireădeăpropozi郡iiăcorecteădinăpunctă

deăvedereăgramaticală群iădiscriminareaăcuvintelorădinăpropozi郡ie.ăDup<ăjoc,ăcopiiiăăpornescăc<treă

centrele de activitate, descoperindămaterialeleă群iăsarcinileăpentruăfiecareăcentru.ă 

LaăcentrulăArt<,ăpre群colariiăsuntă„Miciădesigneriăvestimentari”,ădecorândătricouriădup<ă

propriaăimpagina郡ie.ăLaăcentrulă訓tiin郡e,ăpre群colariiăîiăarat<ăluiăCodrinădeăceăareănevoieăunămedică

群iărealizeaz<ă,,Trusaămedicului”.ăFiec<ruiăcopilăîiăapar郡ineăoătrus<ă群iăoălist<ăpeăcareăsuntătrecuteă

unelteleădeăcareăareănevoieăpentruăaămergeălaăpacient.ăÎnăfa郡aăfiec<reiăunelteăseăafl<ăoăcifr<ă(dină

concetrul 0-8)ăceăindic<ănum<rulăuneltelorănecesare.ă 

La centrulăNisipă群iăap<,ăcopiiiăsuntăpaleontologiă群iădescoper<ădinozauriiăîngropa郡iăacumă

milioane de ani, iar la centrul Joc de rol,  ace群tiaă interpreteaz<ă rolulădeă cofetară 群iăpreg<tescă

fursecuri.  

Dup<ă terminareaă lucruluiă laă centre,ă produseleă realizateă suntă evaluate, iar copiii sunt 

felicita郡iăpentruăceeaăceăauălucrat,ăprimindădreptărecompens<ădiplomeădeăparticipare.ă 
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Mowgli 群i prietenii lui 

(adaptare după Cartea Junglei, de Rudyard Kipling) 
 

Educatoare Elena Mitrescu 

 

           Esteă oă dup<-amiaz<ă pl<cut<ă deă var<.ă Într-o 

curteăunăcopilăst<ăpeăgânduri.ăEsteăMowgli,ăb<iatulă

crescută înă jungl<.ăEsteăsup<rată群iănimicănuă i-a adus 

zâmbetulă peă buze.ă Deodat<,ă elă seă ridic<ă hot<râtă 群iă

pleac< u群oră spreă poart<.ă Seă uit<ă înă stângaă 群iă înă

dreapta.ăBruscă începeă s<ă alergeă spreă p<dureaă deă laă

marginea satului. Drumul este lung, dar s-aăhot<râtă

s<-群iăvizitezeăprieteniiădinăjungl<,ădeăcareăîiăeraăfoarteă

dor.ăCurândă seă înnopteaz<.ă Peă ceră apară unaă câteă unaă stelele.ăChiară dac<ă îiă esteă pu郡ină fric<, 

adoarme.ă Cândă s-aă trezită eraă diminea郡<,ă soareleă eraă peă cer,ă p<s<releleă ciripeauă vesele,ă doară

Mowgliăeraăpu郡inăsup<rat,ădeoareceăîiăeraăsete.ăMerseăelăceămerseă群iădintr-oătuf<ăap<ruăelefantulă

Cici. Acesta, recunoscându-lăpeăb<iat, l-aăîntrebatădeăceăesteăsup<rat: 

- Deăceăe群tiăsup<rat, micu郡ule?ăîntreb<ăelefantulăCici 

- Pentruăc<ămi-eăsete!ăr<spunseăMowgli. 

Ciciălu<ăapaăcuătrompaăsaă群iăi-o oferi: 

- Bea, micu郡ule!ăSeăpareăc<ăe群tiătareăobosit! 

- Da!ăAmăparcursădrumălung,ăc<ătareămi-era dor de aceste locuri. 

    Totăămergând,ăMowgliăi-aăpovestităelefantuluiăceăaămaiăf<cutădeăcândăaăplecatădinăjungl<,ă

cumăesteăvia郡aăînăsat.ă ăMergând,ăs-auăauzitătrosnindăcrengile.ăOareăcineăîiăurm<re群te?ăCineăaă

auzităîntreagaălorădiscu郡ie? 

- Hei! Cine-i acolo?  

- Hei! N-auzi?ăIe群iăodat<!ăArat<-te!ăDeăsubăoăfrunz<ălat<,ăoămaimu郡ic<ăjuc<u群<ă群i-aăf<cută

apari郡ia. 

