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Toamna 

educ. Blânzeanu Aurelia Teodora, 

Grădinița cu P.P. Nr. 3 Step by Step, Tulcea   

 

 

Toamna bogată, grijulie 

A trimis cu dărnicie                 

Fel de fel de bunătăţi 

Pentru fete si băieţi. 

 

Mere, pere, gutui, prune 

Aromate, dulci şi bune, 

Struguri negri şi gălbui, 

Şi pe văi dar şi pe grui. 

 

Şi cu coşul prin grădină, 

Ca o harnică albină, 

A trecut şi l-a-ncărcat 

Cu legume, zarzavat. 

 

Şi în drumul ei grăbit, 

Plaiul tot l-a-ngălbenit,  

Iar văzduhul l-a umbrit 

Cu nori gri de praf şi ploi 

Ce stau îndelung la noi. 
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Şi-a lăsat in urma ei 

Un covor de frunze moi, 

Pentru greieri şi furnici 

Şi-alte vietaţi mai mici, 

Ce-or dormi somnul de iarnă 

Pân’ la mândra primăvară. 

 

Abordarea integrării europene prin activităţile din grădiniţă 

prof. Ionaşcu Rouţa, 

Grădiniţa ”Traian  Demetrescu” Craiova 

 

,,Viitorul Europei este ancorat în România, la fel de solid cum România este ancorată 

în valorile şi spiritul european.” 

 

 Aspiraţia spre o Europă unită este veche. Încă din 1848 scriitorul francez Victor Hugo 

vorbea de ziua în care toate naţiunile continentului se vor uni într-o societate supremă şi vor 

forma o frăţie a Europei. ,,Va veni o zi în care voi, francezi, ruşi, italieni, germani, voi, toate 

naţiunile continentului, fără să vă pierdeţi calităţile distincte şi glorioasa voastră 

individualitate veţi fonda împreună o unitate superioară şi veţi constitui fraternitatea 

europeană. ” 

Uniunea europeană este o comunitate a valorilor, valori caracteristice unei societăţi 

bazate pe pluralism, toleranţă, justiţie, solidaritate, nediscriminare. Ele sunt comune tuturor 

statelor membre şi se bazează pe respectarea demnităţii umane, libertăţii, egalităţii, statului de 

drept, drepturilor omului. 

 Proiectul ,,Primăvara Europeană” reprezină o iniţiativă a Comisiei Europene şi 

European Schoolent, care promovează în instituţiile de învăţământ metode de învăţare şi 

dezbatere asupra Uniunii Europene şi face parte din programul ,,Europa în şcoală” susţinut 

de Guvernul României şi Ministerul Integrării Europene. 

 ,,Primăvara Europeană” este o iniţiativă civică anuală, menită să-i încurajeze pe tineri 

să discute, să reflecteze, să înveţe şi să îşi facă auzită vocea pe marginea temelor europene. 

Concepută pentru a stimula interesul şi dezbaterile pe marginea principiilor, realizărilor şi 

viitorului Uniunii Europene. ,,Primăvara Europeană” reprezintă o ocazie unică pentru ca 

preşcolarii, elevii şi cadrele didactice să se întâlnească, să facă schimb de idei şi să-şi 

împărtăşească speranţele şi experienţele alături de experţi şi lideri politici ai U.E.  

Proiectul a fost creat de cadrele didactice cu scopul de a le facilita munca de formare a 

conştiinţei europene la copii, de a asigura copiilor din grădiniţe şi şcoli receptivitatea la valorile 

europene, şanse egale de afirmare, precum şi implicarea activă a instituţiei în viaţa comunităţii 
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prin realizarea unui parteneriat permanent copil/elev – grădiniţă/şcoală – părinţi – comunitate 

locală. 

Participarea grădiniţei noastre la acest proiect încă din anul şcolar 2005-2006 care a 

avut ca temă ,,Să dezbatem viitorul nostru” s-a materializat prin diplomă de participare 

,,Spring Day In Europe” în urma înscrierii noastre pe site-ul www.springday.com , ca 

recompensă a activităţii desfăşurate. 

Gândit ca o acţiune de implicare a copiilor în problemele U.E., grădiniţa noastră s-a 

implicat şi  în proiectul ,,Primăvara Europeană” cu tema ,,Împreună în Europa din 1957”, 

derulând o serie de activităţi conform unui plan de acţiuni întocmit la începutul anului şcolar. 

Paleta de activităţi a fost diversă, cuprinzând atât activităţi de informare, de formare, de 

consiliere şi consultanţă cât şi activităţi de diseminare. 

La început am desfăşurat activitatea de familiarizare a copiilor cu simbolurile U.E. sub 

genericul ,,Drumul spre Europa”. Pentru o mai bună informare a copiilor am pus la dispoziţia 

acestora colecţia ,,Atlas geografic” şi împreună am citit şi am comentat imaginile. 

Activitatea practică ,,Culorile Europei” în care copiii au confecţionat steagurile ţărilor 

din U.E. le-a dat posibilitatea să-şi însuşească culorile fiecărui steag. 

,,Ziua Primăverii Europene” am sărbătorit-o sub genericul ,,Gâduri de primăvară 

pentru copiii Europei”. Acţiunea a cuprins mai multe puncte: 

,,Împreună în Europa” 

  - expoziţie de desene, picturi, colaje 

,,Vers şi cânt pentru Europa”  

- cântece, poezii în limba română, engleză, franceză  

,,Eu mi-s mândră româncuţă”  

- grup vocal 

,,În ritm de dans”  

- dans popular şi gimnastică ritmică 

,,Bucuriile primăverii”  

- scenetă 

Concursul  de cunoştiinţe ,,Ce ştim despre Europa?” desfăşurat cu participarea 

preşcolarilor de la grupa pregătitoare de la cele două grădiniţe a contribuit la îmbogăţirea 

cunoştiinţelor despre U.E., le-a sporit copiilor încrederea în forţele proprii, contribuind la 

dezvoltarea intelectuală, morală şi la socializarea lor, au învăţat să participe prin cooperare la 

realizarea unui proiect, împărtăşindu-şi experienţele. 

Împreună cu mai multe grădiniţe partenere – Grădiniţa Pinocchio, Grădiniţa nr.11 şi 

Grădiniţa nr.23, am desfăşurat concursul de desene şi picturi ,,La mulţi ani, Europa! ” cu 

ocazia Zilei Europei. Lucrările realizate de copii au ilustrat ce doresc ei acestei Europe unite, 

http://www.springday.com/
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le-a oferit posibilitatea de a arăta modul în care sărbătorim Ziua Europei, constituind totodată 

un schimb de experienţă. Cu aceste lucrări am realizat o expoziţie tematică sub acelaşi generic, 

iar participanţii au primit diplome şi premii. 

Vizita la Şcoala nr.21 cu tema ,,O zi împreună” le-a dat copiilor posibilitatea de a-şi 

împărtăşi experienţele acumulate, au vizitat colţul amenajat ,,Europa în şcoala ta”, au cântat 

şi au recitat poezii în limba română, engleză, franceză şi au învăţat împreună Imnul Uniunii 

Europene. 

Grădiniţa noastră a fost gazda întâlnirii ,,Noua generaţie de programe 2007 - 2013” 

unde educatoarelor li s-a prezentat demersul întocmirii de aplicaţii şi a iniţierii unor proiecte 

şcolare europene.  

Aria activităţilor din grădiniţă privind abordarea integrării europene a fost completată 

cu alte activităţi la care am participat la nivel local:  

,,Europa la joacă” - reuniune de informare pe teme europene – Gr. nr.23 

,,Europa de lângă tine” – reuniune de formare a multiplicatorilot de informaţie 

,,Împreună în Europa” – expoziţie de desene unde am primit locul II şi concursul 

sportiv ,,Europa la joacă” – Gr. Pinocchio 

,,Culorile copilăriei” – program artistic organizat de I.S.J. Dolj şi Departamentul de 

Integrare Europeană şi Programe Comunitare 

Activităţile dedicate proiectului ,,Primăvara Europeană” vor continua şi în perioada 

următoare cu teme şi modalităţi de realizare diverse: 

,,Copiii României, copiii Europei” dedicată Zilei Internaţionale a copilului 

- expoziţie de desene şi colaje 

,,Paşi spre o Europă Unită” 

- întâlnire tematică pentru părinţi şi cadre didactice 

Evaluarea acţiunilor derulate în cadrul proiectului ,,Primăvara Europeană” se va 

concretiza prin realizarea unui poster cu tema ,,Primăvara noastră, primăvara Europei” ce 

va ilustra aspecte din activităţile desfăşurate. 

Proiectul ,,Primăvara Europeană” poate fi considerat ca ,,o şcoală deschisă” pentru o 

Românie integrată în Europa. 

Beneficiile derulării acestui proiect au fost urmăroarele: 

- mai bună informare a copiilor despre U.E.; 

- a oferit posibilitatea copiilor de a lucra împreună ca parteneri, colaborând unii cu alţii 

în realizarea sarcinilor, putând să-şi împărtăşească părerile şi speranţele pentru viitor; 

- accesul la educaţie şi la exprimarea copiilor prin intermediul activităţilor multiculturale 

şi educative în spiritul respectului faţă de diversitate; 
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- dobândirea de cunoştiinţe legate de U.E. şi despre avantajele aderării României la acest 

organism; 

- a contribuit la îmbunătăţirea comunicării, a încrederii, a înţelegerii, a solidarităţii şi a 

toleranţei reciproce; 

- facilitează colaborarea între cadrele didactice - copii-părinţi-comunitate. 

În urma derulării acestor activităţi am învăţat atât noi cît şi copiii să fim deschişi 

comportamentelor democratice, să ne facem cunoscută activitatea şi altor copii şi să cunoaştem 

din activitatea lor, să punem întrebări şi să dezbatem ce se întâmplă la nivel european. 

 

Bibliografie: 

 Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Revista Învăţământul preşcolar, Nr. 3/4 2006, C.N.I. 

Coresi S.A. 

 Guvernul României, Ministerul Integrării Europene – Suport informativ 

 

Modalităţi  de  finalizare  a proiectelor  tematice  în vederea  dezvoltării  

socio-emoţionale  a  copiilor  

                                              prof. înv. preşcolar Chiriac Frusina,  

                                             Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 11 Brăila 

 

“Eu sunt copilul. 

Tu ţii în mâinile tale destinul meu, 

Tu determini în cea mai mare măsură,  

Dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă. 

Dă-mi, te rog, acele lucruri care 

să mă îndrepte spre fericire. 

Educă-mă, te rog, ca să pot fi 

O binecuvântare pentru lume.” (Child`s Appeal, Mamie Gene Cole) 

 Vârsta preşcolară este o perioadă a descoperirii. Depăşind poate pentru prima dată 

spaţiul restrâns, familiar, al casei, copilul învaţă că există o lume interesantă dincolo de acesta, 

doreşte să se implice în cunoaşterea şi transformarea ei, se descoperă pe sine ca o persoană care 

are abilitatea de a face să se întâmple anumite lucruri, câştigă autonomie în cunoaştere şi 

iniţiativă.  

 Este perioada conturării primelor elemente ale conştiinţei de sine şi a socializării. 

Procesul devenirii ca persoană unică, independentă şi perfect functională îşi are rădăcinile în 

copilăria timpurie. Lărgirea câmpului relaţional şi diversificarea tipurilor de relaţii cu co-
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vârstnicii, rudele, alţi adulţi îi permit copilului descoperirea de sine, cunoaşterea propriilor 

capacităţi şi limite, conturarea unor capacităţi de reflecţie intrapersonală, dezvoltarea unui 

comportament social care să respecte cerinţele impuse din exterior, dar şi nevoile şi 

caracteristicile individuale. 

Este perioada apariţiei competenţelor şi acestea ţin de implicarea în explorarea, 

explicarea, procesarea realităţii, dar şi de acţiunea asupra ei. Acest proces complex de 

dezvoltare presupune, pe de-o parte, parcurgerea mai multor stadii, fiecare având o serie de 

caracteristici specifice şi, pe de altă parte, obţinerea unor achiziţii în cadrul diferitelor laturi ale 

personalităţii (cognitivă, afectiv-motivaţională, atitudinală, relaţională).  

Dezvoltarea socio-emoţională la copii. Stadiile de dezvoltare socială elaborate de 

E. Erikson 

În literatura de specialitate sunt numeroase teorii care încearcă să surprindă geneza unor 

structuri psihice şi totodată să diferenţieze stadiile parcurse de copil în perioada de creştere şi 

maturizare Potrivit lui Erik Erikson, procesul de socializare este format din opt stadii de 

dezvoltare  care au fost elaborate de către  renumitul psihiatru în  1956. Fiecare etapă este 

privită de către Erikson ca o "criză psiho-socială". Rezolvarea crizelor psihosociale la nivelul 

fiecărui stadiu de dezvoltare contribuie la construirea identităţii eului. 

1. Învăţarea pe bază de încredere versus învăţarea pe bază de neîncredere  

Învăţarea are loc în perioada de fragedă vârstă, în primul sau al doilea an de viaţă. Copilului, 

bine îngrijit, apreciat şi iubit i se dezvoltă încredere şi securitate şi o bază de optimism. Greşit 

manipulat, el devine nesigur şi dezvoltă neîncredere.  

 2. Învăţarea pe bază de autonomie versus învăţarea pe bază de ruşine  

       Cea de-a doua criză psiho-socială, apare în timpul copilăriei timpurii, probabil, între 

aproximativ 18 luni -2 ani şi 3 ½ - 4 ani. Copilul se dovedeşte de la acest stadiu sigur de sine, 

controlat. Autonomia nu este în întregime sinonimă cu siguranţa, iniţiativa şi independenţa, 

dar, cel puţin pentru copii, la începutul anilor o parte a acestei crize psiho-sociale include şi 

manifestări furtunoase şi negativism. 

3. Învăţarea pe bază de iniţiativă versus învăţarea pe bază de vină 

Erikson consideră că acest al treilea act psiho-social se produce în cursul dezvoltării astfel: îşi 

imaginează (abilităţile sale de a extinde prin joc activ de toate tipurile, inclusiv fantezie) 

cooperarea cu alte persoane de a conduce, precum şi de a fi urmat. Imobilizat din cauza vinei 

continuă să depindă în mod nejustificat de adulţi, activităţile sale sociale sunt limitate, cât şi 

dezvoltarea competenţelor şi a imaginaţiei. 

 Perspectiva socio-constructivistă- curentul cel mai modern din psihologie  

Constructivismul este o teorie - bazată pe observaţie şi cercetări ştiinţifice - despre 

modul în care oamenii învaţă.  

 În teoria educaţiei, constructivismul se fundamentează pe datele psihologiei genetice şi 

epistemologiei şi susţine rolul activ al subiectului în construirea cunoaşterii. Piaget a dezvoltat 

un model funcţional al dezvoltării inteligenţei, model care stă la baza teoriilor educaţionale 
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constructiviste. Concluzia lui a fost că „nu există cunoaştere care să rezulte dintr-o simplă 

înregistrare a observaţiilor, fără o structurare datorată activităţilor subiectului“. 

Teoriile socio-cognitiviste vor completa modelul piagetian prin includerea conceptului 

de „conflict socio-cognitiv“. Mai concret, teoria conflictului socio-cognitiv poate fi sintetizată 

astfel: 

• Cunoaşterea se construieşte în interacţiunile sociale dintre persoane. 

• Sursa învăţării este conflictul socio-cognitiv. 

• Un proces intrapersonal este urmarea unui proces interpersonal.  

Stadiul 1: Performanţa este asistată de alte persoane mai competente. 

• Copilul are nevoie de ajutorul celorlalţi. 

Copilul înţelege foarte puţin din natura sarcinii sau din scopul care trebuie atins. 

• Copilul copiază şi imită adultul care are un rol dominant prin demonstrare şi 

direcţionare. 

Stadiul 2: Performanţa este reglată de copil. 

• Copilul preia tot mai mult de la adult responsabilităţile pentru realizarea cu succes a 

sarcinii. 

• Copilul reuşeşte să acţioneze adesea independent şi în absenţa adultului. 

• Copilul nu se mai bazează pe instrucţiunile verbale ale adultului, ci pe propriile 

verbalizări, realizate cu voce tare (repetarea instrucţiunilor, cerinţelor şi indiciilor, utilizând 

limbajul orientat.  

 În esenţă, învăţarea de tip constructivist este un proces activ şi constructiv, care are loc 

întotdeauna într-un context specific. Înţelegerea constructivistă a învăţării depăşeşte condiţia 

viziunii tradiţionale care echivala învăţarea, în primul rând, cu transmitere de cunoştinţe şi 

certitudini; presupune întrebări şi îndoieli, provizorat şi nesiguranţă. Există diferenţe între 

constructivişti şi tradiţionalişti  privind predarea şi învăţarea. Principala diferenţă  constă în 

mutarea atenţiei dinspre educator spre copil. Exemplu în acest sens se poate vedea în nivelul 

preşcolar în care sala de grupă este „compartimentată” în arii de stimulare (centre), educatoarea 

motivează, ajută, îndrumă, caută situaţii de învăţare, iar copiii sunt implicaţi activ în procesul 

de învăţare.  

Dezvoltarea socio-afectivă a copilului preşcolar  

Dezvoltarea socio-emoţională  vizează debutul vieţii sociale a copilului, capacitatea lui 

de a stabili şi menţine interacţiuni cu adulţi şi copii. Interacţiunile sociale mediază modul în 

care copiii se privesc pe ei înşişi şi lumea din jur. Dezvoltarea emoţională vizează îndeosebi 

capacitatea copiilor de a-şi percepe şi exprima emoţiile, de a  înţelege şi răspunde emoţiilor 

celorlalţi, precum şi dezvoltarea conceptului de sine. În strânsă corelaţie cu conceptul de sine 

se dezvoltă imaginea despre sine a copilului, care influenţează decisiv procesul de învăţare. 
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Dezvoltarea socio-emoţională  se referă la cele două  domenii, adică cel social şi 

emoţional. 

Dezvoltarea socială cuprinde: dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu adulţii; 

dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu copii de vârstă apropiată; acceptarea şi respectarea 

diversităţii; dezvoltarea comportamentelor prosociale.  

Dezvoltarea emoţională curpinde: dezvoltarea conceptului de sine; dezvoltarea 

autocontrolului emoţional; dezvoltarea expresivităţii emoţionale. 

  Cercetările ştiinţifice au grupat necesităţile psihologice din punct de vedere socio-

afectiv în trei categorii: 

 nevoia de securitate afectivă, preşcolarul simte nevoia să iubească şi să fie iubit; 

 nevoia de a se simţi util; de a avea conştiinţa propriei sale valori, de a şti că poate face  

ceva folositor; 

 nevoia de a înţelege sensul propriei existenţe şi a mediului în care trăieşte. 

Astfel securitatea afectivă se poate realiza dacă preşcolarul este înconjurat de căldură, 

dacă nu este ameninţat cu privarea de afecţiune. Retragerea din dragoste este pentru el pedeapsa 

cea mai greu de suportat şi-l poate structura ca persoană răzbunătoare. 

Satisfacerea nevoii de înţelegere a sensului existenţei sale şi a mediului în care 

trăieşte-poate avea loc prin conducerea preşcolarului în aşa fel încât să descopere lucrurile, 

persoanele din jur şi propria sa fiinţă, să iasă astfel din egocentrismul care-l caracterizează.  

Toate achizitiile în plan socio-afectiv, specifice acestei vârste constituie paşi spre 

maturizarea afectivă şi spre conturarea inteligenţei sociale şi emoţionale.   

Repere ale proiectării tematice 

Prezentul curriculum promovează conceptul de dezvoltare globală a copilului şi 

importanţa domeniilor de dezvoltare în contextul în care, în societatea de azi, pregătirea 

copilului pentru şcoală şi pentru viaţă trebuie să aibă în vedere nu doar competenţele 

academice, ci în aceeaşi măsură, capacităţi, deprinderi, atitudini ce ţin de dezvoltarea socio-

emoţională (a trăi şi a lucra împreună sau alături de alţii, a gestiona emoţii, a accepta 

diversitatea, toleranţa etc.), dezvoltarea cognitivă (abordarea unor situaţii problematice, 

gândirea divergentă, stabilirea de relaţii cauzale, asocieri, corelaţii etc.), dezvoltarea fizică 

(motricitate, sănătate, alimentaţie sănătoasă etc.). Abordarea curriculumului din perspectiva 

dezvoltării globale vizează cuprinderea tuturor aspectelor importante ale dezvoltării complete 

a copilului, în acord cu particularităţile sale de vârstă şi individuale. 

  Prin metoda proiectelor preşcolarii sunt ajutaţi să înveţe singuri şi să aplice informaţiile 

asimilate. Educatoarea are rolul unui ghid care respectă ruta individuală a dezvoltării copilului 

şi în acelaşi timp, ea devine un partener pentru micuţi, învaţă să-i asculte, poartă discuţii libere 

despre ceea ce îi interesează. Educatoarea trebuie să accepte că ,,deplasarea” în spaţiul 

educaţional dă posibilitatea copiilor de a investiga şi de a găsi răspunsuri la propriile întrebări.    
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Modalităţi de stimulare socio-afectivă  a preşcolarilor prin finalităţi ale proiectelor 

tematice: 

- expoziţii tematice cu lucrările realizate pe parcursul proiectelor; realizarea de 

albume sau cărticele; portofolii; machete; 

- mini spectacole tematice, concursuri; realizarea de CD-uri cu poze din activităţile 

desfăşurate pe parcursul derulării proiectelor; 

- pliante; realizarea unor postere, planşe pentru popularizarea activităţii din proiecte; 

- albume şi panouri cu fotografii reprezentând activităţile desfăşurate de copii; 

-scrisori ilustrate ale copiilor  întocmite în diferite situaţii; 

- afişe realizate de copii împreună cu educatoarea pentru a face cunoscute părinţilor 

evenimentele pe care le-au pregătit; 

- confecţionare de jucării din fructe, legume, alte materiale din natură, materiale 

reciclabile; 

- pregătirea unor produse culinare; 

- crearea unor povestiri, poezii prin metode interactive de grup; dramatizări; teatru de 

păpuşi; scenete menite să contribuie la educarea artistică a acestora prin interpretarea rolurilor 

la serbările organizate cu diferite ocazii; valorificarea cântecelor şi dansurilor însuşite,  în 

cadrul unor spectacole; 

- jocuri de mişcare; jocuri de rol; trasee aplicative; carnival; dansuri tematice; acţiuni 

caritabile. 

 În anul şcolar 2015-2016 am parcurs cu copiii grupei „Florile” următoarele proiecte 

tematice, care au avut o parte din finalităţile mai sus menţionate: 

 Proiect tematic”Eu şi lumea mea”- Subtema” În lumea fermecată”- Finalitate- teatru de 

păpuşi ”Povestea păpuşilor”. 

 Proiect de o zi: “Halloween în grădiniţă”- Finalitate- Carnaval-Expoziţie  de lucrări.  

 Proiect tematic: ”Ce mă înconjoară?”- Subtema:”Toamna frunzele dansează” –

Finalitate-Expoziţie cu tablouri din frunze, ”Dansul frunzelor”, activitate de  

ecologizare în curtea grădiniţei. 

 Proiect tematic: ”Ce mă înconjoară?”- Subtema: “Vitamine, vitamine de la cine?”-

Finalitate- Mere personalizate, „Jucării din ghinde şi castane”. 

