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Parte din cultura  

organizațională a Grădiniței cu Program 

Prelungit Nr.14 Târgoviște, revista Casa Copilăriei  

reunește în paginile sale și în acest an exemple de bune practici, proiecte  

educaționale, parteneriate și activități extracurriculare, implementate la nivelul unității. 

Paginile care se dezvăluie acum în faţa dumneavoastră alcătuiesc o revistă prin care ne dorim 

să formăm un curent de informare şi mediatizare a activităţilor desfăşurate în grădinița noastră. 

În fiecare număr încercăm să aducem ceva nou, astfel încât să ne cunoaștem mai bine. 

Deşi suntem conştienţi că nu am reuşit să cuprindem în câteva pagini toată 

activitatea grădiniței noastre, suntem convinşi că revista ne reprezintă! 

Vă invităm şi pe dumneavoastră, cititorii revistei, să fiţi 

tovarăşii noştri în această minunată călătorie! 

Vă dorim lectură plăcută! 

 

 

 

 

Director, 

Prof. Drd. Stan Ana-Maria 
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Târgul de Paște – O inițiativă pentru promovarea antreprenoriatului și a 

stării de bine în grădinița de copii 
 

 

Director, 

Prof. Drd. Stan Ana-Maria 

 

“Educația trebuie să fie astăzi despre a învăța să prosperi într-o lume care se 

transformă” 

(Peterson Hannon) 

 

Antreprenoriatul în educație este la fel de mult despre schimbarea și învățarea pe care 

antreprenorul le experimentează prin interacțiunea cu mediul ca și despre schimbarea și crearea 

valorii pe care antreprenorul le provoacă prin acțiunile sale. Învățarea și crearea de valoare sunt 

astfel văzute ca două aspecte principale ale antreprenoriatului. Încurajarea copiilor pentru a 

încerca să creeze valoare părților interesate, din exterior, va duce apoi la dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale. 

Activităţile antreprenoriale și alfabetizarea privind educația financiară se  realizează la 

vârsta preşcolară prin participarea copiilor la activităţi specifice de educaţie prin experimentare, 

prin jocuri, exerciţii, discuţii libere, prin mici responsabilizări. 

Prin  activitățile  de educație  antreprenorială copiii sunt  îndrumaṭi pentru a descoperi și 

a învăța să recicleze materialele de care nu mai au nevoie dându-le o întrebuințare nouă, 

combinându-le pentru a obține, prin diferite tehnnici, (modelaj, pictură, decupare, împletire,  

șnuruire,  îndoire,  aplatizare,  

lipire  etc)  obiecte interesante. 

Acestea pot fi utilizate în 

grădiniță, la activități sau pot fi 

vândute pentru a  obține un 

profit. 

În acest context, 

Grădinița cu Program Prelungit 

Nr. 14 Târgoviște a organizat în 

luna aprilie 2022 Târgul de 
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Paște, o activitate care a avut drept obiective: îmbunătățirea parteneriatului cu familia și 

comunitatea locală şi, bineînţeles, dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale copiilor. 

Prin acest proiect copiii sunt încurajaţi să participe în mod eficient la activitățile de echipă, 

să își pună ideile în practică prin creativitate, inovare dar și prin asumare de riscuri. Ei vor reuși 

să descopere noțiuni despre managementul resurselor personale, inițierea şi derularea unei 

afaceri, risc, reușită și etică. 

Astfel, conectarea activităților de învățare cu evenimente outdoor, conectarea diferitelor 

teme, amestecul copiilor de vârste diferite, mixarea activităților curriculare și extracurriculare, 

sunt în măsură să îmbunătățească procesul de predare-învățare antreprenorială, dar și starea de 

bine a copiilor și a cadrelor didactice. 

O atmosferă vibrantă și plină de culoare, tarabe frumos decorate, zeci de produse, aşezate 

care mai de care mai 

ingenios, priviri admirative   

şi pofticioase, muzică, 

zâmbete, forfotă, bucurie, 

sunt doar câteva dintre 

aspectele care au caracterizat 

evenimentul organizat de 

grădinița noastră, care a adus 

împreună preșcolari, părinți, 

bunici, cadre didactice, 

parteneri din școlile din vecinătate și reprezentanți ai comunității locale.  

Succesul începe din grădiniță. Predarea antreprenorialului schimbă mentalități, schimbă 

vieți, schimbă lumea. Educația trebuie să echipeze copiii cu ochi de inovator și curaj de fondator 

– competențe care duc la excelență într-o economie inovatoare. Și, cum economiștii 

previzionează că meseriile de mâine nu există astăzi, competențele viitorului sunt competențele 

vieții. 

 

Bibliografie: 

1. Fullan, Michael, Scott, Geoff, 2014. Education PLUS, Published by: Collaborative 

Impact SPC, Seattle, Washington; 

2. Hannon, V., Peterson A. (2017). Thrive. Schools reinvented for the real challenges we 

face. London: Innovation Unit Press. 
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Siguranța pe înțelesul copiilor 

 

Prof. înv. preșcolar Nițoi Beatrice – Andreea  

 

 Pentru că siguranța este întotdeauna pe primul loc, indiferent de vârstă, copiii Grădiniței 

cu Program Prelungit Nr. 14 Târgoviște au avut parte și în acest an școlar de câteva exerciții 

pentru situații de urgență (cutremur de pământ urmat de incendiu). Cu sprijinul Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Târgoviște, cei mici au făcut cunoștință cu situații mai puțin 

plăcute în viață, dar totuși existente.  

Un cutremur sau un incendiu sunt evenimente pe care nu ne dorim să le trăim, dar 

cunoștințele de bază ne pot salva viața într-o astfel de situație. Informațiile au fost adaptate 

nivelului de vârstă al preșcolarilor, astfel, jucându-se de-a pompierii, și-au însușit cunoștințe 

extrem de importante și folositoare pe tot parcursul vieții.  

Activitatea a debutat prin prezentarea copiilor a câtorva imagini și PPT-uri cu situații de 

cutremur urmat de incendiu. Din partea S.V.S.U. Târgoviște, domnul Inspector Protecție Civilă, 

Dincă Gheorghe, a mers pe la fiecare grupă de preșcolari pentru a le explica pașii esențiali de 

urmat în cazul acestor situații: în cazul unui cutremur este important să ne păstrăm calmul. Dacă 

suntem într-o clădire, nu trebuie să ieșim sau să fugim pe scări și nici să folosim liftul. Ne 

adăpostim sub tocul ușii sau adoptăm poziția „ghemuit”, acoperit și susținut de un obiect solid 

(o masă).  

Imediat după prezentarea acestor informații, la pornirea alarmei, s-a realizat evacuarea 

preșcolarilor și a cadrelor didactice conform indicațiilor oferite. Preșcolarii au părăsit organizat 

sălile de grupă, și-au așteptat rândul pentru a coborî scările și s-au îndreptat cu educatoarele către 

locul din curtea grădiniței stabilit și știut dinainte.  
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Activitatea a avut un impact pozitiv asupra copiilor din grădinița noastră, deoarece este 

necesar să cunoască aceste informații de bază de la vârste mici, pentru a putea acționa sigur și 

corect într-o situație mai puțin plăcută si, cel mai important, pentru a nu lăsa panica să pună 

stăpânire pe ei. 

 

 

Bibliografie:  

1. https://nutremurlacutremur.ro/ 

 

 

https://nutremurlacutremur.ro/
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Și cei mici fac fapte mari 

 

Prof. înv. preșcolar Anghelache-Voica Georgiana Livia 

 

În perioada 01 aprilie - 31 

mai 2022, Grădinița noastră a 

desfășurat un proiect de parteneriat 

educațional în parteneriat cu 

Organizația ECOTIC BAT, „Și cei 

mici fac fapte mari”, campanie de 

colectare de deșuri de baterii și acumulatori portabili în recipientele puse la dispozitie de catre 

ECOTIC BAT. 

ECOTIC BAT  este o organizație înființată în 2011 în scopul gestionării 

responsabilităților în numele producătorilor de baterii și acumulatori și de a organiza separat și 

eficient o componentă complementară activității de bază a ECOTIC: colectarea și reciclarea 

deșeurilor de baterii și acumulatori portabili și industriali.    

În plus, ECOTIC BAT dezvoltă parteneriate eficiente și benefice cu operatori și autorități 

pentru tratarea, reciclarea și eliminarea prietenoasă cu mediul a acestui tip de deșeu. 

Numai prin campania „Și cei mici fac fapte mari”, peste 30.000 de preșcolari și școlari  

din toată țara au fost implicați în acțiuni de eco-educație și responsabilizare. 

Cadrele didactice din grădinită au organizat lecții de 

eco-educație cu copiii în baza materialelor transmise de catre 

ECOTIC BAT. Aceștia au învățat despre poluare și cum putem 

schimba acest lucru prin micile noastre fapte.  

Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător 

cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea 

vieții sau funcția naturală a ecosistemelor ( organismelor vii și 

mediul în care trăiesc), inclusiv schimbări ireversabile precum 

efectul de seră și diminuarea stratului de ozon.  

Să nu uităm că strada, orașul, țara noastră și – prin extensie – întreaga planetă sunt extensii 

a lui ACASĂ. Nu e suficient să ne ținem casa curată. E important să ne gândim și mai departe și 

să nu trimitem deșeurile pe care le generăm înapoi în mediul înconjurător!  
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Putem face acest lucru colectând separat ceea ce generăm – hârtie, plastic, baterii, 

electrice vechi, sau adoptând comportamente responsabile și prietenoase cu mediul, precum 

mersul pe bicicletă.  

 

 

 

 

 

Despre DBA – deșeuri de baterii și acumulatori 

Deșeurile de baterii și acumulatori (DBA) conțin metale grele și substanțe chimice toxice, 

iar aruncarea lor în deșeurile menajere duce la contaminarea solului și a apei. Unele baterii 

precum Li-Ion prezintă riscuri de incendiu și, prin urmare, reprezintă un pericol pentru siguranța 

oamenilor. De aceea este foarte important ca bateriile să nu ajungă la coșul de gunoi, ci într-un 

punct de colectare.  
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Ca urmare a dezvoltării 

tehnologiei din ultimele decenii, 

bateriile de tip pastilă se regăsesc în 

viața noastră de zi cu zi, fiind 

prezente într-o varietate de 

echipamente medicale sau cărți cu 

sunete. Dimensiunea acestui tip de 

baterii, ce oscilează între 5 și 25 cm, 

le face extrem de periculoase pentru copii, existând riscul ca aceștia să le înghită în cazul în care 

sunt lăsate la îndemâna lor sau când compartimentul dedicat bateriilor nu este securizat.  

