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Cuvânt înainte 
  

 

Ghidul de faţă constituie una din primele lucrări elaborate în sprijinul cadrelor didactice 

de la grupele de creşă. Ghidul este gândit pentru a deveni un instrument accesibil pentru 

activitatea didactică de zi cu zi a cadrelor didactice, dar şi pentru alţi îngrijitori implicaţi în 

dezvoltarea şi educaţia copiilor de la naştere la 3 ani. 

 Structurat pe mai multe capitole, pornind de la definirea conceptului de educaţie timpurie, 

trecând apoi prin elementele cheie ale educaţiei timpurii şi activităţile de învăţare, insistând pe 

rolul cadrului didactic în educaţia timpurie, ghidul se încheie cu unele exemple de activităţi la 

vârsta dată. Fiecare capitol vine în sprijinul cadrului didactic printr-un sistem unitar de 

transmitere a informaţiilor, pornind de la cele de ordin general, până la parteneriatul grădiniţă- 

familie, în scopul adaptării şi integrării copilului mic cu grădiniţa.  

 Ghidul constituie un instrument folositor pentru planificarea şi susţinerea implicării 

părinţilor în educaţia copiilor. Sugestiile pentru diferitele tipuri de activităţi care trebuie 

organizate şi acasă cu copiii – pentru a extinde mediul stimulativ şi învăţarea – sunt de natură să 

sprijine şi părinţii în dezvoltarea competenţelor parentale. 

 Acest ghid  constituie abordarea explicită a activităţilor de învăţare pentru copiii cu vârste 

de la naştere la trei ani.  

 În ghid vom prezenta dezvoltarea copilului de la naştere la 3 ani conform  periodizării de 

vârstă stipulate în Standardele de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naştere până la 7 ani. 

Această abordare detaliată de la caracteristicile de dezvoltare a copilului la cele ale mediului fizic 

de învăţare şi până la detalierea unei zile, vine atât în sprijinul cadrelor didactice, confruntate cu 

solicitări zilnice de a lucra cu copiii cu vârste sub trei ani, cât şi a părinţilor în susţinerea 

dezvoltării copiilor lor. 

 Ghidul de aplicare a curriculumului pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă 

între 1 şi 3 ani îşi propune o trecere în revistă a argumentelor teoretice necesare abordării 

integrate a copilului, argumente sprijinite de exemple practice care pot să susţină adultul care 

intră în relaţie cu copilul mic, astfel încât interacţiunea să determine atingerea maximului de 

potenţial pentru fiecare copil, în unicitatea sa.  

 Acest ghid se adresează în egală măsură părinţilor şi educatorilor, tuturor acelora care, 

prin natura activităţii pe care o desfăşoară sau prin natura rolului pe care îl îndeplineşte în raport 

cu copilul, poate determina dezvoltarea lui globală.  

 Sperăm în permanentizarea utilizării cărţii la nivelul instituţiilor de educaţie timpurie şi 

considerăm acest ghid un prim pas, foarte important, făcut spre extinderea activităţilor de 

educaţie în serviciile pentru copiii cu vârste între zero şi trei ani. 

 

Autorii 
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1. EDUCAŢIA TIMPURIE. GENERALITĂŢI. 
  

 Primii ani ai copilăriei, perioada de la naştere până la acomodarea cu mediul şcolar, sunt 

tocmai anii formatori şi reprezintă cea mai importantă perioadă din viaţa copilului pentru 

succesul său de mai târziu. Intervenţia adultului asupra copilului în această perioadă este 

fundamentală. Un mediu familial şi social protector ar trebui să asigure copilului mic suficientă 

afecţiune şi protecţie care să-i permită să se dezvolte atât fizic, cât şi emoţional şi cognitiv pentru 

a deveni un individ unic, cu respect de sine şi încredere în forţele proprii. 

 Educaţia timpurie vizează intervalul de timp cuprins între naştere - pentru că din 

momentul când se naşte copilul începe să se dezvolte şi să înveţe, şi până la 6/7 ani - vârsta 

intrării la şcoală,  şi,  totodată, momentul când se petrec importante transformări în dezvoltarea 

copilului.  

 Educaţia timpurie porneşte de la ideea că vârstele mici constituie baza dezvoltării 

personalităţii şi că, pentru reuşită educaţională a copilului, familia, instituţiile educaţionale şi 

comunitatea sunt răspunzătoare de realizarea obiectivelor educaţionale.  Educaţia timpurie se 

realizează atât în mediul familial, cât şi în cadrul serviciilor specializate, precum creşa sau 

grădiniţa, centre de zi, de tip familial. 

 Până în ultimele două decenii ale secolului trecut (XX) conceptul de educaţie timpurie se 

referea la educaţia de dinainte de şcolarizarea copiilor, desfăşurată în intervalul de la 3 ani la 6/7 

ani. Educaţia timpurie era considerată o activitate sistematizată, efectuată în instituţii specializate 

de tipul grădiniţelor şi era cunoscută ca învăţământ/educaţie preşcolară. 

 Conferinţa Mondiala de la Jomtien (Thailanda) din 1990 – Educaţia pentru Toţi – a 

introdus un nou concept: cel de “lifelong learning” (educaţie pe tot parcursul vieţii) şi, odată cu 

el, ideea că educaţia începe de la naştere. Astfel, conceptul de educaţie timpurie s-a lărgit, 

coborând sub vârsta de 3 ani, şi a fost exprimat prin sintagma “dezvoltarea timpurie a copilului” 

-  incluzând în sfera sa educaţia, protecţia şi sănătatea. Noua perspectiva privind familia şi 

copilul mic, precum şi momentele semnificative ale anului 1990 în acest domeniu, care au 

marcat semnificativ politicile privind dezvoltarea timpurie a copilului, au contribuit esenţial la 

conturarea principiilor de bază ale Convenţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului, prin 

care se subliniază că bunăstarea şi dezvoltarea copilului este rezultatul unei abordări 

convergente, incluzând sănătatea, educaţia şi protecţia copilului. 

 Finalitatea educaţională urmărită de Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi 

preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova, (Educaţia copiilor de vârstă timpurie 1-3 ani)  şi 

Standardele de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere la 3 ani (0-18 luni, 19-36 luni)  

stabilesc ca fiecare copil să fie capabil să fie autonom, independent, să comunice cu adulţii şi 

semenii, să obţină abilităţi motorii coordonate, să-şi expună nevoile fizice şi psihice, să se simtă 

în siguranţă în spaţiul creşei şi să accepte absenţa părinţilor, să-şi satisfacă curiozităţile şi să se 

bucure de cunoştinţele lui, să se simtă o persoană capabilă, demnă şi respectată. 

 Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica 

Moldova, pentru  copiii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 3 ani se raportează la câteva principii:  

 Abordarea holistă a dezvoltării copilului.  

 Educaţia centrată pe copil şi pe dezvoltare globală în contextul interacţiunii cu mediul - 

natural şi social. 

 Învăţarea activă  - copilul este autorul propriei învăţări. 



  
      5 

 
  

 Adecvarea la particularităţile de vârstă şi individuale.  

 Incluziune socială; luarea în considerare a nevoilor educaţionale speciale ale copiilor. 

 Echitate şi nondiscriminare. Acceptarea şi recunoaşterea diversităţii. Evitarea 

exprimărilor, prejudecăţilor de tip discriminator. 

 Interculturalitatea. Luarea în considerare a experienţei culturale şi educaţionale cu care 

copilul vine din familie şi comunitate.  

 Centrarea pe nevoile familiilor. 

 Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (1994) profilul psiho-moral al copilului de azi 

se raportează la competenţele psiho-sociale şi la abilităţile vitale dobândite de aceştia: 

 Luarea de decizii, 

 Rezolvarea problemelor, 

 Gândirea creativă, 

 Gândirea critică, 

 Comunicarea efectivă, 

 Deprinderi de relaţii interpersonale,  

 Autoapreciere, 

 Empatie, 

 Stăpânirea emoţiilor,  

 Stăpânirea stresului. 

 În acest fel, determinăm ca fiind foarte importante preocupările actorilor educaţionali 

pentru creşterea calităţii intervenţiei educative pentru copilul foarte mic, care se conturează în 

jurul identificării soluţiilor pentru ca toţi copiii să aibă acces la educaţie timpurie şi să participe 

la viaţa socială. Copilul trebuie să fie susţinut în devenirea sa de programe educative timpurii de 

calitate, construite pentru el şi împreună cu el. 

 Pentru o pregătire cât mai bună a copilului pentru şcoală şi pentru viaţă, în perioada 

copilăriei timpurii este deosebit de importantă atenţia acordată dezvoltării sale din toate punctele 

de vedere. Astfel, vom descrie învăţarea copilului pe domenii de dezvoltare, finalitatea educaţiei 

în perioada copilăriei timpurii fiind dezvoltarea globală a copilului, care urmează să îi asigure un 

start bun în viaţă. Domeniile de dezvoltare sunt diviziuni convenţionale ce asigură dezvoltarea 

plenară, completă a copilului, dar şi observarea evoluţiei acestuia. Între toate domeniile există o 

intersectare şi participare interrelaţională, astfel că fiecare achiziţie într-un domeniu influenţează 

semnificativ progresele copilului în celelalte domenii:  

a) Îndeosebi în primii trei ani de viaţă copiii învaţă într-un ritm foarte alert. Ei traversează 

cu rapiditate perioada de la dependenţa totală de cei care-i îngrijesc şi le satisfac toate 

nevoile şi devin moderat independenţi aproape de 3 ani, intervenind şi implicându-se în 

procesul de satisfacere de către adulţi a acestor nevoi. 

b)  Creşterea şi dezvoltarea copiilor în primii ani de viaţă este foarte rapidă înregistrând 

salturi calitative în intervale scurte de timp. Chiar dacă, în esenţă, copiii cresc şi se 

dezvoltă trecând prin stadii similare, fiecare copil este un individ unic care se dezvoltă în 

ritm propriu. Dezvoltarea şi învăţarea copiilor reprezintă un proces continuu care se 

bazează pe experienţele şi cunoştinţele anterioare ale copilului. Stilul de învăţare unic al 

fiecăruia dintre copii, abilităţile şi experienţele sale se reunesc pentru a susţine 

progresul/evoluţia de-a lungul acestui continuum. 

c) La copiii mici nu se produce dispersat dezvoltarea fizică, socială, emoţională, cognitivă 

sau de limbaj. Copiii învaţă holistic, astfel încât fiecare domeniu le influenţează pe 
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celelalte şi nici unul nu operează independent. Un copil care învaţă să meargă va urmări 

privirea mamei sale, iar dacă pe chipul ei citeşte îngrijorarea sau spaima se va opri din 

noua încercare; dacă va citi mulţumirea, încrederea, va avea curaj să continue. Această 

referinţă socială a copilului este esenţială pentru stimularea copilului, stabilirea încrederii 

sale de a explora mai departe sub supravegherea adultului. Odată cu achiziţia mersului, 

copilul învaţă să-şi coordoneze mişcările, să-şi concentreze atenţia, să înţeleagă un mesaj 

verbal transmis de către adult şi să răspundă verbal sau non-verbal la acesta. În acelaşi 

mod, un copil hrănit şi îngrijit corespunzător va dispune de o capacitate mare de a învăţa. 

De exemplu: când copilul învaţă să meargă, cel mai mult este implicat domeniul fizic, cel 

al motricităţii grosiere, dar îi sunt implicaţi şi  receptorii semnalelor auditivi (dezvoltare 

senzorială), cei al dezvoltării socio-emoţionale prin interacţiunea cu adultul, cât şi cei de 

limbaj (receptează mesaje orale). Adultul comunică cu el în acel moment, îi transmite 

emoţii, îl încurajează, îi zâmbeşte, copilul înţelege mesajul şi simte susţinerea adultului, 

simte siguranţa. Când încearcă să povestească ceva, în cea mai mare parte este expus 

domeniul dezvoltării limbajului şi a comunicării, dar copilul este implicat şi socio-

emoţional, pentru că urmăreşte reacţiile celorlalţi şi învaţă semnificaţia lor, gesticulează 

(motricitate fină) sau se manifestă chiar prin mişcări largi (motricitate grosieră), uneori 

inventând cursul narativ sau problematizând cursul narativ (dezvoltare cognitivă). 

Aşadar, copilul este implicat din punct de vedere senzorial, stabileşte relaţii de 

cauzalitate, trăieşte emoţii şi descoperă ce poate şi ce nu poate să facă (imagine de sine), 

sau simte dacă are nevoie de ajutorul unui alt copil sau adult (dezvoltare socio-

emoţională).     

d) Copiii mici au nevoie să fie expuşi, stimulaţi în toate domeniile de dezvoltare în mod 

simultan. Focalizarea pe oricare dintre domenii şi ignorarea celorlalte prejudiciază 

dezvoltarea plenară a copilului. Standardele sunt elaborate pe domenii de dezvoltare, dar 

dezvoltarea copilului trebuie considerată holistic. 

 Domeniile de dezvoltare sunt instrumente pedagogice esenţiale pentru a realiza 

individualizarea educaţiei şi învăţării, acestea dând posibilitatea de a identifica atât aptitudinile, 

cât şi dificultăţile fiecărui copil în parte. 
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2. DEZVOLTAREA COPIILOR DE LA NAŞTERE LA 3 ANI. 
 

 

2.1. CARACTERISTICILE ŞI SPECIFICUL ÎNVĂŢĂRII COPIILOR DE 

LA NAŞTERE LA 3 ANI. 

 

 Învăţarea începe încă înainte de naşterea copilului, aflându-se în burta mamei, când 

aceasta –i vorbeşte, îi cântă, etc. 

 Copilul este un subiect activ şi capabil în procesul învăţării. 

 Învăţarea copilului se realizează în context social şi emoţional, în interacţiune directă cu 

adultul (începând cu mama/tata, buneii şi apoi cu educatoarea, alţi îngrijitori). Procesul 

de umanizare a copilului este posibil doar în interacţiune permanentă cu adultul. În afara 

interacţiunii cu adultul achiziţionările copilului sunt nestructurate şi nu au semnificaţie 

pentru conţinutul socio-cultural al grupului din care el face parte. Exemple care 

evidenţiază importanţa socializării şi a structurării psihologice numai în contextul 

interacţiunii strânse adult–copil sunt oferite atât de istoria copilului-lup ”Mowgli”. 

Interacţiunea adult/copil este definitorie în calitatea educaţiei şi îngrijirii copilului, 

îndeosebi la vârstele mici. 

 Copilul învaţă prin toate simţurile - toţi perceptorii senzoriali, atunci când interacţionează 

cu obiectele din mediul înconjurător. 

 Activitatea esenţială a copilului mic este jocul. Jocul este activitatea de bază prin care 

copilul interacţionează cu mediul social şi fizic, experimentează şi explorează. Jocul este 

modalitatea de bază prin care se desfăşoară activităţile de învăţare cu copiii mici. Prin joc 

copilul învaţă.  

 Copilul nu face diferenţă între joc şi învăţare. Jocul are un rol fundamental în dezvoltarea 

lui deoarece: 

- îi satisface copilului  nevoia de cunoaştere, prin explorarea  şi manipularea obiectelor;  

- îi încurajează mişcarea, prin care se stimulează corpul şi organele de simţ;  

- îi oferă posibilitatea să imite tot ceea ce observă, vede, aude, simte şi să înţeleagă 

legăturile de tip cauzal; 

- îl ajută să-şi exprime emoţiile şi apoi să-şi controleze emoţiile şi să se cunoască pe 

sine. Astfel, copilul va reuşi să-şi concentreze atenţia, să urmărească desfăşurarea 

evenimentelor la care asistă şi să achiziţioneze informaţia propusă de adult în 

procesul educaţional inclus în obiectivele curriculare; 

- dă posibilitate oricărui copil să se exprime şi să acţioneze în spaţiul în care se află şi 

sprijină adultul să-i identifice potenţialitatea, inclusiv copiilor cu nevoi educaţionale 

speciale sau celor care provin din familii defavorizate. 

 Copilul învaţă prin imitare, explorare şi experienţe, iar jocul îi permite practicarea 

acestora într-un mod firesc, natural şi în acelaşi timp atractiv, ţinând vie curiozitatea 

copilului şi dorinţa acestuia de cunoaştere. 

 Altă caracteristică a învăţării copilului mic constă în reluări şi repetări ale unei activităţi 

şi a operaţiilor activităţii până ce aceasta se perfecţionează şi se rafinează. Exemplele cele 

mai vizibile sunt mersul şi vorbitul.  

În acest context, trebuie să menţionăm următoarele două aspecte: 
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 Fiecare copil este unic, irepetabil, diferit şi nu poate fi comparat decât cu sine însuşi. În 

schimb, sunt câteva trăsături esenţiale în funcţie de care poate fi apreciat nivelul de 

dezvoltare al unui copil în plan socio-emoţional, în planul limbajului şi al cunoaşterii, 

precum şi în plan fizic.  

 Cunoaşterea acestor trăsături va sprijini adulţii care lucrează cu grupe de copii sub trei 

ani, în procesul de stabilire a obiectivelor educaţionale şi în alcătuirea programului de 

activitate potrivit vârstei şi chiar fiecărui copil în parte, precum şi în evaluarea 

rezultatelor obţinute. 

 

Etape de dezvoltare 

 Fiecare copil este unic în modul în care creşte, se dezvoltă şi dobândeşte deprinderi şi 

competenţe. Copiii trec prin stadii similare de dezvoltare, dar în ritmuri diferite. Nu trebuie să ne 

aşteptăm ca toţi copiii să atingă acelaşi nivel de performanţă în aceleaşi timp. Astfel, cercetătorii 

au  stabilit că omul în dezvoltarea sa se distinge prin ciclitatea unor etape de vârstă bine definite. 

În general, a fost acceptată următoarea clasificare a periodizării de vârstă: 

• Perioada prenatală (din momentul concepţiei până la naştere); 

• Perioada de nou născut şi sugar (0 – 1 an); 

• Copilăria timpurie (1 – 3 ani); 

• Vârsta preşcolară (3 – 6 ani); 

• Vârsta şcolară mică (6/7 ani – 10/11 ani); 

• Preadolescenţa – pubertatea (10/11 ani – 14/15 ani) 

• Adolescenţa (14/15 ani – 20 ani); 

• Vârsta adultă tînără (20 – 40 ani); 

• Vârsta „de mijloc“ (40 – 65 ani); 

• Vârsta adultă târzie sau bătrâneţea (începând cu 65 ani). 

 Primii ani de viaţă al copilului sunt consideraţi ca fiind cei mai importanţi pentru evoluţia 

sa ulterioară. După nouă luni petrecute în siguranţă în burtica mamei, în timpul naşterii şi în zilele 

ce urmează el face eforturi pentru a se adapta la mediul nou. Din clipa în care se naşte, copilul are 

nevoie să-şi satisfacă necesităţile fiziologie -  de aer, hrană, somn, căldură, apă. Treptat apare şi se 

manifestă nevoia de siguranţă, dragoste şi apartenenţă, de autorespect şi autorealizare care  

contribuie la dezvoltarea personalităţii lui. În această perioadă copilul descoperă, înţelege şi 

asimilează, mai ales prin intermediul părinţilor, dar şi al educatorilor, principiile şi regulile lumii în 

care trăieşte. De aceea, are nevoie de un mediu de dezvoltare sigur şi securizat care să îi permită 

stabilirea de  relaţii  cu  persoanele care îi satisfac nevoia de afecţiune, de experimentare, exersare 

şi consolidare a deprinderilor. 

 Dezvoltarea copilului în această perioadă depinde în mare măsură de modul de asigurare 

a nevoilor alimentare şi de igienă, dar şi de gradul de stimulare motorie şi senzorială. Lipsa unui 

mediu de dezvoltare sigur şi sănătos  pentru copil va duce la întârzieri în creşterea şi dezvoltarea 

acestuia. 

 În perioada 1-2 ani copilul manifestă un început de independenţă dezvoltând mersul,  

vorbirea, manevrarea cu mai  multă  precizie a obiectelor din jur. Copilul îşi conturează 

comportamentul şi personalitatea şi are loc o expansiune majoră a conduitelor motorii şi verbale. 

Începând cu vârsta de 2 ani, copilul este tot mai integrat în activităţile desfăşurate în cadrul 

creşei, începe să sesizeze regulile, interdicţiile, orarul şi modul de organizare al creşei, îşi 

diversifică interacţiunile cu mediul social. Chiar dacă nu toţi copiii vor înţelege despărţirea de 
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părinţi pe perioada programului din creşă, în timp se vor integra în colectivitate, învăţând că 

trebuie să asculte de educator şi să îşi controleze impulsivitatea. Este vârsta întrebărilor, a 

manifestării curiozităţii, copilul este extrem de curios şi dornic de a acumula cât mai multe 

informaţii şi de aceea în comunicarea cu el predomină interogaţia. Este important să răspundeţi 

cu răbdare întrebărilor copilului pentru a-l ajuta în formarea siguranţei de sine şi în dezvoltarea 

deprinderilor de cunoaştere şi exprimare. 

 Perioada de vârstă 2-4 ani este caracterizată de o dezvoltare complexă a copilului, cu 

influenţe majore asupra dezvoltării ulterioare: se consolidează autonomia, se perfecţionează 

deplasarea. Motricitatea manuală şi a întregului corp cunoaşte în această perioadă o dezvoltare 

accentuată: copilul poate face construcţii din cuburi, înşiră mărgele mari, răsfoieşte paginile unei 

cărţi colorate, colorează. Începe să consolideze logica practică a relaţiilor privind dimensiunile 

(lung, mare, mic), cantitatea (puţin, mult, deloc), succesiunea (acum, înainte, după), comparaţia 

(la fel, tot atât). Treptat apar modificări progresive şi în ceea ce priveşte comportamentele legate 

de îmbrăcare, igienă şi toaletă, care implică numeroase deprinderi dar şi competenţe ce ţin de 

decizia de a alege îmbrăcămintea în funcţie de anotimp sau momentul zilei, de a păstra ordinea, 

de a se spăla sau de a folosi toaleta. Copiilor le place foarte mult mişcarea, să alerge, să sară şi 

trebuie supravegheaţi în permanenţă. 

 Copilul îşi structurează comunicarea verbală, stimulând astfel dezvoltarea întregii 

activităţi psihice. La sfârşitul celui de-al treilea an de viaţă, majoritatea copiilor vorbesc bine şi 

cursiv, îşi folosesc propriul nume, iar vocabularul conţine aproximativ 1.000 de cuvinte. 

 Activitatea preferată este jocul, care ocupă cea mai mare parte a timpului unui copil. În 

această perioadă, copilul are preferinţă pentru jocurile colective şi îşi manifestă în cadrul 

acestora, conduite şi atitudini noi (atracţie, simpatie, atenţie afectivă). 

 Chiar dacă majoritatea copiilor dobândesc anumite deprinderi la o vârstă specifică, este 

important să ştim că fiecare copil are propriul ritm de dezvoltare. 

Pentru urmărirea progresului dezvoltării copilului de vârstă antepreşcolară şi preşcolară 

se propune o altă periodizare de vârstă. În Republica Moldova au fost elaborate Standardele de 

învăţare şi dezvoltare a copilului de la naştere la 7 ani cu scopul de a construi un întreg sistem de 

repere fundamentale în abordarea integrată a educaţiei, îngrijirii şi dezvoltării copilului mic.  

 Diferenţele semnificative, stipulate în Standardele de învăţare şi dezvoltare a copilului de 

la naştere până la 7 ani, din cadrul acestei perioade conduc la următoarea grupare pe vârste: 

o Naştere -18 luni 

o 19-36 luni 

o 37-60 luni  

o 60-82 luni 

 Periodizarea realizată specifică ceea ce ar trebui să ştie şi să fie capabili să facă 

majoritatea copiilor la sfârşitul fiecăruia din cele 4 intervale menţionate, respectiv la 18 luni, 36 

luni, 60 luni, 82 luni (sau până la intrarea în clasa I). Intervalele propuse sunt suficient de largi şi 

cuprind perioade în care copiii cresc şi se dezvoltă dramatic. 

 Vârsta indicată la care fiecare copil atinge fiecare indicator reprezintă un jalon orientativ. 

Luând în consideraţie caracteristicile individuale ale copiilor, se va ţine cont de perioada de timp 

în care copiii ating indicatorii propuşi. Nu toţi copiii vor atinge indicatorii în intervalul de timp 

specificat. Unii vor ajunge mai repede la achiziţionarea lor, în timp ce alţii vor ajunge în alt ritm, 

altă ordine, sau nu vor ajunge deloc. În toate aceste cazuri, intervalul de timp este un cadru, un 

reper cu funcţie de informare şi nu are rolul de a constrânge cursul natural al dezvoltării unui 

copil. 
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 Câteva argumente în favoarea acestei grupări a vârstelor în intervalul naştere -7 ani:  

-     reperele fundamentale pentru fiecare domeniu de dezvoltare sunt astfel definite pentru a 

traversa întreaga perioadă de vârstă naştere -7 ani, ca aşteptări finale pentru copilăria 

timpurie. În interiorul fiecărui reper fundamental sunt formulaţi indicatori care reflectă 

specificul unei anumite vârste. Altfel spus, reperul vizează dezvoltarea copilului de la 

naştere la 7 ani pentru un anumit domeniu de dezvoltare, însă indicatorii reflectă ceea ce 

este dezirabil pentru finalul fiecăreia dintre grupele de vărstă stabilite. Întrucât diferenţele 

individuale în ritmul de dezvoltare a copiilor sunt foarte mari, s-a recurs la o grupare mai 

sintetică a anilor, dar care ţine cont de diferenţele majore dintre etapele dezvoltării 

copilului semnalate de psihologia copilului. 

-    intervalul naştere - 18 luni a fost stabilit pentru a permite, prin specificul vârstei, 

surprinderea mai multor achiziţii în toate domeniile de dezvoltare. Astfel, la finalul 

acestei perioade de vărstă se poate observa în care dintre domeniile de dezvoltare stabilite 

copilul manifestă o mai lentă dezvoltare şi, implicit, necesită o mai puternică stimulare. 

Este o perioada la fel de importantă ca şi următoarea din punct de vedere al dezvoltării 

creierului;  

-    intervalul 19 - 36 luni a fost ales întrucât marchează o perioadă de mari salturi în 

dezvoltare care se diferenţiază major, în toate domeniile dezvoltării, de perioada 

anterioara şi de cea care îi urmează. Este o perioadă foarte importantă în special din punct 

de vedere al cuceririi independenţei "dependente" de adult;   

-     intervalul 37 - 60 luni se concentrează pe perioada preşcolarităţii mijlocii care îmbracă 

un anumit specific din perspectiva socializării, a achiziţiilor în planul limbajului, a 

proceselor psihice, a jocului, a interacţiunii sociale cu cei de vârstă apropiată şi cu adulţii;  

-    intervalul 60 - 82 luni este cel destinat pregătirii copilului pentru intrarea în şcoală, 

perioada în care copilul dispune de o mare capacitate de a opera cu obiectele, cuvintele, 

mediul şi interacţiunile cu ceilalţi. Disponibilitatea lui cognitivă, fizică şi socio-

emoţională este diferită de perioadele anterioare din perspectiva modului în care copilul 

se raportează la realitatea înconjurătoare, prin modul în care prelucrează mesajele primite 

şi le integrează în structuri psihice.  

 

 

 
 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-tE4Np4mbea4/Tovg7vGiFzI/AAAAAAAAF6A/ub_VHKtgO-A/s1600/_MG_3216.JPG
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2.2. DEZVOLTAREA MOTRICITĂŢI, A IGIENEI ŞI SĂNĂTĂŢII. 

 

Structurile comportamentale specifice acestei vârste sunt reflexele înnăscute care evoluează spre 

mişcări echilibrate şi ulterior automate. Coordonarea informaţiilor se face la început întâmplător, 

copilul repetă mişcările care i-au făcut plăcere şi acţiunile pe care le desfăşoară sunt centrate pe 

propriul corp, de exemplu, apucarea reprezintă bucuria de a face o mişcare.  

Se poate descrie evoluţia motricităţii în perioada copilăriei mici urmând un criteriu cronologic:  

 0 – 1 lună - copilul culcat pe spate are membrele flexate/îndoite, dar nu îşi poate ţine 

capul,  când acesta este mişcat lateral, tot corpul tinde să se mişte în aceiaşi direcţie, 

iar atunci când este ridicat în braţe se manifestă reflexul de extensie a braţelor;  

 3 – 4 luni - copilul poate întoarce capul independent de corp, îşi poate susţine capul, 

iar atunci când este culcat pe burtă se poate ridica în coate sprijinindu-se pe antebraţe. 

Începe să perceapă şi se pare că îşi reprezintă mînă ca fiind un element component al 

propriei corporalităţi; 

 5 – 6 luni - poate să stea în şezut, susţinut la început, apoi treptat fără nici un fel de 

susţinere; aşezat pe burtă se ridică sprijinindu-se cu mâinile şi apar primele mişcări de 

rostogolire de pe spate pe abdomen; 

 7 – 9 luni - poate sta mult timp (o jumătate de oră) în şezut, poate sta în picioare 

susţinut sprijinindu-se în călcâie, începe să se deplaseze în „patru labe”, se apucă cu 

mânuţele când riscă să cadă, dar are în continuare nevoie de suport; 

 1 an - poate sta singur în picioare, face primii paşi şi “dansează”, mai exact 

controlează mişcarea şi asociază sunetul cu mişcarea;  

 1 an – 1an şi jumătate - stă în picioare şi merge nesusţinut, îşi ţine picioarele 

depărtate pentru echilibru, stă jos (în genunchi şi în şezut) şi se poate ridica pe vârfuri 

dacă are un suport; 

 2 ani – 2 ani şi jumătate - merge cu spatele, aleargă, se poate opri la comandă fără să 

cadă, urcă scări şi poate lovi o minge fără să-şi piardă echilibrul; 

 2 ani şi jumătate – 3 ani - merge cu picioarele drepte, îşi perfecţionează toate 

mişcările învăţate anterior, poate sări, etc. Teoretic la trei ani copilul trebuie să 

meargă foarte bine. 

 Fiecare achiziţie motorie presupune dezvoltarea sistemului osteomuscular, a 

sistemului nervos, dar şi exersarea mişcărilor (antrenament). Dacă în primele luni de viaţă 

stimularea are ca scop doar dezvoltarea motricităţii, după un an stimularea prin exerciţii/joc are 

şi un rol instructiv. Până la un an jocurile stimulative pentru activitatea motorie presupun mişcări 

de flexiune şi extensie a braţelor, rostogoliri, între un an şi doi ani copilul este susţinut să repete 

jocuri care presupun rostogoliri şi sărituri, pentru ca după doi ani să fie susţinut în dezvoltarea 

voluntară a mişcărilor simultane a mâinilor şi picioarelor, formarea reflexelor de orientare, etc. 

 

 Dezvoltarea mişcărilor mîinii 

 Reflexelor din naştere li se adaugă altele noi, astfel încât până la trei ani copilul 

învaţă să manipuleze, să arunce şi să prindă obiecte. Reflexele nou formate presupun digitalizare 

şi integrare a mişcărilor. Ceea ce înseamnă că prehensiunea (prinderea) este transferată din 

exteriorul cubital (marginea exterioară a mâinii) în cel radial (interior), dinspre palmă spre 

degete. În acelaşi timp creşte precizia mişcărilor prin implicarea mişcărilor cotului, umărului, dar 

şi a controlului vizual şi tactil. Această trecere presupune o evoluţie stadială: 
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1.      Stadiul pensei cubito-palmare  (3 – 4 luni) – poate apuca voluntar un obiect fie 

cu amândouă mâinile, fie folosind ultimele trei degete pe care le strânge în palmă. 

2.      Stadiul pensei digito-palmare (6 luni) – poate strânge ultimele patru degete în 

palmă. Obiectele mici sunt apucate cu toata mâna, fără ca degetul mare să fie implicat 

activ. Obiectele mici aşezate pe o suprafaţă plană sunt luate cu o mişcare care 

seamănă foarte mult cu grebla, degetul mare nu participă la apucare, este doar un 

suport pentru celelalte. Nu poate ţine în mână în acelaşi timp doua obiecte. 

3.      Stadiul pensei radio-palmare (7 – 8 luni) – copilul îşi foloseşte toate degetele, 

degetul mare este utilizat în mişcare în opoziţie cu celelalte. Poate trece un obiect 

dintr-o mînă în alta. 

4.      Stadiul pensei radio-digitale (după 9 luni) – copilul poate apuca obiecte 

folosind degetul mare  şi cel opozant. 