- Tuăerai?ăHai,ăcoboar<!ăCeădorămi-aăfostădeătine,ămaimu郡ico! 

- 訓iămieădeătine,ăMowgli!ăDac<ăaiă群tiăcâteăzileăte-amăa群teptat. 

- Te rog, Cita adu-miăcâtevaăbananeădeăsus! Drumul a fost lung, iar eu mor de foame. 

Maimu郡aădejaăseăîntorseseăcuăbananele.ăÎlăiubeaăfoarteămultă群iăîiăfuseseădorădeăel. 

- Ceăfacăp<rin郡iiăt<i?ăDarăcelelalteămaimu郡e? 
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- Suntemăbineăcuăto郡ii!ăVia郡aămeaăesteămaiăfrumoas<ădeăcândăamăcrescut!ăP<rin郡iiăm-au 

înv<郡atăcumăs<ăm<ăferescădeăpericole.ăAstfelăpotăs<ăexplorezăînăvoieăîmprejurimile.ăAmă

ajunsăpân< aproape de locul unde tr<iescătigriiătotăc<郡<rându-mâă群iăzbenguindu-m<ădeăpeă

oăcreang<ăpeăalta.ă 

- Mi-e foarte cald! N-a郡iăvreaăs<ăfacemăoăbaieăînărâu? 

- 訓tiu eu un loc minunat, spuse elefantul. Mergemălaăcascad<? 

- Daaaa!ăCeăideeăbun<!ăMi-eădorădeămulteălocuriădinăjungl<,ăiarăcascadaăeraăunaădintreă

preferateleămele.ăTotămergândăei,ăauăajunsălaăcascad<,ăauăintratăînăap<ă群iăs-au jucat. 

Jucandu-se,ăMowgliă alunec<ădeă peăoăpiatr<ă 群iă cadeă înă ap<.ăBagheraă leăurm<riseă joacaădeă laă

distan郡<ă群iăv<zându-群iăprietenulăînănecazăs-aăapropiatădeărâu. 

- Hei!ăCeăseăîntâmpl<ăaici?  

- Baghera,ăMowgliăseăîneac<!ăAjut<-m<ăs<-l salvez! 

       Cei doi l-auăajutatăpeăBagheraăs<ăîmping<ăoăpiatr< înăap<.ă 

- M<ăvoiăurcaăpeăeaă群iăîlăvoiăprindeăcuădin郡iiăatunciăcândăcuren郡iiăîlăvorăsoateălaăsuprafa郡<.ă

Ceiătreiăauăîmpinsăbolovanulă群iăastfelăpanteraăaăpututăs<ăseăapropieădeăap<.ăCândăapaăl-a adus 

aproapeădeăbolovan,ăaceastaă群i-aăînfiptăcol郡iiăînăhaineleăluiă群iăastfel a fost salvat. B<iatulăera 

speriat,ădarăînăacela群iătimpăfericităc<ăaăpututăfiăsalvatălaătimp.ăCândăs-aăapropiat,ăelăaăstrânsăînă

bra郡eăcuăputereăpanteraăpentruăc<ăîiăeraădorădeăea. 

        Atrasădeăzgomoteleăauziteădinăjosulărâului,ăSherkan,ătigrul, s-a apropiatătiptil.ăCândăl-a 

v<zutăpeăMowgliăs-aăînfuriatăteribil: 

- Oareăceăcaut<ăpuiulădeăomăaici?ăNuăplecaseăînăsat?ăOăs<-l pun eu la punct. 

- Hei,ăMowgli,ăpuiădeăom,ăceăcau郡iăiarăaici?ă

întreb<, Sherkan. 

- Mi s-aăf<cutădorădeăprieteniiămeiă群iăamăvenită

s<-i rev<d!ăCredeamăc<ădeăcândăamăplecată

aiădevenitămaiăprietenos,ădarăseăpareăc<ănu!ă

E群tiălaăfel! 

- Daaaaaa...ăsuntăacela群i!ăSiăscoateăunăsunetă

puternicăalungându-i prietenii. 

- Sta郡i!ăNuăpleca郡i!ăNuăm<ăl<sa郡iăsingurăaici!ă

Vezi ce-aiăf<cut?ăI-ai speriat. 

- Foarte bine! Astaă群iăvoiam!ă 

- Spuneăceădore群ti,ăSherkan!ăCeăvreiădeălaămine?ăintreb<ăMowgli: 

- R<spunde-miălaăoăîntrebare!ăDeăceăte-aiăîntorsăînăjungl<? 
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- Voiăfiăsincer!ăMiăseăf<cuseăfoarteădorădeăto郡iă群iădeătoateă群iăm-amăg<ndităs<ăv<ăfacăoăvizit<. 