Indigestia bateriilor tip pastilă poate cauza răni grave la nivelul căilor respiratorii, motiv 

pentru care este extrem de important ca părinții să solicite asistență 

medicală urgentă.  

Astfel, cu aceste informații acumulate, preșcolarii au 

colectat baterii și acumulatori în cutiuțele speciale oferite de 

ECOTIC BAT, și au învâțat despre poluare, colectare diferențiată 

și protejarea mediului înconjurător.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1. http://www.ecotic.ro/ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=tVw3QkGMLXk&ab_channel=OrganizatiaECOTIC  

3. https://web.facebook.com/organizatiaecotic 

 

http://www.ecotic.ro/?fbclid=IwAR3TcZv-y45ofjHlYzz8UE1ZVzLGBsa0VQWn0Tj11o8pQdd_RYBAkOtF8IY
https://www.youtube.com/watch?v=tVw3QkGMLXk&ab_channel=OrganizatiaECOTIC
https://web.facebook.com/organizatiaecotic
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Familia, grădinița și comunitatea – parteneri în educație 
 

Prof. înv. preșcolar Ștefan Mihaela Alina 

Prof. înv. preșcolar Dan Florentina                                                                                        

 

Dezvοltɑreɑ șі eduϲɑreɑ ϲοріluluі în fɑmіlіe 

Statutul familiei ca prim educator al copilului reprezintă un factor important în stabilirea 

parteneriatului între grădiniţă şi familie. Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, 

reprezintă mediul socio-cultural în care copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte 

important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei familii şi valorificarea acesteia în 

spaţiul în care copilul se află separat de părinţii săi. 

Eforturile depuse de părinţi şi educatori trebuie să se bazeze pe un schimb bogat de 

informaţii, de experienţe şi pe colaborare în asigurarea celor mai bune condiţii de creştere şi 

dezvoltare ale copiilor. 

Părinţii au nevoie să regăsească un sprijin în grădiniţă, să se simtă responsabili şi 

responsabilizaţi pentru a colabora cu educatoarea şi a participa la orice activităţi realizate 

împreună cu şi pentru copii. Părinţii au nevoie să cunoască cine şi cum îi poate sprijini în 

eforturile sale de îngrijire, creştere şi educare a copilului. 

Relaţia grădiniţă–familie nu se poate constitui fără asigurarea unei condiţii de bază, 

fundamentală: cunoaşterea familiei de către educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei 

educativ. Educatoarea trebuie să cunoască mai multe aspecte ale vieţii de familie, deoarece 

acestea o ajută în cunoaşterea şi înţelegerea copiilor cu vârste cuprinse între 3–6/7 ani.  

În privinţa aceasta, familia – este o sursă principală de informaţii privind relaţiile 

interpersonale dintre membrii acesteia, aşteptările privind educaţia copilului, stilul educaţional, 

autoritatea părinţilor şi metodele educative folosite, valorile promovate, climatul educaţional, 

responsabilităţile pe care copilul le îndeplineşte etc. 

 Рărіnţіі reрrezіntă, іndіsϲutɑbіl, ϲeі mɑі рuternіϲі şі іmрοrtɑnţі eduϲɑtοrі deοɑreϲe 

іnfluenţeɑză ϲοріlul de lɑ vârstɑ ϲeɑ mɑі frɑgedă. Un ϲοріl nu рοɑte suрrɑvіeţuі neɑjutɑt, ϲel 

рuţіn рe рɑrϲursul рrіmіlοr рɑtru sɑu ϲіnϲі ɑnі de vіɑţă, ϲând trebuіe să-і fіe sɑtіsfăϲute nevοіle 

fundɑmentɑle: іubіre, vοrbіre şі ɑsϲultɑre, jοϲ, ϲreɑreɑ uneі іmɑgіnі desрre lume, sentіmentul 

ɑрɑrtenenţeі lɑ ο fɑmіlіe, înϲerϲɑreɑ рuterіі, mіşϲɑre, hrănіre ϲοresрunzătοɑre, nevοі ɑ ϲărοr 

îmрlіnіre nu se рοɑte reɑlіzɑ deϲât într-un sрɑţіu ϲοmun – nu dοɑr sрɑţіu fіzіϲ – unde eі să se 

ϲunοɑsϲă, să ϲοmunіϲe, să se іnterіnfluenţeze.  
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Rolul grădiniței în comunitate 

Grădinița este рerіοɑdɑ fοrmărіі іnіţіɑle ɑ рersοnɑlіtăţіі, рerіοɑdɑ ɑрɑrіţіeі рrіmelοr 

relɑţіі şі ɑtіtudіnі ϲe ϲοnstіtuіe un nіvel suрerіοr de οrgɑnіzɑre ɑ vіeţіі рsіhіϲe ɑ ϲοріluluі. În 

lοϲul deрendenţeі ϲοріluluі de іmрresііle externe, în lοϲul іnstɑbіlіtăţіі şі fluϲtuɑţіeі emοţіοnɑle, 

în grădiniță vοm întâlnі detɑşɑreɑ, desрrіndereɑ ϲοріluluі de ϲâmрul рerϲeрtіv, ο mɑі mɑre 

οrgɑnіzɑre şі stɑbіlіzɑre ɑ ϲοmрοrtɑmentelοr, fɑрt рοsіbіl dɑtοrіtă mοdіfіϲărіlοr esenţіɑle ϲɑre 

se рrοduϲ în struϲturɑ ɑϲtіvіtăţіі рsіhіϲe.  

În fiecare zi copiii învaţă despre oameni şi locuri din comunitatea lor atunci când îşi 

însoţesc educatoarele sau părinţii în plimbări şi vizite, dar şi în cadrul activităţilor desfăşurate în 

grădiniţă. 

Grădiniţa, prin implementarea proiectelor, caută soluţii prin care să fie utilă societăţii, dar şi 

privită pe măsura investiţiilor şi speranţelor. 

Parteneriatele organizate de grădiniţe pot conduce la: 

• formarea unei reţele de sprijin comunitar, complementar grădiniţei, pentru realizarea unor 

obiective; 

• cunoaşterea specificului cultural, a valorilor mediului comunitar; 

• antrenarea membrilor comunităţii în luarea unor decizii privitoare la dezvoltarea 

grădiniţei; 

• oferirea unui suport material şi cultural copiilor din grădiniţă;  

• invitarea membrilor comunităţii la momentele festive sau la evenimentele importante ale 

grădiniţei; 

• participarea copiilor din grădiniţă la unele manifestări festive organizate de comunitate; 

•  stimularea continuă a învăţării şi introducerea copilului în ambianţa şcolii prin formarea 

reprezentărilor despre şcoală. 

Marea provocare pentru educatorul de azi o reprezintă propunerea şi derularea unor 

activităţi în parteneriat, care necesită creativitate şi imaginaţie în iniţiere, dinamism în organizare 

şi desfăşurare, toleranţă şi flexibilitate în luarea deciziilor şi responsabilitate în evaluare. 

Pentru a desfăşura un proiect de succes, în parteneriat cu actorii comunitari, trebuie să 

cunoaştem arta de a şti să răspundem, în egală măsură, nevoilor comunităţii. 

Comunitatea - un partener real în cadrul parteneriatelor educaționale 

În mod firesc, părinţii sunt primii educatori ai copilului. Vine apoi rândul profesioniştilor 

din grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un 

curriculum specific vârstei acestora. Dar educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membri ai unei 
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comunităţi, este responsabilitatea întregii comunităţi. Ea este leagănul creşterii şi devenirii 

copiilor ca viitori adulţi responsabili de menirea lor în folosul întregii comunităţi. 

Comunitatea de oameni care trăiesc şi învaţă împreună constituie contextul primordial în 

care se desfăşoară educaţia şi are la bază următoarele caracteristici: 

• Ca fiinţe sociale, oamenii au, din cele mai vechi timpuri, tendinţa firească de a se organiza 

în comunităţi guvernate de o serie de norme formale şi informale care asigură 

funcţionarea şi progresul comunităţii; 

• În cadrul comunităţii, în diversele domenii de manifestare, fiecare persoană are drepturi 

şi responsabilităţi. Astfel, asigurarea accesului egal la educaţie este dreptul fiecărui 

membru al comunităţii, dar şi responsabilitatea întregii comunităţi. Sistemul de educaţie 

devine astfel parte integrantă în viaţa comunităţii, cu toate cerinţele ce decurg pentru buna 

lui funcţionare; 

• Comunitatea care plasează educaţia printre priorităţile sale este o comunitate care 

acţionează conştient în folosul tuturor membrilor săi. Este bine ştiut faptul că, pe termen 

lung, investiţia în educaţie este cea mai valoroasă pentru societate; 

• În cadrul unei comunităţi, grădiniţa şi şcoala sunt instituţii care asigură educaţia copiilor 

dar sprijină, în acelaşi timp preocuparea şi nevoia adulţilor pentru perfecţionare continuă 

şi învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

Grădiniţa reprezintă un sprijin pentru comunitate şi nu doar un loc în care copiii îşi însuşesc 

cunoştinţe. Din acest motiv, parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială şi necesară 

în organizarea grădiniţei şi a grupei de preşcolari. Atunci când membrii comunităţii sunt implicaţi 

în activităţi ale grădiniţei precum concertele, serbările, spectacolele desfăşurate de copii atât în 

grădiniţă, cât şi în afara ei, sau atunci când copiii participă la activităţi de ecologizare a 

împrejurimilor sau fac vizite pentru a cunoaşte specificul local, toţi cei implicaţi trăiesc 

experienţe valoroase de învăţare în situaţii noi. 

Implicarea părinţilor în cadrul parteneriatului grădiniţă - familie 

Participarea părinţilor, implicarea lor în procesul educaţional, prezenţa lor efectivă în 

cadrul activităţilor desfăşurate la grupă, toate acestea presupun o comunicarea eficientă între 

cadrul didactic şi părinte. Educatoarea poate implica părinţii în luarea deciziilor prin diverse 

modalităţi formale, mai ales a părinţilor ce fac parte din Consiliul de administraţie al grădiniţei.  