 Mişcările mâinilor sunt din ce în ce mai flexibile. Dacă la patru luni copilul lasă 

obiectele să-i cadă din mână, la şase luni ţine obiectele cu ambele mâini. După un an aruncă 

obiectele în mod intenţionat şi poate construi un castel din trei cuburi. La doi ani poate construi 

castele din şase cuburi, desenează, ţinând creionul ca pe un pumnal. La trei ani poate prinde o 

minge cu ambele mâini (coordonare bilaterală) şi îşi poate coordona mişcarea astfel încât începe 

să poată turna apa dintr-un recipient în altul.  

 

 Stimularea dezvoltării fizice: motricitate fină şi grosieră. 

 Este important din primele zile de viaţă a bebeluşului de stimulat dezvoltarea fizică a 

acestuia şi anume, motricitatea fină şi grosieră. Iată câteva exerciţii:  

- Să apuce obiecte şi să le manipuleze în scopul explorării sau utilizării lor. 

- Să golească cutii de conţinut şi să le reumple. 

- Să dea paginile unei cărţi. 

- Să apuce în pensa bidigitală obiecte relativ mici (culege câte-o fărâmitură/bob de pe 

diverse suprafeţe). 

- Să dovedească abilitate în coordonarea oculo-motorie. 

- Să exploreze activ obiecte şi suprafeţe de diferite texturi - răsfiră pietricele printre degete, 

atinge iarba, strânge frunzele uscate în pumni, etc. 

- Să demonstreze control asupra corpului (echilibru şi coordonare a mâinilor şi a 

picioarelor). 

- Să evite locurile, obiectele sau situaţiile periculoase (aragaz, fier de calcat, prize) . 

 

Exemple de activităţi pentru dezvoltarea motricităţii, a  igienei şi sănătăţii 

A. 0-18 lunii 

 Jocuri în care copilul este aşezat pe burtă şi i se arată jucării care produc sunete, 

deplasându-le în câmpul vizual al acestuia cu scopul de a le urmări. Exerciţii „Privim în 

jur”, „Privim luminiţa mişcătoare” etc. 

 Jocuri de prindere a unei jucării. Jocuri de mişcare pasivă a picioarelor; „Greierele 

răsturnat”, „Bicicleta”, „Batem cu picioarele în podea” etc.  

 Jocuri funcţionale-jocuri de prindere/atingere a unei jucării: „Ia jucăria”, „Atingem 

clopoţelul”, ”Aruncăm mingea”, „Lovim popicele”, ”Împingem jucăriile”,  

 Jocuri de schimbare a poziţiei corpului prin rostogoliri de pe spate pe burtă şi de pe burtă 

pe spate (copilul este ajutat să se rostogolească prin mişcarea unui prosop pe care acesta 
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se află poziţionat, iar adultul se va adresa copilului cu o voce caldă, afectuoasă): „Ne 

rostogolim” , „Ne răsucim” etc. Exerciţii pe muzică: „Ne rostogolim ca mingea – U-a-a-

au!”, „Unde e burtica?” etc.Exerciţii de manipulare şi jocuri în care se aşează în jurul 

copilului jucării, obiecte de diferite forme pe care este încurajat să le apuce şi să le 

manipuleze: „Ne jucăm cu păpuşa/balonul etc.”, „Prinde-dă-mi cubul/mingea, ursuleţul 

etc.”, „Unde e…?” etc. 

 Jocuri care solicită mişcarea degetelor: bătut din palme, cântat la pian, imitarea răpăitului 

de ploaie, prindem fulgul etc. 

 Jocuri de construcţie în care copiii sunt încurajaţi să încarce şi să descarce containere. 

Jocuri de mişcare în care copiii să exerseze golirea şi umplerea unor vase cu apă, nisip, 

pietricele (asistaţi şi ajutaţi de un adult): „Punem bila în cutie”, „Aşezăm cercul pe gâtul 

lebedei”, „Punem/scoatem jucăriile din găletuşă/coş/cutie” etc. 

 Jocuri cu cartea: citire de imagini indicând elementele din imagine, exersarea răsfoirii 

unei cărţi (datul paginii): „Acum citim: unde e pisica/mărul/…?”, „Mai departe…” etc.  

 Exersări libere favorizate de rutine: „Acum e vremea să ne culcăm/relaxăm, dar mai întâi 

citim împreună o carte”,  „Să aşteptăm în linişte pe…. (răsfoind cărţi)” etc. 

 Jocuri  de construcţie cu cuburi/pioneze mari de plastic/mărgele de hârtie mototolită: 

„Trenul”, „Turnul”, „Gardul”, „Mărgele pentru păpuşă/mama/bunica” etc. 

 Jocuri cu jucării care produc zgomote şi sunete (plasate la diferite distanţe de copil) în 

care adultul le loveşte şi copilul  este antrenat pentru a le localiza sau în care copilul este 

încurajat să le lovească şi împreună cu adultul să le localizeze: „Ghici unde se 

aude….(răţuşca,/ciocănelul de plastic/clopoţelul etc.?”, „Cum face…cubul/răţuşca…?” 

 Jocuri tip „Cucu-Bau!”, utilizate în timpul momentelor de tranziţie, pentru localizarea 

vocii umane sau a unor zgomote/sunete produse de diferite obiecte/jucării: „Unde-i 

mama/tata/răţuşca…”, „Cine-i acolo?” etc. 

 Jocuri şi activităţi de stimulare şi exersare în care copilul este încurajat să încarce 

cutii/coşuri cu diferite obiecte (jocuri tip Incastro; jocuri de construcţie simple-

suprapunerea a 2-3 cuburi, aşezarea în linie dreapta a 2-5 cuburi etc.): „Golim… şi 

umplem…”, „Rostogolim mingiile”, „Turnăm apa/nisipul/”,  

 Jocuri libere cu jucării care produc sunete, jucării de tras şi împins, jucării cu butoane şi 

manivele: „Alegem jucăriile care cântă”, „Unde s-a ascuns?”. 

 Jocuri cu obiecte din materiale diferite (lemn, plastic, pânză, carton, iarbă/gazon proaspăt 

cosită etc.), în care copilul este încurajat să le pipăie, să le desfacă, să le miroase etc. De 

asemenea, copilul poate fi încurajat să spună ce simte (cu ajutorul adultului)  sau, în cazul 

în care acestea au fost ascunse privirii lui, ce crede că simte/a pipăit (o floare care este 

frumoasă, deci „măi-măi”, bluziţa de pijama pufoasă şi frumos mirositoare, care şi ea 

poate fi „măi-măi”, un cub de lemn cu colţuri tari, care ne deranjează, deci este tare şi ne 

înţeapă „Au!”etc.) 

 Jocuri cu cărticelele-set cu coli din diferite materiale sau din combinaţii de variante – în 

culoare, în grosime, în asperitate etc. - ale aceluiaşi material (carton, hârtie glasată, 

creponată, foiţă transparentă, plastic, material textil de diferite consistenţe etc.) – Pipăim 

şi spunem „Măi-măi”(când ne place) sau „Nu măi-măi” (când nu ne place şi ne 

deranjează consistenţa materialului). 

 Exersări libere favorizate de momentele de rutină sau de tranziţie în care copilul spune ce 

a atins, ce a întâlnit în cale şi cum este (cu ajutorul adultului). 
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 Activităţi de stimulare a comportamentelor pozitive legate de igiena personală: 

comentarii de tipul „Acum ne schimbăm, pentru că suntem murdari, am venit de la 

plimbare”; „Să spălăm mînuţele înainte de masă, pentru a fi curaţi, să spălăm mânuţele 

că am atins pisica”; „Ne-am  sculat şi acum spălăm ochii” etc. Rutine / activităţi de 

stimulare şi exersare în care, sub formă de joc, i se atrage atenţia copilului asupra acţiunii 

/ activităţii pe care o face, corelat cu momentul / rutina / tranziţia / activitatea care le 

precede sau urmează – Ce melodie se aude? Ce urmează/ce facem acum? 

 Stimularea (prin întrebări şi încurajări sau atenţionări) copiilor în timpul unei activităţi / 

rutine deja familiare ca structură pentru ei pentru a reţine  etapele derulate, precum şi 

pentru a anticipa ce urmează până la sfârşit: Ce am făcut acum? Ce urmează să facem?  

Fii atent, fă şi tu ca mine, Acum ştii ce trebuie să faci? Etc. 

 

B.  19-36 luni 

 Jocuri cu mingea; exerciţii de rostogolire a mingii cu mîna, cu piciorul; aruncarea şi 

prinderea  mingii - cu mingi de mărimi diferite. Utilizarea momentelor de tranziţie sau a 

plimbărilor în aer liber pentru exersare: „Rostogolim mingea între noi”, „Mergem pe o 

cărare”, „Loveşte mingea cu piciorul/mâna”, „Lovim popicele”, “Facem baloane de 

săpun (cu mâinile)”, „Mergem pe băncuţă” etc. 

 Jocuri muzicale care antrenează mişcarea muşchilor mari: imitarea unor mişcări ale 

diferitelor animale, a unor activităţi de rutină observate la cei apropiaţi sau practicate de 

ei: „Spălăm rufele ca mama”, „ Mestecăm în mâncare”, ”Aranjăm masa ca să 

mâncăm”, „Dăm cu măturicea, să facem curat”, „Punem hăinuţele pe pat ca să ne 

pregătim de ieşit afară” etc. (pot fi şi mişcări pe muzică şi rime). ”Bate vântul frunzele, 

se învârtesc moriştile…” 

 Jocuri de mişcare în interior sau în aer liber; exersări libere în timpul momentelor de 

tranziţie şi chiar al rutinelor (sosirea şi plecarea), în care copiii sunt încurajaţi să urce  şi 

să coboare trepte: „Urcăm... şi coborâm”,” Sus pe scară!”, „Ţop în jos pe scări, ca 

mingea!” etc.Activităţi şi jocuri de mişcare în aer liber în care copiii aleargă, sar, se 

rostogolesc. Mici trasee în care se pot combina deprinderile respective,  „Ocolim 

obstacolele” etc. Jocuri tip: „De-a ascunselea”, „Şoarecele şi pisica”, „Suntem 

iepuraşi”, „Suntem păsărele” , „Suntem broscuţe”, ”Păsările şi automobilul” etc. 

 Jocuri libere cu coli mari de hârtie şi creioane colorate sau negre groase (sau creioane 

cerate), cu cretă pe asfalt, cu pensula groasă pe hârtie, cu beţişorul pe nisip etc., în care 

copilul va exersa trasarea de forme/semne: „Facem căsuţa piticilor”, „Ouşoare”, 

„Drumul”, „Decorăm cutii pentru jucării”, ”Desenăm iarba” , ”Decorăm batista”etc.  

 Activităţi de învăţare, din categoria activităţilor artistico-plastice (desen, pictură), cu temă 

dată, în funcţie de tema săptămânii: „Mingea”, „Linii de tren”, „Căsuţa din poveşti” etc. 

 Activităţi de stimulare/exersare a lecturii/utilizării cărţii. Jocuri-exerciţii cu cărţi din 

carton: citire de imagini, concomitent cu exersarea răsfoirii cărţii (datului paginii una 

după alta, rând pe rând.). Jocuri tip: „Caută şi răspunde”,  în care copilul va fi încurajat 

să caute şi să arate unde este un obiect/animal/element cunoscut, care se găseşte într-o 

carte cunoscută deja de el şi pusă la dispoziţia lui în timpul jocului. 

 Jocuri-mimă sau jocuri simbolice, cu păpuşi şi tacâmuri de jucărie, în care copilul 

exersează folosirea corespunzătoare a tacâmurilor:  „Cu ce mâncăm asta?”, „Hrăneşte 

păpuşa cu lingura”, „Mâncăm singuri” etc.  
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 Exersări libere favorizate de momentul de rutină - servirea mesei, în care copilul e 

încurajat şi ajutat să folosească tacâmuri (îndeosebi lingura şi linguriţa). 

 Jocuri şi activităţi de stimulare/exersare, din categoria activităţilor euritmice, în care 

copilul este încurajat să se mişte pe muzică (diferite intensităţi şi ritmuri) şi să exprime 

prin mişcare ceea ce i se transmite prin muzică: „Tropăim ca elefanţii din Cartea 

junglei”, „Ne legănăm şi ne întindem ca Mowgli”, „Mergem tiptil ca pisica”, ”Sărim ca 

iepuraşii”, ”Mergem ca vulpiţa” etc. 

 Exerciţii în care, prin dans, copilul va mişca ritmic diferitele segmente ale corpului 

nominalizate de educatoare/adult: degete, braţe, cap, picioare, în funcţie de ce aude şi 

vede: „Piciorul drept în faţă!”, „Mâinile sus!”,  „Suntem acrobaţi!”etc. 

 Exersări libere ale mişcării diferitelor părţi ale corpului sau a corpului în ansamblu, în 

timpul tranziţiilor sau rutinelor, apelând la fragmente muzicale, frământări de limbă, 

fragmente în versuri, numărători etc. sau chiar la semnale vizuale (culori, lumini) sau 

sugestii verbale (ne e frig, ne e cald, cad picăturile de ploaie, bate vântul etc.) 

 Jocuri didactice în care copilul va fi încurajat să mimeze şi să numească acţiuni pe care le 

cunoaşte şi le-a practicat anterior într-o rutină/tranziţie/altă activitate (spălăm batista, 

îmbrăcăm păpuşa). 

 Exersări libere ale mişcării diferitelor părţi ale corpului sau a corpului în ansamblu, în 

timpul tranziţiilor sau rutinelor, apelând la fragmente muzicale, frământări de limbă, 

fragmente în versuri, numărători adecvate (cu tematică: sănătate, igienă personală, 

alimentaţie etc.) 

 Jocuri de rol, jocuri cu text şi cânt sau jocuri didactice în care copilul va fi încurajat să 

vorbească despre anumite deprinderi de igienă corporală adecvate vârstei (spălat pe 

mâini, spălat pe faţă, spălarea dinţilor, pieptănatul, folosirea prosopului etc.) sau să 

imite şi să recunoască mişcările specifice ale acestora.  

 Exersări libere, observate şi îndrumate cu atenţie de către educatoare/adult în timpul 

rutinelor sau tranziţiilor: (ne spălăm pe mâini înainte de masă, spălăm dinţii după fiecare 

masă, mestecăm bine tot ce avem în gură, nu alergăm cu gura deschisă, nu stăm în sala 

de grupă cu aceeaşi încălţăminte cu care ieşim afară etc.) 

 Exersări libere favorizate de momentul de rutină - servirea mesei, în care copilul e 

încurajat şi ajutat să servească diferite alimente sau mâncăruri şi să recunoască gustul lor: 

„Să găsim cea mai gustoasă mâncare/cea mai parfumată/delicioasă prăjitură”, „Spune 

ce este?” etc. 

 Activităţi de învăţare şi jocuri în timpul cărora copilul e stimulat să denumească 

alimentul, gustul acestuia şi calităţile nutritive, după o serie de repetări şi exemplificări 

anterioare oferite de adult (ex.: carnea de pui este dulce şi gustoasă; merele au un gust 

dulce, au vitamine şi ne ajută să creştem mari; morcovul are un gust dulce şi ne ajută să 

vedem mai bine; portocala are un gust acrişor şi este de culoare portocalie/oranj, este 

rotundă. etc..) 

 Jocuri şi activităţi de stimulare tip: joc de rol, joc didactic, imitare etc. în care sunt 

utilizate obiecte casnice care impun un risc de accidentare declanşat de o manipulare 

greşită (ex:: aragaz, sobă, fier de călcat, uscător de păr etc.). Jocuri pe teme rutiere cu 

respectarea regulilor de circulaţie. Memorare de poezii cu teme privind regulile de 

protecţie şi de circulaţie: „La plimbare”, „Traversăm corect”, ”Semaforul cu doi ochi”. 
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2.3. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ 
 

 Dezvoltarea cognitivă a copiilor mici se referă la dezvoltarea gândirii sau, mai bine 

zis, la achiziţionarea acestei capacităţi. În general, fiecare copil se naşte cu propriile trăsături de 

temperament, personalitate şi aptitudini cognitive. Din acest motiv nu se poate stabili în mod 

exact ce anume ar trebui să ştie şi cum să fie învăţat fiecare copil, într-o anumită etapa a 

dezvoltării sale. Lucrul cel mai important în dezvoltarea cognitivă la copiii mici este crearea unor 

situaţii problematice concrete, pe care aceştia să le rezolve şi din care să înveţe. La fel de 

important este ca adulţii să fie prezenţi pentru a-l ghida, însă nu trebuie să-i ofere copilului 

soluţia. Cel mic învaţă din încercări repetate şi greşeli.  

 Procesul de gândire la copiii mici este caracterizat de trei etape:  

 imitarea;  

 practica şi repetiţia;  

 sortarea şi clasificarea.  

 Ca bebeluşi, copiii imită expresiile faciale şi sunetele adulţilor, învăţând astfel să 

comunice - mai întâi prin gesturi, apoi verbal. Pentru a-şi perfecţiona noile aptitudini, cei mici le 

repetă la nesfârşit. Pentru a căpăta experienţă, copiii clasifică informaţia - obiectele rotunde se 

rostogolesc, lucrurile ascuţite înţeapă, apa – udă obiecte, haine etc.  

 Copiii mici învaţă folosindu-şi simţurile, experimentând şi manevrând obiecte. Mulţi 

adulţi/părinţi sunt sătui de obiceiul copiilor de a arunca pe jos tot felul de obiecte, însă astfel ei 

experimentează şi învaţă cum funcţionează gravitaţia. Apoi vor reuşi să prezică ce se poate 

întâmpla în anumite situaţii: "dacă arunc farfuria pe podea, aceasta se va sparge, iar 

mama/educatoarea se va supăra pe mine"; "dacă arunc farfuria pe covor, nu se va sparge"; etc.  

 Copilul mic devine tot mai "înţelept" pe măsură ce creşte. Cel mic începe să-şi 

dezvolte o lume interioară a gândurilor în momentul în care reuşeşte să se detaşeze de lucrurile 

din jurul său şi se concentrează asupra unui singur obiect sau activitate - timp de câteva minute, 

sau chiar mai mult - dacă este ajutat de un adult. Acest lucru se întâmplă, în general, după vârsta 

de 2 ani. O altă schimbare majoră în dezvoltarea cognitivă este gândirea anticipată, care apare 

după vârsta de 2 ani.  
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 Dezvoltarea cognitivă a copilului între 12 şi 24 de luni – caracteristici: 

 La această vârstă copilul mic este foarte curios şi arată interes pentru efectele 

produse de acţiunile sale, precum şi mecanismele şi obiectele care se mişcă.  

 Copilul poate grupa sau potrivi obiectele similare - cuburi, jucării, puzzle-uri 

uşoare, după culoare şi formă. Atenţia la această vârstă este foarte scurtă.  

 Copilul mic denumeşte părţile corpului şi obiecte familiare văzute în fotografii.  

 Foloseşte obiectele conform destinaţiei, imitând comportamentul adulţilor.  

 Până la un an şi jumătate copilul face diferenţa dintre sine şi ceilalţi, urmând ca 

până la 2 ani să conştientizeze mai profund această diferenţă. Un pas mare în 

acest proces este recunoaşterea propriilor trăsături faciale în oglindă. Odată cu 

conştientizarea sinelui apar sentimente noi, ca ruşinea, invidia şi empatia.  

 Începe jocul dominat de fantezie şi imaginaţie.  

 

 Dezvoltarea cognitivă a copilului între 24 şi 36 de luni – caracteristici: 

 La această vârstă copilul mic este interesat de caracteristicile obiectelor - culoare, 

textură, dimensiune, formă, etc. şi are primele activităţi creative - desen, 

construcţie, modelare cu plastilină, procesul de "creaţie" fiind mai important decât 

produsul final.  

 Jocul copilului include mai multe situaţii imaginare, care imită acţiunile adulţilor.  

 Alegerea şi decizia au un rol tot mai important - copiii vor să aleagă şi să facă ei 

singuri, fără ajutor.  

 Copilul identifică obiectul ţinut în mână cu cel din fotografie.  

 În jurul vârstei de 2 ani copilul înţelege relaţia dintre obiecte şi poate rezolva 

puzzle-uri simple, din 3 - 4 piese.  

 Copilul nu doar manevrează obiecte, ci începe să le înţeleagă mecanismul de 

funcţionare, prin cauză - efect. Creşte interesul pentru jucăriile mecanice.  

 Până la 3 ani copiii încep să gândească înainte de a acţiona.  

 

 Dezvoltarea sensibilităţii 

 

 Dezvoltarea cognitivă este condiţionată de evoluţia normala a senzorialităţii care este 

sursa primară de informaţii.  

 Simţul tactil este cel mai extensiv simţ al organismului, receptorii sunt dispersaţi pe 

întreaga suprafaţă a corpului. Dezvoltarea sensibilităţii tactile se face progresiv:  

 0 – 1 lună – nou-născutul reacţionează doar la temperatura ambiantă şi la 

mângâierea mâinii;  

 3 – 4 luni - plânge când este ud, se linişteşte când este luat în braţe şi schimbat, se 

joacă cu jucăriile atârnate deasupra patului;  

 5 – 6 luni - se joacă cu propriile degeţele, atinge cu mâna obiecte şi le aruncă; 

 8 – 9 luni - vrea să atingă hrana cu degetele;  

 1 an - foloseşte mâna pentru a mânca, bate din palme prin imitaţie, arată cu 

degetul;  

 1 an şi jumătate - îşi foloseşte degetele pentru a mânca; 
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 2 ani - reacţionează diferit la diverşi stimuli din exterior, învaţă că se poate răni, 

se teme de foc şi poate întoarce paginile unei cărţi; 

 2 ani şi jumătate - sensibilitatea tactilă devine sofisticată, poate diferenţia obiecte 

prin pipăire, fără să le vadă; 

 3 ani - face distincţia între rece şi fierbinte. 

 În corelare cu dezvoltarea motricităţii şi sensibilităţii tactile se dezvoltă şi 

sensibilitatea kinestezică, care permite memorarea şi recunoaşterea formelor, aprecierea 

spaţiului, diferenţierea între relaxare şi încordarea musculară. 

a) Între 0–7 zile sensibilitatea vizuală a copilului este diferită de a adultului. Astfel, 

acuitatea vizuală nu este formată şi, ca urmare, nou-născutul are o imagine 

neclară (în ceaţă), distinge între lumină şi întuneric, poate urmări o sursă de 

lumină. Studiile arată că imaginea cea mai clară se formează la distanţa de 19–20 

cm şi vederea periferică nu este încă formată. (Fantz, 1958). Copilul poate 

percepe clar obiectele în jur de trei luni – trei luni şi jumătate. Tot acum este 

definitivată vederea periferică, începe să perceapă culorile şi diferenţiază figura 

mamei de a altor persoane. Aceasta evoluţie are o bază fiziologică, dezvoltarea 

sistemului nervos şi a analizatorului vizual, transformarea stimulilor vizuali în 

imagine presupun un nivel de maturizare a substratului anatomic şi un nivel 

adecvat de funcţionalitate al acestuia. 

b) Sensibilitatea auditiva funcţionează înainte de naştere, ulterior copilul învaţă să 

diferenţieze şi să asocieze sunetele. Se poate considera auzul definitivat la o lună, 

când poate asocia sunetele cu imagini, cu obiecte. 

c) Sensibilitatea olfactivă este perfect structurată la naştere, copilul reacţionează 

diferenţiat la mirosuri plăcute şi neplăcute.  

d) Sensibilitatea gustativă este relativ formată, în sensul în care, deşi reacţionează 

pozitiv la dulce, copilul nu diferenţiază o serie de alte gusturi.  

 În concluzie, senzorialitatea este complet dezvoltată la sfârşitul primului an de viaţă,  

evidenţiabil la nivel comportamental. Copilul este interesat de exterior, de obiecte, repetă 

mişcările şi acţiunile care îi fac plăcere.  

   

  Stimularea senzorială a copilului 

 

 De-a lungul primilor ani de viaţă a copilului, dezvoltarea senzoriala este la fel de 

importantă ca şi dezvoltarea fizică sau intelectuală. Copilul, în faţa tuturor senzaţiilor, va copia 

atitudinile părinţilor săi. Fiecare simţ poate fi dezvoltat şi a învăţa să se folosească de fiecare în 

parte este pentru copil nu numai util, ci şi folositor. 

Copilul învaţă despre mediul în care trăieşte cu toate cele cinci simţuri ale sale: văzul, 

auzul, pipăitul, gustul, mirosul. 

  

Cum puteţi stimula dezvoltarea senzoriala a copilului?  

Văzul 

 Copilul este fascinat de tot ce mişcă, se bucură de culorile foarte contrastante şi de tot ce 

străluceşte. Oferindu-i ocazia să privească o multitudine de astfel de obiecte şi incitîndu-i 

curiozitatea, îl veţi stimula să recunoască diverse obiecte şi figuri umane. 

Mai târziu, împreună cu copilul puteţi observa: 



  
      19 

 
  

 cum se scurge apa în sifonul căzii, chiuvetei 

 cum sunt dispuse frunzele în jurul unei tulpini 

 cum lucrează furnica ce transportă o fărâmitură de pâine 

 cum se lungesc sau se micşorează umbrele 

 cum îşi ţese pânza păianjenul etc. 

Auzul 

 Acest simţ este hotărâtor în învăţarea limbajului. Fiecare ocazie este bună pentru a-şi 

exersa urechea. 

 Sistematic, faceţi-l să audă toate sunetele pe care le pot produce obiectele din încăpere 

sau cele folosite în diferite activităţi menajere (radio, mixer, aparat de ras, robinete, 

cratiţe, scaun, etc.). 

 Copiii adoră muzica şi aceasta trebuie să fie cât mai variată (cântece pentru copii, cântece 

folclorice, muzica diferitelor popoare, muzica clasică). 

 Cântaţi?… Nu ezitaţi s-o faceţi! Copilul, profitând în aceeaşi măsură de plăcerea pe care-

o simte ascultând vocea dvs. şi armonia muzicii, va fi satisfăcut din plin. 

 Copilului îi face o deosebită plăcere să-şi asculte propria voce. Înregistraţi vocea 

copilului şi lăsaţi-l să o asculte. 

 Modificaţi originea sunetului în aşa fel încât să antrenaţi copilul să-l determine printr-un 

punct de reper: urechea dreaptă, urechea stângă, deasupra capului, în spatele copilului 

etc. 

 NU aplicaţi zgomotele puternice, violente, agresive, stridente, dezagreabile urechii încă 

fragede a copilului. 

 Utilizaţi jucărioare/zornăitori, clopoţelul, tic-tac-ul pendulei/ceasului, sunetele produse de 

gură sau de degete, hârtia ruptă sau mototolită în apropierea urechii, rezonanţa produsă de 

cuţit la atingerea uşoara a paharului etc. 

  

Gustul 

 A dezvolta gustul copilului nu este greu. Este suficient să-l lăsaţi să guste tot,  

prevenindu-l dacă vre-o savoare riscă să-l surprindă.  

 Atenţie! Nu este vorba să-l învăţaţi să mănânce de toate, şi cu atât mai puţin să-l forţaţi 

să o facă, ci doar să-i oferiţi posibilitatea de a pune în gură tot ce poate fi mâncat de el. Nu este 

vorba de educaţie, ci de plăcere. Daţi-i să guste mîncare de diverse culori, diferit gust - acru, 

dulce, amar. Observaţi reacţiile copilului. Întrebaţi-l cum e la gust, culoare. 

 

Mirosul 

 Pentru copiii mici, mirosurile corporale ale părinţilor/îngrijitorilor sunt indispensabile, 

permiţându-i să ştie cui “aparţine”. Nu-i refuzaţi această plăcere! 

 Faceţi-l să descopere mirosuri noi. 

 Bucătăria conţine mii de mirosuri: plante aromate, fructe sau legume proaspăt curăţate, 

pâine prăjită, mirodenii diferite. La fel şi la grădiniţă trecând pe lângă bucătărie pot 

distinge mirosuri. 

 Baia este un alt loc plin de mirosuri de explorat: apa de colonie, spuma de ras, săpunuri 

parfumate, săruri de baie, spumă pentru corp etc. 

 Pe stradă, poate învăţa să distingă mirosurile din magazine: farmacia nu miroase ca 

brutăria, nici parfumeria ca magazinul de vopsele, cel de mezeluri nu miroase ca cel de 

bomboane. 
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 În natură sau la ţară poate mirosi florile, menta, iarba sau fânul cosit, grajdul sau laptele 

proaspăt muls. 

 

Pipăitul 

 La copil, pipăitul este atât mijloc de cunoaştere, cât şi mijloc de memorizare. Pipăitul se 

referă la toată pielea. 

 A dezvolta acest simţ înseamnă mângâieri, îmbrăţişări, false încăierări, jocuri corp la 

corp,  gâdilituri. 

 Îndemnaţi copilul să atingă şi să exploreze cu mâinile de fiecare dată când acest lucru 

este posibil. De-a lungul experienţelor sale, copilul încearcă senzaţiile de cald şi rece, fin 

şi aspru, fraged, moale, uscat, lipicios etc. 

 Cu picioarele goale, copilul poate experimenta senzaţia de mers pe covor, pardoseală,  

parchet, nisip, pietriş, pământ, iarbă.  

 

Exemple de activităţi pentru dezvoltarea cognitivă 

 

A. 0-18 luni 

 Jocuri cu apariţii şi dispariţii de obiecte. Jocuri cu obiecte, jucării în care se urmăresc 

căderea jucăriei ca efect al aruncării; zgomotul clopoţelului ca efect al scuturării. 

 Jocuri cu jucării care produc efecte diverse (sunete, mişcări), ca efect al unei manipulări 

efectuate de copil asupra lor:  „Rostogolim mingea”, „Lovim tobiţa”, „Lovim clopoţelul” 

etc. 

 Jocuri în care să reproducă gesturi, să imite ce a văzut la altă persoană.  

 Cântecele cu mişcări ce pot fi imitate de copii. Poezii cu versuri ce pot fi exprimate prin 

mişcări şi imitate de copil. 

 Jocuri stimulative cu sunete diferite. 

 Activităţi de exersare a autonomiei, crearea de situaţii în care să facă singur anumite 

activităţi: să mănânce/bea, să îşi ia jucării. 

 Jocuri pentru exersarea susţinerii atenţiei cu tehnici specifice (onomatopee, orientarea 

privirii urmărind cu degetul). Reluarea şi repetarea activităţilor realizate spontan de copil. 

„Joacă-te cu mine!”, „,Ascultă cântecul cocoşului!”, „Ascultăm ciripitul păsărelelor”, 

„Priveşte maşina/bicicleta” etc. 

 Jocuri cu obiecte uzuale şi jucării diverse şi interesarea copilului pentru a găsi utilizări 

noi unui obiect, cum ar fi: aşezarea unei cutii/a unui scaun ca să  ajungă la masă. 

 Activităţi de explorare a unor obiecte de uz casnic, care nu supun la riscuri copilul, pentru 

a-l încuraja pe copil să descopere singur jocuri, cum ar fi: să bată cu lingura în cratiţe 

întoarse. 

 

B. 19-36 luni 

 Activităţi în care copilul asistat de adult învârte butonul de la lumină, apasă o sonerie, 

deschide robinetul, rostogoleşte o bilă/minge, modelează plastilina/lutul/aluatul, stoarce 

bobul de strugure, loveşte popicele etc. 

 Jocuri care implică gruparea şi sortarea mai multor obiecte după criterii diferite (culoare, 

mărime, categorie) şi observarea diferenţelor între ele. 
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 Jocuri de grupare a obiectelor după mărime: „Cuburi mari - cuburi mici”, „Păpuşi mari 

şi mici”, ”Maşini mari-maşini mici” etc. 

 Jocuri de înseriere şi de grupare pe criteriul mult-puţin şi mare-mic, mult-una/un: „Coş 

cu mere multe (3) - coş cu mere puţine (1)”, ”Cutie cu mingi multe mici – cutie cu o 

minge mare”. 

 Activităţi în care copilul să experimenteze plutirea/scufundarea obiectelor în apă, 

rostogolirea obiectelor pe suprafeţe înclinate, colorarea, îndulcirea apei, uscarea 

obiectelor la soare sau pe calorifer, creşterea plantelor etc., dar şi în care să fie încurajaţi 

să găsească explicaţia celor întâmplate: „Scufundăm pietricele”, „Suc pentru păpuşă”, 

„Îndulcim ceaiul”, „Spălăm rochiţa păpuşii” etc. 