 Proiect tematic”Eu şi lumea mea”- Subtema”Comunitatea”- Finalitate- vizită prin oraş 

cu familiarizarea obiectivelor importante din Brăila: piaţa, şcoala din cartier, Faleza 

Dunării, gara, Grădina Zoologică, etc.; participare la Concursul judeţean de creaţie 

plastică”Oraşul meu, oraşul tău” organizat de Biblioteca judeţeană”P. Istrati” şi 

obţinerea a 2 premii I; 
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 Proiect tematic ”Ce mă înconjoară?” - Subtema”Universul”- Finalitate poster” 

Cosmonauţii din grupa florilor vizitează cosmosul” 

 Proiect tematic ”Eu şi lumea mea”- Subtema”România, român, românesc,”- Finalitate 

-activitate desfăşurată în parteneriat cu elevii de la Şcoala generală ”F. Neagu” în cadrul 

căreia au confecţionat steaguri tricolore şi harta ţării.  

 Proiect tematic:”Sărbătorile vin!”- Subtema“Ghetuţa lui Moş Nicolae”-Finalitate- 

Întâlnire cu preotul, cântece, şi expoziţie cu lucrări ale copiilor. 

 Proiect tematic ”Sărbătorile vin!”- Subtema:”Obiceiuri din străbuni”- Finalitate-

Interpretare de colinde tradiţionale în diferite locaţii; felicitări de Crăciun pentru cei 

dragi; acţiune caritabilă la Fundaţia „Pro-Homini”:”Din suflet dăruim”. 

 Proiect tematic:”Sărbătorile vin!”- Subtema:”Vine, vine, Moş Crăciun!”- Finalitate- 

serbarea Pomului de iarnă. 

În proiectarea acestor teme am încercat să răspund tendinţelor de schimbare propuse de 

actualul curriculum pentru învăţământul preşcolar, şi anume: diversificarea strategiilor de 

predare-învăţare-evaluare, amenajarea mediului educaţional, rolul familiei şi importanţa 

domeniilor de dezvoltare a copilului. Pe parcurs am apelat şi la teme săptămânale, urmare a 

interesului manifestat de copii sau cerute de o anume perioadă a anului. 

 

Bibliografie: 

 Dumitrana  M., Dezvoltarea psihică umană, Editura  V&I INTEGRAL, Bucureşti,  

2000  

 Alexandru, J.,Breben, S. şi ceilalţi, Cunoaşterea copilului preşcolar, Editura Lyceum 

 Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 – 6/7 ani, 2008, MECTS 

 Catrinel, A. Ştefan, Kallaz Eva, 2007, Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale 

la preşcolari, Ghid practic pentru educatori, ASCR 
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Proiectarea didactică și management european în spațiul românesc 

prof. Lupu Elena Lacrămioara, 

Grădinița cu P.P ”Albă ca Zăpada” Dorohoi 

 

 

MODERNISMUL, după sine, a adus cu el SCHIMBAREA 

Fiecare imaginându-și ce înfățișare are, 

Granițele sunt deschise,mai albastră este zarea 

Către vest, spre orizonturi deschise de INTEGRARE! 

 

Fără-a se gândi la ele, COPILUL vioi aleargă 

Către școala-n care mama a învățat și ea odată. 

Clopoțelul nu mai sună dar în sunet de alarmă 

Toată lumea se adună într-o clasă luminată. 

 

Zâmbitoare,profesoara cu răbdare le explică, 

C-a trecut vremea în care domnea „Calul cel bălan”! 

Cu RESPECT  și cu RĂBDARE nimeni tonul nu-l ridică, 

EDUCAȚIA se face în sistem…european! 

 

Copilul nu înțelege, dar în loc de foi și cretă 

Doamna îi invită-n curte printre frunze să alerge. 

-Cum e frunza, ea întreabă, în această zi de toamnă? 

- Este galbenă, uscată! Spune piciul…și-o culege! 

 

TEORIA nu ajunge dacă este învățată  

Doar cu ochii într-o carte la nici șase anișori, 

SCHIMBAREA se simte-n fapte: ÎNVĂȚAREA  e centrată 

Pe copii, DESCOPERIRE și pe bucuria lor! 
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-Azi, la ora de științe vom cunoaște alți copii 

Care ne-au trimis imagini despre ei și țara lor. 

Chiar de sunt în depărtare, vvom COLABORA cu ei 

Fiindcă EUROPA este casa noastră,-a tuturor! 

 

Iar pe cel care nu poate sau nu știe sau nu are  

Să-l primim cum se cuvine, să îi spunem „Bun venit!” 

Special e fiecare dar, vorbind de INTEGRARE 

Toți suntem EGALI în toate, nimeni nu e diferit! 

 

VIAȚA ne oferă șansa de a merge înainte 

Schimbând pentru-ai noștri fii lucrurile în mai bine, 

Transformând învățământul și gândirea și voința 

Într-o nouă conștiință :”ÎNVAȚĂ-I SĂ VREA SĂ ȘTIE!!!” 

 

Micii intreprinzători  

prof. Macovei Elena,  

Grădinița cu P.N. Nr. 14 Vaslui 

 

 MOTO: „Dacă copilul trăieşte sentimentul siguranţei, învaţă să aibă încredere în sine” 

                                                               (Dorothy Law Nolte) 

     Coordonez proiectul interjudetean ,,Micii intreprinzatori’’, unde  copiii sunt pusi in 

ipostaze diferite , aceea de-a deveni mesteri,  vanzatori,  donatori.  

Beneficiari : educatoarele unitatilor de la Gradinita Nr. :  14, 8, 9, 6, 15, 3, 5 ,17 Vaslui, 

Laza, Muntenii de Sus, Valeni, Onesti –Bacau, Braila, Piatra –Neamt, 285 prescolari, 70  

scolari, fratii,  părinţii, bunicii, comunitatea; 

 Noutatea a constat in :  

- realizarea de standuri  pe gradinite unde au fost expuse spre vanzare  produse din fructe 

si legume, iar copiii au jucat rolul de vanzatori, negociatori, cumparatori; 

- activitatea de voluntariat constand in achizitionarea de rechizite si dulciuri din banii 

abtinuti din vanzare ; 

- pastrarea si transmiterea traditiei prin pregatirea atelierului de lucru cu prescolarii 

indrumati de mesterii populari din judet , desfasurate la Silver Mall; 
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- vanzarea  si oferirea  de martisoare sau felicitari celor apropiati;   

- donarea de jucarii, dulciuri copiilor cu probleme de sanatate de sarbatori; 

- jocuri de miscare si distractive cu traditie desfasurate in parc impreuna cu 

prescolarii inclusi in proiect si din alte unitati desfasurate in colaborare cu Consiliul 

judetean- Centrul de conservare si promovare a traditiilor. 

Argument  

        Desfăşurarea acestui program  în parteneriat vine ca răspuns la nevoia educatoarelor 

din aceste  unităţi de a se confrunta cu noi provocări în plan profesoional , de a-şi moderniza 

stilul de muncă , de a elimina rutina din activitatea zilnică , de a contribui sistematic  la formarea 

şi perfecţionarea lor profesională . 

        În aceeaşi măsură, contribuie la satisfacerea setei de cunoaştere a copiilor şi la 

îmbogăţirea experienţei lor de viaţă si include toti copiii din grupa, indiferent de starea de 

sanatate. 

       Acest parteneriat se constituie într-un schimb de experienţă , în care educatoarele  şi 

copiii au prilejul să cunoască medii de viaţă şi muncă , relativ noi pentru ei , să schimbe idei , 

să găsească soluţii viabile la problemele cu care se confruntă. 

       Preşcolarul este implicat în viaţa socială prin apartenenţa sa la familie, la grupurile de 

joc şi de învăţare , dar şi prin relaţiile specifice pe care le poate stabili şi cu diverse instituţii şi 

organizaţii din comunitatea în care trăieşte. De aceea procesul de socializare poate şi trebuie să 

înceapă de timpuriu. 

        Proiectul răspunde nevoii preşcolarului de a-şi asuma roluri şi responsabilităţi, de a-şi 

dezvolta personalitatea şi urmăreşte iniţierea lui, a viitorului cetăţean , într-un comportament 

activ, conştient responsabil , capabil de înţelegere şi respect. 

        Aplicând eficient şi creator , cu ajutorul cunoştinţelor şi prin rezultatele activităţilor 

proprii , ideile , gândurile şi părerile preşcolarului în funcţie de situaţia dată , credem că ajutăm 

preşcolarul să-si dezvolte competente si abilitati de a deveni un mic intreprinzator.  

Scopul proiectului : 

-    dezvoltarea  competententelor  si abilitatilor  de a deveni mici intreprinzatori  prin  

asumara de  roluri şi responsabilităţi; 

- dezvoltarea  personalitatii   şi  iniţierea lor  in  viitori  cetăţeani  activi, conştienti, 

responsabili , capabili  de înţelegere şi respect fata de semenii lor prin actiuni caritabile de 

voluntariat. 

Obiective : 

*să justifice diferite acte de comportament;  

*să descrie şi să compare tipuri de relaţii şi atitudini sociale (colaborare ,  

 solidaritate, toleranţă); 
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*să stabilească relaţii de prietenie şi în afara activităţilor acestui proiect; 

*să manifeste dorinţa de participare la activitatea propusa; 

*sa –si dezvolte spiritul antreprenorial si cel de voluntariat; 

Analiza proiectului: 

         *deschiderea faţă de acest program;  

        *oportunitate pentru afirmarea competenţelor profesionale; 

         *eficacitatea în organizarea proiectului parteneriat , cu obiectiv final în creşterea   

actului educaţional; 

         *baza materială optimă; 

        *posibilitatea deplasării copiilor din  grădiniţe; 

Metode şi tehnici de lucru : 

*schimb de experienţă între educatoarele implicate in proiect; 

*activităţi comune cu  grupele de copii; 

*vizitarea grădiniţelor în vederea cunoaşterii reciproce între copii şi pentru stabilirea 

relaţiilor de prietenie;  

*activităţi extracurriculare cu vanzare de produse si tombola;  

*donarea jucariilor cumparate din banii obtinuti de la activitati. 

Viziunea proiectului : 

         *popularizarea experienţei pozitive; 

         *implicarea tuturor furnizorilor de educaţie în promovarea intereselor copiilor; 

         *utilizarea resurselor materiale şi umane ale fiecărei unităţi; 

Misiunea proiectului : 

       *se oferă educatoarelor schimbul deschis de opinii; 

       *oferirea posibilităţii desfăşurării unor activităţi comune atractive în beneficiul    atât 

al preşcolarilor cât şi al educatoarelor;  

Strategii de dezvoltare : 

*dezvoltarea unui învăţământ modern , deschis , flexibil; 

*iniţierea colaborării şi prieteniei între copii şi educatoare din climate sociale   diferite; 

*evaluarea comportamentelor copiilor pe parcursul activităţilor;  

*evaluarea atitudinii educatoarelor faţă de realizarea acestui demers partenerial; 
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*abordarea unui management axat pe îmbunătăţirea continuă a conţinuturilor   

educative şi a strategiilor de realizare a proiectului. 

Mentionez ca proiectul a adus buna dispozitie copiilor, a avut noutati, si-a propus 

pastrarea traditiei, i-a introdus in lumea comerciantilor, au fost alaturi de semenii lor 

neajutorati, au avut teme diverse ca sa poata participa   toti copiii ,,TOTI  SUNTEM  LA  FEL!’’ 
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 Proiect educațional - „Un mediu  sănătos  pentru o viață sănătoasă” 

educ. Ene-Gavrila Petrica, 

Grădinița P.P. ”Arlechino" Galați 

 

Moto: „Am primit lumea ca o moştenire pe care nu-i îngăduit nimănui să o deterioreze, ci pe 

care fiecare generaţie este obligată să o lase mai bună posterităţii.” (J. Jouber) 

 

ARGUMENT:  

Educaţia pentru mediu ne priveşte în egală măsură pe toţi, adulţi sau copii, iar problema,                           

deşi  nu   este nouă, se pune tot mai acut, devenind obiect de studiu încă de la cea mai fragedă 

vârstă. 

A ocroti şi îmbunătăţi mediul înconjurător reprezintă pentru întreaga societate un  

obiectiv primordial, o sarcină a cărei realizare trebuie coordonată şi armonizată foarte bine în 

sistemul educaţional. Civilizaţia umană are un rol foarte important în evoluţia ecosistemelor de 

pe planeta noastră şi de aceea omul  trebuie să fie conştient de imensul rol pe care îl are, să fie 

educat în spiritul respectului pentru mediul înconjurător, pentru ca el să conştientizeze faptul 

că nu este stăpânul naturii, ci parte a ei.  

În acest context, educarea copiilor în vederea însuşirii unei concepţii ecologice unitare, 

a devenit tot mai necesară astăzi, când se înregistrează o influenţă crescută a omului asupra 

naturii.  

Se impune, aşadar, să pornim cu studiul impactului activităţilor umane asupra mediului 

înconjurător încă de la grădiniţă, este momentul să ne ocupăm şi de educaţia ecologică prin 

care îi învăţăm pe copiii noştri de ce şi cum trebuie protejată natura.  

În cunoaşterea mediului înconjurător de catre preşcolari, un rol deosebit îl avem, noi, 

educatoarele, care prin ansamblul de activităţi educative, îmbogăţim orizontul de cunoştinte al 

copiilor, favorizând acumularea de cunoştinte ecologice, întelegerea de către copii a efectelor 

secundare şi negative ale activităţii omului asupra mediului.   .  

           Ştiind faptul că la vârsta preşcolară se pun bazele primelor cunoştinţe, priceperi, 

deprinderi în ceea ce priveşte cunoaşterea mediului înconjurător şi a relaţiei dintre om şi acesta, 

având convingerea că pot să trezesc interesul copiilor pentru tot ce-i înconjoară şi să le formez 

o atitudine pozitivă faţă de mediu, am planificat şi derulat proiectul educaţional ,,UN MEDIU 

SANATOS PENTRU O VIATA SANATOASA” Contactul nemijlocit al copiilor cu aceste 

activităţi au sporit eficienţa demersului educaţional, dat fiind cunoscută marea disponibilitate 

a celor mici în a descoperi şi asimila tot ceea ce le stârneşte curiozitatea. Activităţile cu conţinut 

ecologic şi-au găsit finalitatea în comportamentele dobândite de copii : de a fi mai buni şi  mai 

sensibili faţă de mediu, de a fi mai protectori, de a acţiona mai disciplinaţi şi mai responsabili, 

mai plini de iniţiativă şi mai prompţi în respectarea unor reguli. Activităţile din proiect au 

îmbrăcat aspecte practice, provocând trăiri emoţionale prin care copiii au fost puşi în situaţia 

de a acţiona, de a reacţiona şi de a manifesta atitudini.   
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  Pot spune că, în urma derulării acestui proiect cu caracter ecologic, copiii au înţeles că 

îngrijirea mediului implică din partea noastră desfăşurarea unor acţiuni practice care să 

contribuie la evoluţia plantelor şi a animalelor, iar protejarea mediului presupune apărarea lui 

de acţiunile dăunatoare ,care pun în pericol viaţa plantelor, a animalelor şi a omului. Prin 

participarea la aceste activităţi ,copiii au înţeles rolul pe care îl au în mediu, ce acţiuni sunt 

capabili să efectueze. 

 În cadrul grădiniţei, este important să valorificăm toate oportunităţile  punându-i pe 

copii în contact cu mediul înconjurător si  ajutându-i să comunice cu natura pe planul afectelor, 

atitudinilor şi comportamentelor.  O  vizita la Gradina Botanica ,o observare atenta a pomilor 

si florilor de aici; o vizită în parc, un  colţ din curtea grădiniţei, , un copac ales  sa-l ingrijim pe 

parcursul anului anterior ,etc au constituit puncte de plecate in activitatile ce vor urma. 

 Astfel o asemenea situaţie din realitate a constituit pretextul organizarii  unui lung şir 

de acţiuni menite să dinamizeze relaţia copil-natură,  îmbogăţind  şi înfrumuseţând mediul 

natural pe care îl vor moşteni generaţiile viitoare. 

 Pornim de la apropiat la depărtat, considerând că obiectivul cel mai important este 

curtea grădiniţei (plantarea de pomi-flori), care in anii urmatori vor fi ingrijiti de copii şi 

totodata cunoaşterea  importanţei si influenţei copacilor –florilor  asupra   mediului 

înconjurător. 

În concluzie, e bine ca omul de mâine să ştie ce este bine şi ce este rău în raporturile cu ,,  natura 

mamă”, pentru  a acţiona în consecinţă. 

UNITATEA DE INVATAMINT: GPP,,ARLECHINO”GALATI 

COORDONATOR: PROF:ENE-GAVRILA PETRICA  

NUMĂRUL PREŞCOLARILOR  IMPLICAŢI: 30  

PARTENERI IMPLICAŢI:  - INVATATOARE:Prof:E. V.-Sc nr:31 Galati 

                               - SCOLARI-32 

                                               - PĂRINŢI: 50 PĂRINŢI-BUNICI 

                                               -Un parine Inginer pomicol 

INSTITUTII IMPLICATE: Gradina Botanica si Specialisti  

LOCUL DE DESFĂŞURARE: 

- Grădiniţă 

- Curtea grădiniţei-Parcul gradinitei 

OBIECTIVE: 

- Sensibilizarea copiilor pentru a deveni participanţi activi la protejarea şi ocrotirea 

mediului natural; 

- Dezvoltarea interesului şi curiozităţii faţă de copaci ; 
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- Participarea copiilor la activitatea de plantare de puieţi si flori în curtea grădiniţei şi 

de îngrijirea acestora; 

- Identificarea şi conştientizarea de către copii, părinţi, cadre didactice, scolari, a 

problemelor de mediu specifice grădiniţei, cartierului, oraşului ; 

- Dezvoltarea abilităţilor şi aptitudinilor membrilor comunităţii(copii, cadre didactice, 

părinţi), de a proiecta şi desfăşura împreună activităţi cu impact în grădiniţă şi comunitate, 

- Însuşirea unor reguli cu caracter ecologic ce vizează asigurarea echilibrului dintre 

sănătatea individului , a societăţii, a mediului, precum şi formarea unei atitudini dezaprobatoare 

faţă de cei care încalcă aceste reguli ; 

- Urmărirea evoluţiei puieţilor plantati în curtea grădiniţei cât şi a copacilor aleşi  pentru 

a fi ingrijiti  din exteriorul grădiniţei ;  

- Identificarea unor vieţuitoare ale pădurii; 

- Permanentizarea acţiunii de sensibilizare a copiilor şi a comunităţii în legătură cu 

problemele de mediu, prin diferite activităţi. 

METODE/TEHNICI DE LUCRU:  

- Vizite la Gradina Botanica 

- Întâlniri, dialog,  expuneri; 

- Expoziţii; 

- Conversaţia, explicaţia, povestirea, expunerea; 

- Exerciţiul. 

GRUP ŢINTĂ: 

- 62 copii şi parinti-bunici 

BENEFICIARI: 

- direcţi: copii, părinţi, cadre didactice;  

- indirecţi:  societatea. 

LOCAŢIA: 

- Grădiniţa şi alte spaţii impuse de programul acţiunilor. 

RESURSELE PROIECTULUI: 

- Resurse umane: 62 copii, 50 părinţi; 

- Resurse materiale: puieţi ,rasaduri de flori, material ilustrativ (planşe, pliante, 

diapozitive, cărţi),  fişe, culori, acuarele, pensule,  foi, fotografii, aparat foto, lucrări realizate 

de copii. 

- Resurse financiare: sponsorizări – puieţi si seminte ,bulbi si rasaduri de flori.; 
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REZULTATELE AŞTEPTATE: 

      În urma derulării proiectului dorim să constatăm : 

- Un interes deosebit al copiilor, părinţilor, cadrelor didactice, comunităţii locale pentru 

această propunere şi  participarea directă la acţiuni ;  

-Infrumuseţarea şi protejarea mediului prin plantarea unor puieţi si rasaduri de flori in 

curtea grădiniţei ; 

- Atingerea unui nivel de conştiinţă şi atenţie faţă de mediu şi de problemele sale; 

- Insuşirea unui set de valori manifestate prin grija pentru mediu, precum şi existenta 

motivaţiei şi dorinţei pentru a participa la acţiuni menite să îmbunătăţească starea mediului 

inconjurator; 

- Cunoaşterea unor vieţuitoare din pădure si a rolului lor in natura. (infăţisare, mod de 

viaţă, etc.) 

- Protejarea vieţii;  

- Imbunătăţirea relaţiei de parteneriat gradiniţă – familie -scoala; 

TEHNICI DE MONITORIZARE: 

 - Înregistrare foto; 

EVALUAREA PROIECTULUI 

        Portofoliul proiectului: 

- structura proiectului; 

- materiale suport pentru tema proiectului; 

- fişe de lucru; 

- fotografii de la activităţi; 

- articole din mass – media; 

- expoziţii;  

- programe artistice. 

MEDIATIZARE: 

 - Mass-media locală şi judeţeană, diverse sit-uri, simpozioane; 

DISEMINAREA REZULTATELOR: 

- Expuneri în cadrul unor sesiuni de comunicare, publicaţii. 

FOLLOW-UP: 

- Continuarea schimbului de experienţă peste durata stabilită de protocol. 
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PROGRAM DE ACTIVITĂŢI 

1. Prezentarea proiectului: „UN MEDIU SANATOS PENTRU O VIATA 

SANATOASA” 

Obiectiv: Prezentarea  preşcolarilor, scolarilor si părinţilor participanti la  activitatile 

proiectului. 

- luna octombrie 

2. „Frunze ruginii – frunze mereu verzi”( activitate practică) 

Obiectiv:  Vizita la GRADINA BOTANICA .Acumularea de experienţe pozitive prin 

participarea efectivă la acţiuni de observare, îngrijire şi protecţie a naturii., formarea unui 

comportament pozitiv faţă de mediu.Intalnire cu specialisti. 

- luna noiembrie 

3. „Un copil, un copac!”- (acţiune de adoptare a unui copac) 

Obiectiv: Alegerea unui copac, observarea periodică a acestuia; căutarea unor informaţii  din 

surse diferite. 

- luna decembrie 

4. „Prezintă-ţi copacul cu ajutorul culorilor” - ( desen, pictură, colaj) 

Obiectiv: Sesizarea la  modificările apărute în viaţa copacului) 

- luna ianuarie 

5. „… şi copacii ne vorbesc”(colaj de poezii, cântece, povestire după imagini) 

Obiectiv: Să-şi exprime dragostea lor faţă de padure plante flori -animale  interpretarea unor  

poezii şi cântece precum şi auditii , lectura  a unor povesti cu si despre acestea. 

- luna februarie 

6. ”Locuitorii pădurii” - (observarea animalelor pădurii) 

Obiectiv: Identificarea animalelor sălbatice şi îmbogăţirea cunoştinţelor legate de înfăţişare, 

mod de viaţă şi importanţă . 

-   luna martie 

6. „Plantam flori si un copăcei” - (activitate practică în curtea grădiniţei) 

Obiectiv: să planteze copacei si rasaduri de flori în curtea grădiniţei 

- luna aprilie 

7. „Îngrijim copacii  şi spaţiul de joacă” - (activitate de îngrijire a copacilor, florilor 

şi a spaţiului de joacă din curtea grădiniţei) 

Obiectiv: să devină participanţi activi în îngrijirea, ocrotirea şi protejarea mediului înconjurător. 