Modalitatea prin care educatoarea informează părintele despre noutăţile apărute la nivel 

de grădiniţă se referă în mod concret la implicarea părinţilor în cadrul parteneriatului educaţional. 
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Educatoarea îşi planifică activităţile pe care le desfăşoară în cadrul parteneriatului 

educaţional în funcţie de anumite criterii: timp, spaţiu, resurse umane-materiale, posibilităţi. 

 

Toate activităţile desfăşurate în cadrul parteneriatului educaţional grădiniţă-familie sunt 

deosebit de importante în educarea şi dezvoltarea preşcolarilor. Implicarea părinţilor în 

parteneriatul educaţional este benefică atât pentru copil cât şi pentru părinte. Este benefică pentru 

copil deoarece acesta îşi dezvoltă anumite abilităţi, priceperi, deprinderi fiind susţinut în totalitate 

de părinte, pe de altă parte este benefică pentru părinte deoarece prin antrenarea lor aceştia se 

simt puşi în valoare, talentele şi cunoştinţele lor fiind fructificate, iar munca 

educatorului/educatoarei este diminuată. 

Părintele îşi poate urmări copilul în variate situaţii de interacţiune zilnică, dar mai ales au 

posibilitatea să cunoască mai bine dificultăţile de integrare a acestuia în colectivul grupei sau în 

programul grădiniţei. 

Duрă fɑmіlіe, grădіnіţɑ și școala ϲοnstіtuіe рrіmɑ exрerіenţă de vіɑţă ɑ ϲοріluluі în 

sοϲіetɑte. Αϲeste іnstіtuţіi îl ɑşɑză  într-un ϲɑdru nοu рrіn dіmensіunіle şі ϲοnţіnutul său. Αіϲі 

ϲοріlul іɑ ϲunοştіnţă ϲu ɑϲtіvіtăţі şі οbіeϲte ϲɑre-і stіmuleɑză gustul рentru іnvestіgɑţіe şі 

ɑϲţіune, îl рrοvοɑϲă să se exрrіme şі îі рrοрune, іnϲіріent, ɑngɑjɑreɑ în relɑţііle sοϲіɑle de gruр. 

Αdɑрtându-şі metοdele lɑ fοrmele рɑrtіϲulɑre ɑle vіeţіі mentɑle ɑle ϲοріluluі, învățământul 

înϲeɑrϲă să răsрundă sрeϲіfіϲuluі ɑϲtіvіtăţіі fіeϲăreі vârste şі să іdentіfіϲe mіjlοɑϲele şі 

ɑϲtіvіtăţіle neϲesɑre рentru ο dezvοltɑre ϲοmрlexă ɑ fοrţelοr іnfɑntіle în vedereɑ mɑturіzărіі lοr. 
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De la grădiniţă la şcoală – Parteneriat educațional 

 

    Prof. înv. preșcolar Stan Florina 

 

Argument: 

Parteneriatul între şcoală şi grădiniţă are în vedere o mai bună cunoaştere a oportunităţilor 

oferite de Şcoala Gimnazială „Matei Basarab”, Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” si 

Şcoala Gimnazială „Prof. Paul Banică”. 

 Prin activităţile comune între preşcolari şi elevii de clasa a IV-a putem să facilităm 

cunoaşterea reciprocă a elevilor și a preșcolarilor noştri, putem să adaptăm cerinţele activităţilor 

desfăşurate la particularităţile de vârstă ale copiilor. Activităţile comune, conduc la o mai bună 

comunicare şi la orientarea viitorilor şcolari către şcoala noastră. 

Pregătirea copilului pentru şcoală este considerată tot mai mult „funcţia majoră”, 

obiectivul final al activităţilor instructiv-educative din grădiniţă. Un rol important în pregătirea  

copilului pentru şcoală revine atingerii obiectivelor ce vizează comportamente psiho-sociale ale  

personalitatii copilului care contribuie la integrarea şi adaptarea copilului la viaţa şcolară.  

 Acest proiect a luat naştere dintr-o serie de neajunsuri întâmpinate, cum ar fi: relaţia 

sporadică dintre şcoală şi grădiniţă, dezorientarea părinţilor în ceea ce priveşte cerinţele şcolii, 

cunoaşterea insuficientă a prevederilor celor două programe. 

 Prin activităţile acestui parteneriat încercăm să dezvăluim copiilor frumuseţea vieţii de  

şcolar, prin implicarea în activităţi comune plăcute, să găsim cele mai eficiente căi pentru a  

asigura adaptarea preşcolarilor la viaţa şcolară.   

Grupul ţintă: preşcolarii grupelor mari din Grădiniţa cu program prelungit Nr. 14 

Târgovişte, elevii claselor a IV-a din Şcoala Gimnazială „Matei Basarab”, Şcoala Gimnazială 

„Tudor Vladimirescu” si Şcoala Gimnazială „Prof.Paul Banică”. 

Beneficiari direcţi şi indirecţi: 

• preşcolari 

• elevi 

• educatoare 

• prof. înv. primar 

• şcoală 

• părinţi, bunici 

• comunitate 

Durata: un an şcolar: 2021-2022 
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Locul desfăşurării: 

• Scoala Gimnazială “Matei Basarab” din Târgoviște  

• Scoala Gimnazială „Prof. Paul Bănică” 

• Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” 

• Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 14 Târgovişte  

Obiective specifice proiectului: 

• Formarea unor reprezentări corecte despre şcoală şi activitatea de tip şcolar; 

• Pregătirea psihologică a copilului şi trezirea interesului de a deveni şcolar; 

• Eficientizarea relaţiei grădiniţă-şcoală-familie; 

• Consolidarea deprinderilor şi priceperilor de exprimare corectă; 

• Formarea unei conduite civilizate; 

• Însuşirea de noi deprinderi prin activităţi comune preşcolari – şcolari. 

Rezultate aşteptate: 

• Schimb de experienţă eficient în ceea ce priveşte specificul muncii din şcoală şi grădiniţă; 

• Schimb de lucrări, mareriale, filmulețe, etc; 

• Stabilirea unor relaţii de prietenie între preşcolari şi şcolari; 

• Formarea de abilităţi de comunicare; 

• Promovarea, în comunitate, a unei imagini pozitive a celor două instituţii implicate; 

• Expoziţie cu materialele realizate. Panou tematic. Album foto; 

• Postarea pe site-ul şcolii; 

• Produse ale activităţilor comune ale preşcolarilor şi şcolarilor. 

Monitorizarea şi evaluarea proiectului: 

 Cadrele didactice vor realiza un portofoliu care să cuprindă fişe de evaluare pentru fiecare 

activitate. Se va urmări: 

• desfăşurarea activităţilor cuprinse în proiect; 

• modul în care sunt îndeplinite responsabilităţile şi în care reacţionează participanţii la 

proiect; 

• modul în care sunt folosite resursele umane; 

• impactul implementării proiectului asupra grupului ţintă şi asupra celor două instituţii  

(anticiparea schimbărilor produse ca urmare a derulării proiectului). 

Evaluarea va fi: 

• curentă (la sfârşitul fiecărei activităţi); 

• finală (la sfârşitul proiectului). 
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Materiale/ instrumente de evaluare: 

• chestionare; 

• portofolii/proiecte; 

• produse ale activităţii elevilor; 

• jurnal de reflecţii; 

• fişe de autoevaluare; 

• rapoarte de lucru. 

Acţiuni propuse: 

1. Lansarea proiectului „De la grădiniţă la şcoală” 

2. Îl aşteptăm împreună pe Moş Crăciun  

3. Ora de curs: Ce înseamnă să fii elev?  

4. Mărţişoare, mărţişoare  

5. Activitate ecologică:  „Sădim împreună copacul prieteniei” 

6. Evaluarea proiectului  

 Diseminare şi finalizare: 

▪ Seminar comun cu invitaţi din toate unităţile şcolare interesate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participarea școlarilor la Târgul de Paște defășurat în curtea  

Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 14 Târgoviște 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În vizită cu preșcolarii la Școala Gimnazială „Prof. Paul Bănică” , Târgoviște 
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Potențialul realității virtuale / lumilor virtuale în grădiniță 

  

                                                   Prof. înv. preșcolar Torcică Gheorghița  

                                                   Prof. înv. preșcolar Heașcă Corina 

 

Preșcolarii experimentează procesul de învățare în timp ce se află într-o lume virtuală 

incredibil de reală pe care o pot explora. 

Realitatea virtuală utilizată în context educațional ajută preșcolarii să dezvolte diferite 

perspective asupra mediului înconjurător. Realitatea virtuală stimulează imaginația, încurajează 

creativitatea și gândirea critică a copiilor, le permite să călătorească în timp și spațiu și să se 

bucure de experiențe inimaginabile. Preșcolarii se pot implica mai mult în actul educațional 
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găsind inspirația în peisaje din 

întreaga lume. În urma expunerii la 

conținut 3D, aceștia vor înțelege 

mai bine noțiunile teoretice din 

cadrul activităților studiate: 

(zborul cu balonul, lumea 

înconjurătoare, vizită în aeroport, 

corpul uman, limbi străine, 

muzică, activități artistico-plastice). 

Explorarea în detaliu a unei clădiri noi într-un mediu 3D sau reconstrucția și vizitarea 

unor orașe istorice reprezintă exemple de experiențe ale realității virtuale. 

Excursii virtuale în natură - Aplicații precum Google Expeditions permit copiilor să 

călătorească prin timp și spațiu în diferite medii virtuale. 

Învățarea bazată pe jocuri - Second Life și Minecraft sunt jocuri în care acțiunea are loc 

în realități virtuale, dar care nu oferă o experiență imersivă completă, cu toate că sunt interactive, 

credibile și explorabile. Cele mai importante aspecte pe care aceste tipuri de jocuri ni le pun la 

dispoziție sunt oportunitățile de colaborare cu alte persoane, dar și de a împărtăși o experiență 

comună în timp real. De asemenea, învățarea bazată pe jocuri stimulează dorința de implicare a 

copiilor, motivația acestora crește, iar actul învățării are loc la niveluri superioare. 
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Învățarea limbilor străine - Simulările VR sunt folosite de către un număr mare de 

aplicații care permit învățare limbilor străine. Unimersiv este un exemplu de mediu virtual 

permițând cursanților să ia legătura cu copiii din întreaga lume și să comunice în timp ce se joacă 

jocuri într-un univers virtual.  