 Jocuri tip Puzzle/Incastro cu număr de piese redus. Jocuri de construcţii, experimente, 

jocuri de masă, în care se descrie ce vede şi etichetează denumind activitatea răspunzând 

la întrebarea: „Ce este asta?”(castelul, trenul etc.). 

 Oferirea de alternative, inclusiv în cadrul rutinelor (culoarea farfuriei, a jucăriei cu care 

să doarmă, a îmbrăcămintei etc.). Încurajarea copilul să aleagă singur jucăriile. Utilizarea 

întrebărilor deschise pentru a-l orienta pe copil spre activitatea ce o desfăşoară: Acum 

cum o să continui?, Ce îţi mai trebuie ca să poţi termina? etc. 

 Jocuri de construcţii cu piese de diferite culori, forme, mărimi. 

 Jocuri simbolice în care sunt încurajate combinaţii inedite de personaje şi materiale.   

 Realizarea unor postere tematice având la dispoziţie cât mai diverse materiale: „Fructele 

şi sănătatea”,  „Prietenul meu Pisi”, „Frunzele şi vântul”, ”Obiectele mele personale” 

etc. 

 

Exemple de jocuri şi activităţi de dezvoltare senzorială 

 

 Puneţi în recipiente mălai, orez, paste melcişori sau alte forme, boabe de fasole, linte, făina 

etc. Copilul poate să le toarne, să le verse, să le ia în pumn, să le dea drumul, să le amestece, 

să pună boabe într-o sticlă etc. Data următoare puteţi adăuga şi un lighean / bol cu apă caldă 

în care copilul poate turna ingredientele, le poate amesteca, le poate prinde prin apă.  

 Joaca cu gelatină: faceţi mai multe castronele cu gelatină conform instrucţiunilor. În timpul 

în care încălziţi apa turnaţi şi coloranţi alimentari. Copilul va avea ocazia să se joace cu un 

fel de "piftie" sau jeleu de diferite culori.  

 Pungi magice la atingere şi vedere: Puneţi într-o pungă cu "fermoar" de plastic, coloranţi 

alimentari şi câteva boabe de linte sau mazăre. Apoi închideţi bine punga. Copiii se vor juca 

şi vor explora timp îndelungat aceste pungi. Puteţi diversifica şi adăuga puţin sclipici sau 

steluţe sclipicioase. Folosirea acestor pungi este utilă mai ales pentru copiii care au rezerve 

în a atinge şi explora tactil lucrurile. Aşa se pot apropia şi ei încet, încet de diverse materiale 

care se murdăresc sau rămân pe mâini.  

 Spumă de săpun şi bule: puneţi într-un castron mai mare puţină apă şi săpun lichid. 

Amestecaţi până se fac bule şi spumă. Copilul poate explora această apă, întinde spuma pe 

coli, scufunda jucării de plastic în spumă. O alta variantă este de a umple pe jumătate doua 

borcane de plastic cu apă şi săpun lichid, în care puteţi adăuga şi puţin colorant alimentar. E 

recomandat să sigilaţi capacul cu scotch pentru ca cei mici vor fi tentaţi să-l deschidă. 

Agitaţi bine şi copilul se poate juca cu cele doua borcane, agitându-le, învârtindu-le ca pe o 

minge etc.  
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Jocuri colorate:  

 Pictăm cu iaurt: amestecaţi iaurt cu coloranţi alimentari (sau cu gem de căpşună, zmeură, 

coacăză) şi gata culorile non-toxice cu care copilul poate picta, ba chiar şi gusta. Puneţi/ 

lipiţi o coala mare de hârtie de muşama şi copilul poate fi lăsat doar în chiloţi şi maiou în 

timpul în care explorează culorile.  

 Pictăm cu maşinile de jucărie: turnaţi pe o coală grămăjoare de tempera de diferite culori. 

Copilul îşi poate folosi maşinuţele sau camioanele pe post de pensule. Pe hârtie vor rămâne 

urme tare interesante de la roţi, de diferite culori. La final, împreună cu copilul/copiii puteţi 

face baie maşinilor într-un lighenaş.  

 Paste sau orez colorat: puneţi la fiert un pachet de paste sau o cană de orez. După ce au fiert 

împărţiţi în mai multe recipiente. Turnaţi peste paste sau orez diferite nuanţe de colorant 

alimentar lichid. La final turnaţi şi puţin ulei şi amestecaţi pentru ca pastele sa rămână 

alunecoase şi sa se fixeze şi culoarea. Puneţi pastele colorate într-un bol şi gata un alt 

material de joacă pentru copil. Cu orezul diferit colorat şi uscat copilul poate realiza colaje, 

folosind şi lipici lichid.  

 Pictăm cu spumă de ras şi tempera: turnaţi spuma pe o coală mare şi peste ea tempera de 

diferite culori. Copiilor le va plăcea să picteze cu acest amestec. Sau puteţi turna spuma într-

un castron, iar acolo copilul se poate juca tactil. Spuma de ras este magică pentru copii. 

Daca vreţi ceva mai natural puteţi înlocui spuma de ras cu frişca făcută în casă şi tempera cu 

iaurt amestecat cu colorant alimentar, aşa copilul îşi poate şi gusta operele de artă.  

 

Jocuri de învăţare a culorilor 

 

 Grupaţi cuburile pe culori, spuneţi ce culori folosiţi. Oferiţi şi copilului câte un obiect şi 

rugaţi-l să îl aşeze în grupa potrivită. Dacă îl pune în grupa greşită, mutaţi obiectul în 

grupa potrivită şi spuneţi ce culoare are atât obiectul cât şi grupa în care trebuie 

poziţionat.  

 Continuaţi apoi să numiţi culorile obiectelor pe măsură ce vă întâlniţi cu ele. Puteţi 

începe cu culorile maşinilor, a jucăriilor, a hainelor pe care le au oamenii, etc. Chiar 

dacă pare că nu acordă prea mare atenţie la ceea ce spuneţi, nu vă lăsaţi bătuţi. Solicitaţi-

le să vă aducă maşină de culoare…. Astfel dacă copilul greşeşte, aduceţi-o 

dumneavoastră spunând: ”Uite maşina de culoare….”. 

 Din momentul în care poate să mâzgălească cu un creionul pe hârtie puteţi să folosiţi 

creioane colorate. Vorbiţi şi explicaţi constant ceea ce faceţi, ce culoare folosiţi. 

Desenaţi şi voi împreună cu el, spuneţi ce culoare folosiţi voi şi ce culoare el. Nu vă fie 

teamă că nu înţelege.  

 Organizaţi o zi sau o săptămână a unei culori. Azi e zi de verde, îmbrăcaţi-vă în verde, 

mâncaţi mâncare predominant verde, jucaţi-vă cu jucării verzi, etc. 
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2.4. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII 
 

 Limbajul este un aspect important al dezvoltării copilului, permiţându-i acestuia să 

comunice, să-şi facă înţelese nevoile şi să interacţioneze cu cei din jur. Forma concretă a 

limbajului este vorbirea, care se însuşeşte treptat. Copilul  trebuie învăţat să vorbească, iar acest 

lucru se realizează în perioada primei copilării, adică între 0-3 ani. 

 Înainte de primele forme de limbaj verbal, dar şi după aceea, copilul comunică foarte 

mult folosind limbajul nonverbal (gesturi şi mimica).  

 Dezvoltarea limbajului la copii înregistrează cea mai spectaculoasă transformare în 

primii trei ani de viaţă – la vârsta de 3 ani copilul învaţă şi 10-20 de cuvinte noi pe săptămână. 

Spre deosebire de dezvoltarea spectaculoasă a vocabularului, pronunţia rămâne încă deficitară, în 

special în privinţa consoanelor s, z, j, r. Pronumele reprezintă încă o provocare de ordin logic, 

astfel încât cel mic evită să le folosească şi le înlocuieşte cu numele proprii. 

 La vârsta de 1 an copilul înţelege ceea ce îi spun părinţii, însă nu reuşeşte să se 

exprime decât eventual prin cuvinte singulare. La 2 ani copilul reuşeşte să formeze scurte 

propoziţii, astfel încât părinţii înţeleg mai bine ce îşi doreşte. La vârsta de 3 ani deja vorbirea 

este mai clară, astfel încât şi persoanele din afara cadrului familial înţeleg ce spune cel mic. 

 Se descriu următoarele stadii ale dezvoltării limbajului: preverbal, verbal (al 

cuvintelor), al propoziţiilor, al achiziţiei regulilor şi al limbajului scris. 

 

 Dezvoltarea limbajului la copilul de 0-12 luni- caracteristici. 

 În stadiul preverbal, intre 0-1 an, mijloacele lingvistice de comunicare sunt ţipetele şi 

plânsul, care reprezintă primele semnale de comunicare. Ele se modulează în raport cu starea 

emoţională a copilului şi mama învaţă să le cunoască semnificaţia. Comunicarea dintre părinţi 

şi copii se realizează prin simţul tactil kinestezic, apoi prin utilizarea simţului vizual, care este 

primul limbaj prin care copilul înţelege iar zâmbetul bebeluşului este primul răspuns la 

dialogul vizual. Dialogul dintre părinte şi copil se schimbă de-a lungul primului an. 

Verbalizarea copilului creşte înainte că bebeluşul să iniţieze limbajul. 

a) La 3-4 săptămâni încep să apară primele forme de comunicare non-verbală (diferite 

expresii ale feţei, surâs, zâmbet, gestica mâinilor etc.). Până la o lună ţipătul este mijlocul 

principal de comunicare, după care el este însoţit de gângurit  care reprezintă debutul 

comunicării verbale. 

b) La vârsta de 3-4 luni apare gânguritul, copilul emite sunete ascuţite, vocale prelungite şi, 

prin modificarea intonaţiei, pare că poartă un dialog cu cei din jurul său. Este considerat 

semn de plăcere.  

c) La 6 luni începe lalalizarea, rezultată din alăturarea unei consoane la o vocală, ”la.. la”, 

”ba”, “da”, “pa”, “ma” pe care le repetă la început neintenţionat, ulterior voit, în funcţie de 

aprobările pe care le primeşte de la adulţi. Ele capătă treptat semnificaţie şi se leagă între 

ele rezultând primul cuvânt. 

 Stadiul verbal începe de la vârsta de 9-10-12 luni cu variaţii mari de la copil la copil.  

a) După luna a 10-a copilul se centrează pe cuvinte, chiar dacă acestea sunt imitări de sunete 

(pisica este miau-miau, câinele este ham-ham), ele au pentru copil înţeles de propoziţii, 

dovada că el înţelege mai mult decât poate să exprime.  

b) În jur de 11 luni apar primele cuvinte articulate, de doua silabe („mama”, „tata”, „papa”). 

Spre sfârşitul primului an de viaţă copilul răspunde prin gesturi la întrebări simple, 
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execută comenzi simple, poate da sau arăta la cerere anumite obiecte, indică 3-5 imagini 

dintr-o carte când sunt denumite, arată 3 părţi ale corpului. Vocabularul său ajunge până la 

5 cuvinte, dar poate folosi acelaşi cuvânt pentru obiecte diferite. Treptat vocabularul creşte 

la 30-40 cuvinte şi capătă semnificaţia de cuvânt-propoziţie înainte de 18 luni. 

 

  Dezvoltarea limbajului la copilul de 12-18 luni – caracteristici. 

 În această perioadă de vârstă cuvintele singulare au o foarte mare importanţă pentru copil, 

acesta reuşind să le folosească pentru a denumi realităţi. Primele cuvinte ale copilului se 

referă de obicei la obiecte şi fiinţe înconjurătoare. 

 Vocabularul unui copil cu vârsta de 18 luni include 5-20 de cuvinte, în principiu 

substantive. 

 Copilul poate urma instrucţiuni simple – de exemplu – poate da jucăria care i se cere. 

 Copilul mic produce fraze lungi, alcătuite dintr-un ”limbaj  propriu” şi se uită cu interes la 

pozele din cărţi. Poate repeta de multe ori acelaşi cuvânt. 

 După un an începe să construiască mici propoziţii: „Vreau apă!” şi răspunde la mici 

propoziţii afirmativ sau negativ. La un an şi jumătate copilul îşi recunoaşte numele. 

 

  Dezvoltarea limbajului la copilul de 18-24 luni – caracteristici. 

 După un an şi jumătate vocabularul activ al copiilor este de aproximativ 30 de cuvinte, 

dar ei înţeleg şi reacţionează corect la mult mai multe cuvinte. Studii nevalidate încă, au 

arătat că există diferenţe temperamentale în modalitatea de achiziţionare şi utilizare a 

limbajului. Introverţii vorbesc mai târziu, par a exersa mintal pronunţia cuvintelor şi de 

abia când se conving că aceasta este identică cu modelul pronunţă cuvântul corect. 

Extroverţii vorbesc mai repede, repetă cu greşeli până ajung la pronunţia corectă.  

 În această perioadă copilul mic trece de la formularea propoziţiei dintr-un cuvânt la cele 

de 2-4 cuvinte, în funcţie de importanţa pe care copilul le-o acordă. Imitarea este în 

continuare o formă de învăţare pentru copil, iar acum imitarea verbală este mai frecventă 

decât imitarea fizică. 

 Copilul foloseşte ”propoziţii telegrafice”, care conţin doar informaţiile principale. 

 Copilul achiziţionează 10-20 cuvinte pe zi, iar până la vârsta de 2 ani are un vocabular 

format din 150-300 cuvinte, dar poate înţelege mai multe şi începe să asocieze cuvinte 

pentru a forma propoziţii simple. La această vârstă nu foloseşte încă pronumele personal 

"eu" şi vorbeşte despre sine la persoana a III-a. Numeşte alţi membri ai familiei, 4 - 5 

jucării şi răspunde cu DA sau NU la întrebări care cer răspunsuri de acest tip. 

 Este posibil ca unii copii, în jurul vârstei de 18 luni, să înregistreze o adevărată ”explozie”  

în achiziţionarea cuvintelor. 

 Copilul înţelege că toate obiectele şi fiinţele au câte o denumire şi este capabil să înveţe 

foarte repede înţelesul unui cuvânt, doar auzindu-l de câteva ori. 

 Copiii mici răspund la comenzi de genul ”Arată-mi unde sunt ochii, nasul, gura, etc”. 

 Adulţii pot înţelege aproximativ 2/3 din ceea ce spune copilul. 

 Copilul foloseşte cel puţin două prepoziţii şi două pronume. 

 

 

  Dezvoltarea limbajului la copilul de 24-36 luni – caracteristici. 
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 În primele luni după ce a împlinit vârsta de 2 ani, copilul se află în stadiul preconceptual, 

adică tranziţia de la general la particular, iar în următoarele luni, până la vârsta de 3 ani, 

copilul intră în stadiul frazei gramaticale, reuşind să se exprime mai corect. 

 Vocabularul unui copil de 3 ani este format din 900-1000 cuvinte, utilizează cuvinte în 

locul obiectelor, pune întrebări referitoare la persoanele absente cu care s-a simţit bine, îşi 

poate imagina viitorul.  

 Copilul foloseşte comunicarea verbală pentru a crea situaţii imaginare. 

 Persoanele străine pot înţelege majoritatea cuvintelor rostite de către copilul mic. 

 Copilul acum îşi poate spune numele, spune sau arată pe degete ce vârstă are, îşi spune 

sexul când este întrebat (băiat-fată), foloseşte corect pluralul substantivelor, foloseşte 

câteva verbe la trecut, răspunde la întrebări de genul "ce face?", "unde este?". Apar 

întrebările ”Ce este?” şi ”De ce?” La nivelul limbajului apar propoziţiile formate din 

patru cuvinte, foloseşte cuvintele “vreau”/”nu vreau”. Poate folosi în joc obiecte 

simbolice. 

 Copilul cu vârsta de 3 ani foloseşte corect pronumele şi formează cu uşurinţă propoziţii 

din trei cuvinte.  

 

 Stimularea dezvoltării vorbirii a copilului mic 

 În acest proces de însuşire a limbajului, părinţii, alţi îngrijitori/adulţi au un rol foarte 

important, deoarece ei reprezintă modelul pe care copilul îl imită de la o vârstă foarte mică. De 

aceea, în primul rând adulţii trebuie să vorbească foarte corect, să nu stâlcească cuvintele şi să 

nu-l încurajeze pe copil să o facă, deşi este amuzant, să îl corecteze de câte ori este nevoie fără a 

deveni însă un factor frustrant pentru copil. 

 Adulţii trebuie să-l stimuleze continuu verbalizând fiecare acţiune pe care o fac, să 

folosească multe jocuri, jucării şi cărţi, să-i citească şi să-l antreneze în activităţi specifice vârstei 

lui, încurajându-i fiecare încercare de a vorbi. 

 

Exemple de activităţi pentru dezvoltarea limbajului şi a comunicării 

A. 0-18 luni 

 Verbalizarea cu voce tare a tuturor activităţilor desfăşurate cu copilul (jocurile şi rutinele) şi 

jocuri de exersare a recunoaşterii vocii persoanelor cunoscute fără a le vedea: „Cine a 

vorbit?”, „Cine se aude?”, „Care e vocea lui…? etc. Verbalizarea şi comunicarea cu copilul 

a tot ceea ce se întâmplă în jurul lui, despre activitatea care urmează etc. 

 Povestire după imagini (cărţi de poveşti pentru copii de până la 3 ani), denumirea fiecărui 

element din imagine, utilizarea onomatopeelor şi încurajarea copilului pentru a le repeta. 

Activităţi de explorare şi „lecturare” a cărţilor cu poveşti, de „răsfoire” a cărţilor, de 

observare a imaginilor împreună cu un adult. Activităţi frecvente de citire de istorioare şi 

poveşti prin crearea unei atmosfere plăcute şi relaxante (utilizarea zonei de relaxare) şi 

asigurarea interesului copilului prin utilizarea de onomatopee, explicaţii pe imagine, contact 

vizual: „Scăunelul fermecat”, „Ora de poveşti” etc.,  

 Lecturarea poveştilor înainte de somnul de zi, înainte de mese. 

 Povestioare scurte, în versuri şi cărţi cu imagini mari şi clare sau pe suport audio. 
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B. 19-36 luni 

 Jocuri de etichetare a obiectelor din jurul copilului (indicare obiecte cu degetul/mâna, 

denumire obiecte, aprecierea reuşitei): Jocul „Ia şi dă mai departe!”, „Adu-mi o carte/ 

păpuşa…”, „Punem jucăriile în coş” etc. 

 Jocuri cu întrebări şi răspunsuri (despre obiecte, fenomene, evenimente, poveşti ascultate sau 

personaje preferate): „Jocul întrebărilor”, „Cine este/cine sunt?” etc.   

 Povestiri după imagini mari şi clare, cu numirea obiectelor şi a personajelor. 

 Proiecte tematice (Familia mea, Casa mea)  ce permit utilizarea fotografiilor familiei şi 

comentarea lor împreună cu copilul, încurajându-l să numească ce/pe cine vede, ce face 

persoana respectivă etc. 

 Activităţi de povestire şi repovestire după imagini utilizând cărticele cu imagini mari şi clare, 

adaptate vârstei: „Citim cărticele”. 

 Activităţi de explorare a obiectelor în care copilul descrie ceea ce vede: „Spune ceva 

despre…”, „Cum este…?” etc. 

 Activităţi alese în care copilul este solicitat, prin întrebări succesive, să spună ce/cum face 

(construcţii, desen, jocuri imaginare în centre de activităţi la alegere). 

 Activităţi individuale de „lectură”, în care copilul răsfoieşte cărţi şi “reciteşte” singur 

povestea cunoscută.  

 

 
 

 

 

 

2.5. DEZVOLTAREA SOCIALĂ ŞI EMOŢIONALĂ 
 

Caracteristici generale 

 

La această vârstă evoluţia psihică înseamnă în primul rând dezvoltarea afectivităţii, ca fundament 

pentru celelalte componente ale personalităţii. Mama are rolul cel mai important în stimularea şi 

dezvoltarea comunicării, ea creează premisele unor evoluţii diferenţiate ale comportamentelor. 

Afectivitatea se manifestă în primele şapte zile după naştere prin prezenţa zâmbetului spontan, 

mai corect - mimica asemănătoare, fără o justificare foarte clară, definită. Se numeşte zâmbet 

neonatal şi se poate asocia cu reacţii de surpriză, de disconfort (ca urmare a durerii), de dezgust 

(răspuns la un miros sau gust neplăcut) şi de interes (pentru obiectele, figurile şi zgomotele din 

jur). Toate aceste reacţii sunt precursoarele zâmbetului social, ca şi al emoţiilor de surpriză şi 
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tristeţe. Reacţia specifică acestei perioade este ţipătul care nu are o determinare bine precizată, el 

apare ca reacţie la senzaţii de frig, de foame, de durere sau când este trezit brusc şi se sperie. 

Deşi bebeluşii au în comun aceleaşi tipare de dezvoltare, fiecare vădeşte de la început o 

personalitate distinctă: combinaţia relativ constantă de emoţii, temperament, gândire şi 

comportament care dă unicitate fiecărei persoane (Eisenberg, Fabes, Guthire şi Reiser, 2000). 

Iată caracteristicile, pe vârste. 

 Între 7–30 zile asistăm la prima formă de comunicare socială. Copilul comunică/spune 

celorlalţi ce simte prin mişcarea întregului corp. Spre exemplu, îşi exprimă durerea prin 

strângerea mâinilor şi a picioarelor. Spre sfârşitul primei luni apar modificări care 

reprezintă primii paşi în comunicarea cu ceilalţi ca persoane individualizate, spre 

exemplu,  zâmbetul neonatal (nedirecţionat) se transformă în zâmbet social (direcţionat 

şi conştient) pentru mama. 

 Între 1–3 luni creşte receptivitatea la stimulii externi, zâmbetul începe să se asocieze şi 

cu alte persoane, obiecte sau situaţii declanşatoare a unor stări de bine. Tot în această 

perioadă apar ţipetele modulate, diferenţiate pentru diferite nevoi, frustrări sau durere).  

 Dacă până la 3 luni copilul se bazează pe principiul “aici şi acum”, între 3 şi 6 luni se 

dezvoltă capacitatea de stocare a memoriei şi de anticipare (caracteristică a gândirii)  

corelativ cu diferite situaţii frustrante. Existenţa anticipării creează bazele dezvoltării 

unor noi trăiri, cum sunt bucuria, furia, dezamăgirea, spaima. Copilul începe să se 

socializeze, se joacă şi comunică cu ceilalţi. Zâmbetul capătă adresabilitate, conţinut, 

consistenţă şi învaţă să râdă. De exemplu, copilul va zâmbi persoanelor cunoscute şi va 

râde dacă acestea fac ceva care îi provoacă plăcere. Este o perioadă a deşteptării sociale şi 

a primelor interacţiuni reciproce între copil şi îngrijitor Toate aceste trăiri sunt achiziţii 

sociale. 

 Între 6–12 luni participă la jocuri sociale (cu alţii), relaţionează, “vorbeşte”, ţipă, 

gângureşte, exprimă o gamă largă de sentimente şi reacţii faţă de persoanele cunoscute. 

Raportat la persoanele necunoscute se poate speria şi va reacţiona diferenţiat în funcţie de 

gradul de noutate al stimulilor şi persoanelor.  

 Către 12 luni apar sentimentele de ruşine, de ezitare şi de şovăială. Se percepe pe sine ca 

diferit de ceilalţi, se uită în oglindă şi se recunoaşte. Este o fază de simbioză totală cu 

mama, copilul fiind posesiv în relaţia cu aceasta.  

 Între 1–2 ani copilul explorează locurile din jurul său, utilizând fără reţinere protecţia pe 

care o primeşte. Nu există comportamente diferenţiate sexual, ataşarea atributului de 

masculin sau feminin unui comportament sunt doar proiecţii şi interpretări ale adulţilor.  

 Între 2–3 ani copilul trăieşte primele sentimente de anxietate aflându-se în continuare 

într-un  proces de individualizare. Pentru a depăşi anxietăţile şi sentimentele de 

singurătate are nevoie de prezenţa constantă a unui adult. În acelaşi timp este din ce în ce 

mai autonom şi ca urmare apar conduite de refuz, evidenţiate la nivel verbal prin 

utilizarea cuvântului „nu”. Refuză aproape orice, parcă testând forţa acestui cuvânt. Apar 

sentimente noi precum vina şi dispreţul. Prezenţa conştiinţei de sine permite 

„înţelegerea” diferenţelor de gender, în fapt copiii percep asemănarea fizică cu părinţii 

de acelaşi sex şi se manifestă primele comportamente diferenţiate (imitaţii ale unor reacţii 

caracteristic masculine sau feminine), fără o justificare în sfera personalităţi.  
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 Stimularea dezvoltării sociale şi emoţionale 

 Stimularea dezvoltării sociale şi a afectivităţii se va realiza prin interacţiunea 

permanentă copil-adult; adult-copil, prin activităţi, jocuri,  prin aprecierea, încurajarea copilului, 

care favorizează interpretarea normelor sociale, supunând interesul propriu celui general. Jocul 

reprezintă calea de învăţare a regulilor sociale şi conduce progresiv către constituirea unei 

conştiinţe sociale. Facilitează procesul de socializare, puterea de adaptare, dezvoltarea copilului, 

încurajând spontaneitatea, imaginaţia, creativitatea şi observaţia. Pentru dezvoltarea afectivităţii 

se vor realiza diferite activităţi, jocuri în cadrul cărora copilul poate să se exprime şi să se 

elibereze de tensiune, asigurând un echilibru sănătos emoţional. Costumele şi reprezentările în 

miniatură ale elementelor lumii reale (maşini, magazine, bucătarii...)  le permit copiilor să 

reprezinte şi să-şi imagineze diverse situaţii din lumea adulţilor, experimentând diverse roluri 

care-i ajută să testeze roluri diferite şi care constituie un sprijin în construirea propriei identităţi. 

Marionetele, păpuşile sau jucăriile reprezentând eroi de acţiune promovează exprimarea şi 

manifestarea sentimentelor, a dorinţelor, a temerilor şi a emoţiilor. De cealaltă parte, copiilor le 

place să se supună unor teste, provocărilor pe care le reprezintă jocurile precum puzzle-uri sau 

table de jocuri, favorizează testarea succesului personal şi social şi stau la baza respectului de 

sine. 

 

Exemple de activităţi pentru dezvoltarea socială şi emoţională 

A. 0-18 luni 

Dezvoltarea socială 

 Activităţi de rutină - culcarea, hrănitul, îmbrăcatul, care sunt însoţite de un dialog cu 

copilul prin care adultul îşi manifestă (atât verbal, cât şi prin mimică sau gesturi) 

aprecierea, atenţia, dragostea etc. faţă de copil. 

 Jocuri şi activităţi pe diferite teme cu grupuri mici de copii de vârste apropiate: „Cum 

râde bebe?”, „Mergem ca băieţii mari”, etc. 

 Activităţi de rutină desfăşurate secvenţial urmând acelaşi algoritm zilnic. De exemplu: 

aşezat masa, spălat pe mâini, pus papeţica la gât, servit masa sau utilizat toaleta, apoi 

spălat pe mâini. 

 Jocuri în care se  împart  jucării de acelaşi fel grupului de copii, apoi se schimbă jucăriile 

între doi copii. Se repetă şi se continuă cu schimbul jucăriilor de acelaşi fel, dar de culori 

diferite. 

 

Dezvoltarea emoţională 

 Jocuri în care sunt denumite părţile corpului la copil şi pe diferite păpuşi. Rostirea de 

scurte poezii, intonarea de cântecele care denumesc părţi ale corpului. 

 Jocuri în care copilul este strigat pe nume (fiecare activitate/interacţiune cu copilul va 

implica pronunţarea numelui acestuia; Ex.: Ana mănâncă, Ana se joacă…). Jocuri la 

oglindă (să se privească în oglindă, să se arate şi să îşi spună numele când se vede în 

oglindă). Joc: „Cine este aici?”, „Unde e…?”, „Pe cine vedem noi aici?” etc. 

 Activităţi la panoul ” Eu astăzi sunt aici”, unde copilul îşi spune numele, îşi pune poza 

în fereastra, căsuţa lui. 

 Activităţi de stimulare/exersare a reacţiilor corespunzătoare ale copilului faţă de o situaţie 

dată: când plânge – găsirea împreună a soluţiei, discutând pe un ton liniştit şi arătându-i 
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atenţie, numind sentimentul trăit şi motivul descoperit; când face un lucru nou – ne 

bucurăm împreună şi arătăm şi altora ce am făcut noi,etc. 

 Vizite şi plimbări în care să privească în condiţii de siguranţa alţi copii, alte persoane, 

animale etc. 

 

B. 19-36 luni 

Dezvoltarea socială 

 Activităţi de stimulare/exersare a abilităţii de interacţiune cu adulţii la care sunt invitaţi 

apropiaţi ai copiilor pentru a asista/participa la jocuri de tipul: „Avem musafiri”, „Cine a 

venit?”, „Ne jucăm împreună” etc. 

 Activităţi/joc de strângere a jucăriilor, de aranjat şi de strâns masa, de întors paginile 

cărţii când i se citeşte: „Facem ordine la masă/la jucării”, „Aranjăm hăinuţele”, „Fă ca 

mine” etc. 

 Activităţi comune cu adultul în care copilul este ajutat să facă singur ceea ce se ştie că 

poate să facă şi singur:  Mâncăm singuri, Ne spălam singuri pe mâini”. Aşezăm jucăriile 

la locul lor”, „ O ajutăm pe dădacă să pună coşul cu pâine pe masă”,” Îi ducem cartea 

educatoarei „ etc. 

 Activităţi în grupuri mici sau în perechi, formate în baza preferinţei copilului pentru 

anumiţi copii: „Acum ne jucăm cu prietenii noştri”, „Ne luăm de mână cu 

colegul/prietenul nostru şi mergem…”, „Aşezăm masa pentru colegii noştri, păpuşă, 

oaspeţi”, „Dansăm cu prietenul nostru” etc.. 

 Confecţionarea unor daruri pentru alţi „colegi”. Cu prilejul unei sărbători facem daruri 

altui copil (darul va fi oferit într-un mic pacheţel, iar pacheţelul va fi făcut împreună cu 

adultul sau cu un alt coleg/prieten). 

 Activităţi în grupuri mici care necesită exersarea abilităţilor de cooperare şi care solicită 

împărţirea aceloraşi materiale sau realizarea unui produs comun (o construcţie - Să 

construim Casa Piticilor din poveste, etc.) . 

 Jocuri de construcţii sau jocuri simbolice care încurajează schimburile de jucării între 

copii: „La 2 schimbăm jucăria”, „Trenuleţul/turnuleţul nostru”, etc. 

 Jocuri în care copiii vor anticipa derularea algoritmului rutinei şi respectarea regulilor 

(Jocuri-cântec sau poezii care amintesc de momente de rutină, ex. Înainte să mâncăm, 

trebuie să ne spălăm!) 

 Joc exerciţiu  (pregătirea pentru somn): „Unde zboară pantalonii/ciorapii/bluziţa?” 

 Jocuri în grup mic cu jucării diferite, dar egal cu numărul copiilor. Când un copil lasă o 

jucărie angajaţi-l în a o oferi copilului de lângă el, apoi încurajaţi-l să o returneze. 

 Organizarea unei activităţi de grup în care să fie implicaţi 2-3 copiii. Ex: pictatul cu 

degetele pe o coală mare de hârtie, se începe prin a avea aceeaşi culoare de vopsea pentru 

toţi copiii, apoi  fiecare copil va folosi o anume culoare „ploiţă colorată”, ”flori de multe 

culori”, etc. 

 

Dezvoltarea emoţională 

 Jocuri şi activităţi de exersare în care se denumeşte fiecare parte a corpului copilului în 

diferite ocazii (static şi în mişcare): la spălat, la îmbrăcat, în oglindă: „Punem sandalele 

în picioare”, „Ne punem pălăriuţa pe cap”, „Ne spălăm pe mâini/faţă”, „Acesta sunt 

eu!”,  „Fac gimnastică în oglindă”, etc. 
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 Jocuri cu păpuşile pentru a indica elementele de schemă corporală: „Ridică braţele 

păpuşii”,  „Roteşte capul păpuşii”, „Arată ce spun eu” etc. 

 Activităţi de colaj, de desen, pictură cu personaje din poveşti preferate (de cele mai multe 

ori completare de lacune cu autocolant, desen etc.) 

 Jocuri în care se foloseşte numele fiecărui copil de către adult şi de către ceilalţi copii: 

„Cine te-a strigat?”, „Cine are ursuleţul/păpuşica/mingea?”, „Facem cunoştinţă”, 

„Ştiu cum mă cheamă?” etc. 