- luna mai 
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8. „Poftim la expoziţie” - (expoziţie de lucrări şi foto) 

Obiectiv: evaluarea proiectului 

- luna iunie 

1. Expoziţie cu lucrările copiilor: 

 -“PARCUL NOSTRU” 

- Macheta : “Cartierul , grădiniţa si copacii peste ani”     

2. Expoziţie de fotografii,pliante: „ Copacii- prietenii noştri” 

3. Carnaval: ”In padure carnaval”  

Concluzii: 

    Proiectul este o bună modalitate de colaborare a grădiniţei , a prescolarilor cu scolarii 

cu parintii cu specialisti, care le-au vorbit, de la  Gradina Botanica , cu care  formăm o echipă 

cu un ţel comun , generator de reală comunicare şi colaborare. Ajutorul acestora constând în 

prezentarea unor date ştiinţifice precum şi sponsorizarea cu copaci si rasaduri de flori. 

    Se poate spune că, în urma derulării acestui proiect, copiii vor înţelege rolul pe care îl 

au în mediu, acţiunile ce le pot desfăşura în beneficiul acestuia precum şi urmările unor atitudini 

necorespunzătoare faţă de mediul înconjurător. Activităţile desfăşurate îşi vor găsi finalitatea 

în comportamentele şi atitudini responsabile faţă de mediu a tuturor celor implicaţi în proiect, 

precum şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător. 
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Stimularea creativităţii preşcolarilor prin activităţile artistico – plastice 

(metode şi tehnici) 

prof. Parfene Elena, 

                                                             Grădiniƫa cu P.P. Nr. 17 Vaslui 

 

            MOTTO: “Culoarea este viaţã, fiindcă o lume fără culoare se înfăţişează moartă. 

Culorile sunt energii radiante care ne  influenţează pozitiv sau negativ.” (I. Şuşală, O. 

Bărbulescu)  

 

Posibilitatea de a înţelege şi a simţi frumosul din artă, din mediul înconjurător, din viaţa 

socială şi de a dezvolta aptitudinile de creaţie artistică, se realizează în grădiniţă. La vârsta 

preşcolară educaţia estetică nu se poate separa de procesul de cunoaştere a realităţii, de 

contactul direct cu obiectele şi fenomenele din mediul înconjurător. În vederea înfăptuirii 

acestei educaţii, se ţine seama de particularităţile psiho-individuale, de posibilităţile de 

percepere a frumosului de către copii mai ales de faptul că la vârsta preşcolară copiii au tendinţa 

de a exprima în lucrările lor ceea ce văd, aud, că spiritul de imitaţie, dorinţa de cunoaştere, 

tendinţa de a folosi creionul, culorile, nevoia acestora de continuă mişcare sunt caracteristici 

ale vârstei preşcolare. 

Având în vedere particularităţile menţionate, ca şi scopul şi sarcinile ce ne revin, se 

dirijează atenţia copiilor spre aspectele cunoscute lor din mediul înconjurător, în felul acesta ei 

vor reuşi să realizeze în creaţiile lor aspecte deosebit de interesante, dându-le posibilitatea să-

şi manifeste aptitudinile cât si dorinţele lor estetice.Pictura constituie o activitate prin care 

jucându-se, copiii ne dau posibilitatea să constatăm felul cum văd, cum înţeleg lumea, ce i-a 

impresionat mai mult din multitudinea aspectelor văzute, ce le-a reţinut atenţia, să descoperim 

interesele şi năzuinţele lor. În acest scop am căutat să le dezvolt interesul şi dragostea pentru 

activitatea de desen şi pictură folosind mijloace de realizare diverse. 

Am observat că la început preşcolarii “desenau” din dorinţa de a acţiona cu creionul, 

cu culorile, de a trasa linii orizontale şi verticale fără ca mai înainte să-şi fi propus o anumită 

temă, un anumit subiect, doar o simplă mâzgâleală. Uneori, motivau: “am desenat ceva” şi după 

multe insistenţe îmi spuneau că este o minge sau o jucărie, ceea ce de fapt îşi doreau să 
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deseneze.Pentru a le trezi interesul pentru pictură, am început mai întâi cu exerciţii de desen, 

încercând mai multe procedee: am folosit colile mari de hârtie pe care ei au mâzgâlit, ceea ce 

au vrut, ceea ce şi-au imaginat, apoi am schimbat colile ca numai după aceea să le dau o anumită 

temă şi numai după aceste exerciţii de desen am trecut la activităţi de pictură.După câteva 

activităţi în care am făcut exerciţii de preparea culorilor şi combinarea lor, după preferinţa 

fiecăruia, în scopul redării expresive a imaginaţiei, am trecut la desfăşurarea unor activităţi de 

pictură cu teme propuse de mine. 

 Toate aceste modalităţi de lucru le-am făcut din dorinţa de a le stimula imaginaţia 

pentru o astfel de activitate, ei lucrând nestingheriţi au reflectat în picturile lor obiecte şi 

fenomene din realitatea înconjurătoare. Îndată ce activitatea a luat sfârşit, le-am cerut să 

verbalizeze ceea ce au realizat şi să motiveze lucrarea proprie.  

Din răspunsurile primite mi-am dat seama de bogăţiile imaginţiei lor, sau de sărăcia 

acesteia, de volumul cunoştinţelor pe care-l posedă fiecare copil din grupă. 

O primă modalitate prin care am căutat să le îmbogăţesc cunoştinţele copiilor pe care 

le pot transpune cu uşurinţă în picturile ,au fost plimbările în jurul grădiniţei. Cu această ocazie, 

copiii au observat că toamna frunzele copacilor încep să se îngălbenească, ruginesc, cad, altele 

mai sunt încă verzi. Le-am cerut să strângă frunze ca să le ducem în grădiniţă. Acţiunea aceasta 

mi-a dat posibilitatea să constat că preşcolarii au preferinţe pentru anumite culori, deoarece 

unii au adunat numai frunze galbene, alţii verzi şi câţiva frunze cu un colorit diferit. Într-o 

activitate le-am cerut să pictăm un parc şi să realizăm şi noi culori asemănătoare, apropiate de 

culorile frunzelor adunate de ei. Pentru realizarea acesteia le-am pus la îndemână acuarele şi 

le- am dat şi model câte o frunză, atrăgându-le atenţia să folosească foarte puţină apă. 

Activităţile de pictură ne dau posibilitatea să le dezvoltăm copiilor gustul estetic, sa-i 

iniţiem în tehnica picturii şi a combinării culorilor şi să-i obişnuim cu limbajul plastic. Cu cât 

se va solicita mai mult efortul intelectual şi creativ al copiilor în procesul didactic, cu atât va 

creşte şansa dezvoltării personalităţii creatoare a preşcolarului. 

Modernizarea continuă a procesului instructiv-educativ, impune ca strategiile aplicate 

să fie cât mai riguros selectate şi într-o formă accesibilă, inovatoare. Prin folosirea diversificată 

a metodelor, se urmăreşte deschiderea în sufletul copilului a dorinţei de învăţare într.un mod 

eficient şi creativ. 

În stimularea creativităţii copiilor preşcolari prin activităţile de pictură şi desen un rol 

important îl au şi tehnicile de lucru folosite de educatoare. În lucrările realizate am îmbinat 

elemente de limbaj plastic cu cele de tehnică. 

Una dintre aceste tehnici este dactilopictura. Mâna lucrează firesc prin contactul tactil 

cu apa, cu materialele pe care copiii le folosesc. Prin simbolurile grafice reflectate în 

dactilopictură, prin libertatea în alegerea temei, copiii preşcolari transpun în culoare bogăţia 

informaţiilor de care dispun şi cu care operează, dau libertate memoriei cromatice şi figurative. 

Prin contactul mâinii direct cu hârtia, copiii încep incă de la grupa mică să ştie cum să-şi dozeze 

efortul la apăsare, ating uşor hârtia, cu mişcări fine ale degetelor şi ale mâinii întregi. Folosind 

această tehnică, mâna copilului capătă o mare flexibilitate, o mai mare siguranţă, iar muşchii 

mici ai mâinii se dezvoltă şi se întăresc. Această tehnică de lucru are darul de a trezi interesul 

copiilor pentru activitatea de pictură, stimulându-le independenţa şi creativitatea. 
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Tehnica Suprapunerii sau Pata de culoare: - Pe foaia de hârtie li se precizează 

copiilor să facă două pete de culori diferite, aşezate una peste alta. Se îndoaie apoi pe marginea 

petelor foaia pe verticală  ,se muchiază şi se presează. Deschizând foaia se cere copiilor să 

verbalizeze pictura obţinută. Astfel, aceeaşi pictură are 3-4 înţelesuri - seamănă cu un fluture, 

o frunză, o floare, o pasăre. Această tehnică îi pune pe copii în situaţia.de a-şi imagina conturul 

unui obiect sau fiinţe ce trebuie realizată, stabilind caracterul analitic sau sintetic al gândirii 

acestora.  

Tehnica ştampilelor (cartofi, dopuri de plută, radiere) - Pentru aceasta se folosesc 

cartofi mai mari şi proaspeţi. Se taie cartoful în două jumătăţi. Cu vârful cuţitului se desenează 

pe suprafaţa lui modelul dorit. Cu ajutorul cuţitului trebuie scos modelul în relief. Pe ştampila 

rezultată astfel se aplică cu pensula tempera şi se stampilează modelul dorit 

  Pictura cu palma - Se unge palma cu un strat de vopsea mai concentrată şi aplicând-o 

apoi pe suprafaţa de decorat, se obţine o pată care sugerează un model oarecare, ce poate fi 

completat cu ajutorul dactilopicturii sau chiar cu pensula, obţinându-se astfel diferite imagini 

ca, de exemplu, un cocoş. Aplicând palma de mai multe ori în acelaşi loc şi învârtindu-se în 

acelaşi timp foaia de hârtie se obţin efecte sub formă de floare, de soare sau alte imagini. 

  Pictura cu paiul: - Se picură mici pete de culoare pe hârtie cu ajutorul pensulei sau a 

unui burete. Se ţine paiul deasupra hârtiei, orientat în direcţia unde se doreşte sa meargă pictura. 

Se suflă prin pai, iar culoarea se va întinde pe hârtie. Copiii vor obţine astfel structuri atractive 

şi creative. Exemple de activităţi: ”Tufişuri”, „ Foc de artificii”  

Pictura cu sfoara - După ce s-a pus o cantitate mică de vopsea în mijlocul unei foi, 

copilul se foloseşte de o sfoară pentru a elimina vopseaua şi a realiza un desen; se trage sfoara 

de la un capăt, după ce a fost aşezată într-o anumită formă peste pata de culoare fluidă între 

două foi. . Exemple de activităţi: „Vârtejuri”  

Pictura cu buretele : -  Se taie buretele în bucăţi mici, uşor de manevrat. Se udă hârtia 

şi se întinde pe masă; utilizând un beţişor sau o pensulă, se picură pe hârtie mici pete de culoare; 

acestea se absorb cu bucăţi de burete de diferite forme; va rezulta o structură interesanta pe 

care copiii o vor realiza în mod creativ, putându-i da diferite interpretări.  

Tehnica desenului cu lumânarea - În acest scop se folosesc lumânările pentru pomul 

de iarnă sau chiar lumânările obişnuite. Cu ele se poate desena pe foaia de bloc. Dacă lumânarea 

este colorată - de exemplu roşie sau albastră - se vede urma ei pe hârtie; dacă este albă, urma 

ei este văzută atunci când hârtia este aşezată în lumină. După terminarea desenului se pictează 

toată suprafaţa hârtiei cu acuarelă în culori tari (roşu, maro sau albastru închis). Pe conturul 

desenat cu lumânarea, culoarea nu se prinde şi astfel desenul apare alb sau colorat mai deschis 

pe fondul colorat închis. Teme: „ Peisaj de iarnă” 

În cadrul activităţilor artistico-plastice este necesar ca preşcolarii să aibă posibilitatea 

să se manifeste liber, fără teama de a greşi, de a li se face imediat observaţie critică. Se 

recomandă "amânarea evaluării" până la finalizarea lucrărilor, iar când se fac aprecieri, să se 

facă în contextul unui climat stimulativ, fiindcă observaţiile critice făcute în alte momente 

stânjenesc spontaneitatea creatoare a copiilor. În felul acesta se poate cultiva îndrăzneala, 

independenţa, originalitatea şi creativitatea preşcolarului. 
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În concluzie, se pot face multe pentru educarea spiritului creativ al preşcolarului Dar, 

se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire şi stilul de lucru la grupă, 

cristalizate în secole de învăţământ tradiţional, prea puţin preocupat de această latură a 

personalităţii elevului, care capătă în zilele noastre o valoare din ce în ce mai însemnată.Putem 

spune aşadar că, creativitatea este însăşi exprimarea de sine a fiinţei umane, în orice domeniu 

se manifestă.  

 

Bibliografie: 

1. Rafailă, E. - “Educarea creativităţii la vârsta preşcolară”, Editura Aramis , Bucureşti, 2002 

2. Stoica, A. - “Creativitatea elevilor”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982. 

 

Proiect județean ”noile educații” - ”Licuricii în timpul liber” (educația 

pentru timpul liber) 

educ. Dulgheriu Maria,  

Grădinița P.P. „Licurici” Fălticeni 

 

MOTTO: „Toți oamenii au fost mai întâi copii”  (Antoine de Saint-Exupery) 

 

CONTEXT 

Timpul liber este un produs de cultură și educație ce trebuie înțelept utilizat în orice 

moment al vieții. El aduce beneficii imense copilului, cum ar fi: relaxare, dezvoltare, destindere 

și ocupă aproape 75% din timpul zilei petrecut în societate. Este momentul care aduce 

oportunitățile necesare de a explora, de a-și împărtăși gândurile, ideile și vocația prin - 

tr-o varietate de activități ce implică arta, muzica, mișcarea, dansul, imaginația, arta dramatică, 

matematica, designul și tehnologia. Timpul liber poate fi o parte a timpului învățării utilizat 

într-un mod specific, distinct față de timpul destinat programului social. 

 Copilul are multă energie, dorește permanent să încerce ceva nou, să acopere interese 

cât mai diferite. Poate fi ușor învățat să desfășoare activități care dezvoltă calități personale, 

care să formeze un stil de viață civilizat, să exerseze unele capacități neutilizate. 

 Părinții, cadrele didactice, bunicii și alți factori interesați de viața copilului pot să se 

implice direct în organizarea și desfășurarea unor activități și proiecte prin care el se poate 

îndeletnici cu ceea ce îi place, poate descoperi noi zone de interes, poate interacționa cu alții, 

își poate afirma latura culturală, artistică sau sportivă, fără a simți aceste activități ca pe o 

corvoadă. 

 Sper ca paleta largă de activități pe care o propun prin acest proiect să vină în sprijinul 

copiilor preșcolari, a părinților și nu în ultimul rând a cadrelor didactice din învățământul 

preșcolar și să demonstreze cât de util este timpul liber în direcția formării unei atitudini 



 
 

 

 

29 

 
 

 

Nr. 10 - noiembrie 2016 

pozitive față de acțiune, vocație și creație și în formarea capacității de a lua decizii în viața 

socială. 

Beneficiari: 

 copii preșcolari; 

 părinți 

 cadre didactice 

Tipul de proiect: 

 la nivelul mai multor arii curriculare. 

Durata: 

 noiembrie 2015- iunie 2016 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

SCOPUL: Informarea și asigurarea accesului copiilor la tot ce înseamnă a gestiona 

timpul liber în mod plăcut și util; formarea unui stil de viață activ și sănătos. 

OBIECTIVE: 

 Cunoașterea a numeroase metode de petrecere a timpului liber; 

 Implicarea în diferite activități intelectuale, culturale, recreative, distractive; 

 Valorificarea capacităților, aptitudinilor și deprinderilor însușite; 

 Dezvoltarea diferitelor relații interpersonale; 

 Planificarea unor activități de relaxare; 

 Identificarea nevoilor copiilor și a familiilor acestora referitoare la timpul liber 

și la vocație; 

 Crearea unor instrumente de lucru, de observare și de evaluare a eficienței 

activităților; 

 Dezvoltarea interesului pentru descoperirea trebuințelor, talentelor și dorințelor 

copiilor; 

 Alocarea unui timp fizic pentru petrecerea unor momente și activități comune 

copilului; 

 Împărtășirea experiențelor pozitive personale altor părinți la întâlniri suport 

pentru părinți. 

Grup țintă: 

- preșcolari din unitate, părinții copiilor, cadre didactice din unitate și din 

unitățile partenere. 
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Descrierea rezultatelor preconizate: 

- mese rotunde, vizionări, jocuri distractive, concursuri, expoziții, carnaval, 

excursii, serbări. 

Rezultate preconizate: chestionare pentru părinți, broșură cu articole și creații, calendar de 

activități, pliant cu sugestii pentru părinți și copii, lucrări plastice, fotografii, CD cu poze din 

timpul derulării proiectului, parteneriate și colaborări. 

RESURSE UMANE IMPLICATE 

Proprii: 

- copii (care fac parte din grupul de proiect), educatoare, personal de îngrijire, 

părinți, bunici. 

Parteneriale: 

- muzeografi, cadre didactice de Clubul Copiilor Fălticeni, cadre didactice de la 

Grădinița Specială Fălticeni, bibliotecară, specialiști de la Casa de Cultură, 

Fălticeni. 

Parteneri interni: 

- Grădinița Specială Fălticeni, Clubul Copiilor. 

Parteneri externi: 

- Complexul Muzeal Fălticeni, Biblioteca Municipiului Fălticeni, Casa de 

Cultură- Fălticeni, Primăria Municipiului Fălticeni. 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

1.Octombrie 

 - „Timpul liber o fântână cu apă vie”- popularizarea în cadru festiv a programului și 

includerea părinților ca parteneri principali. 

Responsabil: coord. Proiectului- Ed. Dulgheriu Maria 

2. Noiembrie 

- „Licuricii la Carnavalul Toamnei”- seară distractivă pentru copii și părinți cu dans, 

concursuri și divertisment. 

Responsabil: Educatoare de la grupa mare. 

3. Decembrie 

-„Clipe de feerie în așteptarea moșului:- realizarea unor ornamente de iarnă pentru brad 

împreună cu părinții. 

Responsabil: Educatoare de la grupa mare. 
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4. Ianuarie 

-„Petrecere mare la balul Iernii”- concurs de dans cu premii pentru copii și părinți în 

vederea încurajării exprimării prin dans și mișcare. 

Responsabil: Educatoare de la grupa mare. 

5. Februarie 

- „Licuricii în atelierul mâinilor harnice și creative”-realizarea unor felicitări din 

materiale diverse utilizând tehnici diferite de lucru. 

Responsabil: Educatoare de la grupa mare. 

6. Martie 

- „Jocul de-a joaca”- concursuri distractive, de atenție și rapiditate colorate cu 

divertisment, antren și premii. 

Responsabil: Educatoarele de la grupa mică. 

7. Aprilie 

- „Bal mascat la Clubul Copiilor”- realizarea unor măști hazlii și prezentarea lor la 

Clubul Copiilor într-o expoziție. 

Responsabil: Educatoarele de la grupa mijlocie. 

8. Mai 

-„ Să fugim de plictiseală”- concurs de role și biciclete pe stadionul orașului 

Responsabil: Educatoare de la grupa mijlocie 

9. Iunie 

- „E timpul să numărăm diplomele”-evaluarea proiectului în cadru festiv, cu 

participarea tuturor partenerilor de proiect. 

Responsabil: coord. Proiectului: Ed. Dulgheriu Maria 

PREZENTAREA MODALITĂȚILOR DE EVALUARE A REZULTATELOR    

PROIECTULUI 

- organizarea unor spectacole, concursuri tematice, vizite; 

- întocmirea unor albume, portofolii tematice; 

- CD-uri cu poze ale acțiunilor desfășurate; 

- organizarea unor acțiuni/întâlnirir cu preșcolarii și elevii din alte unități din 

localitate; 

- confecționarea unor lucrări din diferite materiale și prezentarea lor în cadrul 

unor expoziții; 

- întocmirea portofoliilor, albumelor, pliantelor; 
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- organizarea periodică a întâlnirilor echipei de proiect 

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

 Prin derularea acțiunilor în cadrul acestui proiect urmărim atragerea de noi parteneri, 

diversificarea activităților, locațiilor, valorificarea rezultatelor obținute. 

 Portofoliul va constitui suportul informațional pentru cei care doresc să cunoască și să 

respecte modalitățile în care preșcolarii își pot petrece timpul liber. 

 Dorim desfășurarea lui și în anii următori, preșcolarii fiind dornici să se recreeze, să se 

joace astfel încât să contribuie la propria lor dezvoltare, să aspire la o viață mai bună, în care 

timpul liber al fiecăruia poate fi folosit în mod plăcut și util. 

ACORDURI/ PRPTOCOALE PARTENERIALE 

- Cu Grădinița Specială- se vor face vizite reciproce și acțiuni comune cu caracter 

tematic: 

- Cu Muzeele din orașul Fălticeni- se vor face vizite; 

- Cu Clubul Copiilor- se vor realiza întâlniri și acțiuni comune:workshopuri, 

dezbateri; 

- Cu Biblioteca Municipiului Fălticeni- se vor desfășura vizite și  ”seri de 

poveste”. 

 

 

Proiect de intervenţie - Comunicare, forme şi bariere în comunicare 

prof. înv. prepr. Lucia Fodor, 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.12 Tg. Mureş 

 

1. DEFINIREA PROBLEMEI: 

Abilităţi de comunicare insuficient dezvoltate. 

2. DESCRIEREA PROBLEMEI: 

 COMPORTAMENTAL: 

Supuşii: 

 inerţie în comunicare, nu cooperează în comunicare, nu se solidarizează 

comunicaţional, nu se angajează autentic în tratarea unei teme, lipsă 

interschimbare mesaje, comportament empatic, sunt nehotărâţi, se scuză 

permanent, le permit celorlalţi să îi domine, contact vizual slab, postură umilă; 
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Asertivii: 

 spun direct părerile şi dorinţele, oferă opinii / comunică sentimente, sunt 

hotărâţi, înfruntă problemele, postură deschisă, contact vizual bun; 

Agresivii:  

 întrerup discuţiile, ascund informaţiile şi părerile personale, domină discuţia, nu 

sunt buni ascultători, sunt sarcastici, vorbesc tare, jignesc, contact vizual 

puternic;  

Ascultarea activă:  

 acord limbaj nonverbal / verbal, centrare pe conţinutul mesajului, ascultă pentru 

a înţelege mesajul, nu pentru a primi răspunsul, interes pentru interlocutor, nu 

termină propoziţia în locul vorbitorului; 

 NONVERBAL: 

 se lasă de pe un picior pe un picior când vorbesc, îşi încrucişează picioarele când 

voebesc cu prietenii, îşi curbează spatele, balansează creionul, se plimbă peste 

tot în încăpere, voce tremurândă, vorbit rar, expresie de îngrijorare, privire 

evazivă, gura acoperită cu mâna, distanţă excesiv de mare; 

 COGNITIV: 

 uită informaţia, informaţii insuficiente, prejudecăţi, neimplicare efectivă în 

clarificarea ideilor, lipsă fluenţă în comunicare, nu se centrează pe temă, lipsă 

orientare spre subiectul comunicării, concentrarea asupra ascultării, rezistenţa 

la factori externi, conştientizarea ideilor preconcepute faţă de cel ce vorbeşte, 

stabilirea scopului ascultării, crearea de condiţii favorabile pentru emitentul 

mesajului: zâmbet, gesturi, cuvinte de politeţe, contactul privirii, încuvinţarea 

din cap; 

Confuzii: ,,cine, ce, unde, când, de ce, cum, cât de mult?..gânduri...  ,, nu mi-am ales cuvintele 

potrivite; nu am avut tonul potrivit; nu mi-am ales momentul potrivit; puteam să aleg o altă 

temă; am ales gesturi care au contrazis importanţa mesajului; trebuia să fiu mai clară la jocul 

de spargere a gheţii; am vorbit prea repede...nu au înţeles; ce-au gândit ceilalţi? nu am primit 

feedback, mi-am suprimat propriile gânduri ,, pentru a intra în pantofii vorbitorului”. 