- S<ăneăvizitezi,ăzici?ăAdic<ănuăaiăvenităs<ăr<mâi? 

- Nuuuu! 

- Hmmmm!ăBine!ăÎnăprimulărândăaiăgre群ităc<ănuăle-aiăspusăp<rin郡ilorăceăsim郡iă群iăcâtădeădoră

î郡iăesteădeăjungl<.ăSuntăsigurăc<ăte-arăfiăîn郡eles!ăApoi,ăaiăgre群ităc<ăaiăplecatăf<r<ăs<ăîiăanun郡i.ă

P<rin郡iiăi群iăfacăgrijiăpentruăcopiiiălor.ăCumăcreziăc<ăseăsimtăacum? 

- Aiădreptate,ăSherkan,ăarăfiătrebuităs<ăfiuăsincerăcuăei! 

- Hai,ăs<ămergem!  

- Unde?!ăUndeăm<ăduci? 

- Acas<!ăEătimpulăs<ămergiăacas<!ăTeăvoiăduceăeu! 

- Mul郡umesc,ăSherkan!ăPân<ălaăurm<ănuăe群tiăchiarăa群aăcumăcredeam!ăPo郡iăfiăchiarăbun, 

dac<ăvrei! 

    Ceiădoiăauăplecatăîmpreun<ăcatreăcas<,ăl<sându-lăpeăMowgliălâng<ăp<rin郡iiălui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bibliografie: 

1. Kipling, R., Cartea Junglei, Editura Litera, 2020. 
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Proiect tematic 

Timp de toamnă 
 

prof. Stan Florina 

 

Grupa: nivelul I - Grupaămijlocieă„Albinu郡ele” 

Denumirea roiectului tematic: „Timpădeătoamn<” 

Tema anuală: „Când / cum şi de ce se întâmpl<?” 

Durata proiectului: 4ăs<pt<mâniăă(02.11.2020ă- 27.11.2020) 

Săptămâna Subtemele proiectului Direcții de dezvoltare/harta proiectului 

02.11-

06.11.2020 

„Vreme de Toamnă” Fenomene si aspecte specifice 

anotimpului toamna 

09.11-

13.11.2020 

„Vitamine, de la cine?” Fructeă 群iă legumeă deă toamn<ă

(caracteristicile fructelor, form<,ă culoare,ă

miros;ămodădeăîngrijire,ămodădeăp<strare,ă

mod de consum) 

16.11-

20.11.2020 

„Apa, picătura vieții” Circuitulăapeiăînănatur<,ăimportan郡aăapeiăînă

via郡aăoamenilor,ăaăplanteloră群ăaăanimalelor. 

23.11-

27.11.2020 

„Sănătate și mișcare” 

- evaluarea proiectului  

Sfaturiăpentruăunăstilădeăvia郡<ăs<n<tos,ăceă

vizeaz<ă anumiteă aspectă aleă toamnei:ă

mi群careaăînăaerăliber,ăconsumulădeăfructeă群iă

legume, purtarea unor haine adecvate 

vremii.    
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Argument:   

 Anotimpul toamna, prin schimb<rile variate şi ritmice ale 

naturii, cât şi prin bog<ţia de elemente specifice activit<ţii umane, 

asigur< cadrul propice de stimulare a curiozit<ţii copiilor, de 

incitare la explorare şi exersare. 

         Încerc<m, astfel, în cadrul acestui proiect s<  r<spundem 

interesului deosebit manifestat de pre群colari 群i nevoii de 

Domeniile de dezvoltare Dimensiuni ale dezvoltării Comportamente vizate 

I.ă Dezvoltareaă fizic<,ă

s<n<tateă群iăigien<ăpersonal< 

-Motricitateă grosier<ă 群iă

motricitateăfin<ăînăcontextădeă

via郡<ăfamuliare 

-Conduit<ă senzorio-motorie, 

pentruăorientareaămi群c<rii 

 

*coordonareaă mu群chiloră înă

desf<群urareaă unoră activit<郡iă

diversificate,ăspecificeăvârsteiă

copiilor; 

*utilizareaă simţuriloră (v<zul,ă

auzul,ă simţulă tactil,ă mirosulă

etc.)ă înă interacţiuneaă cuă

mediul apropiat; 