 Activităţi la panoul ”Eu astăzi sunt aici”, unde copilul îşi spune numele, îşi pune poza în 

fereastra, căsuţa lui. 

 Activităţi de citire de poveşti cu imagini reprezentând familii de animale: „Puii 

animalelor”, „Al cui este?” etc.. 

 Activităţi în care sunt utilizate fotografii ale copiilor cu familia, însoţite de povestirea 

unor evenimente şi de identificarea rolurilor pe care  le au personajele în familie: „De 

ziua mea”, „La masă”, „În vizită” etc. 

 Jocuri de identificare a caracteristicilor fizice de gen. (Evitaţi stereotipii care dezvoltă 

discriminarea de gen de tipul ”fetiţele sunt drăguţe”, „băieţii sunt puternici”.): „Băieţeii - 

câte doi”, „Un băiat-o fată”, „Mergi la grupul de fetiţe” etc. 

 Activităţi de povestire cu suport imagistic în care copiii sunt încurajaţi să-şi exprime 

propriile emoţii faţă de situaţii şi personaje din povestiri: supărare, bucurie, tristeţe, 

veselie, mirare etc. 

 Jocuri simbolice în care se construiesc situaţii  imaginare şi copilul identifică emoţiile 

trăite de el în funcţie de situaţie: „Feţe vesele, feţe triste”, „Să ne mirăm”, „De ce 

plânge?” etc. 

 Jocuri cu imagini, jocul cu păpuşi, folosirea oglinzii pentru a înfăţişa copilului mimici 

specifice pentru bucurie, supărare, mirare.  

 Utilizarea panoului ”Dispoziţia mea” pentru determinarea dispoziţiei copilului, cauzei, 

efectului de bucurie, supărare. 

 Jocuri simbolice la iniţiativa copiilor cu personaje din poveşti preferate: „Scufiţa Roşie 

speriată/supărată/veselă”, „Lupul supărat/vesel/sătul” etc. 

 

Semnalele de alarmă 

 Trebuie să ne neliniştim atunci când avem de-a face cu anumite comportamente anormale, 

precum: 

 Copilul este moleşit şi inactiv. Nu îl interesează mediul său ambiant. Nu se joacă. 

 Micuţul se agită, deseori. Ţipă fără motiv. Nu doarme. Regresează, adică nu mai face 

ceea ce putea să facă înainte.  

 Nu progresează deloc sau progresează prea lent:  

o nu îşi ţine capul la 3 luni;  

o nu surâde la 3 luni;  

o nu gângureşte la 6 luni;  

o nu încearcă să se aşeze la 6 luni; nu stă în funduleţ la 9 luni;  

o nu repetă nici o silabă la 1 an, nu vorbeşte la 2 ani;  

o nu merge la 18 luni;  

O investigaţie minuţioasă se impune, în acest caz, pentru a depista un eventual handicap. 
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3. ELEMENTE CHEIE ALE EDUCAŢIEI TIMPURII. 

 

 

3.1. CONSTRUIREA ATAŞAMENTULUI. INTERACŢIUNEA CU 

ADULTUL. SIGURANŢA EMOŢIONALĂ. 

  

Părinţii şi copiii sunt motivaţi biologic, prin naştere, să se ataşeze unii de alţii. Nevoia de 

ataşament face parte din nevoile biologice, este înnăscută şi destinată supravieţuirii. Relaţia de 

ataşament se formează în primii doi ani de viaţă a copilului, când acesta este un explorator activ 

al lumii înconjurătoare. Ataşamentul reprezintă o relaţie intensă a unei persoane, de genul 

legăturii mamă-copil. Siguranţa ataşamentului faţă de un îngrijitor principal – de regulă mama – 

ajută copilul să câştige încredere şi dorinţa de a explora mediul în care trăieşte. Un copil care se 

simte în siguranţă şi are încredere în el, nefiind timid sau neliniştit, este numit ataşat sigur. 

Primele noastre contacte sociale se realizează cu persoanele care ne îngrijesc în primii ani de 

viaţă, în mod obişnuit - părinţii. Maniera în care cel care oferă îngrijire răspunde nevoilor şi 

dorinţelor copilului (răbdare, căldură sufletească, preocupare sau bruscheţe, lipsa de sensibilitate) 

va influenţa relaţiile copilului cu alte persoane. Unii psihologi consideră că sentimentele bazate 

pe încredere în celălalt sunt determinate de experienţele din primul an de viaţă (Erikson, 1963). 

- În jurul vârstei de două luni, majoritatea copiilor zâmbesc atunci când văd pe unul dintre 

părinţi, încântaţi de această reacţie, părinţii îşi întind braţele către copil, încurajând astfel 

repetarea acestei reacţii. Zâmbetul apare aproximativ la aceeaşi vârstă la toţi copiii, 

indiferent de ţara de provenienţă, lucru care sugerează faptul că zâmbetul este influenţat 

mai degrabă de gradul de maturizare, decât de condiţiile socio-culturale. Copiii orbi 

zâmbesc la aceeaşi vârsta ca şi copiii văzători, ca răspuns la vocea sau mângâierea 

părinţilor/îngrijitorilor, situaţie care demonstrează că zâmbetul este un răspuns înnăscut. 

- De la vârsta de 3-4 luni, copilul va începe să zâmbească şi să gângurească la vederea 

chipurilor sau la auzul vocii persoanelor familiare, lucru care demonstrează capacitatea 

acestuia de a recunoaşte, dar şi de a-şi manifesta preferinţa pentru membrii familiei; în 

ciuda acestei situaţii copilul este încă departe de a fi receptiv la persoanele străine. 

- Abia la vârsta de 7-8 luni se vor înregistra modificări profunde ale acestor acceptări 

nediscriminatorii. La această vârstă majoritatea copiilor încep să-şi arate îngrijorarea şi 

starea de disconfort determinată de apropierea unui străin (chiar dacă acesta este însoţit 

de către unul dintre părinţi), arătând proteste ferme dacă sunt lăsaţi în locuri sau cu 

persoane nefamiliare. Părinţii vor constata cu surpriză că, deşi anterior sociabil, la această 

vârsta copilul lor plânge foarte mult atunci când ei se pregătesc de plecare şi continuă să 

plângă şi după plecarea lor. Deşi nu toţi copiii manifestă aşa-zisa “anxietate faţă de 

persoanele străine”, care pare a fi mai degrabă o trăsătură temperamentală, numărul lor 

este mai mare începând cu vârsta de 8 luni şi creşte până la vârsta de un an.  

 

      Ce este ataşamentul? 

 Ataşamentul este un fel de relaţie sau de legătură afectivă stabilită între doi indivizi, 

relaţie care se menţine de-a lungul timpului şi care îi leagă din punct de vedere emoţional. 

Relația de atașament începe prin comunicarea nonverbală, din primele zile de viață ale 

copilului, când tonul vocii mamei/părintelui și gesturile de alinare îl liniștesc pe copil atunci când 
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are nevoie. Atașamentul se formează în momentele în care adultul/părintele este atent la copil și 

se bucura împreună de momentele petrecute împreună. Un nivel ridicat de stres și  îngrijorare 

excesivă pot împiedica relaxarea și atenția față de  copil. Pentru a crea un sentiment de siguranță 

copilului, este important ca părintele să se ocupe mai întâi de propriile stări emoționale dificile 

înainte de a-l ajuta pe copil să facă față emoțiilor sale negative. 

De asemenea, este important ca părintele să-și da seama când copilul are nevoie de o 

pauză de la comunicare și simte nevoia de odihnă. În caz contrar, copilul va fi copleșit și nu va 

putea să relaționeze cu părintele. 

 Contactul vizual - menținerea contactului vizual la interacțiunea cu copilul și 

transmiterea emoțiilor pozitive copilului prin intermediul privirii; 

 Expresii faciale - exprimarea emoțiilor prin mimică, fără a utiliza cuvintele; 

 Tonul vocii - modificarea vocii din punctul de vedere al tonalității, în funcție de ceea ce 

se dorește a transmite copilului (ton serios atunci când situația o cere sau unul calm, 

iubitor sau relaxat când va jucați/petreceți timp împreună); 

 Atingere -  exprimarea starii emoționale prin modul în care se atinge copilulu și i se arătă 

copilului atenție sau fiind liniștit printr-o îmbrățișare; 

 Limbajul corporal - poziția corpului, ceea ce facem cu brațele, capul și picioarele 

contează foarte mult atunci când discutam cu copilul nostru (o poziție în care ținem 

brațele încrucișate și capul într-o parte îi va da copilului senzația că are în fața lui un 

părinte rece și dezinteresat); 

 Ritmul și intensitatea - atunci când părintele/adultul menține un ritm și o intensitate 

echilibrate a comportamentului (felul în care vorbește, mișcările și gesturile pe care le 

face) poate să-l liniștească pe copil în situațiile dificile. De asemenea, trebuie să observați 

care este ritmul și intensitatea preferate de către copil – de multe ori copiii preferă reacții 

mai puțin intense și mai puțin rapide decât cele preferate de adulți. 

Cu cine se formează relaţia de ataşament? 

Relaţia de ataşament a copilului se formează cu persoana care nu doar hrăneşte, spală sau 

schimbă scutecele copilului, ci trăieşte momente de interacţiune afectivă cu copilul, cum ar fi 

îmbrăţişarea, jocul, disponibilitatea de a fi alături de acesta la nevoie. Această persoană este de 

obicei mama, dar poate fi tata, bunica, bunicul, sau orice altă persoană care se ocupă de copil. 

În absenţa mamei/tatălui, trebuie să i se acorde copilului posibilitatea unei relaţii afective 

continue cu un adult. Indiferent de mediul în care ne desfăşurăm activitatea, în cadrul relaţiei de 

îngrijire, creştere şi educare a copilului de 0-3 ani, ne aflăm într-o poziţie de receptor/iniţiator al 

interacţiunii cu copilul, preluând într-o mare măsură acţiunile parentale. Datorită momentelor de 

interacţiune foarte încărcate de afecte (separarea de părinţi, coşmarurile din timpul somnului de 

după-amiază, momentele de igienă ale copilului), este posibil să se producă un transfer afectiv, 

putem deveni persoana de referinţă din punct de vedere afectiv pentru copil. Copilul mic are 

abilitatea de a investi afectiv şi în alte persoane decât mama sau tatăl său, dispunând de schema 

ataşamentelor multiple. Datorită acestui tip de relaţie pe care copilul ni-l acordă, se impune 

efortul de a limita numărul de persoane care trebuie să se ocupe de un singur copil (educatori în 

schimburi de ture, îngrijitoare, bucătărese, etc.), astfel încât, să se asigure continuitatea prezenţei 

noastre lângă copil şi pentru a crea o constanţă în atitudinile de îngrijire şi cele educative. 

Trebuie să fim pregătiţi să facem faţă acestui rol, ba mai mult, ar fi cât se poate de util ca echipa 

grupei/creşei să stabilească ca metodologie de lucru nominalizarea  unei persoane de referinţă 

pentru fiecare copil în parte. Este adevărat, persoana de referinţă nominalizată administrativ nu 
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coincide întotdeauna cu persoana de referinţă care răspunde nevoilor afective ale copiilor, însă 

un astfel de rol este util deoarece:  

 presupune o relaţie de interacţiune privilegiată (ajutorul în momentul mesei, al 

îmbrăcatului);  

 este o relaţie de ataşament care nu este identică cu cea pe care copilul o are cu părinţii, 

însă referirile fiind în raport cu acest pattern. 

 Comportamentul specific ataşării se dezvoltă în primul an. Până la vârsta de şase 

săptămîni persoana de referinţă poate fi înlocuită cu oricine. Apoi, odată cu zîmbetul acordat 

unei anumite persoane, ia naştere o legătură mai mult sau mai puţin strînsă faţă de una sau mai 

multe persoane ( de ex: mamă, tata, fraţi sau bonă). Pe măsură ce copilul poate să se deplaseze, 

începînd cu luna a şaptea-a, opta, acesta poate fie să păstreze activ apropierea fizică de persoana 

de referinţă, fie să se îndepărteze de aceasta pentru a explora mediul înconjurător . 

În cele ce urmează, vom expune teoria ataşamentului care poate genera metodologii adecvate ale 

intervenţiei educative timpurii şi care vine să argumenteze necesitatea acesteia. 

 

Teoria ataşamentului.  

 Teoria ataşamentului descrie şi integrează ştiinţific nevoia fiinţelor umane de a forma şi 

întreţine legături emoţionale puternice faţă de alte fiinţe umane. Această teorie a fost formulată şi 

consolidată de psihiatrul de copii britanic  John Bowlby şi de către psihologul canadian  Mary 

Ainsworth. Conform teoriei ataşamentului, la baza oricărei relaţii emoţionale interumane se află 

legătura timpurie mamă-copil. Bowlby a descris ataşamentul ca fiind un “sistem de control care 

are scopul să activeze la copil sentimentul de siguranţă şi protecţie faţă de cel care îl îngrijeşte”, 

de cele mai multe ori mama. 

 Ataşamentul defineşte legătura emoţională strânsă dintre oameni. Între nou-născut şi 

părinţii acestuia sau alte persoane se dezvoltă o relaţie specială. Ataşamentul determină copilul 

mic să caute sprijin, apărare şi liniştire la persoana de referinţă, în caz de pericol. Acest pericol 

poate să fie atât obiectiv, cât şi subiectiv (ameninţare, teamă, durere). Persoanele de referinţă de 

care copilul se ataşează sunt adulţii cu care copilul a avut cel mai intens contact în primele luni 

de viaţă. 

 În perioada 0-1 an, copilul este dependent de mamă şi stabileşte cu aceasta o legătură 

afectivă specială care se manifestă cel mai acut în jurul vârstei de 8 luni când copilul suferă cel 

mai tare dacă mama pleacă de lângă el. Acelaşi tip de legătură afectivă îl stabileşte şi cu 

educatorul de la creşă, care îi oferă în mod constant satisfacerea nevoilor. 

 Tendinţa copilului de a căuta apropierea anumitor persoane şi de a se simţi protejat în 

prezenţa acestora este denumită ataşament. Teoria ataşamentului afirmă că ataşamentul 

securizat în primii ani de viaţă va scade riscul dezvoltării unei tulburări în cazul expunerii 

ulterioare la situaţii cu potenţial traumatic. Ataşamentul este o condiţie foarte importantă a 

dezvoltării psihice generale a copilului. Copilul are nevoie de o figură de ataşament şi de aceea el 

trebuie să se simtă iubit în cadrul creşei, să se simtă protejat şi încurajat în permanenţă. 

 Termenul de ataşament a fost introdus de John Bowlby (1959) pentru a descrie legătura 

afectivă şi durabilă dintre indivizi, adeseori între mamă şi copil. Un ataşament faţă de cineva 

înseamnă să cauţi apropierea şi contactul cu acea persoană, dar mai ales în situaţii de insecuritate 

(experienţe noi, pe care un copil nu le stăpâneşte). Comportamentul de ataşament evidenţiază 

formele diferite ale ataşamentului pentru realizarea sau menţinerea acestei apropieri. 
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Ataşamentul poate fi observat cel mai bine atunci când copilul este speriat, obosit, bolnav sau are 

nevoie de forme speciale de îngrijire.  

 Ainsworth şi colaboratorii (1971) au descris  iniţial trei modele de ataşament care se 

cristalizează în urma interacţiunii cu persoana de referinţă: sigur, nesigur-evitant, şi nesigur-

ambivalent. Mai târziu, în cursul cercetărilor făcute pentru a ajuta copiii neglijaţi grav, a fost 

descoperit al patrulea tip de ataşament, numit dezorganizat; acest ultim tip se manifestă prin 

dificultatea sau chiar imposibilitatea de ataşare a copilului faţă de o persoană. 

 

 

Tip de 

ataşament 

Descriere Comportament manifestat de 

copil 

Comportament 

manifestat de 

adult/părinte 

Sigur  Aceşti copii pot să 

regleze apropierea 

şi distanţa 

persoanei de 

referinţă în mod 

adecvat. 

Sunt scurt timp iritaţi, iar 

uneori plâng dacă persoana de 

referinţă părăseşte încăperea. 

Totuşi, se lasă consolaţi de 

persoana străină şi se liniştesc 

repede; se joacă şi în prezenţa 

persoanei necunoscute; la 

reîntoarcerea persoanei de 

referinţă aleargă în 

întâmpinarea acesteia şi o 

salută bucuros. Copilul simte 

că se poate baza pe 

persoana/nele de  care este 

atașat, atunci când are nevoie și 

că își poate exprima emoțiile în 

siguranță 

Părinții/adulții sunt 

sensibili la nevoile 

copilului și iubitori 

 

 

 

 

 

 

 

Nesigur – 

evitant 

Copiii arată o 

pseudo-dependenţă 

faţă de persoana de 

referinţă. Aceştia 

ies în evidenţă prin 

evitarea 

contactului, iar 

pentru a compensa 

stresul ivit se 

concentrează pe 

jocul,  obiectele la 

îndemână. 

Reacţionează cu nepăsare la 

despărţirea de mamă; se joacă 

foarte des singuri; nu 

reacţionează la întoarcerea 

persoanei de referinţă sau o 

refuză prin ignoranţă. Copilul 

învață să nu își exprime emoții 

față de părinți/adulți și rareori 

manifestă spaimă dacă 

părintele/adultul îl lasă singur.  

Părinții/adulții sunt 

insensibili la nevoile 

copilului de afecțiune 

sau nu încurajează 

manifestarea emoțiilor 

de teamă sau tristețe. 

Nesigur – 

ambivalent 

Aceşti copii se 

comportă 

ambivalent la 

reuniunea cu 

persoana de 

referinţă. 

La despărţirea de mamă/părinte 

aceştia sunt dezorientaţi, 

aleargă spre uşă şi o lovesc, iar 

persoana necunoscută nu 

reuşeşte să îi liniştească. La 

reântoarcerea mamei/părintelui 

Părinții/adulții nu sunt 

consecvenți în atitudinea 

față de copil, uneori 

îndeplinind nevoile lui 

de atenție și protecție, 

alteori nu. 
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manifestă un comportament 

ambivalent atât de căutare a 

contactului cât şi de refuz 

agresiv a acesteia (se supără 

ușor, caută să se apropie de 

părinte/adult, dar manifestă 

furie față de el, când acesta 

încearcă să-l liniștească). 

Copilul nu poate fi niciodată 

sigur că teama sau tristețea sa 

vor fi întâmpinate cu iubire și 

protecție.  

Dezorganizat  Copiii arată un 

comportament clar 

dezorientat, părând 

că nu au nici o 

relaţie cu persoana 

de referinţă. 

Principala caracteristică a 

comportamentului acestor copii 

sunt manifestări bizare cum ar 

fi privirea fixă, învârtirea în 

cerc, legănarea şi alte mişcări 

stereotipe; uneori sunt 

amestecate şi celelalte tipuri de 

comportament al ataşării cum 

ar fi simultaneitatea căutării 

contactului şi refuzul acestuia 

(copilul poate să se bucure de 

venirea părinților, dar apoi să-i 

evite sau să se sperie de ei). 

Părinții/adulții sunt 

insensibili la nevoile 

copilului, de multe ori 

fiind chiar ei sursa fricii 

sau tristeții copilului. 

 

a) Ataşamentul sigur. 

Copilul care prezintă acest tip de atașament este acel care își arată în mod indirect 

supărarea atunci, când părinții lui pleacă de acasă și starea de fericire, când aceștia se întorc 

acasă. Atunci, când se simte amenințat, el își caută confortul în brațele părinților. Deși, el poate 

primi afecțiune și din altă parte, decât de la părinții, tot cei din urmă, rămân preferații lui. 

Părinții acestui copil au tendința de a se juca mai mult cu el, decât părinții altor copii. Mai 

mult decât atât, părinții acestui copil reacționează mai repede la nevoile copilului lor. Acești 

copii sunt descriși ca fiind mai puțin distructivi, mai puțin agresivi și mai maturi decât alți copii 

de vârsta lor. 

Un aspect care contribuie la dezvoltarea acestui tip de atașament este modalitatea mamei 

de a răspunde la nevoile copilului său în primul an de viață. 

Cu adulții, ei au relații lungi, bazate pe încredere. De asemenea, au respectul de sine 

ridicat, caută sprijinul celorlalți și au capacitatea de a-și împărtăși sentimentele cu cei din jurul 

lor.  

Atașamentul sigur este important pentru dezvoltarea creierului copilului și pentru 

gestionarea emoțiilor atunci când va mai crește, dar și pentru calitatea relației dintre părinte și 

copil.  
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b) Ataşament nesigur-evitant.  

 Copilul este nesigur în explorare, se desprinde greu de mama, este rezervat şi timid, la 

plecarea mamei se calmează greu, după reîntâlnire, deşi se lasă luat în braţe, păstrează o mica 

bariera (fie o mână, un cot) între corpul mamei şi al său fiind vigilent, conform experienţelor 

anterioare.  

Copilul care este inclus în această categorie are tendința de a-și evita părinții. Acest 

sentiment apare adesea după o perioadă în care părintele nu a fost prezent în viața copilului (cum 

ar fi plecările la muncă peste hotare a unuia din părinți pe o perioadă mare de timp, sau divorțul 

părinților în care un părinte interacțioenază  cu copilul rar și pe perioade scurte de timp). Astfel 

de copil nu va respinge atenția primită de la părinți, dar nici nu o va căuta. El se simte la fel, atât 

cu părinții, cât și cu necunoscuții. 

Ca adult, acesta tinde să aibă dificultăți într-o relație. El nu investește foarte multe emoții 

într-o relație și nu suferă foarte mult atunci, când o relație se încheie. 

 

c) Ataşamentul nesigur-ambivalent 

Copilul este stresat, nu explorează mediul sau o face nestatornic, la plecarea mamei este 

inconsolabil, iar la întoarcerea ei nu se lasă luat în braţe, ci se zbate, se loveşte încercând “sa 

scape”, fuge departe. Este rezistent la consolare dorind printr-o astfel de strategie să transmită 

toată nefericirea acumulată, de teamă că nu este înţeles corect în încercările lui de a face faţă 

stresului. 

Acest copil are un comportamnet suspicios față de străini. El simte o stare de discomfort, 

atunci, când părinții lui sunt plecați de acasă, însă nu este neapărat încântat de întoarcerea 

părinților.  

La grădiniță, școală acești copii sunt foarte dependenți și lipicioși. 

Ca adulți, se simt adesea indiferenți în fața vieții și se îngrijorează, dacă părinții nu răsund 

la nevoile lor cu reciprocitate. Ei suferă de despărțiri frecvente, deoarece relația lor tinde să se 

răcească. Odată ce o relație ia sfârșit, sentimentul acestora este, mâhnirea. 

 

 

d) Ataşamentul dezorganizat/dezorientat 

Copilul explorează mediul haotic, fără scop. La plecarea mamei, se lasă consolat de 

persoane străine, prezintă un comportament adeziv/de lipire sau indiferent, atât faţă de străini, cât 

şi faţă de părinte, nu pare să diferenţieze persoanele familiare de cele străine sau pare indiferent 

faţă de tot sau toate. Unii dintre copiii din această grupă ţipă după despărţirea de persoana de 

referinţă, dar se îndepărtează singuri dacă persoana respectivă se întoarce şi încearcă să se 

apropie şi să menţină contactul. Alţii reacţionează înţepenind brusc pentru câteva secunde cu o 

expresie a feţei foarte afectată, sau se rotesc în cerc, sau se aruncă pe jos când se adresează 

persoanei apropiate. Unii reacţionează temător pe tot parcursul „situaţiei necunoscute“ cu 

expresii ale feţei pline de anxietate, umeri ridicaţi sau paralizia tuturor mişcărilor.  

Acest copil nu arată un comportamnet care include nici-o formă de atașament. El este 

confuz, uneori prezintă un amalgam de comportamente, incluzând evitarea și rezistența. Copilul 

se simte atât în siguranță, cât și amenințat de părinți. Cercetătorii consideră că părinții sunt 

vinoveți de un astfel de comportament. 

Dintre toate acestea, atașamentul sigur este singurul care ajută copilul să se dezvolte 

normal, să aibă o stimă de sine crescută, să fie empatic și cooperant. Pentru a crea un astfel de 

atașament cu copilul, el trebuie să simtă că atunci când este: obosit, speriat, bolnav sau anxios 

(adică neliniștit), persoana sa de atașament răspunde prompt la solicitările lui, adică este lângă el, 

fizic, pentru a-i oferi protecție, grijă, alinare și încurajare, pe lângă grija de altă natură, cum ar fi 

tratamente medicamentoase în stări de boală. De exemplu: când unui copil i se răspunde la astfel 
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de solicitări cu întârziere sau cu neplăcere, exprimată sau nu explicit, acesta dezvoltă unul dintre 

celelalte trei tipuri de atașament, care mai departe, repetate, se dezvoltă în trăsături de 

personalitate dezadaptative, adică cele care îi vor crea ulterior diferite probleme. 

Comportamentul ataşării cuprinde diverse moduri de comportament social  cum ar fi: 

zâmbet, ţipăt, ţinut strâns, târâtul pe burtă spre mamă, căutarea  persoanei de referinţă. Aceste 

manifestări compun un sistem complex de comportament care este programat genetic  şi care se 

întâlneşte la toţi puii de  mamifere, în special la om. Manifestarea comportamentului ataşării este 

activată în situaţii de alarmă sau când copilul doreşte apropierea fizică. Situaţiile de alarmă sunt 

însoţite de stres emoţional, de exemplu când distanţa faţă de persoana de referinţă este prea mare, 

în stări de disconfort, durere sau teamă. Se manifestă de asemenea la reuniunea cu persoana de 

referinţă. 

 Apropierea scurtă, contactul vizual sau fizic de scurtă durată de persoana de referinţă 

(părinţi, îngrijitori) pune capăt în general comportamentului ataşant. După aceea copilul se simte 

în siguranţă şi de obicei îşi manifestă curiozitatea (comportamentul explorator)  pentru tot ce îl 

înconjoară. Nevoia de stabilire în mod repetat a contactului vizual cu persoana de referinţă la 

copii arată cât de important este ataşamentul sigur, pentru explorarea lumii înconjurătoare. 

Aceşti doi poli vor sta la baza dezvoltării  autonomiei sănătoase a individului. Comportamentul 

ataşant nu rămâne stabil, ci cunoaşte pe parcursul vieţii anumite schimbări. La copiii mai în 

vârstă şi la adulţi, ataşarea în forma ei originară, observabilă cu ochiul liber, nu mai este atât de 

evidentă. Gesturile de apropiere şi de îndepărtare de persoana de referinţă, comportamentul 

ataşant şi explorator evident dispar.  

  

 Efectele tipului de ataşament asupra dezvoltării ulterioare a copilului. 

      Copiii ataşaţi sigur, au la grădiniţă şi şcoală un comportament social mai adecvat, dau 

dovadă de mai multă fantezie şi afectivitate pozitivă la joacă, se pot concentra mai bine şi pe o 

perioadă mai lungă, au o mai mare încredere în sine şi manifestă mai rar simptome depresive. 

Alte cercetări au dovedit că aceştia sunt mai deschişi şi mai competenţi în a stabili contacte 

sociale noi, atât cu  adulţii, cât şi cu alţi copii, decât copiii care sunt ataşaţi nesigur-evitant sau 

nesigur-ambivalent. La vârsta de şase ani copiii ataşaţi sigur se manifestă mult mai rar 

psihopatologic decât cei ataşaţi nesigur. Dacă la copii cu vârste cuprinse între 12 şi 36 de luni 

comportamentul asociat ataşării este uşor de observat, la copiii mai în vârstă sau la adulţi acesta 

nu se mai manifestă atât de vizibil. Apropierea de persoana de referinţă şi explorarea mediului 

doar sub protecţia acesteia nu se mai poate observa. Începând cu vârsta şcolară copiii au formate 

păreri asupra ataşamentului, păreri care sunt formate din experienţele trecute şi care, la rândul 

lor, le influenţează comportamentul. 

  

Ataşamentul serveşte copiilor pentru: 

 stabilirea şi menţinerea relaţiei sănătoase cu alţi copiii şi cu adulţi; 

 solicitarea ajutorului când au nevoie de el; 

 dezvoltarea  conştiinţei de sine şi încrederii în sine; 

 a oferi şi a primi afecţiune; 

 a atinge potenţialul intelectual maximal; 

 a gândi logic; 

 a dezvolta un echilibru sănătos între dependenţă şi independenţă; 

 a deveni încrezător în sine; 

 a face faţă stresului şi frustrării; 

 a face faţă sentimentelor de frică şi îngrijorare; 
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 a dezvolta relaţii stabile şi echilibrate în viitor; 

 a reduce gelozia; 

 a învăţa din greşeli şi succese etc. 

 

Ciclul Tensiune-relaxare şi ciclul de Iniţiere a Interacţiunilor Pozitive permite să înţelegem 

mai bine cum se formează ataşamentul la copii. 

a) Ciclul Tensiune-Relaxare 

 Fiecare copil are o nevoie care firesc se manifestă printr-o stare de tensiune, anxietate, 

supărare, agitare, ba chiar şi plânset. În această situaţie, îngrijitorul/adultul îi va satisface nevoia, 

iar copilul se va relaxa. Acest ciclu nevoie-răspuns se repetă în fiecare zi. Copilul învaţă să aibă 

încredere în adult pentru că ştie că dacă are o nevoie, există cineva care va veni şi i-o va 

satisface. Această acţiune duce la construirea unei relaţii apropriate, bazată pe încredere între 

copil şi adult, adică de formare a ataşamentului. 

b) Ciclul de Iniţiere a Interacţiunilor Pozitive 

 Sunt şi alte modalităţi de construire a ataşamentului, cum ar fi spre exemplu: adultul 

iniţiază diverse activităţi cu copilul, fără să mai aştepte ca acesta să aibă o nevoie. Astfel, 

ataşamentul se construieşte prin repetarea multiplelor sarcini şi interacţiuni zilnice ale vieţii de 

familie: jocul împreună, pregătirea şi luarea mesei împreună, ajutorul în gospodărie etc. 

 Orice persoană care oferă mai multă stimulare şi interacţiune poate deveni obiect de 

ataşament în relaţia sa cu copilul. Calitatea interacţiunii decide calitatea ataşamentului. 

 În relaţia sa cu un adult de referinţă, copilul îşi poate răspunde la o seamă de întrebări:   

 Oamenii mă aud?  

 Mă ascultă?  

 Cine sunt oamenii importanţi pentru mine?  

  Eu sunt important pentru cineva?  

  Sunt competent? Cum pot deveni competent?  

  Oamenii se bucură când sunt împreună cu mine?  

  Sunt în siguranţă dacă spun ceea ce simt şi gândesc?  

 Ce anume mă interesează? 

  

Ce trebuie să facem noi, îngrijitorii/adulţii?  

Atunci când interacţionăm permanent cu copilul, şi suntem, persoana de referinţă  trebuie să-l 

ajutăm să-şi  răspundă la aceste întrebări.  

 

Cum îl putem ajuta pe copil în dezvoltarea sa?  

E necesar: 

 să fim prezenţi lângă el în permanenţă, pentru a răspunde nevoilor sale imediate (de 

igienă, hrană, afecţiune, comunicare), aşa cum o face părintele sau când este în mediul 

familiar;  

 să respectăm copilul, cu potenţialul şi capacităţile sale, cu ritmul său,  cu istoria sa 

familială, cu toate influenţele culturale;  

 să fim pozitivi în relaţia cu copilul, să-l valorizăm permanent şi să-l susţinem în diverse 

situaţii/activităţi ale sale, ştiind când să îl ajutăm să se îmbrace şi să ne retragem când îşi 

doreşte intimitatea; 
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 să îi controlăm comportamentul, pentru a-l învaţă să îşi exprime sentimentele şi nevoile 

într-un mod cât mai puţin deficitar pentru el;  

 să îl ascultăm, să-i dăm ocazia să ne vorbească despre el şi tot ce îl reprezintă, 

interesează, necăjeşte;  

 să-l observăm cu atenţie, pentru a-i putea pune la dispoziţie oportunităţi de dezvoltare, să-

i stimulăm explorarea, integrarea, exersarea; 

 să-l ajutăm pe copil să se simtă bine cu sine, bine în „pielea lui”. 

 Acest tip de relaţie, de referinţă este o relaţie care se stabileşte şi se consolidează în timp 

şi care necesită din partea adultului o atenţie specială.  

 Ce ar trebui să facem?  