Testarea cunoștințele și abilităților practice folosind simulările virtuale - Călătoria în 

spațiu, aterizarea unui avion de tipul JumboJet sau parașutarea dintr-un avion sunt exemple de 

situații de învățare în care realitatea virtuală permite copiilor să trăiască diferite experiențe 

verosimile, dar și să-și testeze abilitățile practice în scenarii realistice care în viața reală ar 

prezenta niște riscuri. 

Web-ul ne oferă diferite modalități de accesare a realității exterioare prin intermediul 

rețelelor de socializare (căutarea de informații, cumpărături online, schimb de idei și experiențe 

etc). 

Concluzii 

Tehnologiile virtuale pot înlocui diverse resurse de învățare care prezintă o caracteristică 

greoaie, spre exemplu: manuale, auxiliare didactice, notițe vizuale, prezentări tehnice. Conținutul 

unei aplicații virtuale crește dorința unui copil de a învăța lucruri noi și mai multe, în mod 

sistematic și interactiv. 
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Medii virtuale în educația modernă – exemple de bune practici în 

învățământul preșcolar 

 

                                                   Prof. înv. preșcolar Torcică Gheorghița  

 

Internetul reprezintă un mare 

progres pentru societatea umană, 

schimbând modul în care ne comportăm, 

învățăm, lucrăm și interacționăm cu ceilalți. 

Însă, odată cu avansul tehnologic, tindem să 

petrecem din ce în ce mai mult timp în 

mediul online. 

În țara noastră, educația digitală este 

un subiect căruia nu i se acordă importanța cuvenită, nici din partea sistemului educațional și nici 

din partea părinților. Preșcolarii experimentează procesul de învățare în timp ce se află într-o 

lume virtuală incredibil de reală pe care o pot explora. 

Realitatea virtuală utilizată în context educațional ajută preșcolarii să dezvolte diferite 

perspective asupra mediului înconjurător. Realitatea virtuală stimulează imaginația, încurajează 

creativitatea și gândirea critică a preșcolarilor, le permite să călătorească în timp și spațiu și să se 

bucure de experiențe inimaginabile. Preșcolarii se pot implica mai mult în actul educațional 

găsind inspirația în peisaje din întreaga lume. În urma expunerii la conținut 3D, aceștia vor 

înțelege mai bine noțiunile teoretice din cadrul disciplinelor studiate: cunoașterea mediului 

(zborul cu balonul), științe (lumea înconjurătoare, corpul uman), limbi străine, muzică, activități 

artistico-plastice. 

Infomedia Pro – producător de softwere educațional pentru PC. Infomedia Pro se 

adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 ani și 14 ani. Toate produsele Infomedia Pro sunt 

elaborate în concordanță cu cele mai exigente standarde impuse de un colectiv de cadre didactice 

și care urmăresc întocmai programa școlară în vigoare. 

Relevanța – Soft-ul educațional este ușor de utilizat și răspunde problematicii invocate 

în raport cu nevoile, obiectivele și scopurile utilizatorului.  

Transparența/accesibilitatea 

Validitatea – Conținutul și metoda se sprijină reciproc – ceea ce facilitează procesul de 

predare-învățare. 
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Atractivitatea - Grafica atractivă, culorile calde și varietatea de activități contribuie la 

întărirea motivației pentru învățare a copilului. 

Flexibilitatea – Acest softwere poate fi folosit cu succes în diferite tipuri de activități 

specifice învățământului preșcolar: educarea limbajului, activități matematice (numărat, socotit). 

Caracterul deschis/generativ - Conținuturile suportului curricular sunt construite pe 

baza cunoștințelor anterioare. Softul educațional facilitează transferul a ceea ce s-a învățat în alte 

contexte și la sarcini mai generale.  

Listă activități:  

Poveste: Ce sunt banii? La ce folosesc? Ce poți face cu banii? 

 

Joc Să colorăm monede!  
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Joc Labirintul banilor – valoarea banilor 

 

Alte exemple de jocuri: 

Joc Mini QUIZ 

Joc Puzzle 

Joc Calculăm și înaintăm 

Joc Găsește monedele care se folosesc în România 

Jocul trocului 

Participarea - Suportul curricular încurajează copilul să facă alegeri, să participe la 

luarea deciziilor și să își asume responsabilitatea pentru învățare. 

             Conținuturile și activitățile suportului curricular încurajează copilul să integreze 

interesele, atitudinile, opiniile și experiențele sale în procesul învățării, astfel încât să poată 

conferi respectivelor activități un sens personal, ele să devină semnificative pentru el. 

Socializarea - Conținuturile și activitățile urmăresc să promoveze și să dezvolte la copii 

abilități sociale, cum sunt capacitatea de a coopera și de a lucra împreună cu ceilalți. 

Concluzii 

Secolul 21 este epoca tendințelor, a aplicațiilor mobile, a tehnologiilor și a digitalizării, 

aducând o schimbare majoră în educație. Utilizarea pe scară largă a internetului face ca părinții 

și copiii să aibă acces ușor la informații și cunoștințe într-un mod ușor și fără probleme. 

 

Bibliografie: 
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Importanța cărților în dezvoltarea copilului 
 

Prof. înv. preșcolar Tacu Maria Mirela 

 

Grădinița reprezintă locul unde copilul are, de cele 

mai multe ori, prima expriență cu cartea, cu limbajul scris. 

Vârsta preșcolară este perioada care se caracterizează 

printr-un remarcabil potențial creativ. Trezirea interesului 

copiilor pentru minunata lume a poveștilor, povestirilor, 

legendelor, basmelor și poeziilor, se realizează numai 

îndrumând-i pe aceștia să descopere universul mirific al 

cărților, ajutându-i să diferențieze răul de bine, să descopere necunoscutul, să aprecieze frumosul, 

să dezvolte un comportament pozitiv, încredere în forțele proprii și în cei din jur prin explorarea 

tărâmurilor fermecate din operele literare valoroase, ale literaturii pentru copii. 

Cărţile sunt unele dintre cele mai eficiente si recomandate metode de educare a copilului. 

Ele sunt cele care vorbesc cel mai bine pe limba lui şi care fac învăţatul şi educaţia amuzante şi 

interesante.  

O metodă distractivă prin care îi putem ajuta să se apropie de lumea cărților sunt cărţile 

speciale pentru colorat! Acestea îi provoacă pe copii să îşi folosească imaginaţia şi creativitatea 

pentru a da viaţă personajelor conturate atât de sec în câteva dungi negre. Prin activitatea de 

colorat cărţile vor deveni mijloace de joacă, vor fi răsfoite pentru frumuseţea imaginilor despre 

lucruri minunate. Acestea îi ajută pe micuți să işi dezvolte anumite abilități: atenția, grija, 

esteticul, bucuria jocului, bucuria realizării. Este important pentru cei mici să aibă atentia formată 

de la o vârstă fragedă. Din ele vor fi citite copiilor poezii, poveşti, basme. Copilul va îndrăgi 

cărţile pentru că-i vor rezolva curiozităţi şi-l vor amuza, îl vor capta cu faptele expuse. Crescând, 

va avea mai multe întrebări, va căuta răspunsuri, interesul cunoaşterii şi imaginaţia vor înregistra 

ritmuri galopante. Va observa că părinţii au tot felul de preocupări importante, iar el trebuie să 

înveţe să se descurce şi singur, pentru a pătrunde în captivanta lume a cărţilor! 

La vârsta preşcolară, copiii descoperă independenţa şi doresc să exploreze cam tot ce îi 

înconjoară. Ei vor să dobândească deja o uşoară autonomie în mişcări şi să deţină controlul asupra 

cât mai multor lucruri care îi vizează. 

  Folosirea literaturii în această perioadă este un mod fantastic de a-l ajuta pe copil să -şi 

descopere şi să-şi înţeleagă emoţiile, precum şi cum să le exprime într-un mod adecvat. De 
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asemenea, contribuie la consolidarea stimei de sine şi îi oferă încredere în forţele proprii pentru 

a reuşi în ceea ce îşi propune. Îl ajută să-şi stabilească obiective realiste şi să fie pozitiv în 

demersul lui de a le îndeplini.  

Cărţile care-l încurajează pe copil să se vadă ca persoană reală, nu imaginară, ajută la 

accentuarea şi dezvoltarea capacităților pe care micuţul le deţine deja, dar fără a fi încă exploatat. 

De exemplu, cărţile în care personajele fac curăţenie în camerele lor, îşi ajută părinţii la diverse 

treburi, dar şi cărti care combat discriminările şi pot servi ca punct de plecare într-o discuţie 

contra rasismului şi stereotipurilor etc.  

De asemenea, cărţile care pun accentul pe stima de sine sunt fantastice pentru copil. 

Acestea sunt cele care au ca personaj principal o personalitate puternică, întreprinzătoare, care 

găseşte rapid soluţii la orice, care nu se lasă păgubaş etc. Aceştia sunt eroi de poveste care îl pot 

ajuta pe copil să îşi dezvolte o personalitate puternică, cu o stimă sau respect de sine bine 

consolidat. Le oferă şi un sentiment de securitate.  

  Frica sau temerile sunt sentimente care-i încearcă şi acaparează pe copiii de vârstă 

preşcolară. Cărtile la această vârstă au rolul de a-i ajuta pe copii să se cunoască mai bine pe ei 

înşişi, să se descopere şi de a se identifica cu lumea înconjurătoare. Un mare avantaj al copiilor 

cărora li se citește este că au o mai mare expresivitate în limbaj și o coerență a ideilor: prin citit, 

copiii învață structura de baza a limbajului, început – cuprins – încheiere, ceea ce îi va ajuta pe 

viitor în construirea discursurilor, argumentărilor și a compunerilor școlare. Poate pare mult, am 

auzit mulți părinți care susțineau că un copil de grădiniță nu trebuie să fie „chinuit” să învețe să 

vorbească corect, să coloreze ținând cont de anumite contururi sau să identifice obiecte și 

proprietăți ale acestora..  

Orice carte citită copilului la vârsta preşcolară îi influenţează alegerile, concepţiile şi 

judecata de valoare aşa că trebuie acordată o importanţă deosebită fiecărui titlu pe care îl alegem 

în biblioteca micuţului . 
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Importanţa proiectului tematic în procesul de învăţare 

 

                                                                 Prof. înv. preșcolar Dinu Marinela 

              

„Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 

mari. Şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 

adapteze.” 