II. Dezvoltarea socio- 

emo郡ional< 

-Interac郡iuniă cuă adul郡iiă 群iă cuă

copiiiădeăvârsteăapropiate 

*manifestareaă încrederiiă înă

adul郡iiă cunoscu郡i,ă prină

exersareaă interac郡iuniiă cuă

ace群tia; 

III.ă Capact<郡iă 群iă atitudiniă deă

înv<郡are 

 

-Curiozitate,ă interesă 群iă

initiativeăînăînv<郡are 

*manifestareaă curiozit<郡iiă şiă

interesului pentru 

experimentareaă 群iă înv<ţareaă

de lucruri noi; 

IV. Dezvoltarea limbajului, a 

comunic<riiă 群iă premiseleă

citiriiă群iăăscrierii 

-Mesajeă oraleă înă contextă deă

comunicare cunoscute 

*exersareaăascult<riiăactiveăaă

unuiămesajăpentruăîn郡elegereaă

群iăreceptareaăluiă(comunicareă

receptiv<); 

V.ă Dezvoltareaă cognitiveă 群iă

cunoa群tereaălumii. 

-Rela郡ii,ă opera郡iiă 群iă deduc郡iiă

logiceăînămediulăapropiat 

*identificarea elementelor 

caracterisice ale unor 

fenomene/relaţiiă dină mediulă

apropiat. 
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cuno群tere, ajutându-i s< în郡eleag<: schimb<rile din natur< în anotimpul toamna, importan郡a 

legumelor 群i fructelor în alimenta郡ie, modul în care se consum< 群i se p<streaz< 群i cât de necesar 

este, atât pentru oameni, cât 群i pentru vie郡uitoare s<-群i fac< provizii pentru iarn<. 

 

Scop: 

• Utilizarea unor cuno群tin郡e 群i deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de 

probleme 群i cunoa群terea mediului apropiat; 

• Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute; 

• Utilizarea motricit<郡ii grosiere 群i a motricit<郡ii fine în contexte de viaţ< familiare. 

 

Inventar de probleme: 

Ce 群tim? Ce nu 群tim 群i rem să aflăm? Cum putem afla? 

-este toamn<; 

-toamna cad frunzele; 

-vremea se r<ceşte; 

-plou< des; 

-toamna se coc multe 

fructe  (mere, pere, prune, 

struguri, nuci etc) şi multe 

legume (ardei, morcovi, 

varz<, etc); 

 

-ce este toamna? 

-de unde şi de ce cad frunzele? 

-de ce plou< şi de unde vine 

ploaia? 

de ce pleac< p<s<rile c<l<toare 

? 

-cum ne îmbr<c<m? 

-de ce trebuie s< ne hr<nim 

s<n<tos? 

-de ce trebuie s< sp<lam 

fructele şi legumele înainte de 

a le consuma? 

-jocuri; 

-experimente; 

-lecturiădup<ăimaginii; 

-convorbiri. 

 

 

Resurse materiale aflate în centrele de interes: 

Bibliotecă 訓tiință Construcții 

-c<rţi şi imagini cu anotimpul 

toamna; 

-coli de scris; 

-albume; 

-plan群e. 

 

-imagini cu anotimpul 

toamna; 

-jetoane; 

-culori; 

-fi群e de lucru; 

-enciclopedii; 

-beţe / Frunze; 

-cuburi lemn; 

-lego; 

-piese magnetice. 
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-atlas; 

-puzzle; 

-calculator. 

Joc de rol Nisip 群i apă Artă 

-fructe, legume, frunze, 

crengi de copaci etc. 

(naturale); 

-unelte agricole de juc<rie; 

-l<diţe, vesel<, cântar, pungi 

de hârtie. 

 

 -cutie din lemn cu nisip; 

 -diverse forme. 

 

-culori; 

-acuarele; 

-plastilina; 

-imagini cu fructe/legume; 

-fi群e de lucru; 

-mulaje din Ipsos. 

 

Resurse umane: pre群colari,ăp<rin郡i,ăbunici,ăeducatoare. 

Metode 群i procedee: observa郡ia, conversa郡ia, conversa郡ia euristic<, înv<郡area prin descoperire, 

explica郡ia, problematizarea, brainstorming-ul, cubul, memorizarea. 

Evaluarea proiectului: 

• Organizareaădeăexpozi郡iiăcuălucr<rileăcopiilor; 

• Portofoliile copiilor, fotografii; 

• Fi群eădeăevaluare. 
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Din grădiniță adunate...  
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