 Să reacționăm mereu la tentativele copiilor de a cere ajutor, care la o vârstă fragedă 

înseamnă plâns; să nu ignorăm plânsul în speranța că micuțul va obosi și va înceta, aceasta 

este, până la o anumită vârstă, singura modalitate prin care ne poate transmite ca are nevoie 

de ajutor. 

 Să fim fizic lângă ei, să-i luăm în brațe, să-i alintăm, să comunicăm cu ei despre emoții, fără 

teamă că aceste lucruri ar însemna că îi “răsfățăm”, idee transmisă prin credința populară 

falsă sau greșit înțeleasă. Există experimente realizate pe primate care au dovedit faptul că 

puii preferau proximitatea fizică în pofida hranei, atunci când aveau de ales ori una, ori alta, 

adică ei preferau să rămână flămânzi pentru a sta lângă mama, chiar dacă aceasta nu oferea 

hrană. 

 Să acordăm un timp special acestei relaţii, chiar dacă avem mai mulţi copii în grijă. Este un 

suport important pentru dezvoltarea copilului într-un cadru care-i conferă siguranţa afectivă 

(Copilul nou venit în grupă îl luaţi de mână, îi arătaţi toate locurile de joacă, de somn, masă, 

baie, etc. explicându-i rostul lor, regulile de folosire, timpul, asigurându-l că are voie să se 

joace cu toate jucăriile, dar să le şi aranjeze la loc. Îi zâmbiţi permanent, uneori îl luaţi în 

braţe, îl mângâiaţi, încurajaţi, îi propuneţi să vă însoţească, ajute, până are destulă încredere 

că sunteţi, nu-l lăsaţi). 

 Să fim statornici, neschimbaţi în atitudinea noastră şi să-i arătăm copilului că se poate baza 

pe noi: suntem acolo când soseşte la creşă; suntem lângă el când plânge, ne ţinem 

promisiunile: ”Eu merg la baie, bloc alimentar, etc, dar mă întorc repede. Ţi-am spus că mă 

întorc repede. Ai văzut?, Am revenit.” 

 Să privim, ascultăm şi să răspundem copilului, să-i acordam atenţia noastră deplină. Să-i 

(re)cunoaştem expresiile feţei şi limbajul corpului. Să distingem plânsul de alint, de somn, de 

spaimă. Să ştim care sunt gesturile, cuvintele care îl securizează şi îl reconfortează. Să ne 

arătăm înţelegerea atunci când are nevoie de suport, cuvintele rostite fiind în concordanţă cu 

gesturile făcute: „Se pare ca astăzi ai o zi ceva mai proastă. Observ că eşti trist şi aş vrea să 

mergem să ne jucăm împreună. Poate te ajută să te simţi ceva mai bine”, spunem 

mângâindu-l.  

 Să-i respectăm obiceiurile de rutină. Copilul are un program determinat de obiceiurile din 

familie. Este bine să le cunoaştem si să le respectăm, acceptăm. De exemplu, copilul ştie că 

va sta pe oliţă după ce a terminat de jucat şi se pregăteşte de masa de prânz sau la somn 

doarme cu o păturică/jucărie dragă. Dacă am încerca să îi schimbăm programul, este posibil 

să distrugem continuitatea dintre viaţa de acasă şi viaţa de aici, fapt care ar atrage după sine 

un lung şir de adaptări, care l-ar destabiliza pe copil şi nu l-ar mai face disponibil nici pentru 

relaţia cu noi, dar nici pentru achiziţia unor noi deprinderi necesare dezvoltării sale.  
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 Să fim realişti cu aşteptările pe care le avem de la copil, mai ales ţinând cont de vârsta 

fragedă a acestuia. Trebuie să ştim care este dezvoltarea normală pentru un copil de 2 ani, 

care este specificul dezvoltării lui Doru, pentru a putea şti ce aşteptări să avem de la el. Nu-i 

putem pretinde să se joace împreuna cu Alexia cu aceeaşi jucărie, sau să se îmbrace singur cu 

vesta/paltonul ca şi Victor.  

 Să-i oferim oportunităţi să aleagă şi să ia decizii, în raport cu propriile nevoi, să negocieze. 

(”Unde vrei să te joci: în centrul de apă şi nisip, sau în centru construcţii?, Vrei să 

desenezi/pictezi cu pensula sau cu degetul?, Ce culoare alegi?”, etc.). 

 Să ştim să îl ghidăm în alegerile pe care le face: este frig afară şi Veronica (2 ani) îşi doreşte 

să iasă afară îmbrăcată sumar. Îi dăm posibilitatea de a alege: ”Veronica, o să fii mai 

frumoasă dacă îţi pui ceva peste bluziţă. Uite: pulovărul tău preferat roşu sau hăinuţa 

galbenă cu flori. Ce alegi?”  

 Să-i anunţăm la fiecare ieşire din cameră/grupă, plecare din tură sau intrare în concediu, 

indiferent de vârsta copilului. E important să-i spunem că mergem undeva, că ne întoarcem, 

când anume o vom face, că în acest timp avem încredere că se poate descurca singur. Dacă 

urmează să plecăm pentru mai multe zile, îi spunem şi îi arătăm care este persoana pe care 

noi o recomandăm să ne ţină locul alături de el. Atenţie mare: la întoarcere, regăsirea trebuie 

marcată:”Ţi-am spus că mă întorc şi nu te-am minţit”. Momentul poate fi marcat şi prin 

entuziasm că ne-am revăzut, cu bucurie. Are nevoie să se simtă important pentru noi. 

Aceasta-i dă siguranţă că ne gândim la el, că ne vom întoarce, că nu e lăsat, uitat, abandonat. 

 Să nu dezaprobăm stările emoționale negative sau plânsul din momentul separării, pentru că 

le transmitem copiilor, că faptul de a fi triști când mama pleacă este un lucru nefiresc ori la 

vârsta pe care o au ei este un lucru perfect normal, își manifestă neplăcerea creată de faptul 

că persoana de atașament s-a îndepărtat. Mai degrabă ajuta să-i încurajăm să-și manifeste 

toate emoțiile, chiar și cele negative, și să găsim o modalitate să le explicăm că vom fi din 

nou lângă ei într-un timp scurt. 

 Să-i încurajăm să exploreze, chiar dacă acest lucru ne poate cauza îngrijorări legate de 

posibile pericole din mediu. Noi rămânem lângă ei și împiedicam acele pericole care pot să 

aibă loc, intervenind, în plus, dacă au nevoie de ajutorul nostru. La încurajarea explorării 

intră și alte aspecte, precum: să-i lăsăm să dezmembreze jucăriile – asta nu înseamnă că le 

strică, cum suntem tentați să vedem situația, ci că învață ceva, că ăși cultivă curiozitatea. 

 

Idei pentru dezvoltarea ataşamentului cu copilul: 

 Încercaţi să observaţi care sunt nevoile copilului. 

 Stabiliţi un bun contact vizual cu copilul de fiecare dată când vorbiţi cu el. 

 Întăriţi cuvintele prin acţiuni. 

 Gândiţi-vă cum se simte copilul în momentul în care interacţionaţi cu el. 

 Atunci când copilul este într-o situaţie dificilă, fiţi prezent pentru a-l ajuta, sprijini sau   

încuraja. 

 Consolaţi copilul atunci când este trist sau supărat. 

 Comportaţi-vă asemănător în situaţii similare. 

 Menţineţi programul zilnic astfel încât copilul să se poată baza pe el. 

 Preveniţi copilul cu privire la schimbări şi spuneţi-i  ce aşteptaţi de la el. 

 Încercaţi să fiţi oneşti atunci când reacţionaţi la un comportament nedorit al copilului. 

Lăsaţi copilul să înţeleagă că îl iubiţi, îl acceptaţi necondiţionat, că ceea ce vă supără sunt 

anumite comportamente ale lui, nu persoana sa în ansamblu. 

 Îmbrăţişaţi copilul cât mai mult! 
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Semne care indică probleme de ataşament la copilul mic. 

 Lipsa contactului vizual. 

 Nu cere şi nu răspunde la consolare atunci când este rănit, speriat, bolnav. 

 Nu exprimă preferinţă pentru un anumit îngrijitor. 

 Nu acceptă cu uşurinţă separarea de îngrijitor. 

 Acceptă şi oferă puţină afectivitate. 

 Manifestă afecţiune la întâmplare faţă de adulţi relativ necunoscuţi. 

 Aflat în mediu necunoscut, copilul nu caută îndrumare la îngrijitor, sau explorarea este 

limitată ca urmare a faptului că acesta nu doreşte să se îndepărteze de îngrijitor. 

 Nu cooperează sau cooperează forţat la rugăminţile sau cerinţele îngrijitorului. 

 Incapacitatea de a restabili interacţiunea ca urmare a unei despărţiri, incluzând ignorarea/ 

evitarea, mânia aprinsă sau lipsa de afecţiune.  

 

 

3.2.TRANZIŢIA DE ACASĂ LA CREŞĂ. 

 

 Pregătirea copilului pentru creşă. O decizie importantă pentru părinţi, dar şi pentru 

copil: mergem la creşă! 

 În activitatea sa zilnică de dobândire şi exersare a autonomiei şi independenţei, copilul, 

dar şi părintele au nevoie să se separe unii de alţii. Modul în care are loc această separare  şi cum 

este trăită de copil îi poate determina dezvoltarea sa ulterioară. Separarea de părinţi la intrarea în 

creşă sau grădiniţă este o problemă pentru copii, îndeosebi la începutul frecventării programului 

instituţiei respective, iar pentru unii dintre ei, chiar şi pe parcursul anului şcolar. Diferenţele 

dintre mediul familial şi mediul creşei/grădiniţei sunt resimţite de copii în mod diferit. Astfel, 

fiind vorba de un mediu nou, unde adulţii cu care copilul vine în  contact sunt persoane străine şi 

unde grupul de copii oferă atât satisfacţia partenerilor de joc, dar şi conştientizarea faptului că 

atenţia educatoarei se împarte la 20 - 25 de copii, iar programul de joc şi de activităţi nu mai este 

la fel de flexibil ca în familie, copilul simte o nesiguranţă şi acest lucru îl destabilizează pentru o 

perioadă.  

 Plecarea copilului mic la creşă este un eveniment de amploare care în orice familie este 

trăit diferit, cu implicarea tuturor membrilor familiei şi care este însoţit de mari emoţii. Acestea 

sunt, de obicei, condiţionate de noua experienţă pe care o vor trăi atât adulţii, cât şi copilul mic.  

 

 Ce simte copilul când se desparte de părinţi?  

 

a) Pierdere şi durere.  

 Orişice pierdere este urmată de durere, care se manifestă diferit la fiecare din noi, dar este 

o experienţă prin care trecem din copilărie pe tot parcursul vieţii. Pierderea este o parte naturală a 

existenţei: copiii îşi pierd jucăria preferată; se sparge căniţa din care obişnuiau să bea; moare 

căţeluşul drag; dispare inexplicabil bunicul sau altcineva apropiat din viaţa lor. Copiii trăiesc o 

stare de pierdere faţă de persoanele dragi, atunci când sunt separaţi de părinţii lor, fie şi pentru 

câteva ore, iar acest sentiment devine intens şi neclar pentru el. Copiii percep separarea lor de 

părinţi ca o abandonare a lor, ca ceva de care se fac ei vinovaţi.  Pentru unii copii, acest proces 
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poate avea un impact puternic asupra comportamentului lor şi poate chiar întârzia dezvoltarea 

lor.  

 De către cercetători au fost determinate 5 faze generale ale pierderii, pe care atât copiii, 

cât şi adulţii le trăiesc ori de câte ori suferă o pierdere. Procesul nu se desfăşoară lin, fazele se 

pot suprapune pe alocuri, pot avea loc regrese sau progrese în evoluţia lor.  

 

 Faza 1 : Şoc şi negare  

 Copiii mici fiind aduşi la grupă/creşă, în marea majoritate a cazurilor refuză să accepte 

realitatea, uitându-se  pe geam sau fugind întotdeauna spre uşă pentru a vedea dacă nu cumva 

vine mama lor să îi ia. Deşi i se explică că “va veni mai târziu”, copilul repetă aceleaşi gesturi 

sau spune mereu şi mereu “mama?”  

 Faza 2 : Mânie şi vinovăţie  

 În cazuri de mânie şi vinovăţie, copilul îşi manifestă/exprimă,  mânia/supărarea atât faţă 

de adulţii care îşi desfăşoară activitatea la grupă/creşă, cât şi faţă de părinţi, când se regăsesc. 

Astfel, ei pot distruge lucrurile pe care părinţii le-au dăruit şi pe care ei le-au adus cu ei, fie îşi 

manifestă mânia faţă de educatori sau faţă de alţi copii aflaţi în grupă prin aruncarea obiectelor, 

lovituri cu mâinile şi picioarele, momente de furie, plânsete cu ţipete, respingere a adulţilor şi 

copiilor. Sunt înregistrate şi cazuri mai rare, când copilul se loveşte cu capul de pereţi, 

pardoseală, se zgârâie pe sine însuşi. 

 Faza 3 : Tristeţe şi disperare  

 De cele mai multe ori, copiii aflaţi în etapa de separare de părinţi, dezvoltă sentimente de 

vinovăţie de genul: “Am fost un copil rău şi am plâns când mama nu mi-a cumpărat de la 

magazin căţeluşul de pluş. Şi acum nu mă mai iubeşte şi m-a lăsat aici”. 

 Faza 4 : Înţelegere şi acceptare 

 În momentul când copiii înţeleg că noul ambient şi adulţii care ii oferă îngrijire sunt 

persoane de încredere, ei acceptă separarea, astfel încât, sunt pregătiţi pentru noi situaţii de 

separare.  

 Faza 5: Integrarea  

 Copiii se adaptează şi încep să asimileze modelele de relaţionare observate. Însuşesc 

regulile din noul spaţiu  în care se află, reîncep să fie deschişi stimulilor, îşi dezvoltă tendinţele 

de explorare, investigare a spaţiului nou, de comunicare cu colegii de grupă. 

 

Iată câţiva factori care influenţează acomodarea copiilor la creşă: 

 Procesul de separare presupune din partea copilului capacitatea de încredere  şi siguranţă 

şi cu alte persoane decât mama, şi în alte locuri decât acasă. Pentru aceasta, în cazul 

copiilor sub 3 ani, există o particularitate a reuşitei acestui proces şi anume: educatoarea 

sau dădaca trebuie să poată accepta rolul de substituit matern şi să ofere copilului 

întreaga sa disponibilitate afectivă. Copilul mic nu se poate acomoda dacă nu simte că 

este în siguranţă şi că ceea ce simte şi face este primit, acceptat şi înţeles de adultul căruia 

îi este lăsat în grija. În absenţa asumării acestui rol matern (care nu se referă la a lua locul 

mamei, ci la a oferi copilului o capacitate de îngrijire maternă de care nu se poate lipsi 

încă), adultul va fi perceput ca un persecutor, străin şi copilul va trai faţă de el furie sau 

teamă, refuzând uneori chiar să mai rămână în prezenţa lui. 

 Capacitatea de îngrijire a educatoarei care se ocupă de copiii de la creşă trebuie să 

cuprindă două elemente esenţiale pe care le numim tratare/îngrijire  şi ocupaţie după 

conceptele renumitului psihanalist de copii, D. W. Winnicott. Ele se referă la capacitatea 
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de a oferi copilului îngrijire corporală (schimbat, hrănit, culcat, spălat etc), cât şi ocupaţie 

(a primi ceea ce simte şi trăieşte copilul în interiorul său şi a oferi o semnificaţie acestor 

afecte).  

 Toleranţa la autonomia scăzută. Stângăcia, neîndemânarea, scăpatul, murdăritul, nevoia 

mare de a fi ajutaţi, dificultatea de a renunţa la pampers, suzetă, plânsul, sensibilitatea 

crescută etc, toate acestea sunt fireşti în contextul vârstei şi dezvoltării psihologice şi 

rolul educatoarei este de a oferi acestor copii capacitatea de a încerca şi singuri, de a 

participa şi ei, de a căpăta încredere în ei, de a-şi creşte autonomia încetul cu încetul.  O 

relaţie bazată pe autoritate excesivă va crea copilului condiţiile unei accentuări a 

fragilităţii sale şi va scădea semnificativ şansele ca el să-şi sporească autonomia. 

 Pregătirea copilului pentru intrarea în creşă este foarte importantă. Copilul are nevoie 

să i se vorbească despre ceea ce va urma să se întâmple cu el, să i se spună unde va fi dus, 

cât va sta acolo şi cine va fi cu el. Să i se explice de ce este nevoie de această schimbare, 

unde va fi mama cât el va sta acolo, ce va simţi în lipsa lui etc. Capacitatea mamei de a-i 

vorbi despre aceste lucruri va crea siguranţa copilului şi îi va oferi o modalitate de a 

învăţa cum să-şi exprime şi el la rândul său trăirile sale şi dificultăţile. A-l duce pe 

nepregătite, a-i ascunde locul unde merge, a-l minţi cu privire la locul unde este dus sau 

cu privire la timpul petrecut acolo, produce copilului confuzie şi neîncredere, teamă şi 

închidere în sine.  

 Siguranţa copilului este o condiţie obligatorie pentru acomodarea sa la creşă. Se are în 

vedere siguranţa fizică, protecţia copilului în mediul în care el se joacă, cât şi  siguranţa 

emoţională a copilului. Copilul care este bruscat, la care se ţipă/strigă, care este împins, 

neglijat va fi înspăimântat de locul în care a fost adus şi va căuta orice modalitate prin 

care să exprime această spaimă şi să refuze să mai fie adus. În plus, această experienţă se 

poate prelungi şi asupra intrării în grădiniţă. O astfel de atitudine îi poate crea frică, 

anxietate, dar și diverse boli somatice. 

 

 Cum se manifestă un copil mic în condiţii de separare? 

 În fiecare zi pentru copiii mici apar separări pe termen scurt. Ele produc reacţii variate, în 

funcţie de vârsta copilului. Separarea pe termen lung, determinată de spitalizarea îndelungată a 

copilului sau de abandon, produce rezultate dramatice şi efecte pe termen lung, cum ar fi: 

 protestul (manifestat prin plîns excesiv, strigăte, căutarea mamei sau a celui care-l 

îngrijeşte), ca reacţie iniţială; 

 deznădejdea (manifestată prin reducerea activităţii copilului, retragerea sa în sine, 

lipsa speranţei şi a interesului faţă de ceea ce-l înconjoară), ca fază ulterioară a 

protestului; 

 detaşarea, în care copilul se întoarce la o stare de normalitate, dar este mai vulnerabil 

la consecinţele separării, respinge mama dacă aceasta a reapărut sau nu mai caută să 

aibă interacţiuni sau contacte cu aceasta, ca ultima fază a separării îndelungate. 

 Deşi există multe întrebări la care răspunsurile sunt controversate, este dovedit faptul că o 

dezvoltare psihologică sănătoasă a copilului se bazează pe existenţa ataşamentului dintre acesta 

şi cei care-l îngrijesc. 
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 Tehnici de acceptare a separării de acasă 

 Separarea de mediul familial reprezintă un moment foarte important în viaţa unui copil, el 

afectează confortul psihic al copilului, dar şi al părintelui. De aceea, cei de la grădiniţă,  ne dorim 

ca acest proces să se realizeze gradual, lin, astfel încât copiii să se acomodeze fericiţi şi 

confortabil cu noul mediu, dar şi părinţii să se despartă liniştit de copilul lor.  Pentru a realiza 

aceasta în conformitate cu Regulamentul sanitar şi Regulamentul instituţiei de educaţie 

preşcolară în grădiniţe este iniţiat un program de adaptare, în care fiecare copil şi părinte să 

devină familiar cu spaţiul grădiniţei, cu personalul din grădiniţă  şi cu programul. Este foarte 

important  pentru copil să dezvolte o relaţie pozitivă cu personalul  din grupă, astfel încât să se 

simtă confortabil şi în siguranţă atunci când părinţii il vor lăsa singur. Părinţii sunt rugaţi să-şi 

permită să aloce cel puţin o săptămînă pentru acomodarea copilului. Desigur, există situaţii în 

care acomodarea se face foarte repede, copiii se simt confortabil încă de la început şi nu este 

necesară susţinerea părinţiilor. Fiecare educator este responsabil de perioada de acomodare a 

copilului. 

 Educatorul este persoana cea mai indicată care susţine momentul separării copilului de 

părinţii săi, dificil atât pentru copil, cât şi pentru părinţi, devenind un pilon principal pentru copil 

în procesul de adaptare în noul mediu. Cadrul didactic/educatorul trebuie să utilizeze toate 

mijloacele (metode, tehnici, spaţiu) necesare pentru ca un copil să se dezvolte într-o manieră 

armonioasă în absenţa părinţilor săi.  

 Rolul personalului din creşă, îndeosebi al educatorului este să asigure copilului un 

"sentiment continuu de existenţă" (Winnicot), bază a dezvoltării copilului. Să încerce să 

atenueze, să reducă sentimentul de anxietate datorat mediului necunoscut, la venirea copilului în 

creşă. Pentru aceasta copilul are nevoie de o perioadă de adaptare, de obişnuire cu oameni noi, 

copii, mediu nou, necunoscut, reguli noi. Adaptarea este puţin dureroasă pentru copil, dacă 

aceasta derulează treptat şi părintele, cu acordul educatoarei, stă  alături de copil în grupă  timp 

de 10-20 min. primele zile. Copilul va înţelege şi va  accepta educatorul ca fiind "prietenul" 

părintelui (deci, persoana de încredere), şi aceasta-i va permite: 

 copilului să se cunoască cu mediul nou,  cu persoanele necunoscute (copii şi adulţi), 

cu reguli noi, în prezenta unei persoane cunoscute (părintele său); 

 părintelui să-şi depăşească neliniştea şi sentimentele de vinovăţie (separarea este 

percepută adesea ca fiind abandon, iar pentru unele mame aceasta se manifestă prin 

lacrimi, stres, ceea ce se transmite şi copilului) şi să fie partener egal în îngrijirea, 

creşterea şi educarea propriului copil pe perioada în care acesta se află la creşă; 

 educatorului să cunoască părinţii, obiceiurile, nevoile şi modul de viaţă al fiecărui 

copil, pentru a le folosi în asigurarea sentimentului de continuitate între cele două 

spaţii de viaţă - domiciliu şi creşă.  

  

Efectele separării şi ale pierderii 

 Uneori întârzierile în dezvoltare sau schimbările de comportament ale copilului sunt 

cauzate de problemele de ataşament care survin din motivul separării copilului de familia lui. 

Efectele separării copilului de părinţi sunt strâns legate de următorii factori: 

 modul în care adulţii (atât părinţii, cât şi cei din instituţia educaţională) au reacţionat faţă 

de copil;  

 personalitatea copilului;  

 mediul înconjurător. 
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 Acest lucru se observă, atunci, când în situaţii similare copiii reacţionează diferit, fiecare 

având nevoi specifice. Principalele aspecte care pot fi observate ca urmare a separării copilului 

de părinţi sunt:  

 diverse tulburări somatice (febră, diaree acută, hipersomnie, lipsa poftei de mâncare, 

enurezis diurn, tulburări de somn);  

 lipsa încrederii;  

 comportament retras, apatie, nu iniţiază sau nu răspunde relaţionării cu alte persoane, 

mutism; 

 agresivitate, hiperactivitate, comportament dificil;  

 întârzieri de dezvoltare sau regresie;  

 dificultăţi în exercitarea controlului asupra sentimentelor şi trăirilor emoţionale.  

 Fiecare copil este diferit şi perioada de acomodare/adaptare în grădiniţă poate varia, 

separarea de membrii familiei fiind pentru unii copii prima experienţă de viaţă în afara familiei, 

într-un spaţiu social lărgit. Procesul de adaptare cere timp, răbdare şi dăruire, el putându-se 

încheia în 1-2 săptămâni, maxim 1 lună şi jumătate, personalitatea şi vârsta copiilor având un 

cuvânt greu de spus când vine vorba despre ritmul în care fiecare dintre ei se obişnuieşte cu 

mersul la creşă/grădiniţă, activităţile care se desfaşoară acolo şi, nu în ultimul timp, cu 

educatoarea şi colegii de grupă. Rar se întâmplă să existe copii care nu se adaptează. Dacă trec 2 

luni de zile şi cel mic încă refuză să meargă la creşă, este cazul să schimbaţi instituţia sau grupa 

(dacă sunt paralele): poate mediul nu i se potriveşte sau este un copil care necesită mai multă 

atenţie decât ceilalţi copii de vârsta lui, ceea ce înseamnă că o creşă formată cu grupe de 7-8 

copii ar fi o soluţie pentru ei. 

 Pentru asigurarea unei adaptări mai puţin traumatizante pentru copil este binevenit ca 

aceasta să se dezvolte în câteva etape specifice. Inevitabil  orişice copil a trecut până la acest 

moment prin diverse stări de separare (când se culcă singur în camera sa, când mama îl lasă în 

cameră pentru a merge la bucătărie). Deci, nu se află într-o situaţie de confort şi siguranţă.  

 Primul pas, pe care părinţii trebuie să îl facă în momentul  în care au decis să-şi dea 

copilul la creşă, este să îl anunţe de intenţia lor:”Vom merge într-un loc cu mulţi copii şi 

jucării. O să stai acolo puţin, fără mama. Mama vine mai târziu şi te ia acasă. O să-mi 

fie dor de tine, pentru că te iubesc. Dar mama trebuie să meargă la serviciu”. Acest 

discurs va fi neînţeles şi nou pentru copil, dar pentru a fi înţelese mergem cu copilul în 

plimbări în zona clădirii creşei/grădiniţei, observăm ce fac copiii în curtea 

creşei/grădiniţei, petrecem câteva momente în spaţiul de joacă al acesteia. Astfel, copilul 

se va obişnui cu ambientul nou. Totodată, părinţii pot mări durata situaţiilor de separare 

acasă, în mediul cunoscut (copilul este lăsat cu bunica, bona, tata, iar mama merge cu 

diverse treburi din afara casei, dar la fel îi promite că se întoarce, că îl iubeşte). Părinţii 

trebuie să reuşească să formeze o deprindere din momentele de separare-regăsire, astfel 

încât copilul să poată integra derularea acestor momente (anumite gesturi la plecare şi 

regăsire).  

 Pasul doi, este familiarizarea/cunoaşterea copilului cu spaţiul intern al creşei/grupei, cu 

adulţii care lucrează acolo, cu grupul de copii. Este important să-i oferim ocazia 

părintelui şi copilului să viziteze spaţiul, să vadă sălile în care se desfăşoară programul 

zilnic al copilului (sala de joacă şi activităţi, sala de baie, sala în care se ia masa şi sala în 

care se odihnesc copiii). Acesta este un moment important şi pentru începutul relaţiei 

parteneriale care se stabileşte între creşă/personalul şi părinţii copilului. Atunci când 
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părintele este bruscat sau i se interzice să vadă spaţiul unde se va afla copilul lui, reacţiile  

lui  în cazul separării pot fi identice cu cele ale copilului şi anume, frustrare, anxietate, 

frică. Este important pentru părinte să aibă încredere în angajaţii instituţiei, să aibă 

convingerea că mediul de creştere şi îngrijire îi asigură copilului toate premisele de 

dezvoltare integrată, că va continua să fie părintele copilului şi cea mai importantă 

persoană pentru el şi după momentul plecării sale din acel spaţiu şi că noi îl respectăm şi 

îl recunoaştem ca autoritate pentru copil.  

  

 Odată ce am stabilit relaţia cu părintele şi copilul acestuia, este bine să realizăm cu 

părintele un plan pentru adaptarea copilului cu grupă, creşă, care va viza câteva aspecte 

importante:  

Legate de copil:  

 Vârsta cronologică a copilului şi gradul său de dezvoltare;  

 Determinarea rutinelor cu care copilul este obişnuit (ore de somn, tip de alimentaţie, 

obiceiuri legate de igienă, alimentaţie, ritualuri legate de aceste momente, dacă îl 

linişteşte să i se cânte, să fie mângâiat pe spate, să adoarmă cu cineva în preajmă sau cu o 

jucărie preferată etc.), determinarea unor nevoi speciale;  

 Tipuri de jocuri şi jucării preferate de către copil;  

 Mod de adresare – prenume, dezmierdări;  

 Obiecte preferate de îmbrăcăminte, pentru alimentaţie.  

Legate de părinte:  

 Timpul pe care intenţionează să îl petreacă separat de copil;  

 Expectanţele/aşteptările în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copilului său;  

 Timp disponibil pentru a-l petrece împreună cu copilul în creşă/grupă; 

 Disponibilitatea de relaţionare cu personalul din creşă/grupă. 

 Timp prevăzut pentru adaptarea copilului cu creşa. 

 Legate de serviciul de educaţie şi îngrijire timpurie:  

 Metodologiile şi tehnicile abordate în creşterea şi îngrijirea copilului;  

 Exigenţele în raport cu părintele (metode de menţinere a relaţiei cu serviciul,   respectarea 

planului stabilit de comun acord etc.) 

 

Exemplu de acomodare/adaptare a unui copil:  

 

Primele 2  săptămânî  

 Primele 2-3 zile: copilul vine la grădiniţă unde va petrece 1-2 ore cu părintele sau fară, cu 

educatoarea şi cu ceilalţi copii din grupă. Este primul său contact cu un nou univers. 

A patra şi a cincea  zi: copilul va veni pentru o perioadă mai mare, de 3 ore ( va include 

şi prânzul). Părintele va rămîne în grupă cu copilul prima jumătate de oră, apoi va pleca. 

Dacă copilul pare fericit, părintele îl va lăsa singur în grupă  împreună cu educatoarea, 

ajutorul de educator şi ceilalţi copii, dar va rămâne în incinta clădirii şi va reveni să 

petreacă timpul cu copilul în caz că acesta se nelinişteşte. 

 A şasea şi a şaptea  zi: copilul vine la grădiniţă şi în dependenţă de starea lui emoţională 

va rămâne cât mai mult posibil în grădiniţă, inclusiv şi la somnul de zi. 
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 A opta şi a noua zi: părintele va aduce copilul la grădiniţă, unde va rămâne împreună cu 

acesta timp de 15-20 de minute, după care îl va lăsa singur. Copilul va rămâne tot 

programul de activitate în grădiniţă. Părintele se va reintoarce la terminarea programului. 

 A zecea zi: părintele va aduce copilul în grădiniţă, după care va pleca, întorcându-se 

numai dacă copilul este agitat. Dacă copilul se simte confortabil, se va întoarce la 

sfârşitul programului.  

 Important! Daca este necesar, programul  de acomodare pentru copil se va prelungi şi în 

a treia săptămână. Indiferent de cât de mare este perioada de acomodare a copiilor, noi dorim ca 

ei să se simtă liniştiţi şi în siguranţă, astfel încât la plecare să spună “la revedere“ dornici să se 

reîntoarcă în grădiniţă fără probleme. 

  

Exemplu de planificare a separării treptate a Dariei  (18 luni) de părinţii săi. 

 

Cu 15 zile înainte de începerea efectivă a frecventării creşei: 

 Vizita copilului împreună cu părinţii, în cursul dimineţii, în timpul programului de joacă 

(este important să nu perturbam nici activităţile celorlalţi copii aflaţi în sală!) Timp de 

jumătate de oră se vor aşeza în spaţiul de joacă şi vor asista la jocul copiilor. Părinţii vor 

putea răspunde interacţiunilor iniţiate de ceilalţi copii, însă atenţia va fi înspre Daria.  

 A doua zi Daria, împreună cu mama sa va veni la creşă, la aceeaşi oră ca şi la vizita 

precedentă. Vor fi întâmpinate de către educatoare şi conduse către sala de joc. Mama 

Dariei este sfătuită să aducă cu dînsa şi jucăria preferată a Dariei. Vor petrece o oră 

împreună în sala de joacă. Mama o va însoţi pe Daria către toate zonele de joacă către 

care aceasta se îndreaptă. Educatorul o va prezenta pe Daria grupului de copii cu aceste 

ocazii.  Se creşte treptat numărul de ore petrecute de Daria şi mama sa în sala de joc. 

Pentru scurte momente, mama Dariei va fi sfătuită să iasă din sala „până la baie”, „până 

la uşă”. Fiecare plecare trebuie să fie anunţată şi trebuie să fie marcată reîntoarcerea. 

Mama este încurajată să participe la activităţile din centre, alături de educatoare şi nu o 

va urma pe Daria în cazul în care aceasta se va îndrepta spre un alt centru de activitate.  