 EMOŢIILE: 

 Frică, timiditate, transpiraţie, lipsa sentimentelor pozitive faţă de comunicare în 

general, nu  valorizează discursul interlocutorului, lipsa sentimentului 

competişiei în comunicare; diferenţe de temperament, diferenţe de valori, voce 

tremurândă, expresie de îngrijorare, distanţă excesiv de mare, braţele defensive, 

gura acoperită cu mâna; 

3. IDENTIFICAREA POSIBILILOR FACTORI DE INIŢIERE ŞI DEZVOLTARE A 

PROBLEMEI: 

 Lipsă de informare; 
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 Presiune 

 Inerţie în comunicare; 

 Nu cooperează în comunicare; 

 Nu se solidarizează comunicaţional; 

 Prejudecăţi, neimplicare efectivă în clarificarea ideilor; 

 Diferenţe de valori; 

 Lipsă fluenţă în comunicare; 

4. IDENTIFICAREA FACTORILOR DE MENŢINERE ŞI DE ACTIVARE A  

PROBLEMEI.  

 Pasivitatea / încearcă să evite confruntările şi conflictele; 

 Consecinţa: îşi sacrifică propriile dorinţe şi nevoi în acest scop; 

 Agresivitatea / blamează şi acuză, încalcă regulile impuse, rezolvă problemele 

în manireră impulsivă; 

 Consecinţa: este criticat şi va fi izolat de grup. 

 Asertivitate / reacţie comportamentală de comunicare cu cei din jur- colegi, 

prieteni, profesori, părinţi, alte persoane prin exprimare directă, deschisă şi 

onestă. 

 Coonsecinţa: se fac înţeleşi de ceilalţi. 

 Ascultare activă /abilităţi de receptare şi înţelegere a mesajului; 

 Consecinţa: interes pentru discuţii;  încurajarea partenerului de discuţii; 

5. PLANUL DE INTERVENŢIE 

a) Obiectivul de lungă durată: 

 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare eficientă. 

b) Obiective specifice: 

 Identificarea cauzelor distorsiunii mesajelor; 

 Conştientizarea efectelor  ,, zvonului” – ca sursă de stres; 

 Identificarea elementelor specifice limbajului nonverbal; 

 Conştientizarea de către elevi a faptului că pot îndeplini o sarcină ce presupune 

cooperare, doar folosindu-se  de limbajul nonverbal. 
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c) Strategii de intervenţie: 

Exemple de activităţi specifice                           

 I. TELEFONUL FĂRĂ FIR 

Spargerea gheţii 

 Evidenţierea rolului unor factori perturbatori ai comunicării 

 Desfăşurare: Primul participant primeşte următorul mesaj: Crocodilul din 

dulapul albastru a murit . Mesajul este transmis la urechea colegului din 

stânga care la rândul său transmite mesajul colegului din stânga lui. Se continuă 

până mesajul ajunge la ultimul participant. 

ACTIVITATEA: RICĂ ŞI COSTICĂ 

Obiective : 

 Identificarea cauzelor distorsiunii mesajului 

 Conştientizarea efectelor “zvonului”- ca sursă de stres 

Desfăşurare: Sunt invitaţi 5 voluntari să părăsească încăperea stabilindu-se ordinea în 

care aceştia revin. Consilierul repartizează sarcini elevilor din sală: unii identifică  omisiunile, 

alţii adăugirile, apoi invită primul voluntar în sală şi expune povestea următoare cu menţiunea” 

te rog să fii atent şi să memorezi cât mai multe“….. 

” Era o zi minunată de primăvară. Rică şi Costică au plecat la pădure să culeagă mere. 

Dintr-o dată, dintr-un tufiş, a ieşit un iepure alb cu urechea dreaptă plină de pete negre. Costică 

a alergat după el, s-a împiedicat de o creangă şi s-a lovit la piciorul stâng. Rică l-a dus la spital. 

Aşa s-a terminat o zi frumoasă de primăvară“. 

Primul voluntar predă ştafeta voluntarului cu nr. 2 care povesteşte mai departe , iar 

ultimul voluntar expune povestea grupului. Se analizează omisiunile şi adăugirile, posibilele 

cauze ale acestora: uitarea, presiunea de a reţine cât mai mult, detalii, emoţia, elementele ilogice 

care sunt înlocuite cu cele logice (mere-în pădure s-au înlocuit cu flori, tendinţa participanţilor 

de a exagera anumite fapte” şi-a  rupt piciorul”. 

II. CE POT FACE DOAR CU LIMBAJUL NONVERBAL? 

 Obiective : 

 identificarea elementelor nonverbale implicate în comunicarea atitudinii; 

 conştientizarea elevilor asupra faptului că pot îndeplini o sarcină ce presupune 

cooperare, folosindu-se doar de limbajul nonverbal. 
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Descrierea activităţii: 

Exerciţiu de spargere a gheţii 

  Elevii sunt aşezaţi în cerc, le voi cere să se prezinte spunându-şi numele şi apoi, 

utilizând elemente specifice limbajului nonverbal, să ne facă cunoscut un gest care-i 

caracterizează, o trăsătură specifică. Cei care nu doresc să participe vor spune “Pas”. Voi  

începe eu, oferindu-le astfel un exemplu.  

Activitatea propriu-zisă : 

 Anunţ elevii că au primit un cadou de la Moş Nicolae, o cizmuliţă plină cu bomboane 

de diverse culori (4);  îi voi ruga să ia pe rând câte o bomboană, în acest fel voi realiza 

împărţirea lor pe 4 grupe în funcţie de culoarea pe care o are bomboana primită. 

 Le voi spune că ne vom desfpşura un joc ce ne ajută să conştientizăm ce se poate face 

doar folosind  elemente specifice limbajului nonverbal. Elevii se aşează în ordine, pe grupe, de 

la cel mai mic la cel mai mare (zi de naştere, lună, an), comunicând între ei doar cu ajutorul 

.limbajului nonverbal.  

 Începutul jocului va fi anunţat printr-o poezioară: 

   “Haideţi să ne aşezăm 

      De la mic, la mare. 

      Vorbe să nu utilizăm, 

      Reuşi-vom oare ?”. 

 Elevii vor putea gusta acum bomboana primită de la Moş Nicolae (fapt ce-i va 

împiedica să vorbească între ei) şi vor îndeplini sarcina primită. La expirarea timpului se 

verifică modul de îndeplinire a sarcinii şi se va stabili clasamentul. Echipa care a terminat prima 

şi a rezolvat corect va fi declarată câştigătoare. 

6. EVALUAREA INTERVENŢIEI 

 Am înţeles că: 

 „Partenerii de discuţie buni sunt şi buni ascultători”. 

 ,,Comunicarea eficientă economiseşte timpul”; 

 ,,Ascultarea este la fel de importantă ca şi gândirea”; 

 ,,A comunica presupune a accepta că există conflicte şi posibilităţi paşnice de a 

le rezolva”; 

De ce? 

 Se reduce numărul greşelilor; 

 Se îmbunătăţesc relaţiile şi productivitatea comunicării. 
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 Evaluarea finală se realizează pe baza unor chestionare, fişe de lucru care au ca ţintă 

comunicarea. Avem în vedere obiectivul general, obiectivele specifice, ceea ce ne permite o 

comparaţie între situaţia iniţială şi cea finală. Se discută răspunsurile în clasă pentru a constata 

care sunt aspectele însuşite, unde sunt confuzii, ce a fost mai puţin convingător sau greu de 

înţeles. Ulterior, consilierul insistă asupra acestor aspecte facilitând înţelegerea lor, mai ales cu 

ajutorul celorlalţi participanţi. 

 

Bibliografie: 

1. Lucia - Emilia, Coşa, Consiliere şi orientare, Ghid practic pentru profesorul diriginte,Editua 

Napoca Star, 2012. 

2. Anca, Popovici, Comunicarea  eficientă, Ghid pentru consiliere şi orientare, Cluj - Napoca, 

Editura SINAPSIS, 2007. 

 

Metoda proiectelor – strategie de organizare, desfăşurare şi evaluare a 

procesului educaţional din grădiniţă 

educ. Nenestean Adriana- Ionela, 

Grădinița P.P. Nr. 25 Iași 

 

ARGUMENT 

Caracterul de modernitate al unei metode este dat de măsura în care aceasta reuşeşte să 

cultive însuşirile fundamentale necesare omului de azi: independenţă, spirit critic, gândire 

creatoare. 

De ce este valoroasă activitatea propusă? Deoarece face parte dintrun proiect cu o temă 

de interes general, face uz de o metodă de educaţie alternativă prin care se crează situaţii 

complexe de învăţare, motivează copiii să participe efectiv cu bagajele de cunoştinţe, 

deprinderi, reuşind chiar să obţină un produs final. 

PROIECTUL TEMATIC – OPORTUNITATE PENTRU DEZVOLTAREA 

CUNOŞTINŢELOR COPIILOR 

Metoda proiectelor este o strategie de învăţare şi evaluare, a cărei caracteristică se 

concentrează pe efortul deliberat  de cercetare, pe căutarea şi găsirea răspunsurilor legate de 

tema propusă. 

La vârstele mici, experimentele produc acţiuni şi reacţii imediat observabile. Atunci 

când copilul experimentează pe cont propriu, nu avem garanţia că va reuşi să treacă la un nivel 

superior de înţelegere a unui concept. De aceea este necesar să vedem experimental ca pe un 

proiect integrat în curriculum, iniţiat fie de educator , fie de copil. 

Proiectele tematice – presupun investigarea unor subiecte propuse de copii, sugerate de 

anumite evenimente, întâmplări, ordinea desfăşurării lor fiind la latitudinea educatoarei şi a 

copiilor. 



 
 

 

 

38 

 
 

 

Nr. 10 - noiembrie 2016 

 

Subiectul proiectului este inspirat din mediul apropiat, presupunând interacţiunea 

directă dintre copil şi mediu. 

Conţinuturile converg temei sau subtemei, respectă nevoile de cunoaştere ale copiilor, 

la un moment dat, ţinându-se seama de particularităţile de vârstă ale acestora. 

Activităţile integrate, desfăşurate pe parcursul proiectelor tematice aduc un plus de 

lejeritate şi mai mult, coerenţa procesului de predare – învăţare – evaluare. Aceste activităţi 

asigură o învăţare activă, care se extinde până la limita pe care copilul o stabileşte, reflectă 

interesele şi experienţa copiilor şi are o finalitate reală. 

Educatoarea în colaborare cu copilul are în vedere coordonarea activităţii pe timpul 

derulării proiectului, având rolul de ghid şi mentor a întregii activităţi.Prin activităţile 

desfăşurate pe parcursul proiectelor tematice copiii îşi vor putea aprofunda cunoştinţele despre 

subiectul dat. Alături de ei sunt implicaţi: specialişti, părinţi, membrii ai comunităţii. 

Etapa de evaluare a activităţii copiilor, la finalul unui proiect tematic, oferă 

educatoarelor şi părinţilor posibilitatea de a observa copilul, de a-l aprecia; totodată este un 

prilej de testare şi de verificare a capacităţilor intelectuale şi a aptitudinilor creatoare ale 

copiilor. 

PREZENTAREA PROIECTULUI TEMATIC: 

„Dacă vrei să ajungi mare, fii atent la traversare!” 

Am aplicat metoda proiectelor tematice la grupa mică, în semestrul al II-lea. La început 

nu eram foarte convinse că acestă metodă este posibil de aplicat la grupa mică, întrucât aveam 

îndoieli că vom reuşi să-i stimulăm pe copii şi să le menţinem interesul pentru temă. Sursa de 

alegere a subiectului a constituit-o în acest caz, o  întâmplare care i-a impresionat pe copii. 

Întro dimineaţă au sosit aproape toţi copiii la grădiniţă, mai lipsea doar un băieţel pe nume 

Răzvan, care a ajuns ceva mai târziu; părea uşor speriat şi trist. Îngrijoraţi l-am înconjurat cu 

toţii şi l-am întrebat ce i s-a întâmplat. Răzvan ne-a povestit că tatăl său a vrut să traverseze 

strada şi, grăbindu-se pentru că venea o maşină, a alunecat şi s-a lovit. Curioşi copiii l-au asaltat 

cu întrebări: „L-a călcat maşina?”, „S-a accidentat?”, „Pe unde a trecut strada?” 

Profitând de interesul copiilor ne-am gândit că l-am putea folosi pentru derularea unui 

proiect tematic în care copiii să se familiarizeze cu strada semnele şi câteva reguli elementare 

de circulaţie. 

Ne-am pregătit pentru a demara acest proiect tematic trecând la stabilirea obiectivelor, 

a inventarului de probleme, analiza resurselor materiale şi umane; am schiţat un inventar de 

teme pe arii curriculare, pe care l-am completat pe parcursul derulării proiectului. 

Lucrând la grupa mică, am socotit că e mai bine să schiţăm noi planul de desfăşurare a 

proiectului şi să-l facem cunoscut copiilor, pe parcurs, spunându-le ce sarcini au ei. 

Inventarul de probleme şi harta proiectului le-am afişat în sala de grupă, apoi am scris 

anunţul pentru ca părinţii să poată afla ce vom face în următoarele zile şi să ne poată ajuta să 

procurăm materialele de care avem nevoie. 
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După procurarea materialelor am trecut la crearea centrului tematic. În „căsuţa cu 

surprize” am expus materiale legate de tema proiectului, pe care copiii le-au putut privi, mânui 

şi cu care s-au putut juca. 

Am luat, de asemenea, legătura cu agentul de circulaţie care răspunde de sectorul unde 

se află grădiniţa şi l-am invitat să le vorbească copiilor despre regulile de circulaţie care trebuie 

respectate de pietoni şi despre accidentele care se pot întâmpla din neatenţia oamenilor. 

Întâlnirea a fost atractivă pentru că s-a încheiat cu o povestire dramatizată sub forma teatrului 

de păpuşi cu personaje îndrăgite de copii. 

Am programat activităţi prin care copiii să aplice practic cunoştinţele însuşite prin 

investigaţii proprii: 

 Activităţi comune cu întreaga grupă de copii 

Cunoaşterea mediului: observare: „Strada” 

Educarea limbajului: memorizare: „Melcul şi semaforul” dePassionaria Stoicescu 

Activitate matematică: joc didactic „A câta maşinuţă a plecat?” 

Educaţie plastică: pictură „Culorile semaforului” 

Educaţie pentru societate: povestirea educatoarei „Iepuraşul neatent” de I. Manoliu 

Educaţie muzicală: cântec „Semaforul” de P. Ţipordei 

         joc muzical „Mergi cum bat” 

Educaţie fizică: Mers întro direcţie dată 

                  Joc: „La stop, stai pe loc!” 

A fost planificată, de asemenea, şi activitatea pe arii de stimulare, care să permită 

completarea şi întregirea actului educaţional în conformitate cu subiectul abordat. 

 Activităţi pe arii de stimulare 

Jocuri de rol: „La plimbare cu păpuşa” 

  „Şoferii şi poliţiştii” 

Biblioteca: citim imagini – „Unde ne putem juca cu tricicleta(bicicleta)?” 

Construcţii: „Strada” 

        „Garaje pentru maşini” 

Ştiinţă: joc – „Treci pe verde, stai pe roşu!” 

Artă: modelaj – „Ochii semaforului” 

 Alegerea activităţilor s-a făcut în funcţie de specificul vârstei, fără a încerca prezentarea 

unui volum exagerat de cunoştinţe, selectându-se doar lucrurile mai importante care trebuiau 

reţinute de copii. 
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 Programul a fost astfel organizat încât activităţile să se desfăşoare în manieră integrată, 

fără a neglija însă orarul sau obiectivele urmărite. Totul a fost prezentat sub formă de joc, astfel 

încât copiii să poată fi îndrumaţi să se exprime prin fapte, să-şi utilizeze cunoştinţele, abilităţile 

şi să dobândească altele noi, să-şi dezvolte curiozitatea. 

 Finalitatea proiectului a constat în organizarea unui tur al oraşului cu autobuzul, 

„Plimbare prin oraşul meu” şi desfăşurarea de jocuri în parcul central al oraşului. 

 Proiectul tematic aplicat a extins aria de utilizare a materialelor şi a mediului 

educaţional dincolo de sala de grupă, demonstrând astfel care sunt efectele învăţării active. 

 Am menţionat acest exemplu, în primul rând pentru a dovedi că metoda proiectelor 

tematice se poate aplica şi cu preşcolarii de la gupele mici; în al doilea rând pentru că vrem să 

atragem atenţia că la acest nivel de vârstă este necesară o motivaţie foarte puternică, mai ales 

în momentul iniţial, de trezire a interesului copiilor pentru temă şi pentru demararea proiectului. 

 Din experienţa dobândită pe parcursul anilor  în care  am aplicat metoda proiectelor – 

la grupele nivelului I şi la cele ale nivelului II – putem afirma că există diferenţe în organizarea 

muncii, antrenarea copiilor şi atragerea părinţilor, la care ne vom referi în continuare: 

 În faza preparatorie şi de iniţiere a proiectului: 

La grupele mici, iniţiativa aparţine educatoarei, atât în ce priveşte alegerea subiectului, 

cât şi în stabilirea zonelor de interes, a inventarului de informaţii, în alcătuirea hărţii proiectului 

şi în crearea centrului tematic. 

La grupele mari, mai ales dacă preşcolarii sunt acomodaţi cu derularea proiectelor 

tematice, ei înşişi îşi prezintă ideile, şi astfel grupa se mobilizează în alegerea subiectului.  

După trezirea interesului copiilor, rolul educatoarei se diminuează, ea colaborează 

discret, lăsând copiii să-şi manifeste creativitatea.    

 În faza a doua, derularea propriu-zisă a proiectului: 

La grupele mici, predominantă este activitatea ludică; materialul didactic este mai 

bogat şi cuprinde cu precădere materiale care să permită intuirea directă. Observările la centrul 

tematic sunt dirijate de educatoare.Totuşi copiii se dovedesc interesaţi şi lucrează cu plăcere. 

La gupele mari, predominante sunt activităţile de experimentare, în cadrul temei; copiii 

aduc mai multe completări, extinzând zonele de interes, proiectul derulat cuprinde mai multe 

detalii. 

 În faza de evaluare a activităţilor şi a achiziţiilor copiilor am observat: 

La grupele mici, achiziţiile cele mai valoroase sunt sub raportul socializării copiilor. 

După o perioadă de lucru în această modalitate, copiii devin mai deschişi, mai comunicativi, li 

se dezvoltă spiritul de observaţie. 

La grupele mari, este vizibilă o tendinţă de sistematizare în răspunsurile copiilor şi o 

tendinţă de prezentare a unor răspunsuri argumentate, ceea ce indică o dezvoltare mentală care 

este în avantajul şcolarizării. 
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CONCLUZII 

 În baza rezultatelor obţinute, a experienţelor dobândite şi a introducerii alternativelor şi 

a noilor strategii de învăţare prin cercetare şi descoperire, prin reconsiderarea rolului 

educatoarei şi a responsabilităţilor copilului, promovăm „Metoda proiectelor la vârstele 

timpurii” ca o foarte bună strategie de organizare, desfăşurare şi evaluare a procesului 

educaţional din grădiniţă. 

 

Bibliografie: 

1. BOCOŞ, M., (2002) – Instruire interactivă, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-

Napoca 

2. PINTILIE, M., (2002) - Metode moderne de învăţare – evaluare, Editura Eurodidact, 

Cluj-Napoca 

3. PREDA, V., (2005) – Metoda proiectelor la vârstele timpurii, Editura Miniped, 

Bucureşti 

 

Raportul dintre ludicul din poezie şi creativitate în cadrul activităţilor de 

limbă şi comunicare – exemplificare 

educ. Darie Ana, 

 Grădinița cu Program Prelungit Nr.16 Iași 

 

“Scrisul nu este o obligaţie, după cum nici cititul nu este nici el o obligaţie. Poezia mea 

se naşte dintr-o bucurie a comunicării, este o descărcare de energie şi o cărare pe scurt între 

mine şi inima mea...   Scriu de multă vreme versuri, dar încă nu ştiu cum se nasc.”                                                                                                                                                          

                                                                                                                           (Marin Sorescu) 

Copilul nu a inventat nimic nou cu adevărat, dar cu efortul propriei gândiri a 

descoperit şi înţeles semnificaţia tuturor lucrurilor şi fenomenelor ce-l înconjoară. Ar 

trebui atunci să-i privim pe aceşti mici “descoperitori ai Americii” cu superioritatea 

omului adult? Nicidecum, deoarece “descoperirea” lor este un alt mod de a vedea lucrurile şi 

a înţelege semnificaţia lor. 

“Creativitatea este capacitatea de a modela experienţa în forme noi şi diferite, 

capacitatea de a percepe mediul în mod plastic şi de a comunica altora experienţa unică 

rezultată” (I.A.Taylor, apud Sălăvăstru 2004: 98). Definiţia dată de I. A.Taylor creativităţii se 

certifică prin faptul că omul are acea capacitate de a reinterpreta totul în “stil” propriu. 

Copilul, de la cea mai fragedă vârstă, este un “născocitor”. Curiozitatea sa, dorinţa de 

a afla cât mai mult, de a şti, de a investiga, îi “trezeşte” imaginaţia şi-l face să inventeze 

întâmplări în care totul este posibil, să creeze cuvinte, pe care le vom găsi poate într-un 

dicţionar al viitorului şi să-şi imagineze jocuri, care depăşesc cu mult dimensiunile realului. 
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Copilul îşi clădeşte o lume ideală din stropi de aur şi de rouă, în care el, eroul principal, este 

făuritorul tuturor celor văzute şi nevăzute. 

Pentru analiza unui obiect, copilul procesează informaţia despre acest lucru, apoi îl 

“descoperă” pentru sine, ca fiind un “ceva “. Acel ”ceva” nu este un lucru  tras la xerox, ci 

implică antrenarea proceselor psihologice şi sociale ale copilului şi duce la reprezentarea 

obiectului sau fenomenului propriu, creativ. Astfel, acest fenomen devine pentru perioada 

copilăriei poate chiar singurul moment din viaţă, în care creaţia se contopeşte cu universul, 

fiind singura modalitate naturală a omului de a exista. Universul copilului nu este un sistem 

de algoritmi, ci unul de probleme deschise, rezolvabile, a căror cheie el doreşte să o 

găsească. Iar dacă aceste descoperiri, spune M. Mead, vor sta sub semnul unei culturi care-şi 

educă copiii într-un spirit receptiv şi liber în vederea asimilării cerinţelor mediului, în spiritul 

libertăţii de a pune probleme şi de a accepta gândirea divergentă, atunci vom produce indivizi 

creativi (M. Mead, apud Sălăvăstru 2004: 112). 

Copiilor le place să transpună evenimentele observate într-o lume a poveştilor prin 

intermediul fanteziei. Gustul pentru peripeţii, pentru exagerări este specific acestei perioade. 

Pornind de la un fapt simplu (o întâmplare, un personaj), copiii creează cu o deosebită plăcere, 

îmbinând realul cu imaginarul. În povestirile lor, copiii au predilecţie pentru dialoguri care 

animă, în limbajul lor fermecător, relatările. Cuvintele ce compun aceste povestiri exprimă 

trăirile copiilor, creând o lume miraculoasă, care ne dezvăluie spiritul inventiv şi original al 

copilului. 