-Maria Montessori 

           

Introducerea proiectelor în curriculum nu reprezintă o idee nouă sau revoluţionară în 

domeniul educaţiei. În cursul deceniului trecut, practicile au evoluat totuşi spre o strategie de 

predare mai formalizată. Învăţarea prin metoda proiectului şi-a câştigat un loc mai sigur în 

practicile şcolare pe măsură ce experţii au început să documenteze ceea ce cadrele didactice au 

înţeles de mult timp: elevii devin mai implicaţi în procesul de învăţare atunci când au posibilitatea 

de a analiza, de a cerceta probleme complexe, provocatoare, uneori neplăcute, care se aseamănă 

cu cele din viaţa reală. 

Metoda proiectelor a fost iniţiată de John Dewey, care, la sfârşitul sec. al XIX lea, a 

elaborat o programă fundamentală bazată pe necesităţile şi posibilităţile copilului.        

Ideea învăţării bazate pe proiect a fost lansată de William H.Kilpatrick, prin lucrarea „The 

project method” (1918). Proiectul este o metodă interactivă de predare-învăţare, care presupune 

o micro-cercetare sau o investigare sistematică a unui subiect care prezintă interes pentru copii. 

Metoda proiect este fundamentată pe principiul învăţării prin acţiune practică, cu 

finalitate reală („learning by doing”), ceea ce îi conferă şi motivaţia necesară. Opusă instrucţiei 

verbaliste şi livreşti, învăţarea prin realizarea de proiecte reprezintă un mod mai cuprinzător de 

organizare a procesului de învăţământ prin care pot fi satisfăcute cerinţele unei educaţii 

pragmatice, în spiritul acţiunii şi independenţei în gândire. 

„A învăţa făcând” – devine din ce în ce mai mult unul dintre principiile de bază ale 

învăţământului contemporan. Aristotel spunea că „ceea ce urmează să facem după ce am învăţat, 

învăţăm numai făcând”. 

Metoda proiectelor este o strategie didactică bazată pe interese, necesitate şi posibilităţi 

de dezvoltare. Ea presupune lucrul în echipă, interacţiunea directă, dar şi brainstorming-ul, care 

devin mijloace de bază ale procesului educativ. Prin metoda proiectului se lasă elevului  mai 

multă libertate de exprimare şi acţiune şi se oferă ocazii reale de a lua decizii şi de a-şi asuma 

responsabilităţi. Toate acestea duc, implicit, la crearea unei motivaţii puternice şi la o implicare 
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deopotrivă efectivă şi afectivă a elevilor. Simplul fapt că sunt consultaţi în alegerea temelor şi se 

ţine cont de părerea lor îi face pe elevi să aibă mai multă încredere în forţele proprii. 

O temă este o idee, dar şi o posibilitate de a-i ajuta pe elevi să înveţe prin acţiune practică, 

cu finalitate reală, în care ei îmbină acţiunile de culegere a informaţiilor cu cele de participare la 

o alta, concretă, aplicativă pe o temă. 

Elaborarea proiectelor tematice ne impune o largă varietate a surselor de informare, dar 

şi un dialog cu elevii în care, ascultându-i, punându-le întrebări despre ceea ce ştiu sau ce ar dori 

să ştie, descoperim ce îi interesează şi putem să organizăm conţinuturile într-un plan logic de 

învăţare. 

Importantă în derularea acestei metode a proiectelor este implicarea mai mare a părinţilor 

în activitatea propriilor copii („persoane-resursă”), ducând la o mai bună cunoaştere a activităţii 

din grădiniță, dar şi la cunoaşterea mai profundă, mai realistă a copiilor lor, consolidându-se 

punţile afective şi de comunicare între aceştia. 

Educatoarea încetează să mai fie un transmiţător de cunoştinţe, devenind un facilitator, 

un sfătuitor (consilier) al învăţării. Ea provoacă, organizează şi stimulează situaţiile de învăţare. 

Preșcolarii sunt conduşi către autoînvăţare şi sunt motivaţi să  planifice independent şi colectiv, 

să implementeze şi să evalueze procesul de învăţare. 

Proiectul este un demers didactic în grup, într-o interacţiune continuă, prin care se 

urmăreşte integrarea noilor informaţii în structuri cognitive proprii şi transferarea lor în 

conţinuturi noi, aplicabile în practic, o comunitate de învăţare în care fiecare contribuie atât la 

propria învăţare, cât şi la procesul de învăţare colectiv, o acţiune de cercetare şi acţiune practică 

în acelaşi timp. 

Ideea realizării unui proiect izvorăşte din setea elevilor de a acumula tot mai multe 

informaţii referitoare la un anumit subiect sau de a realiza legături  între cunoştinţele asimilate 

prin intermediul diferitelor discipline de învăţământ într-o anumită perioadă şcolară. Activităţile 

integrate care se desfăşoară pe parcursul unui proiect tematic asigură o învăţare activă, reflectând 

interesele şi experienţa elevilor şi au finalităţi reale. Pentru ca scopul propus să aibă finalitate 

trebuie respectate anumite principii democratice: “Cooperare, co-participare/ Co-influenţă, 

negociere/ Luarea deciziilor în comun/ Coresponsabilitate/ Libertate, iniţiativă/ Respect şi 

toleranţă.” 

Lucrul pe baza proiectelor tematice are un caracter interdisciplinar şi permite abordarea 

subiectelor propuse din mai multe unghiuri, dezvoltând multilateral personalitatea copilului. 

Această metodă modernă cuprinde trei faze (etape), după cum urmează: 
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1. FAZA I SAU DEBUTUL PROIECTULUI  (preparatorie, de iniţiere atât pentru 

educatoare cât şi pentru copii ) care constă în  alegerea temei de investigat, stabilirea 

scopului, a  competenţelor specifice  predării integrate specifice temei alese, analiza 

resurselor materiale, umane şi de timp necesare derulării proiectului tematic, conceperea 

hărţii proiectului tematic de către învăţătoare în colaborare cu elevii, alcătuirea 

inventarului de probleme (ceea ce ştiu elevii deja şi ceea ce nu ştiu şi ar trebui să afle 

despre această temă) , amenajarea spaţiului tematic, discuţii cu persoanele implicate. 

Sursa alegerii temei poate fi: 

- Preșcolarii – când sunt familiarizaţi cu rutina derulării unui proiect; 

- Educatoarea – în perioada iniţială a familiarizării elevilor cu metoda proiectelor; 

- Educatoarea şi preșcolarii; 

- Părinţii şi educatoarea; 

- Părinţii, educatoarea şi preșcolarii. 

2. FAZA A II-A SAU CONŢINUTUL PROIECTULUI, care constă în activităţile 

practice ale preșcolarilor (documentare, investigare), stabilirea de roluri şi 

responsabilităţi, aranjarea spaţiului tematic, strategiile didactice utilizate în derularea 

proiectului (resurse materiale, umane şi de timp, metode tradiţionale)- realizarea propriu-

zisă a proiectului. 

3. FAZA A III-A SAU EVALUAREA TEMEI, care constă în evaluarea propriu-zisă a 

temei abordate pe o perioada de timp bine delimitată. Evaluarea poate fi făcută sub 

diferite forme: convorbiri, dramatizări, portofolii cu lucrările elevilor, machete, lucrări 

colective,  albume şi CD-uri cu poze, probe orale, probe practice, probe scrise etc. 

Indiferent de ce tip de învăţare promovează un proiect copiii au de rezolvat probleme şi 

situaţii diferite. Ei formulează judecăţi de valoare în urma prelucrării datelor cunoscute ale 

problemei, combină ideile, îşi atribuie responsabilităţi, relaţionează, îşi respectă limita 

capacităţilor individuale în cadrul grupului, fac analogii între diferite situaţii, activităţi 

desfăşurate, participă cu interes la proiectarea secvenţelor de lecţie,  fac transfer de cunoştinţe de 

la un proiect la altul, de la o lecţie  la alta. 

Această metodă nouă are o viziune mai amplă asupra dezvoltării armonioase a 

personalităţii copilului, pune un accent deosebit pe colaborarea dintre elevi – învăţătoare şi 

părinţi. Printr-un proiect tematic, părintele se transformă într-un adevărat partener de lucru al 

propriului copil, având posibilitatea de a participa activ cu acesta la lecţiile ce se desfăşoara la 

clasă. Părintele nu mai este un simplu spectator la lecţiile demonstrative susţinute de învăţătoare, 

ci un „membru”  al clasei din care face parte copilul lui. 



30 
 

Fiecare proiect generează noi idei pentru proiectul următor, convinge copiii că misterul 

este unul nou, necunoscuta proiectului le creează situaţii concrete de investigare, dezbatere, 

prelucrare a informaţiilor, valorizare a aptitudinilor. 

Lucrul la proiect nu este o activitate individuală a cadrului didactic, ci un demers care 

antrenează o sumă de parteneri şi colaboratori care contribuie realmente la atingerea ţintelor 

propuse. 

Putem afirma că metoda proiectelor tematice este una dintre cele mai eficiente metode 

atât pentru copii, cât şi cadrul didactic, chiar dacă implică un studiu individual susţinut, o 

pregătire meticuloasă şi serioasă în privinţa documentării, o multitudine de materiale didactice, 

o imensă muncă de căutare a modalităţilor celor mai potrivite în stabilirea inventarului de 

activităţi.  

O grupă la care se aplică metoda proiectului este o grupă „diferită”din punct de vedere 

psiho-social faţă de celelalte.Cuvântul „diferită” nu înseamnă ceva mai bun sau mai rău în acest 

context ci înseamnă mai bine pregatit pentru viaţă ceea ce pentru  învățământul preșcolar ar trebui 

sa fie o finalitate importantă. 
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Creativitatea în educația timpurie 
 

Prof. înv. preșcolar Radu Cerasela 

 

            Termenul de creativitate își are originea în latinescul creare = a naște, a crea, a zămisli, 

a făuri. 

 „Creativitatea este capacitatea esenţială şi integrală a persoanei, rezultată din 

activitatea conjugată a tuturor funcţiilor sale psihice (intelectuale, afective, volitive), conştiente 

şi inconştiente, native şi dobândite de ordin biologic, psihofiziologic şi social, implicată în 

producerea ideilor noi, originale şi valoroase (Morari, I. „Psihologia creaţiei”, p. 16). 