 Primele 2-3 zile: Daria vine la grădiniţă unde petrece 1-2 ore cu părintele sau fară, cu 

educatoarea şi cu ceilalţi copii din grupă. Este primul său contact cu un nou univers. 

 A patra şi a cincea  zi: Daria vine pentru o perioadă mai mare, de 3 ore ( va include şi 

prânzul). Părintele va rămâne în grupă cu Daria puţin timp, apoi pleacă. Părintele se 

reîntoarce doar dacă Daria plânge, se nelinişteşte. 

 A şasea şi a şaptea  zi: Daria vine la grădiniţă şi în dependenţă de starea ei emoţională 

rămâne cât mai mult posibil în grădiniţă, inclusiv şi la somnul de zi. 

 A opta şi a noua zi: părintele o aduce pe Daria la grădiniţă, unde rămâne împreună cu 

aceasta timp de 10-15 de minute, după care o lăsă singură. Daria rămâne tot programul de 

activitate în grădiniţă. Părintele se reîntoarce la terminarea programului. 

 A zecea zi: părintele o aduce pe Daria la grădiniţă, după care pleacă, întorcându-se numai 

daca copila  plânge, este agitată. Dacă fetița se simte confortabil, se întoarce la sfârşitul 

programului.  

 Datele despre adaptarea copilului în grădiniţă vor fi înscrise/consemnate în ”Fişa de 

adaptare” individuală. 

 Este indicat ca în grupă să fie primit 1-2 copii noi în săptămână, pentru a-i deprinde 

treptat pe fiecare cu grupa, personalul, copiii. 
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Important în această planificare: 

 Să ne asigurăm că  micuţul a înţeles că separarea este temporară;  

 Prin intermediul obiectelor  de acasă, a mirosului familiar, a jucăriilor preferate, a 

fotografiilor  părinţilor, copilul începe să se simtă confortabil în spaţiul nou, străin; 

 Aceeaşi persoană să preia responsabilitatea copilului în absenţa părinţilor;  

 În interacţiunea dintre mamă şi copil vom putea observa mult mai mult, decât ne va povesti 

mama şi anume: modul în care ţine copilul de mână, modul în care interacţionează şi 

relaţionează în situaţii de joc, atunci când îl hrăneşte (postura, aşteptări), îl culcă. Dacă 

micuţul are dificultăţi de adaptare, putem utiliza câteva dintre gesturile mamei, acestea 

fiindu-i copilului familiare şi îl vor reconforta.  

 Este important pentru copil să-i recunoaştem importanta trăirilor afective pe toată perioada 

de separare: „Acum eşti supărat/ă şi ai tot dreptul, dar mama ta va veni repede înapoi. Uite ce 

păpuşă, maşină mare avem aici!...” 

  

Sugestii pentru educatoare pentru a facilita integrarea copilului în sala de grupă la 

despărţirea de părinţi sau alţi îngrijitori. 

 Întâlniţi copilul în vestiar cu zâmbet şi blândeţe în voce. Luaţi-l de mână, mergeţi cu el în 

sala de grupă şi asiguraţi-l că părinţii vor veni să-l ia de la grădiniță, iar în grupă îl aşteaptă 

ceva interesant şi nou. 

 Adresaţi-vă fiecărui copil folosind prenumele şi păşiţi împreună în sala de grupă pentru a 

descoperi ceva interesant, antrenant. 

 Atrageţi copiii în activităţi. 

 Faceţi câteva sugestii de activităţi/jocuri posibile, când copilul refuză să aleagă. 

 Centraţi-vă pe relaţiile cu co-vârstnicii. 

 Dacă în sala de grupă se află deja colegi cu care copilul se simte confortabil, invitaţi-i lângă 

acesta în spaţiul bibliotecii sau la masa cu puzzle-uri, astfel încât interacţiunea cu aceştia să-i 

faciliteze începutul zilei. Pentru cei mai mulţi copii, începutul zilei este cel mai dificil, dar 

odată ce se implică în activităţile iniţiate, reuşesc să se integreze şi atunci programul decurge 

mult mai uşor. 

 Pregătiţi zilnic jucării şi invitaţi copiii de dimineaţă să le descopere, să le exploreze. 

 

 

 



  
      49 

 
  

 

3.3.  ORGANIZAREA MEDIULUI EDUCAŢIONAL STIMULATIV. 

 

Definirea mediului de învăţare 

 „Un mediu de învăţare adecvat asigură oportunităţi – pentru copii – de a experimenta şi 

de a răspunde în mod creativ lumii lor. Un astfel de mediu de învăţare, social prin natura lui, 

oferă siguranţă şi un climat de stimulare pentru toţi copiii. El asigură ocazii pentru copii de a-şi 

asuma riscuri, de a explora şi de a investiga lumea. Într-un astfel de mediu, copiii au experienţe 

care îi încurajează să interacţioneze cu alţi copii, să-şi dezvolte abilităţi interpersonale, să 

lucreze şi să înveţe împreună cu alţii.” (www.ncrel.org, Nebraska Department of Education and 

Iowa Department of Education, 1994). 

 Orişice copil de vârstă preşcolară, dar mai mult copilul de vârstă mică (0-3 ani), învaţă cu 

preponderenţă din contactul său cu mediul fizic şi social. Relaţia copilului cu mediul, este 

definitorie pentru dezvoltarea să integrată ca rezultat al interacţiunii sale în activitatea sa de 

explorare şi experimentare. În relaţiile sale cu mediul şi persoanele din jur cu care 

interacţionează copilul direct sau indirect, dobândeşte noţiuni despre sine, se poate identifica ca 

identitate, ca aparţinând unui grup cultural său social, îşi poate cunoaşte şi recunoaşte 

competenţele şi abilităţile, poate deprinde reguli şi începe să îşi asume responsabilităţi, devine 

independent şi activ în propria-i viaţă. 

 Povestea lui Ramu (lup în indiană) ne spune că acesta nu avea practic nimic uman în 

afară de aspectul umanoid: copilul crescut de o haită de lupi, după ce a fost pierdut în pădure 

la vârstă fragedă şi găsit după o lungă perioadă de timp de oameni era total animalizat, 

comunica prin sunete animalice şi arătându-şi dinţii, se deplasa utilizînd toate cele patru 

membre, modelul comportamental şi relaţionar era specific haitei de lupi. Timp de 14 ani, 

specialiştii au încercat să iniţieze procesul de readaptare a lui Ramu în mediul uman. 

Rezultatele au fost minime, practic, singurele rezultate obţinute au fost faptul ca Ramu a 

început să accepte utilizarea hainelor şi a patului pentru dormit. Sub aspectul relaţionării şi 

comunicării, Ramu nu a reuşit să dobândească nici unul dintre rezultatele scontate de 

specialişti. Istoria lui Ramu, spre regret, este rareori, dar întâlnită şi în prezent. 

 Atunci când ne referim la copilul mic, de la naştere la vârsta de 3 ani, ne vom gândi la 

spaţiul de învăţare ca la un spaţiu care să-i asigure toate nevoile de creştere, îngrijire, dezvoltare 

şi învăţare. Pentru satisfacerea nevoilor, trebuie să-i oferim copilului un mediu educaţional care:  

 să-i permită acestuia să exploreze liber spaţiul;  

 să-i confere o stare de siguranţă, securitate fizică şi emoţională pentru a putea să 

exploreze, să experimenteze şi să integreze experienţele trăite;  

 să-i incite şi să-i menţină curiozitatea;  

 să-i ofere oportunităţi de alegere a jucăriilor, materialelor, centrelor; 

 să-i permită să se exprime şi să primească răspunsuri, aprecieri, încurajări,  confirmări 

ale reuşitelor sale din partea unui adult, important din punct de vedere afectiv pentru el.  

 Un mediu ce ar răspunde nevoilor şi particularităţilor individuale şi de vârstă ale copilului 

este un mediu calm, luminos, cald, primitor, un spaţiu ordonat, deschis. Mediul de învăţare 

înseamnă şi mediu social, climatul în care copilul se dezvoltă, creşte şi învaţă. Spaţiul de învăţare 

se amenajează şi se schimbă împreună cu copiii şi părinţii acestora. Pentru ca mediul să îşi atingă 

scopul de susţinător al dezvoltării copilului, el trebuie să fie:  

 gândit în funcţie de abilităţile fiecărui copil; 
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 aranjat într-un mod cât mai accesibil copilului;  

 cu materiale  şi jucării adecvate gradului său de maturitate, pentru a-l ajuta să exploreze; 

 cu prezenţa suficientă a adultului care să îl susţină spre achiziţie şi independenţă; 

 să reflecte specificul cultural al familiei din care provine. 

 

Organizarea spaţiului fizic ca suport pentru diversitatea experienţelor şi explorărilor 

copilului. 

 Pentru asigurarea condiţiilor optime de stimulare a dezvoltării copilului în primii trei ani 

de viaţă este necesar să fie respectate câteva cerinţe generale privind mediul fizic, care să fie 

conforme cu reglementările în vigoare ale Ministerului Sănătăţii, dar să asigure şi dezvoltarea 

integră a copilului. Din perspectiva teoriei lui L.Vîgotschi, în amenajarea spaţiului de învăţare 

trebuie să se respecte câteva principii:  

- să asigure sănătatea copilului prin luminozitate, ventilaţie, căldură adecvate normelor; 

- să fie un spaţiu sigur, fără riscuri de accidente ce ar asigura inclusiv şi accesul, confortul 

şi siguranţă copiilor cu cerinţe educaţionale speciale; 

- să fie cât mai larg, în aşa fel încât să încurajeze mişcarea şi explorarea, inclusiv şi pentru 

copiii cu cerinţe educaţionale speciale;  

- să permită colaborarea şi interacţiunile dintre copii;  

- să conţină materiale didactice şi produse realizate de copii, expuse la nivelul vizual al 

copiilor; 

- să fie etichetate cu imagini viu colorate şi cu obiecte mobile, pentru a încuraja interesul 

copiilor faţă de obiecte/fiinţe din lumea înconjurătoare şi faţă de culoare şi mişcare; 

- să fie dotat cu echipamente confortabile, uşor de manipulat, care permit flexibilitate în 

organizarea spaţiului;  

- să conţină materiale diverse, suficiente, care să incite şi să stimuleze operaţiile gândirii, 

creativitatea şi să exerseze capacitatea copilului de a alege;   

- să conţină un număr corespunzător de materiale şi jucării, care să încurajeze copiii să 

ajungă, să apuce, şi să se joace cu ele;  

- să conţină pentru copiii care încă nu merg, câteva rafturi joase sau alte suporturi 

(suficient de stabile) care să le ofere copiilor posibilitatea de a se agăţa de ele şi de a se 

ridica; 

- să evite supraaglomerarea suprafeţelor de expunere, întrucât induce inhibiţia de protecţie 

a copilului şi limitează identificarea obiectelor în mediul respectiv; 

- să încurajeze copilul să facă alegeri, copilul exersând operaţiile gândirii: analiza, 

comparaţiile, asumarea deciziei pentru înţelegerea relaţiei cauză-efect; 

-  să faciliteze activităţile şi interacţiunile copiilor cu nevoi speciale de învăţare şi de 

interacţiune cu grupul de copiii.(ex.: scaune stabile, jucării manipulative adaptate); 

-  să se asigure previzibilitatea programului prin amenajarea unui panou cu activităţile 

zilei, pe care copilul le poate vizualiza şi înţelege ordinea desfăşurării zilei (utilizarea 

cartoanelor cu imaginile-simbol ale activităţilor). Previzibilitatea programului are un rol 

esenţial în organizarea mentală a perceperii temporalităţii şi reglementează coerenţa 

desfăşurării activităţilor zilnice, ca zona proximă de timp. 

 Spaţiile interioare (sala de grupă, baia, dormitorul, etc.) trebuie să-i asigure copilului 

accesul liber de la activităţile de rutină la cele de tranziţie şi la cele de învăţare. Dat fiind faptul 

că copilul se află toată ziua în grădiniţă, e necesar să organizăm spaţiul fizic astfel ca să se 
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asigure derularea diverselor activităţi din regimul zilei pentru dezvoltarea integrată a copilului şi 

anume: un vestiar/hol pentru primirea copilului şi a familiei sale, o sală pentru îngrijiri şi 

alimentaţie, activităţi de joc, momente de repaus şi odihnă, plecare. 

 Astfel, un spaţiu de primire puţin mai intim, în care să se facă tranziţia între familie şi 

personalul din instituţie, îl ajută pe copil să se despartă şi să se întâlnească cu părinţii/îngrijitorii 

şi educatoarea şi face o trecere în spaţiul în care va petrece următoarele ore. Momentul este 

definitoriu pentru starea copilului, el având nevoie de timp pentru a se separa/despărţi de cei 

apropiaţi, dragi, dar şi de mediul familiar de acasă, de regulile de acasă, de obiceiurile de acasă şi 

să şi le asume pe cele din acel spaţiu. De aceea, putem amenaja un colţ cât mai intim şi 

confortabil cu o canapea comodă, pentru primirea copiilor şi a familiilor lor, în vestiar. Atunci 

când copilul regăseşte ceva asemănător mediului casnic, mai uşor suportă despărţirea/separarea. 

Prezenţa educatorului/îngrijitorului acolo îl va ajuta pe copil, dar şi pe părinte în egală măsură să 

facă mai uşoară despărţirea. 

 Spaţiile destinate momentelor de îngrijire şi alimentaţie trebuie bine delimitate de restul 

spaţiilor, însă respectând aceleaşi principii. Copilul vine şi pleacă din acel spaţiu, deci şi clădirea 

şi exteriorul ei este importantă pentru dezvoltarea lui, căci îi influenţează percepţia despre lume. 

Acel spaţiu trebuie să înceapă să îi devină familiar şi plăcut, să poată să îl recunoască şi să se 

simtă parte a lui. Pentru copilul mic este foarte important ca prima trăire pe care o are în raport 

cu un spaţiu să fie pozitivă. Atunci când regăseşte un mediu asemănător, îl leagă în mod spontan 

de experienţele anterioare de plăcere şi calm alături de părinţi, îi dă siguranţă că nu este 

abandonat, uitat, lăsat. 

 Una dintre cele mai mari provocări pentru toate grupele de vârstă este să se găsească 

spaţiu pentru activităţi de rutină cum este a mânca, a dormi, a îmbrăca, a se spăla şi a se juca. 

Desigur că nu avem atâtea săli care ar satisface toate aceste cerinţe, dar  putem utiliza aceleaşi 

spaţii pentru mai multe tipuri de activităţi, important pentru copil şi pentru dezvoltarea sa fiind 

ca el să poată avea libertatea de alegere a activităţilor, accesul la materiale să-i fie neângrădit de 

bariere fizice, materialele să-i satisfacă nevoia de cunoaştere, de experimentare şi toate într-o 

atmosferă calmă şi securizată.  

 Pentru amenajarea centrelor de activitate (în mediul intern -  sală de grupă sau extern – 

teren de joacă) destinate copiilor de 0-3 ani trebuie să ţinem cont de toate domeniile de 

dezvoltare ale copilului, obiectivele curriculare stabilite pentru această vârstă şi de structura 

grupului de copii (rata educator/copii, vârstă copiilor, specificitatea grupului). În funcţie de 

vârsta copiilor şi gradul lor de dezvoltare, în cazul  în care avem şi copii cu dizabilităţi, putem 

asigura spaţiul intern şi extern cu un necesar de mobilier şi jucării, ustensile, astfel încât să 

putem să avem libertatea de a alege flexibil tipurile de centre de activitate pe care dorim să le 

amenajăm. Este important ca după amenajarea lor, să observăm asupra tipurilor de jocuri şi 

jucării preferate de copii, să urmărim cu atenţie dacă spaţiile sunt explorate de aceştia.  

 Centrele de activitate trebuie să fie amenajate şi dotate cu diverse materiale, ţinând  cont 

de stadiul de dezvoltare al copiilor, interesul manifestat faţă de aceste jocuri şi jucării. O atenţie 

deosebită trebuie să acordăm spaţiului în funcţie de particularităţile specifice problematicii 

copiilor pe care îi avem în grupă.  

În continuare vom descrie care sunt echipamentul, mobilierul şi jucăriile necesar pentru grupele 

de vârsta 12-18 luni şi 18-36 luni. 
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Grupa de vârstă:  12-18 luni 

 

Grupa de vârstă: 18 – 36 luni 

 

Echipament şi 

mobilier 

Jucării şi materiale 

 

Echipament şi 

mobilier 

Jucării şi materiale 

 

- Mese fixe de 2 sau 4 

locuri, cu marginile 

rotunjite (conform taliei 

copiilor din grupă), de 

culori calde.  

- Masă pentru jocuri 

senzoriale, cu 

 marginile rotunjite. 

- Scăune mici, solide, cu 

marginile rotunjite, tip 

jilţ (conform taliei 

copiilor din grupă). 

- Scaune modulare care 

permit fixarea copiilor 

în situaţia copiilor cu 

dizabilităţi fizice. 

- Scaun mic pentru 

adulţi. 

- Rafturi joase pentru 

copii, cu marginile 

protejate/rotunjite.  

- Ţarc. 

- Premergătoare. 

- Căluţi-balansoar sau 

cu roţi.  

- Tobogan plastic.  

- Covor din semilună cu 

dimensiunile de 2x3m. 

- Saltele, perne, cuburi 

de plastic pentru a se 

aşeza în diverse centre 

de activitate, în deosebi 

în cel de relaxare. 

- Leagăne. 

- Oglindă cu ramă 

protejată. 

- Casetofon. 

 

- Diverse tipuri de jucării 

de plus, de dimensiuni: 

15-50 cm, uşor de spălat 

(pentru diverse activităţi). 

- Păpuşi simple, cu chip 

uman, moi. 

- Păpuşi cu chip uman, 

mari, cu haine după 

divers anotimp. 

- Cuburi de plastic şi din 

lemn.  

- Jucării ( de incastrare), 

bile mari de lemn sau 

plastic înşirate pe bucăţi 

de sârmă dură, ancorată în 

lemn. 

- Jucării-surpriză  cu 

diverse zone de 

prehensiune/motorii, 

manipulative şi cu diverse 

tematici (cu butoane pe 

care apeşi şi se deschide o 

clapă din care ies diverse 

tipuri de animale, păsări, 

personaje de poveste).  

- Mingi uşoare de pluş şi 

cauciuc de diverse 

mărimi. 

- Jucării de tras şi împins, 

mari, cu roţi. 

- Guaşă de diferite culori. 

- Pensule şi bureţi. 

- Cărţi de textil sau 

carton, cu poze clare şi 

bucăţi de material 

diferite. 

- Jucării pentru apă şi 

forme pentru nisip.  

- Cutii de carton de 

diverse dimensiuni, culori 

(copiii să se poată 

ascunde sub ele, urca în 

ele, desena etc). 

- Mese fixe de 4 

locuri, cu marginile 

rotunjite (conform 

taliei copiilor din 

grupă), de culori 

calde.  

- Masă pentru jocuri 

senzoriale, cu 

marginile rotunjite. 

- Scaune mici, solide, 

cu marginile rotunjite, 

tip jilţ (conform taliei 

copiilor din grupă). 

- Scaune modulare 

care permit fixarea 

copiilor în situaţia 

copiilor cu dizabilităţi 

fizice. 

- Scaun mic pentru 

adulţi. 

- Rafturi joase pentru 

copii, cu marginile 

protejate/rotunjite.  

- Tobogan plastic.  

- Covor din semilână 

cu dimensiunile de 

2x3m 

- Saltele, perne, cuburi 

de plastic pentru a se 

aşeza în diverse centre 

de activitate, în 

deosebi în cel de 

relaxare. 

- Haine de protecţie 

(şorţuleţe, papucei...)  

- Leagăne.  

- Oglindă. 

- Triciclete. 

- Casetofon. 

 

- Păpuşi cu chip uman, 

de plastic, cauciuc sau 

plus. 

- Haine pentru păpuşi. 

- Animale de pluş, 

plastic, burete, lemn de 

diverse forme. 

- Cuburi de lemn, 

burete, plastic. 

- Lego de diverse forme 

şi mărimi. 

- Mingi mari de cauciuc 

şi pluş. 

 - Maşini de diverse 

forme. 

- Puzzle cu forme clare 

(4-8 bucăţi). 

- Pensule, acuarele, 

guaşă. 

- Găleţi pentru 

nisip/apă. 

- Lopeţi, greble, forme 

de nisip. 

- Cărţi mari, cu poze 

clare. 

- Jucării de incastrare. 

- Jucării de plastic ce 

reprezintă diferite 

electrocasnice. 

- Mobilă  şi veselă din 

lemn şi plastic pentru 

păpuşi. 
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Important! 

 Achiziţionarea materialelor şi a jucăriilor după posibilităţi se face de către grădiniţă. Când 

nu sunt reale aceste posibilităţi, se implică şi părinţii în acest proces. Este foarte important să 

utilizăm materiale reciclabile care sunt uitate, rătăcite prin casa fiecăruia, cum ar fi: cutii de la 

pantofi, de la diverse bomboane, biscuiţi, bijuterii, electrocasnice, veselă; resturi de tapet care 

sunt utile dacă sunt folosite cu imaginaţie şi creativitate de către educatoare şi copii. Astfel 

aceste cutii pot fi  maşină, pat pentru păpuşă, aragaz, frigider, casă, cuşcă pentru căţel etc.  

 Toate acestea, noi educatorii, cunoscându-le, îi vom invita pe părinţi să le exploreze, 

stimulându-i să participe la activităţi  cu copiii în diverse centre, unde cutia de pantofi se poate 

transforma în cutie pentru cadouri. Toate acestea noi le ştim, însă părinţii nu le cunosc. Este 

foarte important ca aceste materiale să fie igienice, inofensive! 

 

Atenţie!  

Toate jucăriile şi materialele trebuiesc igienizate periodic, cele din plastic, lemn -  zilnic. 

Copilul mic nu are încă formate deprinderile de igienă. De asemenea, materialele şi jucăriile pe 

care le punem la dispoziţia copiilor  nu trebuie să reprezinte din nici un punct de vedere un risc 

pentru copil. Biluţele, acele, boabele de fasole pot fi introduse de copii în nări, în gură, în 

pavilioanele urechilor. Aceste gesturi, neobservate de adult pot atrage după sine stări de apatie, 

de rău fizic (uneori, chiar suprainfectări cu urmări grave: otite, de ex.). Pe de altă parte, copilul 

până în 18 luni, obişnuieşte încă să utilizeze gura pentru a cunoaşte obiectele, forma lor, 

consistenţa.  

 Aflaţi încă la vârsta la care nu îşi pot gestiona sentimentele, atunci când sunt puşi în 

situaţii necunoscute (chiar şi un nou joc sau jucărie este pentru el o situaţie necunoscută) 

utilizează gesturi care ne duc cu gândul la perioada de sugar: pentru a se simţi în situaţie de 

confort, sug unul (sau mai multe!) dintre degete, urechea unui iepuraş de pluş. O altă cauză a 

igienizării frecvente a jucăriilor, ustensilelor este că copiii mici, frecvent se îmbolnăvesc de 

diverse boli  caracteristice vârstei. Şi pentru a preveni declanşarea în masă a acestor boli, la fel e 

necesar să ne îndreptăm atenţia asupra igienizării obiectelor utilizate în spaţiul de învăţare.  

 Un alt aspect foarte important este cel referitor la expunerea în egală măsură a copiilor la 

anumite jocuri, jucării indiferent de genul acestora: fete sau băieţi. Adeseori apare tendinţa să îi 

spunem unui băieţel care se ceartă cu o fetiţă pentru o păpuşă, la aplanarea micului conflict 

dintre ei: ”Uite! Joacă-te cu maşinuţa aceea, că băieţii nu se joacă cu păpuşele, ci doar 

fetiţele!” Fără să vrem facem o greşeală destul de mare în raport cu dezvoltarea copilului. Este 

important pentru copil să exerseze diverse tipuri de roluri şi deprinderi, chiar dacă nu coincid cu 

statutul de gen social acceptat. În acest caz, vorbim despre modele culturale şi nu de nevoia 

copilului de dezvoltare. Copilul-băiat va experimenta jocul cu păpuşa, copilul-fată va 

experimenta repararea maşinii, amândoi vor „prepara mâncare” pentru păpuşă. Treptat se vor 

poziţiona în raport cu identitatea lor datorită influenţelor mediului social în care trăiesc şi este 

bine ca atitudinea pe care le-o inducem să fie de înţelegere şi acceptare a diversităţii, fără a le 

crea frustrări (nu şi-a satisfăcut curiozitatea de a se juca cu păpuşa, dar nu se mai joacă, pentru că 

i-am spus că băieţii nu se joacă cu păpuşile!). Nu exista jucării pentru fete sau pentru băieţi, 

există doar jucării şi jocuri pentru copii şi fiecare reprezintă o experienţă utilă de învăţare pentru 

copil. 

 Pereţii interni ai sălii de joacă/de aflare a copilului sunt o atracţie pentru copii. Aceştia 

trebuie vopsiţi cu vopsele lavabile, în culori liniştite, la h – 120 cm, pentru a putea fi săptămânal 

igienizaţi. Peste pereţii vopsiţi, se pot aplica hârtie albă sau colorată, pe care să lipim desenele 
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copiilor, pozele lor (aici ne trebuie acordul părinţilor, căci vorbim de dreptul la imagine al 

copiilor!), scriem cântecele sau poezii cu 2-3 versuri, lipim frunze, flori sau „fulgi de nea”. 

Periodic dezlipim (împreună cu ei, copiii) şi lipim alte şi alte lucrări realizate de ei, fotografii, 

scoici, baloane.  

 

Recomandări privind amenajarea şi dotarea centrelor de activitate:  

 Mobilierul trebuie să ofere copilului un confort şi o ambianţă familială, sigură şi 

securizată, să contribuie la crearea unui climat educaţional şi să permită divizarea pe 

diferite secţiuni, să fie poziţionat astfel încât să evite aglomerarea, să permită trecerea 

liberă dintr-un spaţiu în altul.  

- Rafturile şi sertarele trebuie să fie joase, fixate de pereţi, astfel încât copiii să aibă 

acces uşor la jucării, să fie tentaţi să le utilizeze, dar să nu se accidenteze, acestea 

răsturnându-se peste ei.  

- În grupă trebuie prevăzut şi un dulap al educatoarelor, în care să-şi ţină 

instrumentele/ustensilele de lucru specifice (fişe de observaţie, planuri de 

activitate, etc.).  Acest dulap ar trebui să fie de tip închis cu uşi şi chiar cu o ială 

cu chei. Este foarte important să dispunem în grupă de mobilier adaptat pentru 

diverse tipuri de dizabilităţi ale copiilor.  

- Mesele şi scăunelele pentru copii să fie din materiale non-toxice, uşor de 

prelucrat/igienizat, de culori liniştite, pale, să corespundă taliei copiilor, 

numărului de copii din grupă. 

 Jucăriile şi materialele necesare desfăşurării activităţilor trebuie aşezate la nivelul 

copiilor, astfel încât aceştia să le poată vedea, să le poată alege şi să le aşeze la locul lor. 

Acestea trebuie să fie schimbate în funcţie de tematica de învăţare, nivelul de uzare. 

 Amenajarea spaţiilor trebuie să permită copiilor să se manifeste: să poată alerga, să 

poată cânta, să poată râde zgomotos. Pentru aceasta, trebuie să ţinem cont de vecinătatea 

centrelor de activitate: cele ce presupun activităţi liniştite să fie amenajate la distanţă faţă 

de acelea care presupun zgomot. Este foarte important să fie asigurată trecerea liberă 

dintr-un centru în altul a copilului şi adultului. 

 Lucrările realizate de copii trebuie să fie expuse la înălţimea copilului. Lucrările vor fi 

expuse doar după negocierea cu copilul care a realizat desenul, pictura, colajul şi 

numaidecât se va aprecia efortul pe care l-a depus copilul pentru a le obţine.  

 Formarea grupului de copii. Atunci când formăm grupul de copii, e bine ca 4-5 copii să 

fie de vârste uşor diferite şi stadii de dezvoltare diferite, pentru a facilita mai uşor 

adaptarea, învăţarea. Copiii se antrenează unul pe celălalt, astfel încât pot dobândi 

achiziţii mult mai uşor. Învăţarea reciprocă este foarte eficientă. În acest fel, copiii învaţă 

să relaţioneze între ei, să-şi gestioneze singuri relaţiile.  

 

Centrele de activitate 

 Spaţiul amenajat pe centre de activitate ajută copiii să-şi dezvolte personalitatea prin 

faptul că le oferă posibilitatea de a alege singuri unde, cu ce, cu cine şi cât se joacă, îşi asumă 

responsabilităţi pentru alegerile făcute, percep activităţile ca fiind reuşite deoarece sunt potrivite 

nivelului lor de dezvoltare şi nu vor resimţi o frustrare ca urmare a faptului că sunt constrânşi să 

participe la activităţi care sunt fie prea dificile, fie prea uşoare. Alegând singuri şi asumându-şi 
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responsabilitatea deciziei, copiii devin independenţi, capabili să se descurce singuri, încrezători 

în propriile forţe ceea ce duce la formarea unei imagini de sine pozitive. 

 

 Ce sunt centrele de activitate?   

 Centrele sunt spaţii educative care stimulează dezvoltarea copiilor prin propunerile de joc 

pe care le oferă acestora. Este important ca centrele să fie aranjate astfel, încât să exprime ordine 

şi siguranţă pentru copil. Ordinea este un element de bază, dar care nu trebuie exagerat. Aşadar, 

jocurile şi jucăriile trebuie să fie ordonate, dar accesibile copiilor care vor învăţa să le aranjeze la 

locul lor după ce le-au folosit. De asemenea, un joc început nu se întrerupe, iar o construcţie 

neterminată nu se descompune, pentru că valoarea produsului propriu este mai importantă pentru 

copii decât ordinea în sine. 

 Centrele sunt o altă amenajare a spaţiului, prin împărţirea lui în spaţii diferite, cu scopuri 

de cunoaştere şi dezvoltare experienţială a copilului, o altă aşezare a jocurilor şi jucăriilor în sală, 

o altă antrenare în joc şi activitate a copiilor după reguli în care se stimulează motivaţia internă şi 

respectul de sine. 

 În fiecare centru de activitate (pe care îl marcăm prin  diverse imagini cum ar fi: centrul 

de jocuri senzoriale -  cu o găletuşă, stropitoare, o lopăţică; centrul de formare a limbajului -  cu 

imagini cu  o  carte deschisă, sau un copil citind ) - pe rafturi şi pe faţa frontală a sertarelor, 

putem pune imagini cu obiectele pe care le găsesc acolo, precum şi denumirea obiectelor. Chiar 

dacă nu ştiu să scrie şi să citească, contactul permanent cu limbajul scris contribuie la 

conştientizarea treptată a relaţiei dintre limbajul verbal şi cel scris. Copiilor le plac cărţile şi 

atunci când încep să deseneze pentru prima dată, spun că „scriu”. Familiarizarea cu literele 

alfabetului de la cea mai mică vârstă, într-un mod firesc este mai plăcută şi mai puţin stresantă 

pentru ei. 

 În dependenţă de activitatea integrată pe care ne-o propunem să o realizăm cu copiii, 

putem să amenajăm centrele de activitate cu materialele adecvate acesteia. În aceasta perioadă (o 

săptămână sau până la finalizarea temei) ne propunem să atingem tema: ”Zăpada”, de exemplu. 

Pentru fiecare centru de activitate, vom aduce material necesar pentru realizarea acestei tematici, 

susţinând copiii în alegerile lor. Atunci când reamenajăm un centru de activitate, copilul are 

nevoie de ceva timp pentru a descoperi schimbarea/noutatea şi pentru a se juca cu noile jucării. 

De aceea, este util să schimbăm cel mult o treime din aspectul centrului de activitate, pentru a 

asigura o continuitate între nou şi vechi (între obiectele pe care copilul avea formate deprinderi 

de a le manipula şi cele pentru care se aşteaptă să deprindă o abilitate, astfel încât, să fie în 

permanenţă în stare de valorizare a sinelui, de stimulare şi menţinere a curiozităţii). 