Această creativitate verbală se exprimă prin fluiditatea, flexibilitatea, 

originalitatea şi elaborarea vorbirii. Pornind de la unele concepte de bază, copilul va fi 

stimulat să construiască expresii verbale cu ele, să le găsească cât mai multe semnificaţii, să le 

combine în construcţii cât mai bogate, mai suple şi diversificate. Copilul de vârstă preşcolară 

se joacă inventiv cu ajutorul cuvintelor, este atras de anumite sonorităţi, creează uneori 

cuvinte pentru a-şi compensa lacunele în exprimare. Nu de multe ori am putut auzi cuvinte 

ca: “rănitură”, în loc de rană; “cusătoreasă”, în loc de croitoreasă; ”capcă”, în loc de şapcă, pe 

care copiii le atribuie unor lucruri sau fenomene, ale căror semnificaţii le descoperă. Astfel, ei 

ajung să fie cei mai activi şi creativi în schimbarea semnificaţiei unor cuvinte din limbajul 

cotidian. 

În sprijinul dezvoltării creativităţii la copii şi pregătirii lor pentru însuşirea modalităţilor 

generale de creaţie literară vin conceptele teoretice ale Educaţiei Literar Artistice (ELA). Acest 

concept, relativ nou, s-a întemeiat epistemologic şi metodologic pe idei, concepte, principii, 

teorii din domeniul filosofiei, artei, esteticii, semioticii, hermeneuticii, pedagogiei, educaţiei 

artistice şi metodicii literaturii. Scopul principal al ELA este: “formarea cititorului de literatură 

care este subiect-obiect în permanentă modificare şi e însuşi în ascensiune către valoarea 

plinătăţii de sine, imagine a unei axiologii proiectate ca posibilă prin tedinţa de reproducere 

apropiată a surselor cunoaşterii artistice, al doilea subiect creator al artei” (Pâslaru 2001: 21). 

În sfera demersului educaţional, “studiul literaturii se înscrie în conceptul învăţământului 

informativ-reproductiv, iar educaţia literară – în conceptul formativ-creativ, care presupune 

formarea personalităţii deschise, adaptabile la schimbări de tip inovator” (S. Cristea, apud 

Pâslaru 2001: 63). 
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Pornind de la studierea operelor literare, copiii îşi pot forma limbajul general astfel încât 

vor fi capabili să-şi manifeste aptitudinile literare. Limbajul comunicării în educaţia literar-

artistică este un limbaj poetic, complementar cu limbajul ştiinţific şi publicistic. Orientarea 

copiilor spre descoperirea esteticii limbajului în cadrul activităţilor de limbă şi comunicare va 

duce la formarea noţiunii de frumos şi va dezvolta capacitatea de redare a sentimentelor, ideilor, 

conceptelor, printr-un”cuvânt viu”. 

Poezia, una din principalele izvoare ale expresivităţii limbajului, nu are numai rol de 

îmbogăţire a vocabularului, de însuşire a structurilor gramaticale, ci şi pe cel de stimulare 

a imaginaţiei, de reproducere a unor imagini şi evenimente. Formarea priceperilor de a 

observa frumuseţea limbajului artistic (de a găsi epitete, a înţelege sensul comparaţiilor şi de a 

le utiliza în vorbire), de a sesiza frumuseţea unei descrieri artistice, de a selecta antonime şi 

sinonime, de a găsi cuvinte ce rimează, de a compune ghicitori şi poezii, sunt urmărite de 

educator în cadrul activităţilor didactice.  

Proiectarea şi desfăşurarea unor astfel de acţiuni trebuie făcute prin activităţi ludice, 

deoarece numai prin joc se poate manifesta dinamismul imaginativ al copilului. De aceea, 

pentru a atrage atenţia copiilor asupra limbajului artistic al poeziei, asupra ritmului şi rimei, le 

vom propune copiilor jocuri literare: “Suntem poeţi”, “Ce înseamnă oare?”, “Ajută-l pe poet” 

ş.a. În cadrul unor astfel de jocuri copiii găsesc cuvintele ce rimează, compun ghicitori, versuri 

sau chiar strofe de poezii. 

În cadrul unor asfel de jocuri literare, desfăşurate cu preşcolarii grupei mari, pentru 

început am pornit de la prezentarea unor imagini, cerându-le copiilor să le împerecheze pe 

acelea ale căror nume se termină la fel. Copiii au găsit cu uşurinţă perechi de desene de tipul: 

ceas – nas, aţă – raţă, sac – mac, casă – masă, hârtie – colivie, motor – televizor, lac – rac, mac     

– gânsac,   măr – păr, prună – alună ş.a. În timpul acestui joc intitulat: “Găseşte cuvântul 

potrivit”, copiii îşi dezvoltă auzul fonematic, simţul ritmului şi imaginea creatoare. 

În altă activitate le-am cerut copiilor să completeze versurile-ghicitori cu acele cuvinte 

ce rimează, astfel încât acestea să aibă un înţeles. De exemplu: 

                                      “Dulce, dulce cum e poama, 

                                        Cine coace pâinea?... ( mama) 

                                        Cine umblă ca furnica 

                                        Şi bătrână e ? ... (bunica) 

                                        Cu ciocanul şi lopata,  

                                        Cine tot lucrează ? ... (tata)”              (G. Vieru, Cine?) 

Jocul “Completează poezia” le propune copiilor să completeze versurile, găsind 

cuvintele ce rimează şi au un înţeles pentru acea poezie. Pentru început le-am oferit copiilor 

exemple de versuri lacunare pe care ei le cunoşteau: 

                                        “Codrule, codruţule, 

                                         Ce mai faci, .... (drăguţule?)” 
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    sau  

                                      “Somnoroase păsărele  

                                       Se ascund în ... (rămurele)” 

Apoi, jocul: “Ajută-l pe poet” i-a incitat pe copii şi împreună cu versurile poeziilor au 

pornit în lumea creaţiei. De exemplu, în poezia lui Gr. Vieru, Mama, cuvintele care lipseau din 

versuri au  fost foarte uşor “găsite“ de către copii, iar rezultatul creaţiei lor a fost compunerea 

mai multor variante ale poeziei:                                    

                                    “Sus pe cer sunt multe stele. 

                                     Pe pământ sunt .... (floricele) 

răspunsuri:      

a) floricele;                                c) gălbenele;  

b) albăstrele;                             d) multă iarbă. 

                           Dar nici una dintre ele 

                           Nu-s ca ochii mamei ...  (mele).” 

răspunsuri: 

a) tale;                                       b) mele;                        c) dulci. 

Poezia Cucule, de V. Galaicu, de asemenea, a oferit copiilor prilejul de a compune 

versuri frumoase:     

                                  “ Nu cânta, cucule, 

                                    Nu foşni, ... (nucule). 

răspunsuri:  

a) aripile;                                  b) cucule. 

                                    Un mugur de om 

                                   Adoarme sub ... (pom).” 

răspunsuri:  

a) nor;                                       b) pom;                       c) frunze. 

sau versurile:                          “ Cine vrea să-şi vadă faţă, 

                                                 Să se scoale ... (dimineaţa).” 

răspunsuri:  

a) dimineaţa;                             c) bucuros;                 e) veselit. 

b) după-amiaza;                        d) fericit; 
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Noţiunile ce vizau cunoaşterea fenomenelor din natură au ajutat copiii în desfăşurarea 

jocului: “Găseşte cuvântul care rimează”. Astfel, poezia Primăvara a fost completată de copii 

cu exemple deosebite:               “Primăvara a venit 

                                                   Dealurile-au ... (înverzit). 

răspunsuri:  

a) înverzit;                                  c) albăstrit;                

b) înflorit;                                   d) însorit. 

                                                   Păsările-au ...  (venit), 

răspunsuri:  

a) venit;                                       b) ciripit;                  c) sosit. 

                                                   Copacii au ... (înflorit). 

răspunsuri:  

a) înflorit;                                    c) înverzit; 

b) înmugurit;                               d) s-au înveselit.  

                                                   Păsărica de cu zor 

                                                   Îşi face-un ... (cuibuşor), 

răspunsuri:  

a) căsuţă;                                      b) cuibuşor;            c) locuşor. 

                                                   Cuibuşorul bunişor 

                                                   Pentru ... (puişor).” 

răspunsuri:  

a) puişor;                                      c) ciripel; 

b) păsărică;                                  d) piu-piu-piu.                                      

Se pot propune copiilor pentru jocul literar şi versuri ce conţin rimă încrucişată: 

                                                       “ Dragă mi-i bunica mie, 

                                                          Dar şi ea din ochi mă pierde. 

                                                          Ieri mi-a dat o ...  (pălărie), 

                                                          Pălăria este ...  (verde).”                  (G. Vieru, Pălăria) 

sau jocuri în care copiii trebuie să modifice un cuvânt în aşa fel, încât el să rimeze cu cel de la 

sfârşitul versului precedent. De exemplu, poezia-glumă “Unchiul meu, Păcală” de Aurel 

Ciocanu a fost percepută de copii ca un joc de cuvinte: 
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                                                         “ Am şi eu un unchi – Păcală 

                                                          Moş Păcală ... –          ( Portocală). 

                                                          Unchiul are o soţie 

                                                          Şi îi zice ... –                ( Păcălie). 

                                                          Şi mai are trei fetiţe 

                                                          Şi le cheamă ... –         ( Păcăliţe). 

                                                          Are nişte cavaleri 

                                                          Şi le zice ... –               ( Păcăleni). 

                                                          Are unchiul şi-o pisică 

                                                          Şi o cheamă ... –          ( Păcălică).” 

 Jocurile “Ghici ghicitoarea mea”, “A cui ghicitoare este mai frumoasă”, “Hai să 

compunem ghicitori” au contribuit la exersarea aptitudinilor de a crea versuri. La început 

ghicitorile copiilor aveau un caracter de descriere. De exemplu, alcătuind o ghicitoare despre 

televizor, un copil spunea: “Eu sunt mare şi pătrat, când mă pui în priză eu îţi spun poveşti, 

ghici cum mă cheamă?”. Cu timpul, copiii se străduiau să includă în ghicitorile lor şi unele 

întrebări, unele situaţii problemă, să utilizeze cuvinte ce rimează. Drept exemplu, ne poate servi 

ghicitoarea despre televizor alcătuită de către acelaşi copil, împreună cu educatoarea:     

                                             Ce obiect avem pe masă 

                                             Şi se uită toţi din casă? 

                                             Seara-n jurul său ne-adună, 

                                             O poveste să ne spună. 

                                             Apoi zice: “Noapte bună! 

 Iată câteva exemple de ghicitori, compuse de către copiii grupei pregătitoare: 

 Sar în sus când mă loveşti,                               Sunt vicleană, roşcovană 

 Sunt rotundă. Mă ghiceşti?      (Mingea)         Şi mă plimb eu prin poiană. 

                                                                                     Cine-s oare?                      (Vulpea)                                                                             

            Eu pământul încălzesc,                                    Foarte iute-s la picior, 

 Ghici cum mă numesc?         (Soarele)               Dar mă tem de vânător.             (Iepuraşul) 

 Jocul “Noi suntem poeţi” a stimulat copiii în vederea compunerii unor poezii, al căror 

conţinut abordat a fost legat, de cele mai multe ori, de tema activităţilor desfăşurate anterior. 

De exemplu, în urma memorizării poeziei Pedeapsa mâţei de Elena Farago, copiii au creat 

versuri ale căror personaje erau pisica sau căţelul:                                                      
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                   Un căţel 

                               Un motan încălţat                                               Se furişă pâş, pâş                                 

                               Se furişă tiptil în casă,                                         În casă                      

                               Ca să fure                                                            Ca să fure osul                                                                     

                               Un picior de raţă.                                                 De pe masă.                                

                                  * * * * *                                                            * * * * *                                                                                                         

              Un motan încălţat                                                        Pisica merge la plimbare 

              Merge ţanţoş prin regat.                                              Ca să-şi cumpere mâncare. 

 Poezii la fel de frumoase au compus preşcolarii şi în alte activităţi, în care şi-au 

manifestat creativitatea, printr-o fluentă exprimare orală: 

Iepuraşul urecheat                                     Vulpişoara hoaţă             Ninge peste case 

Toată ziua a alergat,                                  A furat o raţă.                 Şi copacii-s fără frunze. 

Să nu-l prindă vulpea hoaţă                       Puii de vulpoi                 Ursuleţii sunt undeva. 

Să-l mănânce ca pe o raţă.                         Au furat un răţoi.            În tunelul cel degrabă 

              * * * * *                                                 * * * * *                Este un om de zăpadă. 

Merişor acruţ şi verde,                                                                   Să fii cuminte şi ascultă poezii! 

Rotunjor şi frumuşel.                                                                                                        

Libertatea acţiunilor, ideilor, exprimărilor verbale, precum şi bucuria participării la 

astfel de jocuri constituie un mijloc eficient de stimulare a potenţialului creativ. Creaţia este 

împletită în jocul copiilor, iar pentru copil este mai important procesul în sine al jocului, al 

“născocirilor”, decât rezultatul lor. Cu toate acestea, poeziile lor pot deveni mai târziu 

adevărate opere literare, al căror început se află în joc şi ca joc. 

Putem concluziona astfel că orice copil la un moment dat este mai mult sau mai puţin 

creativ şi acest fenomen al creativităţii umane, după cum l-a consemnat J. P. Guilford, 

reprezintă o trăsătură general umană, iar “toţi oamenii pot fi distribuiţi, la niveluri diferite, pe 

o scală continuă a creativităţii” (Al. Roşca apud Sălăvăstru 2004: 98). 
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Aplicaţii ale metodelor active şi interactive în cadrul activităţilor cu copiii 

preşcolari 

                                                                                                         prof. Mihalache Emilia, 

Grădinița P. P. Nr. 2 Pașcani, Iași                                                                                          

 

 

              Pentru a reuşi într-o lume în continuă schimbare, copiii au nevoie de un mare bagaj de 

cunoştinţe, au nevoie să selecteze şi să prelucreze  informaţiile în mod eficient, să integreze 

cunoştinţele noi în sistemul celor deja existente. Din vastul complex metodologic am selectat 

şi aplicat metode de predare-învăţare tradiţionale, cu metode active şi interactive: călătoria 

misterioasă, brainstorming-ul, cubul, ciochinele, colţurile, gândiţi/lucraţi în perechi, turul 

galeriei, tehnici şi procedee care implică preşcolarul în procesul de învăţare activă, care au 

contribuit la dezvoltarea gândirii critice, stimularea creativităţii, dezvoltarea interesului pentru 

învăţare în sensul formarii lui ca participant activ la propria formare.. Opţiunea pentru  metoda 

călătorie misterioasă a fost aleasă în strânsă relaţie cu gradul de pregătire, predispoziţie şi 

stilurile de învăţare a grupului cu care lucrez. Am evitat în utilizarea metodelor suprapuneri, 

confuzii, contradicţii, urmărind o îmbinare optimă a metodelor tradiţionale cu cele moderne. 

SCENARIUL DIDACTIC „ÎN  EXCURSIE CU APOLODOR, PINGUINUL 

CĂLĂTOR...” 

Întălnirea de dimineaţă 

Voi saluta copiii- “Bună dimineaţa, prieteni, astăzi mă simt...,” voi insista pe starea de 

bună dispoziţie, pe relaţia de bună prietenie, de ajutor reciproc.Vom realiza prezenţa prin 

ataşarea biletului de călătorie în dreptul locurilor din vagoanele Trenuleţului  călător.Vom 

completa Calendarul  naturii prin jocul exercițiu- Adevărat/Fals(ex.:,,Este adevărat că suntem 

in anotimpul de ...”?,,Este adevărat că astăzi e joi”?etc.).Copilul de serviciu va pune  jetoanele 

corespunzătoare .Voi iniţia discuţia despre tema studiată ieri “Călătorie in zonele polare”, iar 

copiii care şi-au adus aminte rugămintea lansată cu o zi în urmă vor povesti despre peripeţiile 

lui Apolodor,pinguinul călător.Cu o zi înainte copiii au ascultat povestirea prelucrată după 

textul poeziei, “Apolodor”, de Gellu Naum. Noutatea zilei este anunţată de apariţia unui şcolar 

care intră în grupă cu un pinguin jucărie şi care spune că l-a întâlnit pe hol şi că pinguinul e 

foarte supărat că nu reuşeşte să plece în Labrador la familia lui. 

 Impărtășirea cu ceilalți 

Se prezintă musafirii: 

          ,, Dragi preșcolari ai grupei pregătitoare/ Nu vă emoționați 

             Astăzi avem oaspeți de seamă/ Vreau să-i salutați ... (copiii salută) 

             Au sosit in grupa noastră/ In această zi 

             Ca să demonstrăm cu toții/ Cât de buni vom fi.” 
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Întălnirea de grup  

Se continuă cu recitarea unui fragment din poezie,recitatorii purtând  un frac negru şi 

şepcuţă roşie 

 ,,La circ, in Târgul Moşilor,          Deci, nu era nici scamator,/       Aşa era Apolodor...  

Pe gheaţa unui răcitor,                    Nici acrobat,nici dansator; /      Dar într-o zi, Apolodor,  

Trăia voios şi zâmbitor/                  Făcea şi el ce-i mai uşor: /         Spre deznădejdea tuturor,  

Un pinguin din Labrador.               Cânta la cor(Era tenor                A spus aşa;-,,Sunt foarte 

trist!  

-Cum se numea?-Apolodor./         Grăsut,curat,atrăgător  /             Îmi place viaţa de corist  

-Şi ce făcea?-Cânta la cor.             În fracul lui strălucitor,               Dar ce să fac?Mi-e dor,mi-

e dor 

                                                                                                       De fraţii mei din Labrador,        

                                                                                                       O,de-aş putea un ceas măcar , 

                                                                                                       Să stau cu ei pe un gheţar...!”                                

             ( “Cărţile cu Apolodor”,Gellu Naum) 

ETAPELE APLICĂRII METODEI  

1. Anunţarea temei:  

Voi propune copiilor să-l însoţim pe Apolodor în călătoria lui spre Labrador pentru a-i mai 

alina dorul de familia lui şi pentru a învăţa împreună multe lucruri noi. 

2.  Organizarea pe grupuri 

Propun copiilor să îşi aleagă fiecare o şepcuţă de culoare diferită, realizând astfel  

grupuri de câte patru copii. Câte un reprezentant de grup va veni şi prin procedeul”Mâna 

oarbă”va extrage numărul locului unde îşi va desfăşura activitatea.Împreună cu fiecare grup 

voi stabili sarcinile şi le voi spune că locul lor este “loc misterios”şi că va trebui să se 

pregătească în secret cu întrebări pentru ceilalţi copii care vor fi “vizitatori”.  

  3. Activitatea în grupuri mici 

În mod secret fiecare grup îşi ocupă locul de lucru în funcţie de numărul şi simbolul  pe 

care l-a primit. Pe rând grupurile vor fi informate cu sarcinile pe care le vor avea de îndeplinit 

şi cum vor trebui să amenajeze locul ales. 

Bibliotecă- pe măsuţă au primit jetoane., imagini care reprezintă animale sălbatice( 

pădure, junglă ,poli) Pe baza acestora vor descrie, vor forma propoziţii şi vor face scurte 

povestiri cu întâmplări din lumea animalelor. Se vor pregăti cu întrebări pentru,, grupul  

vizitator,, pe care eu le voi nota pe o foaie. Ex:Cine este regele animalelor? De ce ursul cafeniu 

nu poate trăi în regiunile polare? Pinguinul este pasăre sau animal? 
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Artă- copiii vor trebui să deseneze din memorie şi imaginaţie familia de pinguini şi 

mediul lor de viaţă.Cu ajutor vor pregăti întrebări pentru vizitatori:(Cum se numeau rudele lui 

Apolodor? Cine alcătuia familia lui? (tata-Apolodorel, mama-Apolodorica, bunicul-

Apolodorin, unchiul-Apolodorini).  

Joc de rol – cu materialele puse la dispoziţie copiii vor amenaja „arena circului”, vor 

coopera la împărţirea rolurilor (clown ,dresor, scamator). Supravegheaţi îndeaproape vor trebui 

să se joace  fără a deranja celelalte grupuri, vor pregăti întrebări pentru” vizitatori”: Ce animale 

pot fi dresate pentru spectacol? Dacă sunt periculoase? Care animale sunt cele mai drăgălaşe şi 

inteligente pentru dresaj?). 

Stiinţă- acest grup va fi desemnat ca să amenajeze”locul misterios”. Vor decupa după 

contur forma continentelor Pământului (Europa, Africa, Asia, America, Polul Nord, Polul Sud,) 

Cu ajutorul hărţii  model date şi a Globului Pământesc vor poziţiona pe planşa care reprezintă 

Pământul , locul fiecărui continent, apoi vor aşeza pe hartă animalele care trăiesc în zonele 

respective. Împreună cu copiii vom stabili întrebările care vor fi puse ,, vizitatorilor”: (Ce 

animale trăiesc în junglă? Dar în pădure? Cum este clima la poli?, etc.         

4. Călătoria spre destinaţie 

Îmbină activitatea pe grupuri, individuală cu cea frontală.Un copil care va avea rolul lui 

Apolodor-pinguinul călător, va conduce şirul celorlalţi copii spre prima destinaţie, sectorul 

Bibliotecă. Un copil din grupul ghid va dirija deplasarea prin intermediul poziţiilor 

spaţiale:”Mergi înainte trei paşi,fă un pas la stânga ,stop.Caută sub scăunel”Aici va gasi un 

bilet.  

Se citeşte şi se descoperă răspunsul la câteva ghicitori: Tricicleta fuge tare,/ Roţi, îmi 

spuneţi, câte are? (trei)/ În mănuşă sau ciorap,/ Câte degete încap? (cinci)/Cine este desenat/ 

Ca un şase răsturnat? (nouă)/O, dacă ar fi tăioasă / Ar putea servi drept coasă! (şapte). Se fac 

exerciţii de numeraţie.:De la 2 la 7; de la 4 la 10; Se întreabă copiii în ce mod au numărat – 

crescător, de la mic la mare ; De la 9 la 6 - de la 5 la 1 – descrescător, de la mare la mic.Apoi 

ghidul dirijează din nou: ”Mergi cinci paşi în faţă,trei spre dreapta,unul înainte.-Acum aţi 

ajuns.”Vizitatorii”vor asculta poveştile despre animale create de copii şi vor răspunde la 

întrebările puse de grupul ghid.Înainte de a continua “călătoria misterioasă”le voi propune să 

asculte un fragment  muzical  din cântecul,,Apolodor”în interpretarea artistei Ada 

Milea(înregistrat). În tranziţie vom spune cu toţii recitativul propus: (Mi-e dor,mi-e dor/De 

fraţii mei din Labrador....) Vom continua călătoria spre alt grup ghid, nu înainte de a schimba 

copilul cu rolul lui Apolodor. Ghidul ne va dirija:”Mergi înainte şapte paşi, fă un pas la dreapta, 

sari de doua ori peste drum în stânga şi stop.Într-un avion jucărie copiii vor găsi un alt bilet: un 

copil va extrage un jeton cu o cifră, trebuind  să aducă  atâtea jucării câte indică numărul extras. 