 În special în învăţământul preşcolar şi primar este momentul în care scânteia creativităţii 

prinde viaţă sau poate să se stingă; acum accesul la cunoaştere poate deveni sau nu realitate. Este 

momentul în care dobândim cu toţii instrumentele necesare viitoarei dezvoltări a facultăţilor 

raţiunii şi imaginaţiei, dezvoltându-ne judecata şi simţul responsabilităţii, fiindcă acum învăţăm 

să ne punem întrebări legate de lumea care ne înconjoară. Dincolo de aceste controverse cu 

privire la căile optime de educare a creativităţii în şcoală, considerăm că educatorul, indiferent 

de specialitatea sa, trebuie să depună eforturi susţinute pentru a forma şi dezvolta comportamente 

creative la elevii cu care lucrează. El are la îndemână o gamă largă de modalităţi şi de mijloace 

concrete pentru stimularea şi dezvoltarea creativităţii. 

Dintre toate treptele de învățământ, învățământul preprimar are cea mai activa formă de 

manifestare a creativității, și anume jocul. Prin joc copilul învață, dobândește experiență, 

combină și recombină propriile reprezentari de care dispune la un moment dat, experimentează 

lucruri noi, fabuleaza, își formează deprinderi de a realiza anumite activități,colorează,pictează, 

împrumută prin imitație etc, într-un cuvânt creează fără a mai imita în totalitate, iar, uneori, chiar 

foarte puțin.    

Fără a exagera, consider că cea mai bună investiţie pe care trebuie să o facă factorii sociali 

este investiţia în domeniul creativităţii şi a creaţiei, în direcţia depistării acesteia, precum şi a 

susţinerii unor programe de antrenament, de dezvoltare şi valorificare a inventivităţii, 

imaginaţiei,creativităţii. 

  Mai mult decât orice activităţi, activităţile incluse în Domeniul Estetic şi Creativ (educaţie 

plastică, abilităţi practice, educaţie muzicală) constituie cadrul şi  mijlocul cel mai generos de 

activare şi stimulare a potenţialului creativ. Arta îl pregăteşte pe copil să trăiască în frumuseţe, 

în armonie, să respecte frumosul şi să vibreze în faţa lui. Cuvintele, sunetele, gesturile, culorile, 

formele plastice sunt mijloace de exprimare, de exteriorizare a dorinţelor, a aşteptărilor, relaţiilor 
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cu ceilalţi, a problemelor. Mijloacele artei devin pentru copil unelte autentice de rezolvare 

curajoasă şi cu ştiinţă a problemelor de echilibrare, de armonizare, de modelare a spaţiului în 

care trăieşte şi se joacă, de automodelare.  

Activităţile  artistico – plastice constituie cadrul şi mijlocul cel mai  generos de activare  

şi stimulare a potenţialului creativ. Mijloacele artei devin pentru copil unelte autentice de  

rezolvare a problemelor de echilibrare, de modelare a spaţiului în care trăieşte şi se joacă,      chiar 

se automodelează. Limbajul plastic este cel mai apropiat preşcolarului.  

             Rolul educatoarei este de incurajare, de sensibilizare a copilului în fata frumosului, de 

instrumentare a acestuia cu limbajul şi operatiile specifice artei plastice. Procedând astfel și 

dovedind empatie și respect necondișionat, aceasta îl ajuta cu adevarat pe copil să se 

autodescopere, să se armonizeze cu sine, să descopere și să rezolve probleme de compozitie și 

de tehnologie artistică. În vederea dezvoltării imaginașiei creatoare în cadrul activităților 

artistico-plastice am valorificat cunoștinșele acumulate prin activități diverse (aspecte ale naturii, 

viața socială, evenimente și sărbători), copiii au o gamă largă de culori pe care să le îmbine în 

realizarea spașiului educașional din gradiniță. 
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Abordarea metodică a noțiunilor de vocabular prin jocurile didactice în 

învățământul preșcolar  

 

Prof. înv. preșcolar Simion Mihaela-Valentina 

 

În societatea actuală educația presupune un ansamblu de influențe, o serie de acțiuni 

deliberate sau spontane, explicite sau implicite, sistematice sau nesistematice, care, contribuie la 

formarea și dezvoltarea personalității unui individ.  

Educația se realizează nu numai în instituții specializate, ca proces organizat și îndrumat 

de educator ci și în familie, în grupuri de copii, în alte instituții cu caracter cultural, sportiv etc. 

Totuși, realizarea finalităților educației preșcolare, „modelarea personalității, pregătirea omului 

pentru integrarea socială – în mod conștient, sistematic, organizat – se realizează în instituțiile 

de învățământ” (Tomșa 2005, p. 56). 

 Activităţile pe care le proiectează și organizează instituția de învățământ preșcolar îi 

formează copilului experienţe cognitive, capacități, competențe, aptitudini, priceperi, deprinderi 

și comportamente, îl obişnuiesc cu un regim de viaţă ordonat şi îl ajută să-și dobândească 

autonomia, independența, atât de necesare unei bune adaptări la școală și societate. 

Şi de cealaltă parte, vârsta preşcolară  sau „perioada grădiniţei” este cunoscută drept 

perioada celei mai intense dezvoltări, a unei intensive receptivităţi, sensibilităţi şi flexibilităţi 

artistice. 

Comunicarea copilului cu cei din jur asigură dezvoltarea sa psihică, şi nu numai, 

răspunzând unei nevoi adânci de evoluţie. Copilul nu se naşte cu limbajul învăţat, el soseşte pe 

lume cu un potenţial psihologic care, stimulat într-un mod adecvat, prin intermediul comunicării 

cu cei din jur, se dezvoltă treptat şi dă naştere limbajului oral. Odată cu dezvoltarea comunicării 

se amplifică experienţa cognitivă a copiilor, se conturează memoria, iar reproducerea dobândeşte 

atributul intenţionalităţii. Fără însuşirea corespunzătoare a limbii nu poate fi concepută evoluţia 

intelectuală a copiilor. 

La vârsta preşcolară limbajul constituie instrumentul de lucru pentru toate celelalte 

activităţi care se desfăşoară în grădiniţă, iar cel mai eficace mijloc prin care copiii şi-l pot 

dezvolta şi stimula este jocul didactic. Jocul didactic este unul dintre mijloacele cele mai 

frecvente folosite în cadrul procesului de instruire și de educare a preșcolarului și care și-a 

dovedit din plin eficiența.  
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Jocul didactic are un caracter mult mai accentuat decât celelalte jocuri şi se foloseşte în 

grădiniţă în scopul îmbogăţirii şi aprofundării experienţei cognitive a copiilor, precum şi în 

vederea dezvoltării proceselor psihice de reflectare directă şi nemijlocită a realităţii.  

 Fiind o formă de activitate atractivă și accesibilă copilului, realizând o bună parte din 

sarcinile instructiv – educative ale grădiniței, jocul didactic urmărește în același timp să-i 

instruiască pe copii, să le consolideze și să le precizeze cunoștințele despre lumea înconjurătoare. 

Jocul este condiționat ca realitate psihocomportamentală de o motivație intrinsecă și de 

un permanent fond stenic de satisfacție. Totuși, treptat, pe măsură ce jocurile evoluează și se 

complică, intervin și motivele indirecte, interdicții, respectarea unor reguli etc. Aceasta este etapa 

care marchează tranziţia de la jocul pur la alte activităţi complexe cum sunt învăţarea şi munca. 

Nu este însă învăţare decât în formă latentă, implicită a acestuia şi nu este încă muncă, pentru că 

efortul deja prezent nu este resimţit ca atare şi raportat la un scop util. 

Una din funcţiile cele mai importante şi complexe ale jocului este pregătirea copilului 

pentru viaţă. Cu ajutorul jocului se dezvoltă percepţiile, reprezentările, limbajul, creativitatea, 

dar şi trăsături de caracter ca: cinstea, răbdarea, empatia, toleranţa, respectul, curajul, 

perseverenţa etc.  

Folosirea jocurilor didactice, în cadrul domeniului experiențial Limbă și comunicare, 

determină copiii să înveţe mai uşor, cu mai multă plăcere, să devină mai activi, mai veseli, mai 

comunicativi, acestea fiind un mijloc de influențare a senzațiilor și percepțiilor. Educatoarea, prin 

joc, orientează percepțiile preșcolarilor, le stimulează, le amplifică, le asociază cu cuvintele, 

„contribuind astfel la bogăția, exactitatea și finețea senzațiilor și percepțiilor, la precizarea, 

lărgirea și aprofundarea reprezentărilor copilului, la îmbogățirea și activizarea vocabularului” 

(Stan, 2014, p. 46). 

Utilizarea jocurilor didactice determină însuşirea de cunoștințe, ameliorarea lacunelor, 

creşterea motivaţiei pentru învăţare, adaptarea cu uşurinţă la situațiile necunoscute. 

Astfel, jocurile didactice instruiesc preșcolarii într-un anumit domeniu de cunoaștere, 

având în același timp drept scop trezirea interesului pentru activitatea respectivă prin atingerea 

laturii formativ – instructive și alături de celelalte activități, exercitând o puternică influență 

asupra lor în vederea adaptării la societate, școală și viață. 
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Jocul didactic: ,,În lumea poveștilor” 

 

Tema: ,,În lumea poveștilor” 

Forma de realizare: joc didactic; 

Forma de organizare: frontală, individuală, pe echipe; 

Forma de evaluare: orală și scrisă; 

ADE: DLC - Educarea limbajului 

Scop: Consolidarea cunoştinţelor despre poveștile şi personajele din poveştile cunoscute 

exersând un limbaj corect din punct de vedere gramatical 

Obiective operaționale: La sfârșitul activității, copiii vor fi capabili: 

• O1 - să recunoască personajele din poveşti, identificând și povestea din care acestea fac 

parte; 

• O2 - să redea corect întâmplări săvârșite de acestea; 

• O3 - să asocieze personajele potrivite poveștii, acționând individual sau în grup; 

Sarcina didactică: 

- alegerea unui personaj din căsuță și numirea acestuia;  

- identificarea poveștii; 

- gruparea personajelor în funcție de povestea din care fac parte; 

Elemente de joc: Surpriza, închiderea şi deschiderea ochilor, casă, cufărul, surpriza – decorul 

din povești, personaj, numirea copilului care dă răspunsul cu ajutorul baghetei, mișcare, alegerea 

și așezarea personajelor, aplauze. 

Regulile jocului:  

În fața copiilor se află o căsuță și un cufăr în care sunt ținute captive personajele din 

poveștile: ,,Albă-ca-Zăpada și cei șapte pitici”, „Scufița Roșie”, ,,Rățușca cea urâtă”, „Cei trei 

purceluși”, „Capra cu trei iezi” și Zâna Poveștilor. Copiii sunt așezați în semicerc pe scăunele în 

fața lor. 