 Pentru atingerea obiectivelor curriculare acestui interval de vârstă, pentru grupele de 

vârstă 12-18 luni, 18–24 luni şi 24–36 luni sunt recomandate următoarele centre de activităţi: 

 Centrul de jocuri senzoriale (materiale naturale: apă, nisip, lut)  

 Centrul pentru mişcări motorii ample  

 Centrul de formare a limbajului  

 Centrul pentru mişcării manipulatorii fine  

 Centrul pentru jocuri de rol  

 Centrul pentru artă (desen, pictură, plastilină)  

 Centrul de relaxare 
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A. Centrul de jocuri senzoriale (materiale naturale: apă, nisip, lut) 

 În Centrul de jocuri senzoriale copilul de vârstă mică exersează abilităţi din toate 

domeniile de dezvoltare:  

 motorii fine şi grosiere (trage spre/dinspre el diverse recipiente, le umple şi le varsă, 

le duce/aduce, le ridică/aşează), 

 de dezvoltare a limbajul (numeşte şi denumeşte jucăriile, culorile, simţurile),  

 de asimilare a conceptelor şi noţiunilor  (mai mic, mai mare, greu, pluteşte, se varsă, 

curge, multe, una),  

 de realizare a experimentelor de tipul cauză-efect (dacă arunc un lemn în apă, se 

scufundă; dacă pun o picătură de culoare în apă, toată apa se colorează, dacă arunc un 

obiect în paharul plin, acesta se revarsă peste margini),  

 de exersare a rolurilor  şi regulilor. Jucându-se cu materiale naturale, copilul are 

ocazia să manifeste bucurie, satisfacţie, relaxare: apa, nisipul său lutul nu “se sparg”, 

nu “se strică” dacă le loveşti sau le arunci pe jos. Copiii au nevoie să se manifeste, să 

declanşeze emoţii, căci nu ştiu să îşi gestioneze emoţiile. Aruncând stropi de apă, 

făcând bule/baloane de spumă, dărâmând un castel de nisip său frământând lutul se 

produce o explozie de emoţii benefice şi legitime. Multitudinea stărilor de agregare a 

apei, combinaţia acesteia cu celelalte două tipuri de materiale, utilitatea lor largă, 

recomandă aceste tipuri de jocuri ca fiind unele dintre cele mai importante în 

susţinerea dezvoltării copilului.  

  

Materiale necesare pentru jocurile senzoriale: cădiţe, găletuşe, bureţi, greble şi lopeţi, linguri, 

stropitori, site de diverse mărimi, pâlnii, cutii şi recipiente de diverse forme şi culori, forme de 

nisip său de prăjituri, jucării de plastic, păpuşi de burete sau plastic, colaci, mori de apă, ustensile 

de bucătărie, săpun sau detergenţi non-toxici, coloranţi non-toxici, făraş şi mopuri, 

şorţuri/halate/pelerine de polietilenă/plastic pentru copii, nisip, apă, scoici, obiecte de plută, 

pietricele colorate, de sticlă. 

   
  

Sugestii de amenajare şi dotare pentru Centrul de jocuri senzoriale:  

 Amplasaţi Centrul de jocuri senzoriale ” în apropierea unei resurse continue de apă (în 

preajma sălii de baie) şi la mare distanţă de centrul pentru relaxare şi de cel pentru formarea 

limbajului, pentru a nu duce nisip şi alte materiale prin toată sala. 
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 Amenajaţi Centrul de jocuri senzoriale  într-un spaţiu plan, protejat cu folie de plastic sau cu 

linoleum pe jos.  

 Delimitaţi spaţiul Centrului de jocuri senzoriale cu dulăpioare joase, cu rafturi şi sertare uşor 

de manipulat de copii, unde să fie depozitate jucăriile şi materialele destinate acestui centru 

de activitate. Unul dintre rafturi utilizaţi-l exclusiv pentru depozitarea prosoapelor, a hârtiei 

igienice sau a şerveţelelor şi a halatelor/pelerinelor (pungi mari de plastic, transformate în 

maieuri de protecţie pentru copii). 

 Asiguraţi Centrul de jocuri senzoriale cu două recipiente mari, pentru apă şi nisip, joase sau 

aşezate pe măsuţe mici. Puneţi şi o masă pentru lucrul cu lut. Recipientul pentru nisip trebuie 

să aibă capac de protecţie. Înălţimea meselor, trebuie să corespundă taliei şi  vârstei copiilor 

(18 luni-3 ani), cât şi posibilelor dizabilităţi său disfuncţionalităţi ale acestora. Este posibil să 

aveţi nevoie de scaune adaptate, care să susţină copiii (care au cureluşe de susţinere şi care 

intră perfect sub masă). 

 Umpleţi recipientul cu apă cu maximul 5-7 cm de apă şi goliţi-l după încheierea activităţii.  

 Schimbaţi sau curăţiţi frecvent nisipul şi acoperiţi-l cu capac după utilizare. 

 Limitaţi numărul de copii care se joacă în respectivul centru, deoarece presupun mişcări 

ample, active, energice, însoţite de verbalizări permanente, experimentări repetate. Copiii au 

nevoie de spaţiu mare de desfăşurare. 

 Supravegheaţi permanent copiii în cadrul acestui centru, indiferent de vârsta lor. Nu doar 

pentru evitarea riscurilor de înghiţire a apei cu detergenţi, de aruncare a nisipului (când avem 

ca activitate tematică neaua, de ex.), ci datorită faptului că au nevoie de punerea în cuvinte a 

experienţelor lor, de răspunsuri la întrebări, de clarificări.  

 Nu la toţi copiii le place să se joace cu apa, lutul sau nisipul. Aşezaţi-i lângă Dvs şi lăsaţi-i să 

privească şi să observe cum modelaţi un om de zăpadă, în timpul acesta povestiţi-le ceea ce 

simţiţi şi consultându-i şi pe ceilalţi copii. Nu trebuie să se simtă în afara grupului şi nici nu 

trebuie să se simtă izolat şi nevalorizat. 

 Familiarizaţi şi exersaţi cu copiii reguli de  utilizare a acestui centru de activitate, şi una 

dintre reguli nu va fi în nici un caz că nu au voie să stropească, să dărâme dâmbul de nisip. 

Formulaţi regulile din perspectiva celor ce trebuie făcute în timpul şi după utilizarea 

centrului: ne jucăm, râdem, cântăm, strângem apa de jos, ne spălăm pe mâini, punem 

jucăriile la uscat, nu aruncăm cu nisip, lut. 

  

B. Centrul pentru mişcări motorii ample 

Copilului de până la 3 ani îi place să se mişte mult, liber pe suprafeţe mari, extinse. Este 

foarte entuziasmat şi activ să urce şi să coboare, să alerge, să  se plimbe cu tricicleta, maşina, să 

tragă diverse jucării după el, să sară. Pe lângă dezvoltarea musculaturii grosiere, copilul deprinde 

abilităţi de orientare în spaţiu, reguli de căţărare/coborâre, alergare precum şi de negociere 

(trebuie să înceapă să aibă răbdare până îi vine rândul pentru a se da pe tobogan, a merge cu 

tricicleta, etc.). Învaţă că jocul cu mingea are reguli şi se desfăşoară în etape: odată dă el în 

minge, apoi trebuie să aştepte să o primească înapoi. Este un moment care susţine comunicarea, 

căci această schemă reproduce dialogul, chiar dacă la început este un dialog non-verbal. Mai 

târziu, va începe să comunice cu celălalt copil, care ţine prea mult mingea pentru el! Urcat pe o 

tricicletă, îşi închipuie că se plimbă cu „maşina” şi o repară, îi pune benzină şi trebuie să 

plătească pentru ea, stând în rând la benzinărie. 
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Materiale necesare în Centrul pentru mişcări motorii ample: cuburi mari de burete (de 

diverse forme geometrice) pentru construcţii, saltele de burete şi plastic, maşini, triciclete, 

leagăne, balansoare, bazin uscat (plin cu mingi de plastic), mochetă cu trasee pentru maşini, 

cărucioare sau remorci, mingi de burete, plastic sau gonflabile, tobogan de plastic, mic, corturi 

pentru târâre.  

  

Sugestii de amenajare şi dotare pentru Centrul de mişcări motorii ample:  

 Amenajaţi Centrul pentru mişcări motorii ample în apropierea unui perete care nu are 

geamuri, la distanţă de centrele de relaxare şi cel pentru formarea limbajului, însă poate fi în 

apropierea celui pentru jocuri de rol (pot să se ducă „la cumpărături” cu „maşina”), sau a 

celui de jocuri senzoriale.  

 Protejaţi suprafaţa cu burete sau covor/mochetă moale pentru atenuarea impactului cu 

solul/pardoseala, în diversele situaţii normale de joc (căţărat/coborât pe sau de pe cuburi,), 

însă să nu împiedice mersul pe tricicletă sau utilizarea maşinilor.  

 Stabiliţi un număr de copii în dependenţă de activitatea desfăşurată. Dacă construiţi o cetate 

de „zăpadă” din cuburi mari de burete, pot participa 3-4 copii de 2,6-3 ani. Dacă însă 

rostogoliţi un „bulgăre de zăpadă” de la unul la celălalt, puteţi sta pe jos împreună cu 5-6 

copii, cu vârste diferite, chiar şi de la 12 luni (îl aşezăm la noi în braţe, sau alături şi vom da 

împreună mingea de la unul la celalalt). La balansoare, sau leagăne vor participa 1-2 copii, 

iar la tobogan 4-5 copii, pe lângă abilităţile de urcare, lunecare, vor exersa şi regula de a-şi 

aştepta rândul, de a respecta distanţa pentru a nu se accidenta.  

 Aranjaţi jucăriile şi materialele utilizate în acest centru lângă perete, aşezate una peste alta, 

la mică înălţime, în coşuri de plastic mari sau aşezate una lângă alta (maşinile mari, 

tricicletele).  

  

         
C. Centrul de dezvoltare a limbajului  

 Chiar dacă copiii încă nu înţeleg sensul celor povestite, şi au doar un 1 an, ei adoră să li 

se spună poveşti,  să li se citească, să poată vedea cărţile, să arate cu degetul, toate acestea în 

prezenta adultului. Mai târziu pot asculta poveştile în timp ce-i „scriu” său îi desenează lui Moş 

Crăciun, sau altui personaj, să vină mai repede în curtea lor plină de jucării. Dezvoltarea 

limbajului, susţinută prin toată activitatea acestui centru, este nuanţată, cuvintele primind 

tonalităţi diferite. Copilul învăţă despre diversele forme de comunicare, îşi dezvoltă puterea de 

concentrare, interesul pentru lucruri noi şi surprinzătoare. Ascultând povestea, copilul îşi va 

dezvolta capacitatea de autocontrol emoţional. Puşi în situaţia de a dori la rându-i să spună sau să 

ne spună poveşti, copilul va încerca să ne imite, dar îşi va dezvolta expresivitatea emoţională 
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atunci când ne va transmite drama oului spart de către şoricel, sau a gogoaşei mâncate de vulpe. 

În Centru, copiii însuşesc cuvinte noi, îşi dezvoltă vocabularul pasiv şi activ, ”citesc” . 

Materiale necesare în Centrul de dezvoltare a limbajului: cărţi din material textil, de plastic sau 

carton; cărţi mari, cu poze şi pagini puţine, uşor de mânuit; cărţi cu povesti simple şi imagini 

colorate vii; cărţi cu imagini trideminsionale: fotografii şi postere; cărţi de colorat; foi tip A3 sau 

resturi de tapetă; creioane şi carioca groase non-toxice de diferite culori, casetofon şi casete, CD-

uri cu poveşti. 

Sugestii de amenajare şi dotare pentru centrul de formare a limbajului:  

 Poziţionaţi/amenajaţi spaţiul destinat centrului de formare a limbajului într-o zonă luminoasă 

(lângă fereastră), în apropierea centrelor pentru mişcări manipulatorii fine şi pentru artă 

(desen, pictură, lut, plastilină). Spaţiul poate fi mobilat cu salteluţe, perne, covor, mese şi 

scaune joase, dulăpior cu rafturi şi sertare (pentru hârtie şi creioane, cărţi, marionete, 

căciuliţe/măşti) uşor manevrabile şi cu protecţie la închidere. Pe sertare, puteţi lipi o poză cu 

un creion, cu un caiet, cu o carte deschisă, astfel încât copiii să poată căuta singuri 

materialele de care au nevoie.  

 Pe pereţi, acroşaţi postere cu personaje din poveşti, cu peisaje sau animale. Un perete poate fi 

destinat tuturor lucrărilor realizate de copii în acel centru.  

 Lipiţi pe perete, la nivelul copiilor, o hârtie pe care pot să deseneze. Foaia poate fi schimbată 

în fiecare zi sau o dată pe săptămână sau poate fi dată acasă unuia dintre copii. Puteţi fixa pe 

perete o tablă, pe care copilul poate să scrie cu creta. În aceasta situaţie, trebuie să fiţi atenţi 

la mărimile bucăţilor de creta şi la copiii care o vor utiliza, căci copiii de până în 2 ani este 

posibil să le guste sau să le înghită. 

 Asiguraţi centrul cu mese şi scăunele cu protecţie la colţuri şi adaptabile (cureluşe de 

susţinere, cu perniţe laterale şi pe spătar) pentru copiii de până în 18 luni, dar şi în situaţia 

copiilor cu dizabilităţi fizice. Urmăriţi cu atenţie derularea activităţilor de desen, pentru a 

sesiza nevoia copiilor de a se da jos sau de a se urca pe un scaun, pentru a interveni în situaţia 

în care au nevoie sau solicită ajutorul.  

 În timpul lecturării poveştilor sau vizionării filmelor cu desene animate ţineţi în braţe sau 

lângă dvs copiii mai mici (1-1,6 luni), iar ceilalţi îi aşezaţi în cerc pe covor, pernuţe, saltele în 

preajmă. Este bine să alegeţi cu grijă filmele cu desene animate, atât sub raportul poveştii în 

sine, cât şi al realizării desenului, al finalităţii lui şi al duratei. Chiar dacă este dublat, desenul 

animat trebuie comentat împreună cu copiii, fără a perturba însă acţiunea şi continuitatea 

vizionării acestuia. 

 
  

D. Centrul pentru mişcării manipulatorii fine 

 Copilul cu vârsta până la 3 ani are nevoie de exersări a mâinii, de a prinde cu ajutorul 

degetelor (de prehensiune), de coordonare mână-ochi, de combinare şi potrivire. Prin activităţile 
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manipulatorii fine, de îmbinare a obiectelor şi potrivire a acestora, integrează noţiuni de etapizare 

şi succesiune, de numărare, să facă asocieri şi clasificări, să verbalizeze acţiunea şi obiectul 

construit. Prin exersarea mişcărilor manipulative fine, copiii capătă deprinderi de viaţă 

independentă: învaţă să lege, să tragă un şiret, să încheie un nasture, să ducă lingura, paharul spre 

gură fără a vărsa din ea/el. Împărţirea aceluiaşi set de lego de mai mulţi copii duce la realizarea 

unor adevărate negocieri şi rezolvări de conflicte, la gestionarea unor emoţii cauzate fie de 

competiţie, fie de colaborarea în cazul construcţiilor comune (spre vârsta de 3 ani). Iar pentru 

toate acestea avem nevoie de atenţie, de concentrare. Un alt mare avantaj al acestor tipuri de 

jocuri: copiii pot construi, distruge şi reconstrui un bloc din cuburi, de cate ori îşi doresc, 

exersându-şi astfel autonomia şi independenţa.  

 Materiale necesare în Centrul pentru mişcării manipulatorii fine: table de lemn, burete 

tare, carton sau plastic tip puzzle, cu 4-8 piese mari (6-10 cm) şi imagini simple şi clare; cuburi 

mari de burete, cu clopoţei înăuntru lor; cuburi de tip lego, de diverse forme şi culori, cu 

dimensiuni mari sau cu măsuri crescătoare; păpuşi mari de pânză sau plastic, ale căror haine se 

închid cu nasturi sau şireturi; bile mari de lemn sau plastic înşirate pe bucăţi de sârmă dură, 

ancorată în lemn; jucării surpriză cu diverse zone de prehensiune şi cu diverse tematici (cu 

butoane pe care apeşi şi se deschide o clapă din care ies diverse tipuri de animale, păsări, 

personaje de poveste), diferite zăvoraşe prinse pe un panou pe care copii le pot trage – 

închide/deschide, butoane, jucării de incastrare, jucării sau cărţi de carton/textile cu fermoar, 

şiret, capse, nasturi, cleştişoare de rufe. 

 

Sugestii de amenajare şi dotare pentru Centrul de mişcări manipulatorii fine:  

 Poziţionaţi/amplasaţi spaţiul destinat centrului de mişcări manipulatorii fine într-o zonă 

luminoasă (lângă fereastră), în apropierea centrelor pentru formare a limbajului şi citit şi 

pentru artă (desen, pictură, plastilină).  

 Împărţiţi spaţiul în zone de lucru la masă sau pe jos. Copiii pot alege singuri locul în care 

doresc să se joace şi cu ce anume îşi doresc să se joace. 

  Compartimentaţi spaţiile de depozitare pe rafturi joase, pe tipuri de jucării, etichetate spre 

exterior pentru a fi recunoscute de copii. Dacă e posibil, compartimentaţi prin utilizarea unor 

coşuri de plastic cu găuri mari ca sertare. Păpuşile sau cuburile de burete pot fi aşezate în 

coşuri separate,  sau pe poliţe, dulapuri deschise, lângă perete, la vedere. Copiii de până în 18 

luni trebuie să vadă obiectele pentru a le putea alege şi pentru a se putea juca cu ele.   

 Completaţi acest centru cu păpuşi, cuburi pentru un număr de 50% copii din grupă ca fiind 

unul foarte solicitat şi care generează deseori neînţelegeri, tragedii între copii  pentru că îşi 

doresc cât mai multe cuburi, alte jucării pentru sine. De aceea, trebuie să vă asiguraţi că 

puteţi gestiona grupul de copii (trebuie să fiţi atenţi la numărul şi vârsta lor), că aveţi 

suficiente jucării pentru toţi.  Subliniaţi realizările şi performanţele copiilor în centrul 

respectiv prin fotografii şi arătaţi-le părinţilor, dat fiind faptul că acestea nu se pot păstra 

intact, deoarece copiii creează altele noi. 

 Amenajaţi pe un perete panouri senzoriale tematice sau de anotimp din diverse textile şi 

textură pe care sunt prinse cârligele, nasturi, velcro/lipici, capse, pe care copiii le 

prind/desprind, încheie/descheie, spre exemplu: prind cu velcro/lipici razele de soare, cu 

cârligele frunzele de crengile copacului, cu nasturi fructele de copac, cu capse picăturile de 

ploaie, etc. 
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 Amenajaţi o măsuţă sau un panou cu găuri şi cu obiecte mari şi mici tari cum ar fi: butoane, 

întrerupătoare, discuri de telefon pe care copiii le deschid/închid,  şurupuri pe care le 

înşurubează/deşurubează, discul unui soare din plastic pe care cu cleştişoare de rufe copiii îi 

prind razele, semicerc pe care copiii prind cleştişoare de rufe şi capătă un arici. 

  

                 
 

                  
 

 

 E. Centrul pentru jocuri de rol 

 Copiii mici învaţă prin imitare şi exersare. Ei îşi exprimă sentimentele în raport cu ceea 

ce trăiesc, cu ceea ce văd şi aud în viaţa reala sau în poveşti. Ei exersează roluri din viaţa lor, aşa 

cum le percep ei. Noi adulţii descoperim, astfel, cum înţeleg ei lumea din jurul lor, evenimentele 

trăite în diferite contexte (acasă, în parc, la cumpărături, la medic, în creşă, etc.). Învaţă să îşi 

împartă rolurile cu ceilalţi copii, să stabilească reguli după care îşi coordonează jocul,  

reajustează şi negociază în funcţie de trăirile lor. Copiii comunică între ei, nuanţându-şi 

comunicarea: imită vocea mamei, vocea copilului, vocea lupului, mersul vulpii, al iepurelui, 

ursului.  
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 Materiale necesare în Centrul jocuri de rol: truse mari de farduri (non-toxice); haine de 

diverse mărimi şi texturi, pentru fete şi băieţi; măşti, păpuşi mici şi mari; pieptene şi perii, 

farfurioare de plastic, cratiţe şi alte ustensile de bucătărie; truse pentru reparat maşina; truse 

medicale, mobilier pentru păpuşi, mini-teatru de păpuşi şi păpuşi pentru degete sau mână, 

reprezentând figuri de oameni sau animale;  păpuşi/marionete, căciuliţe/măşti; o casă mare, de 

plastic, care să permită intrarea şi jocul copiilor înăuntru, paravan pentru prezentarea 

spectacolelor. 

  

Sugestii de amenajare şi dotare pentru Centrul jocuri de rol:  

 Poziţionaţi spaţiul destinat jocului de rol în apropierea centrului pentru mişcări motorii ample 

sau pentru jocuri senzoriale. Oricând îşi pot dori să prepare o prăjitură (din lut sau nisip) sau 

să se ducă la „serviciu” cu maşina.  

 Dotaţi spaţiul  cu pereţi despărţitori tip paravan, de înălţime mică, care pot fi utilizaţi şi ca 

scenă pentru teatrul de păpuşi sau prin câteva rafturi. Pe unul dintre pereţi, puneţi o foaie de 

oglinda sau de folie reflectorizantă, astfel încât copiii să o poată utiliza în siguranţă.  

 Hainele pentru deghizări puneţi-le într-o cutie rezistentă sau pe un suport tip garderobă.  

Copiii spre 3 ani adoră să scotocească şi să descopere tot felul de bluze, fustiţe, pelerine, 

eşarfe, căciuliţe pentru diverse roluri, sau păpuşi. 

  Chiar dacă nu va elabora un joc de rol, un copil de până în 18 luni îşi va petrece timpul 

încercând să se îmbrace, uitându-se în oglindă, observând mişcarea lui şi a celorlalţi. Va 

încerca să se pieptene sau să se fardeze şi va târî o păpuşă după el. Fiţi atenţi, căci cei mai 

mari pot încerca să îl introducă în jocul lor, pe copilul mai mic, luându-l pe „bebe” de mână 

să se ducă la doctor, la piaţă. Puteţi fi actori în jocul copiilor de 3 ani doar în contextul în 

care acesta vă solicită prezenţa sau să vă introduceţi:„Uite! Sunt Zâna cea Bună şi am venit 

să văd ce faceţi. Mă primiţi lângă voi?” Dacă nu vreţi să interveniţi direct, puteţi asista la 

jocul lor în mod aparent neutru, pentru a putea observa schema relaţională din cadrul 

grupului, pentru a putea descoperi, răspunde întrebărilor lor atunci când sunteţi solicitaţi. În 

tot cazul, copilul de 12-18 luni, are nevoie de relaţia permanenta cu noi, adulţii pentru a-i 

putea spune „nasul”, „ochii”, „gura” atunci când se uita în oglindă.  

  

F. Centru pentru artă (desen, pictură, plastilină) 

În centru pentru artă activităţile derulate stimulează dezvoltarea copilului din punct de  vedere: 

 fizic (dezvoltarea mişcărilor motorii fine şi grosiere); 
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 cognitiv (învaţă despre nuanţe, combinaţii ale culorilor, le stimulează curiozitatea, ne 

povestesc despre ceea ce au dorit să deseneze, le dezvoltă imaginaţia);  

 emoţional (au ocazia să ne vorbească despre ce simt ei, sunt valorizaţi, îşi pot compara 

realizările cu cele ale celorlalţi copii, se pot lăuda părinţilor cu realizările lor); 

 comunicativ (comunică între ei, se străduiesc să ne explice cât mai exact ceea ce doresc să 

realizeze); 

 igienic sunt exersate deprinderi de igienă personală: de a menţine spaţiul de lucru ordonat, 

asumându-şi cu multă plăcere responsabilitatea de a strânge după ce au realizat un „tablou” 

frumos şi apreciat de noi; de a-şi sufleca mânecile pentru a nu le muia în vopsea, apă, a le 

spăla după ce au pictat cu degetele, mâna sau au lucrat cu plastilina, sau lipiciul.  

 

Materiale necesare în Centrul pentru artă (desen, pictură, plastilină): vopsea tip tempera non-

toxică, pensule groase, bureţi, diverse tipuri de ştampile, foi de hârtie tip A3, bucăţi de tapet, 

creioane şi carioca colorate, groase şi non-toxice, lipici (sau pastă de faina cu apă sau pastă de 

dinţi pentru copii), plastilină, forme, foarfece cu vârf bont (de preferat de plastic), diverse alte 

materiale (poleială, bucăţi de plastic colorate, hârtie colorată, vatelină, ...) care pot fi utilizate în 

colaje, borcane pentru apă, suporturi pentru pensule, feţe de masă de plastic, şorţuri de plastic 

pentru copii, cuţitaşe de plastic pentru lucrul cu plastilina, planşete de plastic pentru lucrul cu 

plastilina. 

      
 

Sugestii de amenajare şi dotare pentru centrul de artă  

 Poziţionaţi spaţiul destinat centrului de artă într-o zonă luminoasă (lângă fereastră), în 

apropierea centrului pentru jocuri senzoriale sau în apropierea centrului de formare a 

limbajului. Este foarte util să fie amenajat şi în apropierea unei surse de apă. 

 Utilizaţi masa sau şevaletul, dar şi coli de hîrtie (suluri de hârtie de împachetat) lipite în josul 

peretelui. Astfel, hârtia pictată de copii poate rămâne să înfrumuseţeze peretele mai mult 

timp şi poate să fie îmbogăţită timp de o săptămână cu alte elemente.  

 Stabiliţi împreună cu copiii reguli în ceea ce privesc activităţile din acest centru. Odată 

stabilite, repetaţi-le de fiecare dată când sunt copii în acest centru de activitate. 
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 Protejaţi centrul, fie cu folie de plastic, fie cu ziar pe care-l puteţi solicita şi părinţilor, special 

pentru aceasta activitate. Solicitaţi părinţilor în dependenţă de necesităţi şi la libera alegere să 

aducă, o cutie de pantofi sau o punguţă plină cu tot felul de obiecte refolosibile: sulul de 

carton de la hârtia igienică, poleiala de la ciocolată, bucăţi de sfoară sau lână, cofraje de ouă, 

etc. Aveţi nevoie de şervete, papuci sau şorţuleţe de plastic ca să îi protejaţi să nu se 

murdărească. De asemenea, de lighene cu apă pentru a se spală pe mâini când doresc să 

picteze cu degetele. 

 Asiguraţi centrul cu borcane de plastic şi nu de sticlă pentru a preveni traumatismele în caz 

de se sparg. Puneţi suficiente borcane cu apă  pentru pictură, pentru înmuierea pensulelor sau 

a degeţelelor, perii suficiente şi recipiente pentru vopsele (putem utiliza cofraje de oua de 

plastic). Borcanele cu apă puteţi să le fixaţi de şevalet sau pe masă lipind o bucată de scotch 

dublu adeziv pe fundul său. Asiguraţi centrele cu şerveţele umede, şerveţele de hârtie pentru 

a-şi şterge mâinile dacă se murdăresc. 

 Utilizaţi pentru plastilină planşete realizate din bucăţi de carton (din cutiile de pantofi aduse 

de părinţii copiilor), sau bucăţi mai late de lemn/plastic pentru a proteja masă. 

 Expuneţi toate rezultatele obţinute de copii pe un perete, panou la nivelul câmpului vizual şi, 

în mod obligatoriu, lăudaţi efortul depus de copii pentru acea lucrare. Admiraţi-le împreună 

cu toţi copiii. Nu lucrarea, ci efortul depus de copil este important pentru el şi pentru 

stimularea sa. Acest lucru spuneţi-l şi părinţilor: să admire şi să încurajeze copiii în 

încercările sale. 

 Nu criticaţi niciodată desenul pe motiv că „nu a fost in centrul paginii”, că „a depăşit 

marginea” sau că nu este ca în model, ci o ”mâzgălitură”. Desenul copiilor poate fi liber sau 

poate fi ghidat, dar nu impus. Copilul până în 3 ani are nevoie de exersare şi nu are abilităţile 

motrice necesare pentru a putea urma un desen după contur şi nici nu se poate încadra centrat 

într-un spaţiu. 

 Stimulaţi copiii să facă curat după terminarea activităţii, ei adoră să facă curat, spuneţi-le că 

aveţi nevoie de ajutorul lor şi că sunteţi încântaţi de modul în care arată locul după ce au şters 

ei masă, au spălat ei pensulele. 

 Colectaţi în colectore toate lucrările mai vechi ale copiilor, iar cele ce determină progrese, 

sau sunt selectate de copil ca unele ”reuşite” personale, ataşaţi-le la portofoliu. La sfârşit de 

an propuneţi părinţilor să ia acasă lucrările din colector şi să le păstreze pentru copii ca o 

amintire din copilărie. 

 

G. Centrul de relaxare 

 Copiii sunt diferiţi, cu temperament diferit, dinamică individuală pe toată perioada zilei. 

Pot fi şi situaţii delicate în viaţa copilului, în care acesta nu se simte bine, este supărat, iritat, îi 

este dor de mama, îl doare burtica sau pur şi simplu doreşte să se odihnească. De asemenea, în 

planificarea zilei, pentru activităţile de tranziţie dintre activităţile de învăţare şi cele de rutină, 

avem nevoie de o perioadă de linişte şi relaxare. Şi atunci când copilul vine ceva mai târziu la 

grupă, iar sala de joaca este plină de copii care se joacă, el nedorind să se includă, poate utiliza 

acest spaţiu ca unul tranzitoriu, până la momentul în care se simte atras de un centru de activitate 

său altul, de un joc său altul, de un copil său un adult. Un spaţiu liniştit, îl ajută pe copil să îşi 

gestioneze excitaţia ca urmare a activităţii de joc derulate până atunci. 
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Materiale necesare în centrul de relaxare: casete muzicale cu muzică instrumentală sau cu 

sunete din natură, casetofon, perne, salteluţe, o canapea mică, fotolii mici, un covor, căsuţe tip 

cort, sau din plastic.  

                      
 

 

 
 

 
 

Sugestii de amenajare şi dotare pentru centrul de relaxare: 

 Poziţionaţi centrul de relaxare, în apropierea centrului pentru dezvoltarea limbajului şi citit 

sau în apropierea intrării în sală.  

 Utilizaţi covorul, saltele şi pernele, fotoliile sau canapeaua pentru copii, astfel încât copiii să 

se poată simţi relaxaţi, mai aproape de atmosfera de acasă. 

 Utilizaţi un fond muzical liniştit cu muzică clasică, instrumentală pentru copii, cu diverse 

sunete ce reprezintă natura. 

 Însoţiţi copilul cu un adult în aceste momente, pentru a-i putea răspunde solicitărilor sau 

pentru a-i facilita/media trecerea către sala de activităţi sau pentru a-l pregăti pentru 

activitatea care urmează. 
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 Amenajaţi diferite corturi pentru copii, tip căsuţă, cu pernuţe pentru ca copiii să se retragă în 

intimitate acolo, dacă doresc. 

  

D.  Centrul pentru întâlnirile de dimineaţă, activităţile în grup mare 

 În planificarea zilei, pentru  întâlnirile de dimineaţă, activităţi în grup mare este nevoie de 

un spaţiu unde copiii au posibilitatea să formeze un cerc, să se vadă, salute, îmbrăţişeze, 

transmită mesaje, povestească. Acesta este un spaţiu luminos, deschis, în care copiii îşi petrec 

activitatea toţi împreună cu participarea unui adult. Tot acest spaţiu poate fu utilizat şi pentru 

lecturarea poveştilor.   

Materiale necesare în centrul de întâlniri şi activităţi în grup mare: un covor, perniţe mici, 

scăunele, şevalet.  

 
  

Sugestii de amenajare şi dotare pentru centrul de întâlniri şi activităţi în grup mare: 

 Poziţionaţi centrul de întâlniri şi activităţi în grup mare într-un loc luminos, deschis, în 

preajma unui perete (de obicei peretele dinspre dormitor, central).  

 Utilizaţi covorul, saltele şi pernele, scăunelele pentru copii, astfel încât copiii să se poată 

simţi relaxaţi, confortabil, mai aproape de atmosfera de acasă. 

 Pe perete acroşaţi o tablă cu magneţi, panourile cu ”Calendarul zilei”, ”Calendarul naturii”, 

”Eu astăzi sunt aici” pentru a oferi şanse egale tuturor copiilor din grupă pentru observare, 

participare.  

 Lângă perete puneţi şi un şevalet. După necesitate puteţi aduce şi o măsuţă mică, dacă aveţi 

nevoie de ea la activitate. 

 Aranjaţi salteluţele, pernele sau scăunelele în semicerc şi copiii aşezaţi-i cu faţa spre 

interiorul cercului. 