Grupurile vor executa sarcina pe rând, întai raportând cantitatea la număr, apoi invers (sarcina 

va fi orală, iar la sfârşit îmi vor arăta cifra corespunzătoare numărului elementelor mulţimii 

formate). Şirul de copii va continua drumul pe cărarea din pădure ghidaţi cu ajutorul poziţiilor 

spaţiale şi vor ajunge la altă destinaţie, sectorul Artă. Copiii care au amenajat locul vor povesti 

ce-au realizat şi vor pune întrebările propuse, ,,vizitatorilor”.Acum se vor relaxa,ascultând alt 

fragment muzical interpretat de Ada Milea.Pe recitativul  tranzitiv, vor continua călătoria spre 

alt grup, ghidaţi de un membru al grupului cu ajutorul poziţiilor spaţiale. În drum vor găsi la 

marginea unei ape un vaporaş cu alt bilet. Se rezolvă câteva probleme ( cu ajutorul jetoanelor  
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potrivite datelor problemelor – cu diferite animale şi cu cifre). După fiecare problemă, un copil 

va scrie exerciţiul la tablă, folosind jetoane mai mari cu animale şi cifre, desenând semnele 

grafice specifice operaţiilor şi utilizând un limbaj matematic adecvat Problemele: Trei veveriţe 

strâng alune pentru masă. În ajutorul lor mai vine o veveriţă. Câte veveriţe strâng acum alune? 

(3+1=4) Patru  girafe păşteau  iarbă. Mai vin două girafe să pască împreună. Câte girafe sunt 

acum?(4+2=6) Un eschimos a prins nouă foci. Două  au sărit înapoi în apă. Cu câte foci a rămas 

eschimosul? (9-2=7) După acest moment de matematică vor continua călătoria, ajungând la 

“adevăratul loc misterios”marcat cu semnul întrebării. 

  5. Sosirea la destinaţia locului misterios.  

La sectorul Ştiinţă copii au avut  de realizat macheta unui glob pământesc .Cu ajutorul  

meu copiii vor denumi continentele, vor enumera câteva animale care trăiesc în aceste zone,vor 

pune întrebări “vizitatorilor” insistând pe aspectele climatice ale fiecărui continent cunoscut.În 

acest moment voi realiza obţinerea perfomanţei activităţii propuse.Înainte de a pleca spre alt 

grup vor asculta alt fragment muzical interpretat de Ada Milea(”ÎN  AFRICA”). Ultimul loc 

de vizitat este sectorul Joc de rol .Copiii de la acest sector vor ghida paşii “vizitatorilor”şi-i 

vor primi cu aplauze în “arena circului”. Aici vor răspunde la întrebările propuse, vor schimba 

roluri, vor face jonglerii cu mingi, popice, vor fi clowni. Ziua se va încheia cu “Dansul 

pinguinului” pe melodie adecvată şi într-o atmosferă de bucurie, relaxare şi bună prietenie. 

6. Evaluarea 

Fiind o activitate integrată am evaluat copiii pe mai multe planuri: prezentare de grup, 

prezentare individuală, întrebări formulate corect,divergente, clare.Pentru că nu am anunţat că 

va fi un concurs sau întrecere, voi face  evaluarea în aşa fel încât grupurile care au îndeplinit  

toate cerinţele  să se simtă  câstigători, iar cele care s-au clasat pe locurile inferioare să simtă 

încurajarea şi câştigarea încrederii celor din clasă.  

CONCLUZII 

  În activităţile cu preşcolarii, metodele activ/interactive sunt aplicabile în forme 

adaptate, simplificate. Dovezile acestui fapt sunt aplicaţiile realizate la grupă şi prezentate în 

această lucrare. Opţiunea pentru o metodă sau alta este în strânsă relaţie şi cu personalitatea 

educatoarei şi gradul de pregătire, predispoziţie şi stilurile de învăţare a grupului cu care se 

lucrează. Am urmărit o îmbinare optimă a metodelor tradiţionale cu cele moderne, am realizat 

activizarea procesului instructiv-educativ prin intermediul unor metode, tehnici şi procedee 

care implică preşcolarul în procesul de învăţare.  Am contribuit la dezvoltarea gândirii, 

stimularea creativităţii, dezvoltarea interesului pentru învăţare în sensul formarii lui ca 

participant activ la propria formare, educare. Am ajutat copilul să-şi descopere propria 

identitate şi să-şi formeze o imagine de sine pozitivă, îndrumându-l în dobândirea 

cunoştinţelor, formarea capacităţilor şi atitudinilor necesare activităţii viitoare din şcoală. 

Consider că această metodă este benefică, stimulează competiţia, creativitatea, exersează 

capacităţi de orientare, formează şi evaluează priceperi, deprinderi şi cunoştinţe, dar trebuie 

respectate următoarele condiţii: 

    - trebuie foarte bine planificat timpul; 

      - trebuie creat un mediu ambiental plăcut; 
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   - nu există câştigători, ci copii antrenaţi în activităţi competitive; 
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Proiectul tematic ”Amestecuri ale culorilor - nuanțe, tonuri ale nuanțelor”. 

Abordare integrată 

educ. Bîrsan Florentina,  

Grădinița cu P. P. Nr. 12 Iași 

 

Toate lucrurile care ne înconjoară sunt colorate, în natură existând multe culori și nuanțe 

ale acestora. Oamenii au fost merau atrași de culori și de tainele acestora, deoarece existența 

noastră nu poate fi concepută fără ambianța colorată a lucrurilor care ne înconjoară. Culoarea 

dezvoltă primele forme ale personalității și emotivității omului, îi stimulează spiritual creator 

și exercită asupra sa o deosebită influență, provocându-i diferite stări psihice, impresii și 

sentimente. 

La grupa mare, pe o perioadă de trei săptămâni, am realizat proiectul tematic 

Amestecuri ale culorilor – nuanțe, tonuri ale nuanțelor care a avut ca obiective: aprofundarea 

cunoștințelor privind culorile și nuanțele, stimularea expresivității și a creativității, realizarea 

unor corespondențe între culori și sentimente, dezvoltarea capacității copiilor de a-și exprima 

sentimentele prin culoare, dezvoltarea perceptiei artistice și a sensibilității cromatice.  

Întrucât copiii puneau mereu problema dacă băieții se pot îmbrăca sau nu în culori 

calde, sub motiv că acestea ar fi culori pentru fete, iar pentru băieți ar fi cele reci, le-am propus 

să descoperim împreună lumea culorilor și semnificațiile acestora. Am împărțit harta 

proiectului astfel: feluri de culori, nuanțele culorilor, sentimente stârnite de culori. Astfel, harta 

proiectului a cuprins „Zilele culorilor”, „Zilele nuanțelor culorilor”, „Zilele culorilor calde și 

reci”. 

Am planificat resursele: de timp (trei săptămâni), material (planșe, albume de artă, 

casete audio, CD-uri audio și video, fotografii), umane (copiii grupei mari). 

Am întocmit apoi planificarea proiectului tematic și scenariile zilnice care au permis 

realizarea în manieră integrată a obiectivelor propuse. Astfel, în funcție de destinația fiecărei 

zile, am organizat diverse activități sub formă de joc: audieri de povești, memorări de poezii, 
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învățări de cântece, picturi, interpretări de roluri, confecționări de măști, audiții de cântece, 

vizionări de material în PowerPoint. Am folosit tehnici de lucru variate: copiii au creat forme 

prin îmbinarea elementelor de limbaj plastic, au experimentat ce simt atunci când privesc 

desene, picturi, tablouri. Am amenajat expoziții cu lucrările copiilor și am jucat jocuri de rol. 

Prezentăm în continuare ceea ce am făcut concret. În primele zile am învățat despre 

„Cercul cromatic” („Cercul lui Itten”). Copiii au realizat cercul cromatic din douăsprezece 

culori. Astfel, ei au aflat despre culorile primare și obținerea culorilor secundare și terțiare și 

despre gradul lor de strălucire. 

Alte activități au fost dedicate cunoașterii și identificării culorilor spectrului solar, 

subiectul fiind „Curcubeul”. Pentru conslidarea acestor cunoștințe, la activitatea ce a avut drept 

subiect „Vara în mii de culori” copiii au folosit câte o culoare preferată dintre culorile spectrului 

solar. În această activitate am folosit tehnica Lotus. 

Au urmat activitățile despre culorile calde și reci, în care copiii au aflat că acele culori 

numite „calde” dau senzație de bucurie, apropiere, lumină, căldură, fiind associate cu soarele, 

focul, hodele coapte, plajele însorite, iar culorile „reci” provoacă impresia de tristețe, depărtare, 

umbră, frig, fiind associate cu norii, cerul, gheața zăpada, apa. Copiii au realizat pe un singur 

suport două picturi: în partea de sus (întrucât dau impresia de ușor și de depărtare) s-au folosit 

culorile reci (subiectul: „Omul de zăpadă, noaptea”), iar în partea de jos (fiindcă dau senzația 

de greu și de apropiere) – culorile calde (subiectul: „Răsărit de soare”). Pentru a consolida 

cunoștințele dobîndite despre culorile calde și reci am mai realizat două activități: una având 

ca subiecte „O zi frumoasă de toamnă” (prin tehnica amestecul culorilor) și „O zi mohorâtă de 

toamnă” (prin tehnica fuzionarea culorilor); iar cealaltă, în care am pus accent pe sentimentele 

de intimidate, respectiv de tristețe, având ca subiecte „Păsări în cuib” (culori calde) și „La Polul 

Nord” (griul). În sfârșit, am vorbit și despre alte sentimente: liniștea sugerată de lumina verde 

(„Luminiș”) și neliniștea sugerată de dominate de violet („Stele noaptea”). 

Pentru recunoașterea culorilor și a non-culorilor, le-am prezentat copiilor picturi ale 

unor pictori reumiți precum: Nicolae Grigorescu, Vincent Van Gogh, Ștefan Luchian, Pablo 

Picasso. Una dintre activități a avut ca temă de studiu „Sentimentele”. Copiii au completat un 

tablou al sentimentelor, asociind acestora diferite culori. Apoi, la opționalul Educație 

ecologică, culorile calde și reci, sentimentele de tristețe și de bucurie au fost associate unor 

povestiri și imagini referitoare la activități (acțiuni) pozitive și negative ale omului în ceea ce 

privește protecția naturii. 

La domeniul Limbă și comunicare am citit poezii în care poeții Mihai Eminescu și 

George Bacovia și-au exprimat sentimentele cu ajutorul culorilor. I-am învățat denumirile 

culorilor și în limbile engleză și franceză. 

Proiectul a fost încununat cu activitățile ce au avut ca scop realizarea de măști pentru 

carnaval folosind nuanțe ale diferitelor culori, în funcție de sentimentele de veselie sau de 

tristețe exprimate de fiecare mască. Subiectul a fost „Veselia și tristețea în culori”. Copiii au 

obținut nuanțe ale culorilor, au explicat semnificația culorilor bazându-se pe experiența 

anterioară și pe sugestia creată de fondul muzical, au recunoscut nunațe pe imagini din albune, 

planșe realizate de ei la activitățle anterioare, prezentări în PowerPoint, au colorat suprafața și 

spațiile obținute după decupare cu nuanțe și tonuri ale nuanțelor, în funcție de expresia măștii 
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pe care au colorat-o, au prezentat masca din punctul de vedere al temei plastice și al 

personajului pe care îl reprezenta, au asociat masca realizată cu textul operei din care făcea 

parte personajul reprezentat, au asociat aspectul vesel sau trist al măștii cu diferite ritmuri 

muzicale, au creat dialoguri între măști, au găsit o melodie pentru versurile date, au interpretat 

vocal scurte refrene muzicale, au aflat despre utilitatea și semnificația măștii, precum și despre 

evenimentele cu ocazia cărora este folosită. 

Ideea de a veni în fiecare zi toți îmbrăcați în haine de aceeași culoare le-a plăcut foarte 

mult copiilor, mai ales că și profesorul a respectat „regula”. Au fost o zi în care am venit 

îmbrăcați în culorile steagului României și o zi în care am venit îmbrăcați în culorile 

curcubeului, toate pentru destindere și înveselirea atmosferei. 

Finalitatea proiectului s-a concretizat în expoziții de picturi și de măști. 

Scopul educativ al acestor activități a fost dezvoltarea percepției estetice și a 

sensibilității cromatice, iar obiectivul interdisciplinar a fost înzestrarea copilului cu deprinderi, 

capacități și atitudini menite să-l ajute să trăiască într-un mediu echilibrat și propice vieții, 

laolaltă cu semenii săi. 
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 Bojog, Maria, Educație plastică. Ghid metodic pentru învățământul preșcolar, Editura 

Tehno-Art, Petroșani, 2007. 

 Dima, Victor, Educație plastică. Manual pentru clasa a V-a, Editura Teora, București, 

2006. 

 

Educaţia prin experienţă - exemple de bune practici 

prof. înv. preşcolar Popescu Elena 

                                                                           Grădiniţa P.P. Nord 2 Râmnicu Vâlcea 

                                          

Activitățile educației de tip outdoor se desfășoară întotdeauna în natură și nu au ca 

finalitate rezultate palpabile (diplome, atestate), ci produse vizibile la  nivelul 

comportamentului   copiilor. 

           Dacă învățarea clasică, în sala de grupă, are un aspect cognitiv, activitatea de tip outdoor 

are un aspect pur practic, informal și experiențial.  

           Pornind de la acest aspect, ne-am propus ca anul acesta să regândim activităţile din 

grădiniţă, astfel încât să punem accent pe modul de predare prin prisma caracterului practic-

aplicativ al cunoştinţelor, să trecem de la caracterul static, în sala de grupă, la caracterul 

dinamic,    să ieşim mai mult cu copiii în aer liber, să desfăşurăm activităţi de tip outdoor cât 

mai variate, cât mai atractive pentru copii. 
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           Astfel, într-o zi de toamnă, preşcolarii grupei mari au ieşit în aer liber împreună cu 

doamnele educatoare să realizeze o activitate având ca temă “Surprizele toamnei” prin care şi-

au prezentat cunoştinţele, abilităţile, deprinderile formate. 

          Activitatea a fost gândită astfel încât să acopere o paletă largă de activităţi( din domeniul 

ştiinţă, om şi societate, psiho-motric) având ca obiective: dezvoltarea abilităţilor socio-

personale ( îmbunătăţirea muncii în echipă, a relaţiilor sociale), oferirea unui cadru stimulativ 

de învăţare.   

Unde altundeva poţi ţine activităţile dacă nu în aer liber?                                    

                         

      Căderea frunzelor în anotimpul toamna a fost un bun prilej de învăţare distractivă 

pentru copii. Prichindeii s-au jucat cu frunzele, au observat culorile toamnei și schimbările care 

au loc în acest anotimp. 

               

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Au format buchete  de frunze  și au               Apoi, au alcătuit mulţimi cu frunzele culese şi au 

avut ocazia să le observe cu atenție.             putut face comparaţii între grupele formate.    
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 Un alt grup de copii, au sortat frunze după          Am numărat frunze, am raportat numărul 

 diferite criterii (mărime, formă, culoare).            la cantitate şi invers formând şirul numeric  

                                                                               în limitele 1-5. 

 

 

                                                                   

                                                                                                         

                          

Copiii au primit o nouă sarcină: ,,Să introducă în mulțime numărul de frunze 

corespunzător cifrei indicate”. 
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Am profitat de copacii din curtea noastră, i-am observat si am determinat anumite 

caracteristici:  grosime, înălţime etc. 

                          

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii demonstrează ca sunt creativi. Cu ajutorul frunzelor şi a altor materiale din natură 

au construit o casuţă respectând forme geometrice. 
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Frunzele adunate le-am lipit şi am obţinut, astfel, un frumos ierbar. 

 

Prichindeii noştri s-au transformat în mici cercetători. Iată  cu câtă seriozitate se implică   

în     cercetarea frunzelor, a scoarţei copacilor, în descoperirea  insectelor! 
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       Prin experimentele făcute, copiii şi-au îmbogăţit sfera de cunoaştere, au reuşit să 

înţeleagă mai uşor de ce plutesc frunzele, de ce s-au uscat, de ce pietrele se scufundă şi frunzele 

nu.  

                                 

  Valenţele formative ale educaţiei ecologice au fost puse în valoare prin implicarea 

copiilor în plantarea unor pomişori în curtea grădiniţei. 

 

     

   

 

 

 

 

Activităţile practice au fost valorificate prin organizarea unei expoziţii în aer liber 

“Surprizele toamnei”. 

                

 

Domeniul psiho-motric se pliază cel mai bine cu acest concept de educaţie outdoor. 

Copiii au fost implicaţi în diverse jocuri de mişcare şi concursuri sportive: “Cursa fructelor şi 

legumelor”, Plimbă frunza”, “Bate vântul frunzele”, au fost stimulaţi să se joace, să alerge, să 

participe în mod activ 



 
 

 

 

60 

 
 

 

Nr. 10 - noiembrie 2016 

                                   

          Toate acestea s-au putut realiza prin aportul deosebit al copiilor şi al doamnelor 

educatoare. Obiectivele au fost îndeplinite cu succes. 

        Activitaţile s-au desfăşurat într-o atmosferă plăcută în care copiii şi-au dezvoltat 

aptitudinile de comunicare şi socializare, încrederea în sine, şi-au îmbogăţit sfera de cunoaştere, 

experienţa senzorială etc. 

   Aşa cum preşcolarii şi-au dus la bun sfârşit sarcinile, şi noi, cadrele didactice, am 

finalizat activitatea printr-o analiză serioasă a întregii zile, a fost subliniată importanţa acestui 

tip de activitate outdoor, faptul că educaţia în aer liber se bazează foarte mult pe participarea 

activă a preşcolarilor. 

 

Lumea poveștilor   

prof. înv. prșcolar Valentina Nicolae,  

      Grădinița Nr. 7 București  

 

Lumea poveștilor e o lume minunată,  

Lumea poveștilor nu se uită niciodată!  

Oricine pătrunde în adâncul acestei lumi mirifice își dorește să se reîntoarcă ori de câte 

ori este posibil și să stea cât mai mult alături de personajele îndrăgite.  

Copilul de vârstă preșcolară este fascinat de personajele poveștilor și desenelor animate 

și de aceea este bine ca, indiferent de vârstă, să desfășurăm cu cei mici pentru cel puțin o 

săptămână un proiect tematic pe această temă.  

Organizarea activităţii pe baza proiectelor tematice necesită o bună pregătire a cadrului 

didactic, antrenarea părinţilor, specialiştilor, membrilor comunităţii sau a altor factori.  

Reuşita unui proiect tematic este condiţionată de conceperea hărţii tematice care conţine 

traseul învăţării stabilit pe baza direcţiilor de dezvoltare, precum şi de amenajarea centrului 

tematic ce urmează a se îmbogăţi pe perioada derulării lui. 

Succesul unui proiect este condiţionat de claritatea şi ordonarea obiectivelor urmărite, 

de stabilirea şi consemnarea inventarului de probleme: ce ştiu şi ce nu ştiu copiii despre tema 

abordată.  

Toate proiectele tematice iniţiate şi derulate pe parcursul anului şcolar trebuie să aibă o 

finalitate: o expoziţie, o lucrare colectivă, un afiş, o acţiune deosebită etc şi un portofoliu în 
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care să se regăsească materialele informative folosite, harta proiectului, imagini sugestive, 

lucrări realizate de către copii, albume etc.  

În cadrul proiectului tematic ”Lumea poveștilor” desfășurat la grupa mică, prichindeii 

de 3-4 ani au făcut cunoștință cu personajele poveștilor „Scufița Roșie”, „Turtița”, „Casuța din 

oală”, „Ridichea uriașă” ale căror întâmplări le-au transpus în jocurile sau desenele lor 

manifestând o mare bucurie în interpretare.  

Finalitatea proiectului s-a realizat cu dramatizarea poveștii „Ridichea uriașă”, un mic 

spectacol apreciat atât de părinți cât și de juriul unui concurs la care cei mici au participat cu 

mult curaj.  

Consider că este bine să împărtășesc celor interesați experiența mea și de aceea aștern 

mai jos textul propriu al acestei dramatizări :  

RIDICHEA URIAȘĂ    

Povestitor: Într-o zi, de dimineață,  

       În grădina cu verdeață,  

       A crescut, ca o gogoașă,  

       O ridiche uriașă.  

 Avea fața roșioară  

 Și nu părea deloc ușoară...  

 Privea cu mândrie-n jur  

 Căci era fără cusur.  

Ridichea: Stau înfiptă bine-aici  

     printre surorile mele mici;  

     Nimeni nu o să mă scoată  

     Fiindcă, sigur, n-o să poată.  

 Voi fi a grădinii stăpână  

 Până de azi într-o lună.  

Moșul: Măi, dar ce ridiche mare!  

 Asta zic și eu întâmplare.  

 Să o scot iute de pot  

 Și s-o împart cu al meu nepot!  

      Hei-rup, hei-rup, hei-rup, stop!  

  Singur, vezi, eu nu prea pot!  
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 Măi, băbuță, draga mea,  

  Vino iute, nu mai sta!  

   Împreună de vom fi  

   Ridichea vom dovedi!  

Baba: Iaca am venit, bărbate!  

 Să mă prind de al tău spate.  

 Hai să tragem împreună,  

 Să scoatem ridichea-ceasta bună!  

      Hei-rup, hei-rup, hei-rup, stop!  

      Să te-ajut vezi, nu prea pot!  

 Nepoțică, draga mea,  

 Vino iute, nu mai sta!  

 Împreună de vom fi  

 Ridichea vom dovedi!  

Nepoțica: Gata, am venit, bunică!  

      Dar să știi, eu încă-s mică  

      Și ridichea-i mult prea mare... 

      Merită însă o încercare:  

  Hei-rup, hei-rup, hei-rup, stop!  

  Să te-ajut vezi, nu prea pot!  

  Cățelușul meu isteț,  

Vino iute din coteț!  

  Împreună de vom fi  

  Ridichea vom dovedi!  

Cățelul: Ham, ham, ham,/bis  

   Cu puterea ce o am  

   Voi scoate ridichea de îndată  

   Și o voi mânca pe toată.  

  Hei-rup,......stop!  

  Să vă ajut mai mult nu pot!  
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 Pisicuță, pis, pis, pis,  

 Trezește-te din al tău vis!  

 Dă-ne-o mână de ajutor  

 Și-mpreună să avem spor!  

Pisica: Miau, miau, ce să fac?  

 Ridichile nu îmi plac!  

 Eu aș vrea puțin lăptic...  

 Dar am să vă ajut un pic:  

  Hei-rup, .....stop!  

  Să vă ajut mai mult nu pot!  

 Șoricel, prieten bun,  

 Vino, am ceva să-ți spun!  

 Ridichea-ceasta nu se lasă  

 Din pământ să fie scoasă!   

Șoricelul: Chiț,chiț, chiț,/bis  

     Iată, am sosit și eu!  

     Să vă ajut nu-mi este greu.  

     Împreună de vom fi  

     Ridichea vom dovedi!  

  Hei-rup, .....buf!  

  Ridichea am scos-o, uf!  

Toți:    Împreună tot mereu  

 La bine dar și la greu  

 Prietenii adevărați ți-or sta  

 Și cu drag te-or ajuta!  
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Familia - leaganul iubirii 

                                              educ. Bădulescu Florina Cristina, 

                                                   Grădinița P.P “Tic -Pitic“ Mioveni 

 

Aş porni de la ceea ce susţineau în timpurile îndepărtate ale istoriei, românii “Mens 

saua ni corpore sano”(Minte sanătoasă îin corp sănătos). 

           De aici deducem că încă din primele zile ale venirii copilului pe lume părinții sunt cei 

dintâi chemați să-i asigure acestuia cele mai bune condiții de dezvoltare fizică și psihică. Mama 

este aceea care se ocupă preponderent de acesta, străduindu-se cât este ea capabilă, să-l crească 

sănătos, să-l ferească de tot ceea ce i-ar putea pricinui copilului rău în dezvoltarea sa. O hrană 

potrivită vârstei, administrată rațional, mângâiere, alintare, într-un cuvânt afecțiune maternă. 

Totul să fie bine dirijat pentru vremea când, micuțul trece pragul grădiniței și apoi al școlii.  