Educatoarea va alege copiii cu ajutorul Zânei Poveștilor și a unei baghete fermecate. 

Preșcolarul ales va extrage un personaj din căsuță, îl va denumi și va identifica și povestea din 

care acesta face parte. Următorul copil va primi personajul, va povesti o întâmplare/acțiune 

săvârșită de acesta și îl va așeza în siguranță în căsuță. 

Complicarea jocului:  

Educatoarea va începe să povestească acțiunea personajului descoperit, iar copilul ales va 

trebui să o continue. 
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Copiii vor trebui să grupeze toate personajele în funcție de poveste, folosindu-se metoda 

interactivă Harta conceptuală.  

Varianta 1: Copiii vor fi aleşi cu ajutorul Zânei Poveștilor. Vor veni în faţă, vor alege un 

personaj din cutia cu poveşti, îl vor denumi şi îl vor aşeza la povestea (pe panou este coperta 

poveştii) din care face parte, precizând titlul poveştii. 

Varianta 2: Copiii vor reda în propoziţie/propoziţii o acţiune a personajului, o întâmplare 

trăită de acesta. 

Varianta 3: Copiii ascultă un fragment de poveste şi vor stabili corectitudinea/ 

incorectitudinea enunţului din poveste, precizând în care poveste se regăseşte fragmentul 

prezentat. 

 

Bibliografie: 

1. Anghelache, V., (coordonator), Bențea, C., Cojocaru, V. Barna, I., Baroni, M., 

Colomeischi, A., Massari, G.-A., Mâță, L., Alendrache, C.; Gherguț, A., Seghedin, E., 

Metodica activităților instructiv-educative din grădiniță – ghid pentru examenele de 

definitivat și grade didactice, Editura Didactică şi Pedagogică, București, 2017 

2. Burlacu, F., Importanța educației preșcolare în dezvoltarea copilului. Revista 

Euromentor – studii despre educație, Volumul IV, Nr. 2/iunie, Editura ProUniversitaria, 

București, 2013 

3. Stan, L., Pedagogia preșcolarității și școlarității mici, Editura Polirom, București, 2014 

4. Şchiopu, U., Verza, E., Psihologia vârstelor, Editura Didactică şi Pedagogică, București, 

1981. 
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Vârsta de aur – dezvoltarea copiilor între 3-4 ani 

 

Prof. înv. preșcolar Duță Marilena Tatiana 

 

 

 

Perioada între 3-4 ani este printre cele mai interesante, deoarece dezvoltarea motorie și 

intelectuală a copilului este exponențială. Copilul se transformă dintr-o persoană dependentă într-

o persoană independentă și iubitoare.  

 

Spune lucruri drăguțe – La această vârstă, copilul trece printr-o adevărată explozie în 

ceea ce privește dezvoltarea limbajului și a aptitudinilor de vorbire. Copiii preșcolari încep să 

vorbeacă în propoziții complete și sunt mult mai capabili să își descrie sentimentele, să răspundă 

la întrebări, să folosească cuvinte noi și, mai ales, să spună lucruri care sunt haioase. În această 

perioadă, în loc doar să repete lucrurile pe care le aud, ei încep să ne arate că înțeleg cum 

funcționează lumea, la un anumit nivel. Foarte mulți copii știu aproape 1000 de cuvinte când au 

împlinit vârsta de 3 ani, dar mulți păstrează încă unele dintre expresiile pe care le foloseau atunci 

când au început să spună primele cuvinte. Când copiii învață cuvinte, ei sunt expuși în mod 

automat la noi idei și concepte, spun specialiștii în educație. Iar conversațiile de la această vârstă 

îl vor ajuta foarte mult atunci când va ajunge la școală. Cel mai bun predictor al succesului la 

școală pentru un copil este nivelul vocabularului lui atunci când termină grădinița. Dacă le dai 

prilejul să vorbească în propoziții, preșcolarii pot deveni foarte vorbăreți. 

Poate face multe – La această vârstă, copiii pot mânui deja butoanele telecomenzii, pot 

să se spele pe mâini, să folosească lingura sau furculița, chiar dacă mai au nevoie de mici 

corectări. Preșcolarul se poate descurca în multe situații de unul singur. El poate să își adune 

singur jucăriile, poate să își pună hainele în coș și chiar să își curețe farfuria.  

Este mai empatic – Copiii preșcolari încep să devină conștienți de propriile sentimente 

și să le conștientizeze și pe ale celorlalte persoane din jurul lor, empatizând cu acestea. 

Învață tot ce văd și aud – Copiii preșcolari sunt o mașină de pus întrebări care nu se 

oprește niciodată. Faza întrebării „De ce?” este modul prin care ei își construiesc baza de 

cunoștințe și învață despre lume. Ei pot capta și reține detalii care ne pot lua prin surprindere 

uneori. Copilul preșcolar începe să învețe denumirile diferitelor forme, culori și litere, fiind chiar 

capabili să-și recunoască numele pe o felicitare sau să citească semnul STOP când trece strada. 
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Gestionează situații grele – La acestă vârstă, copiii se simt mai confortabil fiind departe 

de părinții lor. Acest lucru se datorează faptului că ei încep să conștientizeze de-abia acum 

concepte abstracte, cum ar fi timpul.  

E un îngeraș! – Psihologii spun că este normal pentru copiii de această vârstă să își 

controleze impulsurile în interiorul clasei și să se deslănțuie atunci când ajung acasă. Acest lucru 

se întâmplă deoarece ei știu că, orice s-ar întâmpla, părinții vor continua să îi iubească. Preșolarul 

este mai predispus să se comporte bine în clasă, adică să împartă jucăriile, să aștepte cuminte 

gustarea și să-i asculte pe alții vorbind, pentru că știe că regulile și consecințele sunt clare.  

Prieteni imaginari – Imaginația și jocul de-a imaginația sunt lucruri foarte importante 

pentru un preșcolar. Pentru că anii de preșcolaritate sunt pline de schimbări și tranziții și noi 

experiențe, precum mersul la oliță sau la grădiniță pentru prima oară, unii copii au nevoie de 

ajutor pentru a trece prin aceste perioade de încercare. Copilul are nevoie de un prieten curajos, 

care să-i fie alături când lui îi e frică în întuneric, când se teme, iar prietenul lui imaginar este 

singurul care poate înțelege toate aceste temeri ale lui. Psihologii au descoperit că acei copii care 

au prieteni imaginari au mai mulți prieteni reali decât ceilalți copii. De asemena, sunt mult mai 

sociabili. Preșcolarii au rareori șansa de a face numai ce vor ei, așa că se bucură că au controlul 

complet asupra prietenilor imaginari.  

Pot să mă joc cu voi? – Preșcolarii mici se luptă din greu cu abilitatea de a împărți 

lucrurile și de a se juca frumos cu alți copii, ceea ce duce la conflicte. Preșcolarii au nevoie de 

compania altor copii de vârsta lor. Frica lor cea mai mare este să nu fie respinși dacă cer voie să 

se joace unor copii care deja sunt în toiul unui joc. Unii copii se nasc lideri, alții îi urmează pe 

ceilalți, dar marea majoritate se află la mijloc. Cei care sunt mai liniștiți ar putea să se ciocnească 

de cei care au o personalitate puternică și care pur și simplu nu-și dau seama ce efect enervant au 

asupra altor copii. Copiii mici nu au preferințe cu cine să se joace, dar după ce merg la grădiniță, 

toți încep să aibă prieteni și copii cu care nu vor să se joace. Descoperă, de asemenea, și că pot 

controla alți copii doar folosind anumite cuvinte. Un studio făcut de psihologii americani a arătat 

că fetițele de 3-5 ani preferă să se joace câte două, dar că băieții de aceeași vârstă formează 

grupuri mai mari de prieteni. 

 

Bibliografie: 

1. Revista Parents, Ianuarie 2019; Iulie 2018; Octombrie-Noiembrie 2019, Editura Enigma 

SRL. 
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Proiect de activitate opțională – Micii Cercetători 

 

Prof. înv. preșcolar Moiceanu Medeea Ioana 

 

„Retinem 10% din ce citim, 20% din ce auzim, 30% din ce vedem si 90% din ce facem!” 

-William Glasser 

 

Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Târgoviște 

Denumirea opţionalului: Micii cercetători 

Tipul: Transdisciplinar 

Grupa: Mijlocie B 

Durata: Un semestru (sem. II, an școlar 2022 – 2023) 

Număr de ore pe săptămână: 1 activitate pe săptămână (15-20 minute) 

Anul școlar: 2022 – 2023  

NOTĂ DE PREZENTARE:  

 Preşcolarii învaţă şi înţeleg cel mai bine ştiinţele naturii prin experiment şi investigaţie.     

Chiar dacă învăţarea prin experiment consumă mai mult timp, s-a demonstrat ştiinţific faptul că 

gradul de retenţie al informaţiei creşte până la 80-85% în cazul experimentului desfăşurat de 

copil comparativ cu doar 5-10% în cazul expunerii educatoarei.  

Pornind de la premisa conform căreia „copilul se dezvoltă prin exerciţiile pe care le face 

şi nu prin acelea care se fac în faţa lui” (Marc Gabaude), opționalul propus, în mod deosebit, 

antrenează copiii în acţiuni de observare, în experimentarea unor lucrări practice pe măsura 

posibilităţilor lor. Acestea determină copiii să desfăşoare o muncă creatoare, formându-le tehnici 

de investigare a realităţii înconjurătoare: urmărirea fenomenelor naturii specifice fiecărui 

anotimp, observarea creşterii plantelor, influenţa factorilor de mediu asupra acestora, etc. 

Integrarea experimentului în activităţile de învăţare solicită atitudine activă şi de independenţă a 

copiilor, determinându-i să lucreze efectiv cu simţurile, cu mâinile şi cu gândirea. 

Învățarea experiențială se bazează pe principiul implicării active a participanților, care pot 

asimila mult mai ușor cunoștințe noi pe baza informațiilor obținute în urma propriei experiențe. 

Astfel, copiii învață într-un mod care le face placere și care îi ajută să facă asocieri corecte și să 

rețină ușor informația, un mod nou și palpitant, care le dezvoltă atât nivelul de cunoștințe, cât și 

gândirea critică și creativă, prin încurajarea explorării unor noi teritorii. În cadrul acestui opțional, 

copiii pot deveni mici oameni de știință, învățând distrându-se și experimentând. 
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SCOP: 

 Formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de experimentare şi 

explorare/investigare a realităţii, folosind instrumente şi procedee specifice. 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

• Curiozitate, interes și inițiativă în învățare. 

• Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat. 

• Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare. 

COMPORTAMENTE VIZATE:  

• Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi. 

• Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind 

instrumente şi metode specifice. 

•  Identifică elementele caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat. 

• Compară experienţe, acţiuni, evenimente, fenomene/relaţii din mediul apropiat. 

CONȚINUTURI: 

• Semințele și viața plantelor 

• Întâlniri interesante cu apa 

• Puterea aerului 

 SUGESTII METODOLOGICE: 

Activităţile se vor realiza în grupuri sau individual şi se vor respecta particularităţile de 

vârstă şi individuale ale copiilor, de asemenea se va ţine cont de dorinţele manifestate de aceştia, 

în vederea alegerii temelor şi materialelor. Copiii vor avea la dispozitie o paletă largă de 

instrumente şi materiale pentru a le stimula interesul. 

STRATEGII DIDACTICE: 

• METODE SI PROCEDEE: conversația, demonstrația, explicația, exercițiul, jocul 

brainstorming,  

• FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe echipe, în perechi 

RESURSE: 

• Umane: educatoare, preșcolari 

• Materiale: laptop, videoproiector, planșe, enciclopedii, diferite recipiente și ingrediente 

• Bibliografice: 

            1. Curriculum pentru educația timpurie – Ministerul Educației Naționale, 2019. 

2. Marea carte despre experimente, DeAgostini, Ed Litera, 2008. 
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Proiect de activitate – Numără și potrivește 
 

Prof. înv. preșcolar Dumitrescu Alexandra 

  

Grupa: Mijlocie  

Tema anuală: ,,Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

Subtema/ proiectul tematic: ,,Lumea minunată a copiilor” 

Domeniul experienţial: Domeniul Știinţe 

Categoria  de activitate: Activitate matematică 

Tema activității: „Numără și potrivește” 

Mijloc de realizare: Joc didactic 

Tipul activităţii: Consolidare de cunostinte 

Activități pe domenii de experiențiale: Domeniul Științe – Activitate  Matematică 

Tema: „Numără și potrivește” 

Mijloc de realizare: Joc didactic 

Scopul activității: Consolidarea cunoștințelor dobândite anterior cu privire la numerația în 

limitele 1-5. 

Dimensiuni ale dezvoltării: 

D1. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și 

cunoașterea mediului apropiat; 

Comportamente vizate: 

2.1. Demonstrează familiarizarea cu conceptul de 

număr și cu numerația; 

2.4. Efectuează operații de seriere, grupare, 

clasificare, măsurare a obiectelor; 

Obiective operaţionale:  

La sfârșitul activității, copiii vor fi capabili: 

 O1 - Să numere corect crescător și descrescător, în 

concentrul 1-5. 

 O2 - Să identifice locul fiecărui număr în șirul numeric. 

 O3 - Să alcatuiască mulțimi de elemente în limitele 1-5. 

 O4 - Să asocieze numărul la cantitate și invers. 

 O5 - Să verbalizeze acțiunea, folosind un limbaj matematic adecvat. 
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Sarcina didactică: Raportarea cantității la număr și invers, în limitele 1-5 

Regulile jocului: 

- Un copil va fi atins de baghetă; 

- Acesta va rezolva sarcina de joc indicată de educatoate; 

- Răspunsurile corecte vor fi aplaudate; 

- Cutia cu surprize de la Fetița Zurli va fi deschisă după rezolvarea tuturor sarcinilor. 

ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauze, bagheta, mânuirea materialelor, recompensa, mișcarea. 

Strategia didactică 

•Metode şi procedee: conversația, explicația, demonstrația, observarea, exercițiul, jocul, 

problematizarea. 

•Resurse materiale: baloane, plicuri cu sarcinile de lucru, jetoane, cifre, cutie cu surprize, 

baghetă, suport acadele. 

•Forme de organizare: frontal, individual 

Locul de desfășurare: sala de grupă 

Durata: 30 minute 

Bibliografie:  

1. Curriculum pentru educație timpurie. (2019). Ministerul Educației Naționale 

2. Educație timpurie nivel preșcolar. Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor 

din anul școlar 2019-2020. (2020). Ministerul Educației Naționale 

3. Tătaru L., Glava A., Chiș O., Chiș V. (2014). Piramida cunoașterii. Repere metodice în 

aplicarea curriculumului preșcolar. Pitești: Diamant 

4. Antonovici Ș., Jalbă C., Nicu. G. (2005) .Jocuri didactice pentru activitățile matematice 

din grădință-culegere. București: Aramis 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

 

ETAPELE 

ACTIVITĂ-

ȚII 

 

 

CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC 

STRATEGII DIDACTICE                      

 

EVALUARE METODE ȘI 

PROCEDEE 

MATERIAL 

DIDACTIC 

FORMA DE 

ORGANIZA-

RE 

1. 1.Momentul  

Organiza-

toric    

Se vor asigura condițiile 

necesare pentru desfășurarea 

optimă a activității: 

-aerisirea sălii de grupă 

-pregătirea materialor 

necesare 

-aranjarea mobilierului 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. 2.Captarea 

atenției 

  Pentru că se apropie 1 

Iunie, le aduc copiilor niște 

baloane, pe care îi rog să le 

numere crescător și 

descrescător. Voi citi 

scrisoarea găsită în ultimul 

balon, prin care Fetița Zurli 

îi anunță pe copii că a aflat că 

știu să numere foarte bine și 

vrea să o învețe și pe ea. 

Conversația 

Explicația 

Problematiza

rea 

Cutie 

Scrisoare 

Baloane 

Frontal Stimularea 

interesului 

pentru 

activitate 

3. 3.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

Voi anunța copiii că pentru a 

o ajuta pe Fetița Zurli să 

numere vor juca jocul 

„Numără și potrivește”, în 

care vor număra, vor forma 

mulțimi de elemente, vor 

așeza cifre corespunzătoare 

imaginilor de pe jetoane, vor 

forma șirul numerelor. 

Explicația 

 

 Frontal 

 

Observarea 

comportamen

-tului copiilor 

4.Desfășura-

rea 

activității 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicarea și 

demonstrarea jocului 

Copiii sunt așezați în 

semicerc. Propunătoarea va 

citi, pe rând,  sarcinile din 

plicuri. Va răspunde copilul 

atins de baghetă. Dacă 

răspunde corect va fi 

aplaudat, iar dacă nu, va fi 

ajutat de către un alt coleg. 

După rezolvarea tuturor 

sarcinilor copiii vor fi 

recompensați cu o surpriză. 

Jocul de probă 

Propunătoarea va executa 

împreună cu un copil jocul 

 

 

Conversația 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

Plicurile cu 

sarcini 

 

Jetoane 

 

Baghetă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionare 

orală 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamen

-tului copiilor 

 

 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Obținerea  

 Performan-

ței 

 

 

 

de probă. Jocul propriu-zis 

se va desfășura  până la 

epuizarea sarcinilor 

 

Jocul propriu-zis 

Sarcina 1 

Să numere în continuare, de 

la un număr dat. 

Numără de la 3…5 

Numără de la 1…4 

Numără de la 2 la 5 

Numără de la 1 la 5 

 

Sarcina 2 

Să găsească cifrele care 

lipsesc astfel încât să 

formeze șirul numeric. 

 

Sarcina 3 

Să așeze jetonul extras pe 

panou, să numere elementele 

de pe jeton și să-i asocieze 

cifra corespunzătoare 

numărului de elemente. 

 

Sarcina 4 

Să formeze o mulțime cu tot 

atâtea elemente câte arată 

cifra de pe paleta 

propunătoarei. 

 

Complicarea jocului 

Voi descompleta mulțimile 

formate anterior, copiii 

având ochii închiși. La 

semnal copiii vor trebui să 

identifice care sunt greșelile. 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Explicația  

Exercițiul 

 

 

Conversația 

Exercițiul 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

 

Conversația  

Explicația 

Exercițiul 

 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

Bagheta 

 

 

 

 

 

 

 

Cifre 

 

 

Panou 

Jetoane 

Cifre 

 

 

 

Jetoane 

Cifre 

Suport 

 

 

 

 

 

 

Mulțimi de 

elemente 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

Individiual 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

Observarea 

directă a 

comportamen

-tului copiilor 

 

Realizarea 

sarcinilor 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

directă a 

comportamen

-tului copiilor 

 

 

 

Realizarea 

sarcinilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamen

-tului copiilor 

Realizarea 

sarcinilor 

6.Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

 

Copiii vor rostogoli un cub, 

pe ale cărui fețe sunt 

desenate niște puncte. Voi 

ruga copiii să numere 

punctele și să execute tot 

atâtea sărituri câte puncte 

indică fața zarului. 

Exercițiul  

 

Cub 

 

Frontal Realizarea 

sarcinilor 

 

7.Încheierea 

activității 

 

Se fac aprecieri asupra 

modului de desfășurare a 

întregii activități. Toți copiii 

primesc recompense 

Conversația Recompense 

 

Frontal Aprecieri 

generale și 

individuale 
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Poezii create 
 

 

Primăvara 

Educatoare Mitrescu Elena 

 

 

Din buchetul de cireșe 

Sonia a vrut să-ncerce. 

Ține primăvara-n casă 

Cu căpșunele pe masă. 

Clara prinde luna-n palme, 

Universul să-l răstoarne, 

Lângă codobelcul mic 

Să-i dea apă-ntr-un ibric. 

Prinde șapte rândunele 

Să facă buchet din ele, 

Să descuie anotimpul 

Să sughită în loc timpul. 

Primăvara-i numai una. 

Pentru ele e cunună 

Plină de culori și stele, 

Aruncați spre cer cu ele! 
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În curtea casei mele 

Educatoare Mitrescu Elena 

 

 

În curtea casei mele 

Sunt animale fel și fel. 

Avem oiță, capră, vacă, 

Iepure, cal și purcel. 

Animale fel de fel! 

Rațele pe lac înoată, 

Gâsca strigă ziua toată, 

Cocoșii cotcodăcesc, 

Dimineața o vestesc! 

Dacă seara  când se lasă 

Va veni din întâmplare, 

Câte-o vulpe din pădure 

Să caute de mâncare… 

Câinele de cum o vede 

Iute la ea se repede, 

Și-o-nvârtește curtea toată, 

Până când o lasă lată! 
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