          Mediul de viață în care trăiește copilul(sugar, copil de grădiniță și apoi școlar) oferit de 

familie să fie cât se poate de ambiental. 

           Copilul are nevoie, nu numai de un mediu fizic sănătos, ci și de un mediu familial sănă 

tos din punct  de vedere moral. Aceasta și pentru faptul că peste ani omul reflectă fidel mediul 

sau de formare. În familie și apoi in școală copilul își însușeste concepția generală despre lume 

și viață, aici se fixează atitudinea lui ca individ față de semenii săi și față de societatea în care 

trăiește. Tot aici se elaborează atitudinea fatță de muncă, față de membrii familiei, față de 

colegii de gradiniță, de școală. 

         Părinții trebuie să-și cunoască cel mai bine propriul vlăstar cu bunele și relele lui și să 

intervină când este oportun pentru îndreptarea unor lucruri rele ce se manifestă în 

comportamentul său prin metodele cele mai eficiente, dar nu brutale, dure. 

          Părinții au fost preocupați încă din timpuri îndepărtate să-și crească copiii sănătoși la 

trup și la suflet, cu dragoste de tot ce este util si frumos. 

           Aș aminti aici “Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie” care 

cuprindeau și sfaturi pentru educarea bunelor maniere- educația estetică, gustul pentru 

frumosul din viața umană. 

         În realizarea unei educații morale sănătoase în formarea concepției despre lume un loc 

aparte îl ocupă educația estetică. 

          De mic, copilul să fie învățat ce să citească, ce desene animate să vizioneze . 

         Părintele are datoria să-și cunoască cel mai bine copilul său. Pentru asta trebuie să 

găsească cele mai eficiente metode. 

Exemplu: 

         Un copil din fragedă vârstă este atras de desen. Asta presupune că el trebuie îndrumat 

către un specialist în acest domeniu. Altfel talentul lui nu va gasi drumul realizării sale. 
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           Un copil pus în situația de a avea în față o mulțime de obiecte care nu prezintă interes 

( bucăți de stofă, lemn, hârtie, nasturi etc.) observăm dacă le studiază  pe care anume și în final 

ce va alege din toate. 

             Asta ne conduce la ideea că peste ani copilul poate deveni om de cultură, om de științe, 

sau om de afaceri. 

             Fericirea unui copil nu constă așa cum susțin unii părinți în a-i oferi tot ce ține de partea 

materială, financiară. Aceasta este numai o parte care trebuie completată cu dragoste de mama, 

de tata, de afectiune față de acest micuț al societății. 

      Ambii părinți au responsabilități și preocupări educative. Numai așa cei doi vor deveni 

peste ani model pentru copilul lor. 

        Copilul trebuie pus în situația de a constata că nimic în viață nu se obține decât prin 

muncă. Munca fizică alături de cea intelectuală îl realizează complet pe individ. Un trup bolnav 

va găzdui și un suflet bolnav.  

        Copilul, în funcție de vârsta pe care o are, să fie pus în situația de a contribui și el, prin 

munca lui, la bunul mers al familiei sale. 

         Totul însă trebuie făcut de așa natură încât să genereze dragostea pentru muncă fizică 

și nu invers. 

     De fapt metode potrivite trebuie alese și pentru a-l învăța pe copil cum să se achite de 

anumite îndatoriri  pe care le are în familie potrivit puterii lui. 

   Familia conștientă de rolul și menirea ei în societate creează condiții de formare în 

viitor a unor oameni capabili să rezolve orice problemă prin puterile proprii, cu un spirit de 

răspundere puternic dezvoltat. 

      Din păcate în societatea noastră, întâlnim și copii tratați cu violența verbală, violența 

fizică și chiar mai grav. 

         Sunt copii unde familia nu este nici pe departe leagănul iubirii, oaza lor de liniște, ci 

dinpotrivă aici nu văd decât certuri, baătăi, scandaluri permanente ce duc în final, în destul de 

multe cazuri la părăsirea familiei de catre micuți. 

    Aceștia își găsesc refugiul fie pe străzi, fie sunt duși de instituțiile statului în cămine de 

plasament. 

   De mare importanță pentru familie sunt multe trăsături morale pe care copilul și 

adolescentul mai târziu trebuie să le aibă. 

  M-aș referi aici la niște lucruri ce apar lipsite de importanță, dar un gest mărunt are o 

frumusețe anume. Astfel denotă o bună educație felul cum salută, cum se comportă în anumite 

situații din viată, cum se șsază pe scaun, cum își exteriorizează trăirile afective atunci când a 

vizionat de exemplu un film la televizor etc.  

        Pentru a fi mai explicită  scot în evidență niște lucruri ce par lipsite de importanță, dar 

nu este deloc așa.  
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        În timpul mesei trebuie respectate anumite reguli: poziția corpului relaxată,să nu se țină 

coatele pe masă, să nu țină farfuria cu mâna, să fie atent la folosirea tacâmurilor și băuturilor 

să mănânce și să bea firesc, fără grabă, să nu vorbească cu gura plină, după ce termină de 

mâncat să așeze tacâmurile pe farfurie, unul lângă altul, cuțitul în dreapta, furculița în stânga 

cu dinții în jos, servețelul folosit se pliază la loc și se pune pe masă. 

         Acest mod folosit în familie la început, e de mare folos ulterior la gradiniță și în orice 

situație asemănătoare în restul vieții individului. 

          În continuare mă voi referi la o trăsătură morală importantă pentru ființa umană și 

anume cinstea.  

      Cinstea este o calitate morală dar este și o obligație cetățenească în acelaș timp.  

        Și cu aceasta se întâlnește micuțul la început în propria familie, apoi în familiile 

prietene și apoi în grădiniță, școală, societate. 

          Când în familia lui observă că membrii ei sunt drepți, cinstiți unul față de celălalt prin 

tot ce fac, copilul deja și-a format o gândire despre ce este cinstit si ce este necinstit. De fapt 

un proverb spune”Cinstea cu cinste se hrănește”.         

      De fapt urmărind dezvoltarea individului și nu numai, ajungem la o concluzie și anume: 

fiecare lucru trebuie făcut la vremea lui. 

          N. Labiș a scris o frumoasă poezie intitulată”Dacă toate acestea fi-vor învățate”. 

           Titlul și un alt vers: “Astea nu se-nvata când e prea târziu” scot în evidență tocmai rolul 

important pe care-l are familia in formarea copilului. 

      Familia, înainte de școală este izvor de învățătură și de învățăminte. Copilul nu se naște 

pentru ca a doua zi la scurt timp să meargă la grădiniță și apoi la școală. 

         În opinia mea primii șase sau șapte ani pe care copilul îi petrece acasă în mare măsură 

sunt ani hotărâtori care l pregătesc pentru ceea ce urmează să vină. 

   Mama apare în prim plan, mai aproape de copii și vremea”celor șapte ani de-acasă”îi 

conferă ei atrbutul creșterii și educării lor fundamentale. 

      Ea, mama, trebuie să-i învețe tot ceea ce este omenesc, înalțător și curat pentru ca”astea 

nu se-nvață când este prea tarziu”. 

         Deși fiecare lucru trebuie făcut la vremea lui. Și dacă lucrurile elementare nu se –nvață 

în familie, cu precădere de la mama, atunci e într-adevăr prea târziu pentru a mai putea fi 

învățate. 

          Gândindu-mă și la marele nostru povestitor I.Creangă și la opera lui”Amintiri din 

copilărie” subliniez încă o dată ca rolul mamei în formarea copilului este covârșitor, 

fundamental, ea este cea care dă viață, dăruiește și sentiment și culoare pruncului. Probabil că 

de aceea și primul cuvânt gângurit este acela de “mama”. 

         Pentru că tot ea îl învaţă:  

            “Din copilaria mea, de la voi, 
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            Primele îndemnuri, primele poveţe 

            Dorul de lumină, scârba de noroi.” 

            Deci, anii cei mai vrednici și luminoși de acasă, sub oblâduirea bună a părinților, 

constituie cheia succesului tânărului.  

La vremea copilăriei este vorba de iubirea față de parinți, de soră sau de frate.  

           “Profitați de copilărie pentru a vă juca, profitați de tinerețe pentru a vă instrui, profitați 

de bătrânețe pentru a cugeta. Și profitați de viată pentru a iubi. 

            Acestea sunt îndemnuri în strânsa legatură cu titlul materialului. 

           În încheiere voi folosi și alte versuri semnificative în acest sens după cum urmează:  

                 “Copilărie, 

                   Ți-s vesele dulci mângâieri 

                   Simți, bucuria 

                   În însorite primăveri. 

                        

                    Copilărie, 

                    Eu pe nimica nu te-aș da,  

                    Și-n suflet veșnic  

                    O amintire-ți voi păstra”.      

 

Componentele mediului înconjurător - prilej  de desfăşurare a activităţilor 

de observare 

prof. înv.preşcolar Răducu Elena,  

Grădinița P.P. Bascov, Argeş 

 

Mediul înconjurător constituie spaţiul geografic cel mai fidel unde preşcolarii intră în 

contact cu lumea reală a obiectelor şi fenomenelor, având prilejul să le intuiască ,,la faţa 

locului” însuşindu-şi fondul corect de reprezentări şi noţiuni specifice despre lumea 

înconjurătoare. 

 Desfăşurarea activităţilor cu preşcolarii în mediul înconjurător accesibilizează trecerea 

de la gândirea concretă la cea abstractă şi invers, constituind locul cel mai eficient pentru 

exemplificare şi experimentare, pentru înţelegerea cauzalităţii fenomenelor şi evoluţia lor în 

timp. Se realizează stări afective, trăiri emoţionale şi sentimente de ataşament a copiilor faţă de 

locurile explorate. 

 Activităţile desfăşurate în mijlocul naturii pot fi considerate primul  abecedar al 

preşcolarului, pornind de la studiului locului natal, unde, elementele pline de imagini şi de 
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simţire se regăsesc în sufletul fiecărui copil, nouă revenindu-ne sarcina de a le valorifica. Oricât 

de puţin variat ar fi un astfel de ţinut, el permite copilului să achiziţioneze cel puţin câteva 

noţiuni elementare de îngrijire, înfurmuseţare şi protejare a mediului în care s-a născut şi 

trăieşte. 

 Extinderea activităţilor cu caracter practic în natură a constituit o modalitate concretă 

de a accentua natura formativă a procesului de cunoaştere a lumii înconjurătoare. 

 Pentru a cunoaşte natura, mediul în care trăieşte, copilul trebuie pus să acţioneze direct, 

să observe şi să acţioneze cu obiectele şi fenomenele în varietatea lor. 

 Acţiunile diverse pe care le-am desfăşurat au acoperit toată aria tematică a 

curriculumului (domeniul ştiinţă, domeniul limbă şi comunicare, domeniul estetic şi creativ, 

domeniul psihomotric şi domeniul om şi societate), având ca scop: 

-stimularea implicării copiilor în investigarea mediului înconjurător în vederea 

cunoaşterii acestuia; 

-educarea unor atitudini de ocrotire şi protejare a mediului înconjurător; 

 Obiective urmărite: 

-sprijinirea copiilor pentru a desfăşura activităţi cu caracter experimental şi 

demonstrativ care să contribuie la dezvoltarea personalităţii acestora; 

-creşterea implicării părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii în 

activitatea grădiniţei şi în crearea unui mediu sigur şi sănătos pentru toţi; 

-valorificarea experienţei copiilor privind cunoaşterea şi înţelegerea importanţei 

plantelor pentru păstrarea echilibrului ecologic; 

-educarea sentimentelor de dragoste şi ocrotire a naturii. 

 Majoritatea activităţilor le-am desfăşurat în Parcul Trivale Piteşti. 

 Am să detaliez un proiect de învăţare activă, de observare a naturii în anotimpul toamna 

în Parcul Trivale. 

PROIECT DE ÎNVĂŢARE ACTIVĂ: ,,CULORILE  TOAMNEI” 

Aria tematică:  Domeniul Ştiinţă 

Tema anuală de studiu: ,,CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 

Tema proiectului: ,,CULORILE TOAMNEI” 

Locul explorat: Parcul Trivale 

Scopul:  

-verificarea şi consolidarea cunoştinţelor despre caracteristicile anotimpului toamna; 

-dezvoltarea capacităţii de a-şi exprima opiniile, gândurile despre cele văzute; 

-exersarea abilităţii de a relaţiona cu ceilalţi. 
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Obiective: 

-să sesizeze transformările produse la venirea toamnei; 

-să identifice culorile frunzelor din copaci; 

-să-şi folosească toate simţurile pentru a explora mediul ambiant; 

-să asocieze imaginile cu diferite denumiri (foşnet, vuiet, şuierat etc.). 

 Strategii didactice: explicaţia, conversaţia, observarea spontană şi dirijată, învăţarea 

prin descoperire, jocul. 

Durata de pregătire: 2-3 zile 

Durata activităţii: 3 ore 

Etapele învăţării active 

Pregătirea activităţii de observare: 

Am organizat o întâlnire cu părinţii în care am stabilit toate detaliile privind organizarea 

acestei acţiuni: documentare, transport, cine mă însoţeşte, traseul de explorare, planul activităţii 

de observare etc. 

Explorarea: 

 Am captat atenţia copiilor prin câteva versuri proprii: 

Cum e toamna dragii mei, 

Azi în parc, cu pomii goi? 

Frunzele s-au sfătuit 

Culori noi şi-au însuşit: 

    Unele sunt roşioare, 

    Altele sunt gălbioare, 

    Maronii ... şi visătoare 

    S-au aşternut în covoare! 

 Copiii sunt îndemnaţi să privească cu atenţie pomii, să observe culorile, formele, 

mărimile frunzelor, să le denumească, apoi să le pipăie, să le miroase şi să spună tot ce observă. 

 Le sugerez apoi să privescă pe sub copaci să admire covorul de frunze, să adune anumite 

frunze, conuri, ghinda, etc. 

Descoperirea: 

Copiii sunt aşezaţi într-o poieniţă unde au prilejul să observe diversitatea frunzelor şi 

îşi exprimă dorinţa de a colecţiona cât mai multe pentru a le aduce la grădiniţă. 

  



 
 

 

 

70 

 
 

 

Nr. 10 - noiembrie 2016 

Însuşirea: 

După ce copiii au colecţionat o serie de frunze, ghinde şi conuri, au început să le descrie 

apoi să formeze grupe după diferite criterii sugerate de către educatoare. Au observat 

diversitatea formelor şi culorilor frunzelor şi au constatat că ele provin de la copaci diferiţi. 

 Le-am arătat câteva specii de copaci pe care i-am întâlnit în drumul nostru şi am făcut 

câteva fotografii. 

Valori promovate: 

 Desfăşurarea activităţilor de observare în natură îi ajută pe copii să-şi formeze o 

percepţie corectă asupra tuturor aspectelor văzute, îi formează ca viitori ecologişti, înţelegând 

importanţa protejării mediului înconjurător. 

 Copiii au fost îndrumaţi să conlucreze în rezolvarea unei cerinţe, fapt ce contribuie la 

dezvoltarea spiritului de întrajutorare, cei mai mici fiind ajutaţi de colegii mai mari în reuşita 

acestora. 

 Părinţii au înţeles că trebuie să-şi petreacă mai mult timp cu copiii în mijlocul naturii şi 

mai puţin în faţa televizorului şi a calulatorului. 

Comportamente noi însuşite: 

 Din discuţiile purtate cu copiii, în urma acestor activităţi în mijlocul naturii am observat 

o mai mare grijă pentru protejarea acesteia, înţelegând rolul şi importanţa ei în viaţa tuturor. 

 Copiii au înţeles că trebuie să plantă, mai mulţi copaci şi pomi fructiferi şi să nu-i mai 

lăsăm pe oameni să mai taie copacii, căci nu vom mai avea un aer curat pentru respiraţie. 

 Am observat cu toţii că există o echipă de oameni care se ocupă de întreţinerea parcului, 

specialişti care ştiu ce trebuie să facă pentru ca parcul să arate aşa de bine. 

Evaluarea: 

 Copiii au fost foarte încântaţi de reuşita acestei activităţi, au primit ecusoane simbolice 

cu frunze, şi-au manifestat entuziasmul în drumul către grădiniţă şi dorinţa de a reveni cât mai 

curând în acest parc. 

 Am realizat colecţii de frunze de diferite forme şi culori, pe care le-am presat şi poi 

le.am plastifiat pentru a-şi aduce aminte de această activitate. 

 Pe parcursul acestor lucrări copiii au ascultat melodia adecvată ,,Anotimpurile” de A. 

Vivaldi. 

Bibliografie: 

1. Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Bucureşti, 2009 

2. Silvia Breben, Elena Gongea Ruiu, Mihaela Fulga, Metode interactive de grup-ghid 

metodic, 2002 

3. Revista Învăţământul Preşcolar, nr.3-4/2011 
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Nu sunt prea mic pentru o faptă mare 

prof. Munteanu Luminiţa, 

Grădiniţa “Zori de Zi” Hunedoara 

 

 

      Începând cu luna octombrie 2014, Grădiniţa “Zori de zi” Hunedoara s-a înscris cu 

un grup de 25 de preşcolari, coordonaţi de profesor  învăţământ preşcolar Munteanu Luminiţa, 

în Programul educaţional de protecţie a mediului “Patrula de reciclare” organizat de 

Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec. Programul se derulează în parteneriat cu ISJ 

Hunedoara şi este avizat de către MEN. 

      Programul educaţional de protecţie a mediului „Patrula de Reciclare” are ca scop 

creșterea gradului de informare în domeniul protecției mediului şi promovarea beneficiilor 

colectării selective a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (denumite în continuare 

„DEEE”) în rândul publicului larg.  

     DEEE înseamnă deșeuri de echipamente electrice și electronice, respectiv orice aparat 

care funcționează cu electricitate (de la priză sau baterie), vechi sau defect: baterii, acumulatori, 

becuri, neoane, jucării, telefoane mobile, aparate foto, radiouri, computere, televizoare, 

frigidere, mașini de spălat, aparate de aer condiționat, alte electrocasnice etc. 

    Suporter poate fi orice instituție, firmă sau cetățean care casează sau predă la reciclare 

DEEE, menționând că dorește să sprijine Patrula locală. Suporterii se pot debarasa de deșeurile 

electrice fie aducându-le la unul din punctele de colectare RoRec din apropiere, fie printr-un 

apel la Telverde 0800 444 800 (apel gratuit în toate rețelele de telefonie), fie comunicându-și 

intenția Profesorului Coordonator al unei Patrule școlare. 

      Sub îndrumarea Profesorului Coordonator, Patrula de reciclare a  Grădiniței „Zori de 

zi” din Hunedoara a pus în practică propriile activități (activități educative, de informare, de 

creație) pentru a-și informa comunitatea despre cât de important este să colecteze selectiv 

DEEE și pentru a încuraja obiceiul de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și 

electronice. De asemenea, Profesorii Coordonatori și preşcolarii înscriși în Patrula de Reciclare 

desfășoară activităţi constante de colectare de deșeuri de echipamente electrice si electronice 

mici (greutatea medie de 10 kg/bucată), baterii şi acumulatori portabili, lămpi şi becuri, la 

containerele de colectare din incinta fiecărei unități şcolare. 

      Am desfăşurat o campanie de promovare a patrulei noastre de reciclare, iar în acest sens 

copiii din grupa mare, care fac parte din Patrula de reciclare, au împărţit colegilor din grădiniţă 

o serie de fluturaşi, apoi părinţilor şi vecinilor din bloc, cunoştinţelor care au fost anunţaţi că 

pot aduce la Grădiniţa “Zori de zi” Hunedoara  orice DEE-uri, neone, baterii sau becuri.  

          Periodic am completat un jurnal online de activitate 

 COMUNITATEA E ALĂTURI DE NOI – 2014.02.28 - în grădiniţă  

 NU SUNT MIC PENTRU O FAPTĂ MARE – 2014.11.20 - în grădiniţă  

 CURĂŢENIA DE PRIMĂVARĂ – 2015.03.06 - în grădiniţă  
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 NE PREZENTĂM! – 2015.03.24 – publicarea a două articole în presa locală “Glasul 

hunedoreanului” şi “Hunedoreanul”  

 ÎNVĂŢĂM ALTFEL ÎN ŞCOALA ALTFEL! – 2015.04.08 - la alte unităţi de 

învăţământ 

 COLORĂM ŞI INVĂŢĂM CE SĂ RECICLĂM! – 2015.04.21 - în grădiniţă  

 POSTARE PE FACEBOOK a  unor aspecte din activitatea Patrulei noastre, a unor 

filmări – 2015.05.12  

Exemple de activități specifice pentru grădiniță: 

La clasă: 

• Vizionarea filmelor Patrulei și a altor materiale video utile pe 

www.youtube.com/user/PatruladeReciclare și discuții; 

• Colorarea desenelor din ghidul Agentului Junior; 

• Povești cu personajele Familiei Recicleanu; 

• Poezii despre colectare/Familia Recicleanu; 

• Convorbiri, lecturi după imagini pe tema colectării; 

• Jocuri și ghicitori; 

• Dramatizări, Teatru de păpuși, Marionete; 

• Desene proprii, pictură, colaje, stegulețe; 

• Realizarea de DEEE din plastilină, carton; 

• Realizarea de insigne, magneți de frigider, alte obiecte obținute prin reciclare creativă. 

  În afara clasei: 

• Sesiuni de povestiri pe tema colectării DEEE în curtea grădiniței; 

• Activități de observare a mediului apropiat/Discuții tematice; 

• Desene pe asfalt, jocuri diverse; 

• „Micii detectivi”: când mergem pe stradă, în vizită, în excursie, putem încerca să 

observăm DEEE aruncate la întâmplare. Dacă le vedem, ne anunțăm părinții sau Profesorul 

Coordonator. 

• Distribuire de fluturași în comunitate. 

În anexa dedicată educatorilor veți găsi sugestii de texte pe care le puteți asocia 

activităților realizate pe baza ghidurilor. 

Pentru toate grupele de vârstă se pot organiza: 

• Prezentări ale obiectivelor Patrulei de Reciclare cu discuții și dezbateri la clasă; 
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• Activități pe baza conținutului ghidurilor; 

• Postarea poveștilor și experiențelor de învățare și colectare pe rețelele sociale; 

• O rubrică permanentă a Patrulei în gazeta sau pe site-ul școlii; 

• Creații și expoziții de postere, fluturași, desene sau fotografii pe tema colectării / 

reciclării DEEE; 

• Competiții de creații literare (sloganuri, poezii, ghicitori, eseuri) sau muzicale („Imnul 

Patrulei de Reciclare”); 

• Crearea și punerea în scenă a unor piese de teatru; 

• Realizarea de filme scurte, încărcarea pe YouTube și anunțarea lor pe pagina 

Facebook a Patrulei; 

• Crearea unui panou al Patrulei de Reciclare în școală; 

• „Curățenia de Sărbători” – la sfârșit de an și în primăvară; 

• Stabilirea unui interval/ritm regulat pentru un anumit tip de acțiune – ex. „joi, 

colectăm DEEE cu voi”; 

• Organizarea de activități în zilele de sărbătoare ecologică, de exemplu, „Ziua 

Pământului” sau în cadrul săptămânii „Școala Altfel”; 

• Conferirea unui statut special agentului celui mai activ într-o anumită perioadă (ex. 

„Campion al Patrulei în luna....”); 

• Activități de atragere a colegilor și prietenilor ca „prieteni ai Patrulei” (în funcție de 

DEEE aduse, de ex.); 

• Colaborare cu contactele din presa locală (personale sau ale școlii) pentru 

popularizarea Patrulei; 

• Acțiuni stradale, de informare a populației asupra pericolelor păstrării și debarasării 

necorespunzătoare de DEEE, cu distribuire de pliante și promovare a punctului de colectare 

din școală; 

• Distribuția de fluturași în cercul familial, al cunoscuților și vecinilor și încurajarea 

acestora să sune la TelVerde 0800 444 800 pentru debarasarea de DEEE mari, menționând 

numele patrulei care i-a convins ; 

• Vizite la centrele de colectare RoRec (acolo unde există); 

• Activități ecologice în aer liber; 

• Participare ca voluntari la acțiuni de colectare organizate de Asociația RoRec (ex. 

distribuție de fluturași); 

• Activități în Săptămâna „Școala Altfel”; 

• Mobilizarea părinților care să implice colegii de la locul de muncă să colecteze DEEE 

pentru Patrulă. 
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Citiți poveștile Patrulelor și veți avea exemple concrete: www.patruladereciclare.ro. 

Ce informații puteți publica: 

• o acțiune pe care ați organizat-o - elemente originale, rezultate; 

• mărturii, reacții ale celor cu care ați venit în contact; 

• creații literare și grafice ale Patrulei ; 

• inițiative ale părinților, susținătorilor; 

• câștigarea unui Suporter; 

• articole și știri despre activitatea Patrulei dvs în presa locală ; 

• inițiative generale ale comunității dumneavoastă în domeniul protecției mediului și 

reciclării deșeurilor; 

• locuri și peisaje frumoase, legende, folclor, sărbători din județul dumneavoastră; 

• premii, distincții, performanțe ale elevilor și profesorilor din unitatea dvs. de 

învățământ la diverse competiții; 

• materiale interesante despre reciclare și natură, care v-au atras atenția 

 DEEE și componentele lor 

    Frigiderele şi congelatoarele vechi conțin gaze cu efect de seră care contribuie la 

modificări climatice şi la distrugerea stratului de ozon. 

• Un televizor cu tub catodic conține 2 kg plumb, 15 kg sticlă, aproximativ 1 kg de alte 

metale, 9 kg plastic. Plumbul este toxic pentru sistemul nervos și poate cauza dureri de cap, 

nelinişte, slăbiciune de durată, probleme cu memoria, crampe intestinale, insomnie, afecțiuni 

ale rinichilor. 

• Un computer desktop conține în medie 4 kg plastic şi 6 kg metale, inclusiv mercur, 

plumb şi alte metale toxice. 

• O maşină de spălat conține în medie 5 kg sticlă, 35 kg metal şi 10 kg plastic. 

• Un aragaz conține în medie 40-50 kg metal şi până la 0,5 kg sticlă. 

• Un aspirator conține în medie 6 kg metal, 4 kg plastic şi hârtie şi câteva sute de grame 

de material textil. 

• Un frigider conține în medie 5 kg sticlă, 35 kg metal şi 25 kg plastic. 

• Un radiocasetofon/CD player conține în medie 5% sticlă, 40% metal şi 55% plastic, 

indiferent de masa aparatului. 

• Un milion de telefoane mobile conține 16 de tone de cupru, 350 kg de argint și 150 

de kg de paladiu 

 

http://www.patruladereciclare.ro/
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Bateriile 

    În România se vând anual peste 40 de milioane de baterii portabile. 

    Odată epuizate, majoritatea sunt aruncate cu deșeurile menajere sau  sunt incinerate, 

deși sunt considerate deșeuri periculoase. 

• O baterie conține în medie 20g de metal, iar 50 de baterii conțin 1 kg de metal ce poate 

fi reutilizat. 

• O baterie uzată, aruncată la coșul de gunoi, care ajunge, astfel, la groapa de gunoi, 

poate polua 1 metru pătrat de pământ și 10 l de apă? 

• În medie, o persoană deține în jur de 2 baterii (pastilă) şi 10 baterii normale (A, AA, 

AAA, C, D, 9V, etc) şi aruncă în jur de 8 baterii pe an (sursa: CECED Romania). 

   Raportat la populația României, efectul devine îngrijorător! 

    Bateriile uzate pot conține metale grele extrem de toxice, care odată ajunse în natură 

sau eliminate necorespunzător, pot contamina solul şi pânza freatică. Incinerate, o parte din 

materiale sunt degajate în aer sau intră în contact cu apa, devenind nocive pentru mediul 

înconjurător şi mai ales pentru om. 

   Ajunse la groapa de gunoi, bateriile şi acumulatorii portabili se oxidează şi eliberează 

metalele grele care ajung în sol, intră în pânza freatică şi ajung apoi în apa de la robinet sau de 

la fântână. Mercurul conținut într-o baterie tip pastilă, dintre cele folosite la ceasuri sau la 

calculatoarele portabile, poate polua 500 de litri de apă sau un metru pătrat de sol pe o perioadă 

de cincizeci de ani. 

    Bateriile sunt fabricate prin folosirea metalelor grele, cum ar fi mercurul, cadmiul, 

nichelul, zincul, argintul şi plumbul. Chiar atunci când nu mai produc energie, bateriile 

continuă să producă reacții chimice, care formează oxizi metalici, toxici pentru organismele 

vii. 

    Bateria de tip pastilă este cea mai periculoasă, deoarece conține peste 30% mercur,față 

de alte baterii care conțin un procentaj mai mic. 

    Fiecare baterie conține în medie 20g de metal ce poate fi reutilizat, altfel se pierde în 

deşeuri. 

      Având în vedere importanţa acestui program pentru mediu, sugerăm colegelor să 

se înscriere în anul şcolar viitor în acest Program educaţional de protecţie a mediului 

“Patrula de reciclare” organizat de Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec. 

     Patrula de reciclare a  Grădiniței „Zori de zi” din Hunedoara: ”Ne-am propus să 

convingem cât mai mulți români să scape de toate aparatele electrice vechi sau defecte…” 

    Fiţi alături de noi!  
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Managementul clasei de elevi 

 

educ. Alexandru Ioana, 

Grădinița P.N. Nr. 6 Râmnicu Vâlcea 

 

 

Nu putine sunt situatiile in care cadrul didactic se confrunta cu unele situatii aparent 

insolvabile care afecteaza bunul mers al activitatilor din clasa.   

Situatia de criza este definita ca un eveniment sau un complex de evenimente 

inopinante, neasteptate dar si neplanificate, generatoare de periculozitate pentru climatul, 

sanatatea ori siguranta clasei respective si a membrilor acesteia. 

Mecanismele de a prevedea, delimita, defini, controla si solutiona o situatie de criza 

presupun un efort mare, strategii de interventie ferme dar prudente, un consum de energie 

nervoasa si fizica sporit, cu sanse de a determina consecinte greu de evaluat in planul 

echilibrului psihic al persoanelor implicate. 

Extensia crizei este favorizata si de interventiile stangace ori chiar de non-interventiile 

cadrului didactic nepregatit si neabilitat din punct de vedere managerial pentru o asemenea 

derulare a evenimentelor. 

Fenomene scolare care in interiorul clasei de elevi pot constitui adevarate crize 

sunt :conflicte si situatii relationale greu controlabile intre elevi-certuri injurioase, batai soldate 

cu traume fizice si psihice(ranirea elevilor). 

Operatia de gestionare a crizelor este o initiativa manageriala prin excelenta care se 

organizeaza, se conduce si se desfasoara dupa legitati, principii si functiuni cu o solida 

specificitate manageriala. 

Toate problemele specifice privitoare la situatiile de criza sunt probleme « de tip 

abatere », in care plecandu-se de la o situatie initiala A catre tinta B, datorita unei cauze(mai 

multe cauze), are loc o perturbare, o deviere de traiectorie spre punctul B, abatand sistemul de 

la parcursul preconizat. 

Abaterea comportamentala reprezinta o deviere a unui elev de la normele 

comportamentale stabilite in clasa, deviere soldata cu efecte in planul adaptarii si integrarii 

social-scolare a elevului respectiv. 

Am observat in cadrul colectivului de prescolari ca se ivesc frecvent conflicte generate 

in mod special de catre doi copii(V.I si B.R), mi-am propus sa urmaresc comportamentul lor 

pe o perioada de o saptamana si sa inregistrez comportamente dezirabile si indezirabile, precum 

si frecventa acestor comportamente evaluata pe o scara de la 1 la 5. 
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Comportamente dezirabile                                      EVALUARE   

• aranjeaza jucariile la locul lor                                        3 

• ajuta copiii care ii solicita sprijinul                                 4  

• isi asteapta randul                                                           2 

• se imbraca singur                                                           5      

 

Comportamente indezirabile                                    EVALUARE  

• ia jucaria din mana copiilor fara sa ceara voie                4    

• strange copiii de gat                                                        5 

• loveste copiii cu palma, pumnul sau piciorul                5   

• musca                                                                             4 

• strica jucariile altor copii                                               4 

• trage fetitele de par                                                        3 

• impinge copiii care il resping                                         5 

• vorbeste agresiv, injura                                                 4      

 

Timp de o saptamana am urmarit agresivitatea (comportamentul agresiv este orice 

actiune fizica sau verbala care poate produce o senzatie dureroasa sau neplacuta), urmata de 

exemple tipice ca: a imbranci un coleg, a-l lovi facandu-i rau (cap spart, buza rupta), cu piciorul 

sau cu mana, cu o jucarie, un obiect tare, a injura, a arunca cu jucarii dupa un coleg). 

Am constatat ca B.R. se manifesta agresiv cu copiii. Pentru a modifica comportamentul 

gresit am intervenit schimband consecintele/efectele pe care le are si care il mentin. Am 

prezentat regulile grupei : 

• Ne jucam cu colegii de grupa, fara sa le facem rau ; 

• Cu colegii de grupa, vorbim politicos-« Te rog », « Multumesc » ; 

• Punem jucariile la locul lor dupa ce terminam jocul ; 

• In sala de grupa vorbim pe un ton potrivit ; 

• Intram pasind, nu alergand ; 

Cine respecta regulile primeste la sfarsitul zilei o steluta colorata.La sfarsitul saptamanii 

adunam stelutele ; cine are un numar maxim va juca primul la calculator, va fi o « mascota » a 

clasei. 
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Activitati de relationare cu copiii : 

« Cine sunt eu ? »(sa deseneze imaginea proprie si sa o prezinte) 

« Totul despre mine »(sa se prezinte in fata grupei, facand referiri la ce ii place/ nu-i 

place sa faca) 

« Cartea cu autografe »(sa colectioneze »autografe »-desene de la cat mai multi copii 

din grupa) 

Jocuri pentru recunoasterea cauzelor si efectelor unor comportamente : 

« Acul si balonul » 

« Jocul papusilor » 

Jocuri si activitati desfasurate pentru reducerea frecventei comportamentelor 

agresive : 

« Povestea ariciului Pogonici » 

« Joc de rol : « Doi prieteni », « Certaretul si prietenosul », « Altruistul » 

Am intarit comportamentul pozitiv, dezirabil al lui B.R. ori de cate ori a fost posibil. 

• Am folosit ascultarea activa-Un exercitiu de ascultare activa este parafrazarea 

replicilor unor colegi. ; 

• Ascultarea activa ii incurajeaza pe elevi sa comunice ; 

• Ascultarea activa ne ajuta sa ne descurcam chiar si atunci cand nu avem nimic de spus 

si de comentat ; 

• Am aratat ca am incredere in el ; •Am recunoscut valorile lui B.R. ; 

• Am comunicat total si deschis ; •L-am laudat, incurajat cand s-a comportat frumos ;  

• I-am aratat ca avem nevoie unii de altii ; De asemenea l-am incurajat permanent : 

• E dragut ca ai facut lucrul acesta bine gandit ; •Imi place cum ai vorbit ; 

• Continua tot asa, e foarte bine ; •Este mult mai bine de data aceasta ; 

• Esti un copil inteligent/harnic/ambitios ; 

• Bravo, continua ! •Interesant/bine lucrat ; •Ce progres ai facut ; 

• Ai gasit cea mai buna solutie, explic-o tuturor ;  

• Felicitari, ai reusit . 

Managementul situatiilor conflictuale presupune abordarea acestora prin cooperare, 

negociere, preferabile competitiei, ce poate genera conflicte : « in lant » si chiar reale crize 

organizationale, blocaje interrelationale.  
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Importanţa metodelor interactive de grup 

prof. Erica Cîmpan, 

                                                                                    Grădinița P.P. Nr. 19 Botoșani 

 

 

Să pornim odată cu copiii la descifrarea, organizarea şi aplicarea metodelor noi în 

activitatea instructiv-educativă care poate fi una cooperantă, modernă, activă, flexibilă, 

accesibilă, plăcută şi democratică. 

 Veţi smulge cu siguranţă exclamaţiile copiilor: „Ce activitate frumoasă!”, „Ce joc 

interesant!”, „Ce multe am invăţat!”, „Când mai jucăm jocul cu steluţele?”, „Eu aş dori să fac 

un blazon al prietenului meu”, „Eu o bulă dublă pentru familia mea!”, „Eu o sa-l învăţ pe X 

povestea Y” etc. 

 Pentru a ajunge aici, nu este foarte greu. Acţionaţi direct ! Propuneţi-vă un obiectiv: 

„Schimb, ma schimb, vă schimb, REUŞESC!” 

 Nevoile şi cerinţele copiilor „actori” pe scena educaţională pretind dascălilor o 

schimbarea radicală a modului de abordarea a activităţii didactice. 

 Noul, necunoscutul, căutarea de idei prin metodele interactive conferă activităţii 

„mister didactic”, se constituie ca o „aventură a cunoaşterii”, în care copilul e participant activ 

pentru că el întâlneşte probleme, situaţii complexe pentru mintea lui de copil dar în grup, prin 

analize, dezbateri, descoperă răspunsuri la toate întrebările, rezolvă sarcini de învăţare, se simte 

responsabil şi mulţumit la finalul lecţiei. 

 Acum ştim cu toţii că „oricine poate învăţa de oriunde”. Copiii primesc prin diferite 

canale, prea multe informaţii pe care nu le reţin şi nici nu au capacitatea de selecţie a acestora. 

 Prin metodele interactive de grup, copiii îşi exersează capacitatea de a selecta, combina, 

învăţa lucruri de care vor avea nevoie în viaţa de şcolar şi de adult. Efortul copiilor trebuie sa 

fie unul intelectual, de exersare a proceselor psihice şi de cunoaştere, de abordare a altor 

demersuri intelectuale interdisciplinare decât cele clasice, prin studiul mediului concret şi prin 

corelaţiile elaborate interactiv în care copiii îşi asumă responsabilitatea, formulează şi verifică 

soluţii, elaborează sinteze în activităţi de grup, intergrup, individual, în perechi. Ideile, soluţiile 

grupului au încărcătură afectivă şi originalitate, atunci când se respectă principiul flexibilităţii. 

 Toate metodele interactive de grup (în special 6/3/5, brainstroming, 6/6, ş.a.m.d.) 

stimulează creativitatea, comunicarea, activizarea tuturor copiilor şi formarea de capacităţi ca: 

spiritul critic constructiv, independenţă în gândire şi acţiune, găsirea unor idei creative, 

îndrăzneţe de rezolvarea a sarcinilor de învăţare.  

 Fiind prezentate ca nişte jocuri de învăţare, de cooperare, distractive, nu de concentrare, 

metodele interactive învaţă copiii să rezolve probleme cu care se confruntă, să ia decizii în grup 

şi să aplaneze conflictele.  

 Situaţiile de învăţare, rezolvate prin metode interactive de grup dezvoltă copiilor 

gândirea democratică deoarece ei exersează gândirea critică şi înţeleg că atunci când analizează 

un personaj, comportamentul unui copil, o faptă, o idee, un eveniment, ei critică 
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comportamentul, ideea, fapta şi nu critică personajul din poveste sau copilul, adultul. Metodele 

învaţă copiii, că un comportament întâlnit în viaţa de zi cu zi poate fi criticat pentru a învăţa 

cum sa-l evităm. Ei aduc argumente, găsesc soluţii, dau sfaturi din care cu toţii învaţă. Este însă 

importantă alegerea momentului din lecţie, dintr-o zi, personajul copil şi fapta lui, deoarece ele 

reprezintă punctul cheie în reuşita aplicării metodei şi nu trebuie să afecteze copilul. Tocmai 

acesta este punctul forte al metodelor care introduc în dezbatere comportamentele reale, 

cotidiene. 

 După fiecare metodă aplicată, se pot obţine performanţe pe care copiii le percep şi-i fac 

responsabili în rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. Copiii înţeleg şi observă că implicarea 

lor este diferită, dar încurajaţi, îşi vor cultiva dorinţa de a se implica în rezolvarea sarcinilor de 

grup. Grupul înţelege prin exerciţiu să nu-şi marginalizeze partenerii de grup, să aibă răbdare 

cu ei exersându-şi toleranţa reciproc. 

 Metodele implică mult tact din partea dascălilor, deoarece trebuie sa-şi adapteze stilul 

didactic în funcţie de tipul de copil timid, pesimist, agresiv, acaparator, nerăbdător pentru 

fiecare găsind gestul, mimica, interjecţia, întrebarea, sfatul, orientarea, lauda, reţinerea, 

aprecierea, entuziasmul în concordanţă cu situaţia şi totul va fi ca la carte. 

 Metodele interactive de grup se pot combina între ele sau cu cele tradiţionale, cu metode 

din aceeaşi categorie, iar metodele tradiţionale nu se elimină, se modernizează, se combină, se 

modifică, se îmbunătăţesc şi se adaptează. Dintre obiectivele metodelor interactive enumerăm: 

 Formarea sau promovarea unor calităţi europene ce au la bază atitudini şi competenţe 

democratice, stabilirea unor relaţii interculturale care au al bază comunicare; 

 Însuşirea unor cunoştinţe, abilităţi, comportament de bază în învăţarea eficientă a unor 

abilităţi practice în condiţii de cooperare; 

 Dobândirea primelor elemente ale muncii intelectuale în vederea cunoaşterii realităţii 

şi a activităţii viitoare de învăţare şcolară; 

 Implicarea activă şi creativă a copiilor pentru stimularea gândirii productive, a gândirii 

divergente, libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor; 

 Formarea deprinderilor copiilor de a găsi singuri informaţii, de a lucra în echipă, de a 

aplica cunoştinţele în diferite situaţii de viaţă, de a conştientiza stilurile de învăţare pe 

care le preferă (adică cum învaţă o poezie, o poveste, cum realizează un desen, o 

construcţie etc., cel mai repede); 

 Realizarea unor obiective interdisciplinare, a şti să culeagă informaţii despre o temă 

dată , a şti să identifice probleme diferite, a şti să facă conexiuni; 

 Încurajarea autonomiei copilului şi promovarea învăţământului prin cooperare; 

 Focalizarea strategiilor pe promovarea diversităţii ideilor; 

 Formarea unui sistem de capacităţi; 

 Formarea deprinderii de a gândi critic; 
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 Comunicarea pe baza unei tehnologii informaţionale, moderne, interactive. 

În urma aplicării acestor metode, copiii învaţă să-şi împărtăşească ideile, capătă 

încredere în ei, devin responsabili pentru ideile şi acţiunile lor: 

- învaţă să privească critic mediul social în care trăieşte el, fiind parte integrantă a 

acestuia şi să se descurce în situaţii reale de viaţă; 

- învaţă cum să înveţe, printr-un antrenament plăcut interactiv în grup; 

- îşi exersează capacitatea de autoevaluare şi de a evalua alternative şi a lua decizii, de a 

critica, a testa ipoteze, a reflecta; 

- se comportă cu toleranţă, afectivitate, sensibilitate, corectitudine cu cei din jur; 

- învaţă să înveţe creativ, să negocieze soluţiile, ideile, să rezolve o sarcină alături şi 

împreună cu alţi copiii; 

- se comportă cu toleranţă, afectivitate, sensibilitate, corectitudine cu cei din jur; 

- învaţă să argumenteze, să caute alternative, să facă afirmaţii neobişnuite, să adreseze 

chiar întrebări neobişnuite, să-şi exprime gândurile creativ, spontan. 

Ar fi frumos ca fiecare dascăl să fie pentru copiii lui „formator” pentru a simţi zilnic 

acea satisfacţie pe care ţi-o dă pregătirea pentru activitatea cu copiii şi mai ales plăcerea de a 

realiza o predare/învăţare/evaluare creativă diversă, eficientă, atractivă, diferenţiată, atât pentru 

tine ca dascăl, cât şi pentru copiii.  

SECVENŢĂ DE ACTIVITATE 

STARBURSTING (explozie stelară) 

DENUMIREA ACTIVITĂŢII : Cunoaşterea mediului 

TEMA : Iarna 

MIJLOC DE REALIZARE : Lectură după imagini 

TIPUL ACTIVITĂŢII : Consolidare 

OBIECTIVUL : Exersarea capacităţii de a alcătui propoziţii interogative pe baza conţinutului 

unei imagini 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT : tablou cu aspecte de iarnă , simboluri ale iernii ( fulgi de 

zăpadă, oameni de zăpadă , brad împodobit , Moş Crăciun, clopoţel ),steluţe, stea mare cu o 

imagine de iarnă. 

  Joc-exerciţiu „Simbolul iernii” pentru constituirea celor 5 grupuri.Copiii extrag dintr-

un coş câte un simbol al iernii apoi se grupează în cinci grupuri.Pentru constituirea grupelor 

preferenţiale schimbă între ei simbolurile. Copiii primesc steluţele cu cele cinci tipuri de 

întrebări : Ce?, Cine?,Unde?,Când, De ce?  După ce contemplă tabloul copiii formulează în 

grup cât mai multe întrebări timp de 5 minute.La expirarea timpului copiii revin în semicerc, 

în jurul steluţei mari şi comunică întrebările elaborate.Pentru a obţine cât mai multe conexiuni 

între ideile descoperite se stabileşte ordinea adresării:Ce?,Cine?,Unde?,Când?,De ce? 
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  Pe rând fiecare grup adresează întrebările celorlalte grupuri,aceştia răspund sau 

formulează întrebări  

la întrebări,stimulându-se astfel activitatea grupurilor. 

  Se apreciază întrebările copiilor,efortul acestora de a elabora întrebări corecte precum 

şi modul de cooperare şi interacţiune. 

       Grupurile cooperează în elaborarea întrebărilor. 

CE? * Ce vedeţi în acest tablou? 

              * Ce elemente sunt specifice iernii? 

              * Ce se întâmplă iarna sub zăpadă? 

              * Ce sărbătorim iarna?( d.p.d.v.religios) 

              * Ce fac cei doi copii din imagine? 

              * Ce construiesc cei trei copii? 

              * Ce fac ceilalţi copii? 

  CINE? 

              * Cine soseşte la noi în luna decembrie? 

              * Cine(mai ales)aşteaptă sosirea iernii? 

              * Cine sunt copiii din imagine? 

              * Cine vesteşte sosirea Domnului Iisus Hristos? 

              * Cine primeşte daruri de la Moş Crăciun? 

 UNDE? 

              * Unde se dau cu patinele cei doi copii? 

              * Unde se dau cu sania ceilalţi copii? 

              * Unde se dau cu schiurile?                                                                   

              * Unde colindă şi ură copiii din imagine? 

              * Unde au aşezat copiii căsuţele pentru păsărele?                                                                   

   CÂND? 

             * Când sărbătorim naşterea Domnului Iisus Hristos? 

             * Când împodobim bradul? 

             * Când îl aşteptăm pe Moş Crăciun? 

      DE CE? 

             * De ce ninge iarna? 
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             * De ce a îngheţat lacul?  

             * De ce hrănesc copiii păsările? 

             * De ce spunem că a venit iarna?             
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