 Aveţi grijă să puneţi un scaun  mic şi pentru dvs pentru a fi la un nivel cu câmpul vizual al 

copiilor. Nu staţi în picioare şi nici copiii nu-i ţineţi în picioare, doar decât atunci când 

organizaţi jocuri cu cântări, îmbrăţişări. 

  

E. Panourile de alegere:  

 Panourile au şi ele rolul său educativ. Aici copiii se reunesc în macrogrup, sau individual 

şi comunică, relaţionează, expunând împreună cu educatorul. La vârsta mică sunt recomandate 4 

panouri: ”Dispoziţia mea”, ”Eu astăzi sunt aici”, ”Calendarul zilei”, ”Calendarul naturii”. 
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Materiale necesare pentru panourile de alegeri. 

 Panoul ”Dispoziţia mea”: reprezintă un panou de plastic laminat cu 2 mutrişoare – veselă şi 

tristă, cu buzunăraşe sub ele, un buzunar cu pozele la toţi copiii din grupă, la care cu litere de 

tipar mare, lizibil este scris numele fiecărui copil. 

 Panoul ”Eu astăzi sunt aici”, reprezintă macheta unei case, stup de albine, etc, împărţit în 

mai multe ferestre în care e plasată poza fiecărui copil pe un şiret, nasture, etc, flexibil în 

mânuire. Pe poză şi pe verso cu litere mari de tipar lizibil este scris numele copilului. Ţineţi 

cont de preferinţa copilului cum îl numesc în familie. 

 Panoul ”Calendarul zilei”, reprezentă data, ziua, fete, băieţi prezenţi, cu diverse simboluri, 

cuvinte şi cifre, care va fi completat de educatoare. 

 Panoul ”Calendarul naturii”, va reprezenta un panou din carton laminat cu un cadran cu 4 

anotimpuri şi o săgeată, îndreptată spre anotimpul prezent. Vor fi şi buzunăraşe care vor fi 

completate cu cele observate (păsări, soare, nor cu picături de ploaie, vânt – un copac 

îndoindu-se, fulg de nea, o frunză galbenă). Calendarul va fi completat de educatoare 

împreună cu copiii. 

 

Sugestii de amenajare şi dotare pentru panourile de alegeri: 

 La vârsta dată veţi amenaja panoul ”Dispoziţia mea” cu 2 mutrişoare care vor determina 

starea emoţională „vesel”, ”trist-supărat” al copilului.  Acroşaţi şi o oglindă ca copilul 

privindu-se în ea să-şi determine dispoziţia. Copilul iniţial cu ajutorul adultului va determina 

că e vesel, sau trist, motivul, apoi pe parcursul zilei va reveni la panou pentru a-şi schimba 

”mutrişoara” tristă cu una veselă. Fiţi în preajmă, susţineţi-l, arătaţi-i afecţiune. 

 Alt panou care determină prezenţa/absenţa copilului în grupă ar fi ”Eu astăzi sunt aici”, în 

care copilul îşi pune poza, arătând că este la grădiniţă, împreună cu copiii. Atunci când 

copilul lipseşte căsuţa cu poza este închisă, iar copiii din grupă observă cine lipseşte. 

Propuneţi copiilor să-l telefonaţi pe acel copil care lipseşte, aflaţi motivul absenţei,  asiguraţi-

l că copiii îl aşteaptă cu drag la grădiniţă, şi în dependenţă de motivul absenţei îi transmiteţi 

un mesaj de odihnă, călătorie plăcută sau însănătoşire grabnică. Astfel copiii vor învăţa să 

observe dacă sunt toţi colegii lor, să înveţe numele colegilor, să manifeste interes şi grijă 

pentru prieteni, afecţiune, observă prezenţa/absenţa colegilor, socializează, comunică, 

manifestând emoţii. În timpul reuniunilor de dimineaţă puteţi organiza jocul ”Eu sunt aici” în 

care copiii îşi spun numele, deschid fereastra cu poza personală, iar restul copiilor îl aplaudă.. 

 La panoul ”Calendarul zilei” copiii se vor reuni dimineaţa înainte de activitate, în cadrul 

cărora se vor saluta, îmbrăţişa, vor stabili cu educatoarea ziua, data, numărul de fetiţe şi 

băieţei, învăţând cifrele şi literele într-un mod firesc, neforţat. 

 La panoul ”Calendarul naturii” reveniţi periodic împreună cu toţi copiii pentru a observa 

schimbările esenţiale în natură şi a le expune prin simboluri. Astfel copiii vor învăţa să 

observe schimbările ce se produc, efectele acestora asupra lor: ninge – fulgii se topesc în 

palme; plouă – ne udăm hăinuţele, e noroi; bate vântul sau e ger – îngheaţă mâinile, trebuie 

să punem pe mâini mînuşiţele, iar pe cap căciuliţa; e soare – e cald, trebuie să punem pe cap 

pălărioara. 

Important!  

 Toate materialele care le acroşaţi pe perete să fie la nivelul câmpului vizual al copiilor. 

 Nu încărcaţi pereţii cu multe materiale, imagini pentru a nu obosi ochiul copilului, pentru 

prevenirea disconfortului emoţional.  
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 În cazul când lipiţi o tapetă cu subiect (foto) aveţi grijă să corespundă vârstei, să nu 

suprapuneţi alte obiecte, imagini peste el. Utilizaţi tapeta respectivă în scop educaţional, 

cognitiv (numărare, poziţionare, denumire, recunoaştere, identificare a stării emoţionale, 

etc). 

 Aveţi grijă şi eliminaţi din centre materialele deteriorate, stricate, rupte (păpuşi fără 

mână, cap, cu haine sau părul rupt, maşini fără roţi, remorcă, cărţi, cutii rupte).  

 

 

3.4. O ABORDARE INCLUZIVĂ ÎN COPILĂRIA TIMPURIE. 

 

Creşa, mediu incluziv 

 Cum ar trebui să arate creşa incluzivă către care dorim să ne îndreptăm? Simplu: ca o creşă. 

Ingredientele de bază, însă, ar trebui să o facă să arate că este o instituţie: 

 în care copiii zâmbesc, cântă şi se mişcă; 

 despre care atât personalul, cât şi părinţii şi copiii ştiu că le aparţine şi arată acest lucru 

(panouri, anunţuri, iniţiative...); 

 în care fiecare grupă arată că este o comunitate în miniatură şi fiecare copil ştie că aparţine 

unei astfel de comunităţi (sigla grupei, stabilită, lucrată cu copiii şi afişată); 

 în care părinţii sunt bineveniţi oricând alături de educatoare şi copii; 

 în care părinţii sunt învăţaţi să se joace cu propriii copii, să spună/să citească poveşti copiil 

or, să-i aprecieze, să-i iubească; 

 în care toţi sunt importanţi (adulţi şi copii) şi fiecare are propria valoare; 

 în care problemele fiecăruia rămân la poartă şi unde fiecare păşeşte ca egal al celuilalt; 

 în care jucăriile şi materialele de lucru sunt la îndemâna copiilor; 

 în care culorile, sunetele şi mobilierul emană echilibru, respect, armonie; 

 în care catedra nu este o barieră între copil şi educatoare;  

 în care uşile pot sta deschise şi totuşi fiecare să se simtă în siguranţă şi respectat; 

 în care totul este etichetat, numai copiii nu, iar ordinea, mirosul de curăţenie te fac să te 

simţi ca acasă; 

 în care copilul este încurajat să experimenteze, să pună întrebări, să spună ce simte; 

 în care adulţii nu au timp de altceva decât de binele copiilor care îi păşesc pragul; 

 Începerea creşei este o mare tranziţie pentru cei mai mulţi copii, deoarece este startul 

pentru noi experienţe într-un mediu nou. Este posibil, ca unii copii să devină anxioşi pentru că se 

activează teama de necunoscut: creşă. Aici întâlnesc copii diferiţi faţă de ei: înălţime, greutate, păr, 

piele, îmbrăcăminte, limbă, gen, etnie, dizabilitate, situaţie materială, familie, istorie personală etc.  

 De dorit ca creşa să fie sau să devină un mediu incluziv de învăţare. În primul rând, prin 

„împuternicirea“ resurselor umane (educatoarea, personalul de îngrijire, specialiştii, familia, 

comunitatea, etc.) implicate  în educaţie cu instrumentele şi atitudinile necesare, astfel încât să 

creeze oportunităţi de dezvoltare pentru toţi copiii. Un mediu incluziv va răspunde nevoilor 

individuale, va creşte şansele pentru succes ale tuturor copiilor, va dezvolta respectul şi imaginea 

de sine, va valoriza în mod benefic diferenţele dintre persoane, va încuraja comunicarea deschisă 

despre orice, va reduce sau ameliora în acelaşi timp comportamentele discriminative şi 

stereotipurile. 

Creşa ca mediu incluziv, aderă la principiul centrării pe identitatea unică a fiecărui copil. Toţi 

copiii au dreptul la educaţie.  
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O creşă incluzivă: 

 răspunde nevoilor, drepturile şi responsabilităţilor copiilor şi angajaţilor; 

 este prietenoasă, deschisă, adecvat decorată; 

 presupune înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre copii; 

 este bazată pe democraţie şi solidaritate umană, pe lucrul în echipă; 

 este echitabilă; 

 oferă răspunsuri adecvate situaţiilor educaţionale variate; 

 manifestă flexibilitate şi adaptare la schimbare; 

 învăţă acceptarea şi integrarea tuturor copiilor; 

 respectă aptitudinile, interesele, abilităţile, dizabilităţile, caracteristicile fiecăruia. 

 Obiectivele incluziunii în educaţia antepreşcolară şi preşcolară presupun dezvoltarea şi 

aplicarea unor strategii educaţionale  care să promoveze  conştientizarea şi formarea la copii a unor 

comportamente în direcţia toleranţei şi nondiscriminării, acceptării copiilor cu CES: copii cu 

dizabilităţi, copii supradotaţi, copii de diferite etnii, copii cu boli cronice, copii cu situaţie socio-

economică precară etc. Educaţia incluzivă este corelată cu nevoile speciale ale copiilor cu 

dizabilităţi variate sau cerinţe educative speciale şi obţinerea progreselor specifice. Incluziunea se 

discută în termeni de politici educaţionale, dar în acelaşi timp, este o provocare, pentru dezvoltarea 

copiilor ca „cetăţeni activi“. Dacă nu sunt respectate, exprimate şi încurajate să se dezvolte, 

diferenţele dintre copii într-un grup cauzează probleme (de exemplu: agresivitate, violenţă, 

neglijare etc.). În consecinţă, incluziunea solicită atenţie asupra diferenţelor dintre copii, dar şi 

adaptarea creşei/grădiniţei la aceste diferenţe. În procesul de incluziune se pune accent pe 

necesitatea creşei/grădiniţei de a-şi schimba principiile de acţiune şi modalităţile de abordare în 

funcţie de nevoile copiilor. (M. Andruskiewich, K. Prenton, 2007) 

Valorizarea unui mediu incluziv este utilă pentru toţi copiii, dacă educatorii îmbunătăţesc 

practicile de organizare a activităţilor şi folosesc diversitatea în grupă ca o resursă şi ca o 

oportunitate echitabilă de învăţare.  

 

      Educatorii pot acţiona astfel: 

•   folosesc resurse educaţionale atractive; 

•   pregătesc pachete de învăţare adaptate fiecărui copil; 

•   individualizează învăţarea şi jocul; 

•   respectă stilurile de învăţare; 

•   deleagă responsabilităţi; 

•   utilizează experienţele copiilor; 

•   propun lucrul în echipe; 

• încurajează copiii să-şi exprime opiniile, cu argumente, să fie empatici, să aibă 

flexibilitate. (H. Cameron, 2008). 

 Creşa/grădiniţa incluzivă este benefică pentru toţi actorii responsabili de educaţie, dar în 

special pentru copii. De exemplu, copiii învaţă „socializarea“ prin comunicarea şi interacţiunea cu 

ceilalţi colegi de grupă. Copiii leagă prietenii prin aceste contacte, află despre interesele şi 

preferinţele pentru anumite activităţi (de exemplu, unii copii desenează, pictează, alţii încep să 

cânte la un instrument, alţii sunt „povestitori“, altora le place să creeze colaje, să vizioneze desene 

animate, să inventeze poezii, iar alţii sunt „campioni“ la practicarea unui sport sau le place să 

observe natura etc.), se cunosc, iar bunele relaţii, starea de bine dintre ei reprezintă o condiţie 

facilitatoare pentru învăţare şi dezvoltare. 
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 Ce poate face echipa managerială? 

 Pregătirea profesională şi deschiderea echipei manageriale a creşei/grădiniţei sunt aspecte 

extrem de importante în dezvoltarea unui mediu incluziv, astfel încât să-i motiveze şi să-i inspire 

pe angajaţi s-o urmeze. 

Promovarea imaginii grădiniţei  se va realiza printr-un marketing educaţional care să cuprindă 

respectarea principiilor educaţiei incluzive; 

 realizarea unor activităţi de informare despre integrarea  şi progresul copiilor cu CES, 

despre politicile educaţionale, despre resursele educaţionale folosite;  

 participarea la „activităţi deschise“, de exemplu, Zilele Educaţiei Incluzive „Împreună, ne 

jucăm şi învăţăm!“ prin organizarea unor activităţi de tip: carnaval, expoziţii cu diverse 

obiecte confecţionate de părinţi, strângere de fonduri, serbări, concursuri etc.; 

 asigurarea unor spaţii de învăţare confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice 

şi de educaţie ale fiecărui copil, atât în grădiniţă, cât şi în curtea acesteia (resurse umane, 

resurse logistice, locuri de joacă, resurse educaţionale); 

 dezvoltarea unei culturi organizaţionale incluzive şi prin utilizarea mesajelor de 

întâmpinare afişate (postere, afişe), afişarea viziunii şi misiunii grădiniţei, acceptarea 

tradiţiilor, obiceiurilor copiilor şi angajaţilor; 

 tratarea echitabilă a tuturor copiilor şi părinţilor indiferent de etnie, nivel socio-economic, 

tip de dizabilitate etc., de către toţi angajaţii instituţiei, pentru optimizarea atitudinii 

incluzive a părinţilor, pentru crearea unei atmosfere în care nimeni nu este subestimat, prin 

celebrarea succeselor împreună; 

 încurajarea participării angajaţilor la cursuri de formare şi dezvoltare profesională pe tema 

educaţiei incluzive, prioritate a politicilor educaţionale europene pentru o dezvoltare 

globală şi armonioasă a copilului; 

 

 Ce pot face părinţii într-un mediu incluziv? 

 Părinţii pot să se implice în viaţa creşei/grădiniţei, să aibă încredere în politicile promovate 

de creşă/grădiniţă, să încurajeze talentele şi succesele copiilor lor, să nu se descurajeze dacă au 

copii cu CES, să accepte diversitatea, să accepte propriul copil ca pe o fiinţă distinctă, unică, 

specială, să-i accepte pe ceilalţi, să apeleze la servicii de suport oferite de grădiniţă şi de 

comunitate (psihologi, asistenţi sociali mediatori, etc.), să propună creşei/grădiniţei să dezvolte 

programe educaţionale, în funcţie de nevoile identificate, să-şi asume responsabilităţi şi să practice 

voluntariatul în grădiniţă, să acorde feed-back pozitiv, să fie buni ascultători, să aibă iniţiativă şi să 

participe la activităţile  propuse de grădiniţă (de tipul „O familie pe săptămână“, „Ziua taţilor“, 

„Club pentru părinţi“, „Părinţii, agenţii diversităţii“, „Bunicii sunt cu noi“, petrecerea zilelor de 

naştere etc.). 

 

 Ce pot face psihologul şi/sau cadrele didactice de sprijin? 

 Psihologul, cadrele didactice de sprijin pot să iniţieze campanii de informare în rândul, 

părinţilor şi educatorilor, personalului de îngrijire, să organizeze cursuri de formare pe domeniul 

incluziunii copiilor cu CES, să respecte diferenţele individuale şi de dezvoltare, opţiunile şi 

valorile personale, să contribuie cu resurse educaţionale la amenajarea grădiniţei, să prevină şi să 

identifice situaţiile de criză, să evalueze şi să monitorizeze progresele copiilor, să iniţieze 

evenimente educaţionale („Ziua fără discriminare“, „Ora tăcerii“ etc.). 
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 Ce poate face comunitatea? 

 Comunitatea poate să asigure suport logistic şi financiar grădiniţei (de exemplu, buget 

pentru asistentul personal care asistă copiii cu CES), să vină la întâlniri cu copiii din grădiniţă, cu 

educatorii şi părinţii, să motiveze comunitatea oamenilor de afaceri pentru susţinerea, prin 

campanii de strângere de fonduri, a copiilor cu CES şi  familiile acestora, mai ales cele aflate în 

situaţie de risc (familii monoparentale, familii cu nivel socio-economic scăzut), să iniţieze 

parteneriate în dezvoltarea unor proiecte educaţionale (copiii autişti, copiii cu ADHD, copiii 

supradotaţi etc.), să ofere modalităţi atractive de petrecere a timpului liber (spaţii destinate 

relaxării, jocului, sportului, centre de resurse etc.). 

 Referitor la tipurile de dizabilităţi  şi adaptările necesare, planificare şi evaluare a copiilor 

cu CES  veţi găsi descris în  ghidul cadrelor didactice ”Incluziunea socio-educaţională a copiilor 

cu dizabilităţi în instituţia preşcolară ”Chişinău, 2012 şi 2014 (autori: Maria Vrânceanu, Viorica 

Pelivan). 

 

Instrument de evaluare pentru copilăria timpurie 

Părinţii şi alte persoane care fac parte din viaţa de zi cu zi a copilului şi se ocupă de educaţia şi 

îngrijirea acestuia pot realiza această evaluare. Vă daţi seama că un copil poate avea o problemă 

de un anumit tip (vezi categoriile din tabelul următor) când acesta demonstrează unele dintre 

comportamentele sau manifestările listate în cele ce urmează. 

Tipuri de manifestări în cadrul diverselor deficienţe. 

 

Deficienţe 

auditive 

Deficienţe 

vizuale 

Deficienţe de 

vorbire 

Deficienţe de 

înţelegere 

Probleme cu 

jocul 

Deficienţe 

neurologice 

Nu se 

întoarce în 

direcţia unei 

surse noi de 

sunet sau a 

unei voci. 

Este deseori 

incapabil să 

găsească 

obiecte mici, 

dacă sunt 

scăpate din 

mână. 

La vârsta de 18 

luni nu spune 

”mama”, sau 

alt cuvânt care 

să-l 

înlocuiască pe 

acesta. 

Nu 

reacţionează 

la propriul 

nume la 

vârsta de 1 

an. 

Nu se joacă 

cu plăcere în 

jocuri simple 

cum sunt cele 

de fluturare a 

mâinii la 

despărţire, la 

vârsta de 1 

an. 

Nu este 

capabil să 

stea în şezut 

la vârsta de 

10 luni. 

Are frecvente 

infecţii 

auditive 

(dureri de 

ureche). 

Are ochi roşii 

sau afecţiuni 

ale ochilor, 

pete pe ochi, 

privire 

înceţoşată, sau 

mâncărimi 

frecvente şi 

spune că-l dor 

ochii. 

Nu poate numi 

obiecte 

familiale sau 

persoane la 

vârsta de 2 ani. 

Nu poate 

identifica 

părţi ale 

corpului la 

vârsta de 3 

ani. 

Nu se joacă 

cu obiecte ( 

ex. cu o 

lingură sau 

cu o cană) la 

vârsta de 2 

ani. 

Nu poate 

merge fără 

ajutor la 

vârsta de 2 

ani. 

Nu răspunde 

atunci când e 

Se loveşte 

deseori de 

Nu poate 

repeta cântece 

Nu poate 

răspunde la 

Nu se joacă 

cu plăcere 

Nu poate sta 

într-un 
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strigat, dacă 

te vede. 

obiecte, când 

se mişcă prin 

spaţiu. 

simple, sau 

rime la vârsta 

de 3 ani. 

întrebări la 

vârsta de 4 

ani.  

jocuri cu alţi 

copii, la 

vârsta de 4 

ani 

picior pentru 

timp scurt  la 

vârsta de 4 

ani. 

Priveşte cu 

atenţie 

buzele, atunci 

când i se 

vorbeşte 

Ţine capul 

într-o poziţie 

ciudată, atunci 

când încearcă 

să observe 

ceva. 

Nu vorbeşte în 

propoziţii 

simple la 

vârsta de 4 ani. 

Nu poate 

urmări 

poveşti 

simple la 

vârsta de 3 

ani. 

Nu se joacă 

precum cei 

de aceeaşi 

vârstă. 

 

Vorbeşte cu o 

voce foarte 

şoptită sau 

foarte tare. 

Uneori sau 

întotdeauna 

încrucişează 

privirea (după 

vârsta de 6 

luni). 

Nu este înţeles 

de persoană 

din afara 

familiei la 

vârsta de 5 ani. 

Pare să aibă 

dificultăţi în 

înţelegerea 

lucrurilor 

care i se 

spun, în 

comparaţie 

cu alţi copii 

de aceeaşi 

vârstă. 

  

Nu vorbeşte 

sau vorbeşte 

ciudat. 

     

 

Sursa: Early Childhood Care and Education A Trainer’s Manual, University of South 

Pacific,1995 (pp. 13 - 15). 

Odată fiind observate aceste comportamente, solicitaţi părinţilor să se adreseze la Serviciul 

raional/municipal de asistenţă psihopedagogică pentru o evaluare complexă a copilului şi 

stabilirea paşilor ulteriori în educaţia şi dezvoltarea copilului. 
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4. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE A COPILULUI  MIC 
 

 

 
  

Dezvoltarea, presupune un proces complex de trecere de la inferior la superior, de la 

simplu la complex, realizată printr-o succesiune de etape, de stadii, fiecare etapă reprezentând o 

unitate funcţională integră. Dezvoltarea fiinţei umane este un proces continuu, care începe în 

perioada prenatală şi se dezvoltă în dinamică de-a lungul întregii vieţi. Dezvoltarea fizică şi 

psihologică a copilului este puternic determinată de experienţele primilor ani de viaţă. Primii 3 

ani de viaţă sunt definitorii pentru dezvoltarea omului, aceasta fiind perioada în care omul se 

dezvoltă mai mult decât în tot restul vieţii. Copilul este capabil să înveţe de la naştere, în aceşti 

primi ani organizându-se structurile psihologice în proporţie de 60% (Bloom, 1994). Dezvoltarea 

şi creşterea copilului are loc într-un ritm rapid, schimbările survenind de la o zi la alta. 

Dezvoltarea şi învăţarea copilului reprezintă un proces continuu care se bazează pe experienţele 

şi cunoştinţele anterioare ale copilului. Dezvoltarea fizică, senzorială, emoţională şi de limbaj 

evoluează integrat, astfel, încât fiecare domeniu contribuie la dezvoltarea tuturor celorlalte. Orice 

interacţiune a copilului cu mediul şi cu adultul este o activitate de învăţare. Toţi copii parcurg 

aceleaşi stadii de dezvoltare, dar ritmul de dezvoltare al acestora diferă de la un copil la altul. 

Siguranţa şi confortul emoţional sunt acele repere pe care se organizează achiziţiile copilului 

indiferent de domeniul de dezvoltare. Stabilitatea emoţională şi socială, consecvenţa relaţiilor 

sunt elementele care determină echilibrul emoţional al copilului care dau coerenţa funcţionării 

neuropsihologice a creierului. Trecând de la o etapă de dezvoltare la alta, copilul evoluează 

cantitativ, dar şi calitativ, acestea condiţionându-se reciproc. Dezvoltarea are caracter ascendent, 

asemănător unei spirale, cu stagnări şi reveniri aparente, fiind un proces integral. Toate 

dimensiunile dezvoltării (fizică, emoţională, cognitivă, socială, comunicativă şi de limbaj) sunt 

interdependente, se află într-o strânsă determinare şi relaţionare, se influenţează reciproc şi se 

dezvoltă simultan. 

 În evoluţia creşterii şi dezvoltării, copiii cunosc lumea prin simţurile şi corpul lor. Copiii 

au nevoie de explorări repetate ale mediului ambiant, de timp pentru înţelegerea informaţiilor. 

Atunci când ne referim la dezvoltarea copilului, trebuie să reţinem un aspect foarte important: 

etapele de dezvoltare sunt atribuite copilului în general, iar dezvoltarea este un proces individual 

şi ţine de unicitatea  fiecărui copilul. În centrul organizării procesului de predare – învăţare este 

copilul care solicită abordare integrată a potenţialului său prin găsirea acelor intervenţii didactice 

care să-i permită stimularea performanţei personale. Crearea unui mediu educaţional adecvat, în 
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vederea stimulării continue a învăţării spontane a copilului, relaţionarea permanentă cu un adult 

pregătit să răspundă nevoilor de dezvoltare ale copilului şi accesul nemijlocit al copilului la 

activităţi integrate, punând accent deosebit pe joc ca metoda de baza a acestui proces definesc 

educaţia timpurie abordată integrat. 

 

 

4.1. JOCUL ÎN EDUCAŢIA TIMPURIE 

  

Cuvântul ”joc” îşi trage rădăcinile încă din cele mai străvechi timpuri, care presupuneau 

diverse scene amuzante din viaţă, sau manifestări sportive, militare sau religioase.  

 Jocul are o putere imensă în viaţa copiilor. Succesele şi insuccesele copilului din viitoarea 

activitate educaţională a acestuia, dar şi activitatea socială şi  de muncă a viitorului adult sunt 

marcate de interdependenţa  strânsă între evenimentele de la începutul învăţăturii copilului. Jocul 

reprezintă un ansamblu de acţiuni şi de operaţiuni care urmăresc obiective de pregătire 

intelectuală, tehnică, morală, fizică a corpului. 

Copiii de la naştere învaţă şi descoperă, află şi cercetează. Prin joc copilul, caută şi descoperă noi 

idei, prin implicare personala, control şi dirijare. Jocul este un mod natural care determină 

copilul să lucreze în grup. 

Învăţarea copiilor are loc prin joc, prin imitare. Aceştia îşi petrec majoritatea timpului liber  

jucându-se. Jocul reprezintă pentru copii o modalitate de a-şi exprima propriile capacităţi. Prin 

joc, copilul află despre lumea în care trăieşte intrând în contact cu semenii, adulţii, cu obiectele 

din mediul înconjurător, învăţând să se orienteze în timp şi în spaţiu. Putem spune ca jocul este 

"munca copilului". 

 O perioada mai lunga de joc pregăteşte copilul pentru intrarea cu succes intr-o lume din 

ce în ce mai complexa de cuvinte şi simboluri. Noi, cadrele didactice, alţi îngrijitori ai copilului 

trebuie să îmbogăţim cunoştinţele copilului cu materiale pe care el le poate folosi, jucându-se. E 

oportun să folosim toate ocaziile pentru a dirija atenţia copilului spre obiectele şi evenimentele 

naturale petrecute în mediul său, care pot stimula şi satisface curiozitatea sa, timp în care se 

dezvoltă încrederea şi entuziasmul. Copilul mic învaţă spontan şi natural, deoarece îi place să 

afle, să cunoască. Curiozitatea şi gândirea care-l stimulează în joc sunt parte integrantă din 

plăcerea sa de a învăţa. Copilul învaţă prin descoperirea şi cunoaşterea lumii proprii. Încercând 

să vadă cât de înalt poate să construiască un turn din cuburi, câte obiecte poate să pună în scară 

înainte ca aceasta să se dezechilibreze sau ce poate modela din plastilină, el testează şi materialul 

de joc, dar şi pe sine. Pe cât îi devine mai cunoscut, familial mediul în care se dezvoltă, tot mai 

mult încearcă şi alte modalităţi de cunoaştere/explorare a acestuia, folosind imaginaţia pentru a 

umple golurile dintr-un obiect, folosind obiecte simple, naturale (pietre, beţe, apă) învăţ 

nd, astfel, să facă diferenţe bazate pe experienţele sale. Face comparaţii, observă noi proprietăţi 

şi învaţă să le explice sie şi altora. Analizează noile sale experienţe şi se bucură, împărtăşind şi 

altora şi discutând rezultatele sale. 

Prin joc copilul se familiarizează cu noţiunile de greutate, măsurare, sunete, obiecte vii. 

Astfel, copilul dobândeşte o gândire mai profundă, idei şi concepte abstracte de care va avea 

nevoie mai târziu în matematică, istorie si alte obiecte de studiu. 

 Cunoaşterea copilului cu mediul începe cu mâinile, jocul cu obiectele, astfel, observând 

diferenţe între obiecte (mărime, grosime, formă, culoare, miros, gust)  şi implicându-le în 

procese de clasificare, generalizare, de formare a noţiunilor şi de rezolvare de probleme. 
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Îngrijind plante din grădină, păsări, animale din ocol, copilul învaţă noţiuni importante 

referitoare la plante, animale. Jocurile de construcţii, în care copilul lucrează pentru realizarea 

unui produs final, devin din ce în ce mai elaborate pe măsură ce copilul creşte. Jocul îl ajută să-şi 

dezvolte acuitatea observativ-motrică, să-şi coordoneze mişcările. 

 În joc, copilul capătă încredere în sine pentru integrarea în societate, se dezvolta şi învaţă 

amuzându-se. Pentru el nu există diferenţe între a se juca şi a învăţa. Copilul percepe şi reflectă 

despre lume diferit de adult. Modul de gândire al copilul mic este diferit de al adultului. Cu cât 

copilul creşte, cu atât şi structurile mentale progresează  spre ale persoanei adulte. Piaget, 

investigând legătura dintre evoluţia jocului şi dezvoltarea gândirii la copil, a afirmat faptul că 

dezvoltarea copilului în mare parte se realizează prin joc.  

Piaget, a analizat relaţia dintre joc şi dezvoltarea gândirii şi a descris trei stadii ale activităţii de 

joc şi anume: 

 deprinderea de joc (0-2 ani) - care corespunde stadiului senzorio-motor al dezvoltării, în 

care se exersează mişcările şi se explorează mediul înconjurător prin observaţie şi 

atingere. Activitatea de joc a copilului include multiple mişcări repetitive care asigură 

formarea deprinderilor.  

 Jocul simbolic corespunde stadiului preoperaţional (2-7 ani) şi implică imaginaţie, 

presupunând utilizarea unor obiecte pentru a simboliza altele în cursul jocului. 

  Jocul cu reguli este specific stadiului operaţional (după 7 ani) şi presupune utilizarea 

regulilor prestabilite. 

 Brunner şi Sylva (1980), consideră jocul ca fiind modalitatea de formare a deprinderilor 

fizice, dar şi a cogniţiei. Jocul presupune experimentarea unor acţiuni restrânse care mai târziu se 

integrează la nivelul unei deprinderi. Ca activitate care contribuie la dezvoltarea cognitivă, 

activitatea ludică sau jocul elaborat provoacă şi stimulează copilul să desfăşoare activităţi tot mai 

complexe, ceea ce înseamnă, implicit, şi dezvoltarea unui set complex de abilităţi. Jocul elaborat 

prezintă două caracteristici importante: are un scop precis şi o anumită semnificaţie pentru a fi 

achiziţionat şi, pe de altă parte, reprezintă o  modalitate de control, de evaluare a propriului 

progres fără a face apel la altcineva. 

 Freud, consideră jocul un mecanism de apărare şi o modalitate de control a 

comportamentului. Copiii prin joc îşi explorează şi controlează propriile sentimente şi îşi 

exteriorizează teama şi anxietatea într-o situaţie sigură. 

 Parten (1932) consideră că în stilul de joc al copilului se poate evidenţia procesul de 

socializare. Au fost stabilite câteva tipuri de joc ca dezvoltare socială a copilului şi anume: 

 jocul copilului sugar -  acesta se manifestă prin zâmbet, privire, gângurit ca răspuns la 

atenţia şi îngrijirea acordată de adult. Prin acest tip de joc identificăm modalităţile de 

relaţionare între părinte şi copil;  

  jocul solitar - începe de la un an şi este o formă de joc singur a copilului sau cu 

adultul/adulţii ce-l înconjoară; 

 jocul paralel (alături de ceilalţi semeni) - începe la 1 an şi 6 luni şi durează până la 2 ani. 

Copiii se joacă singuri chiar dacă sunt împreună, alături cu alţi copii şi conştienţi de 

prezenţa acestora. Copilul doar poate comunica altui copil de alături: Maşina are roţi 

mari; Păpuşa are pantofi;  

 jocul asociativ (2 -3 ani) - în acest tip de joc copiii se reunesc cu alţi copii pentru a face o 

activitate, dar nu lucrează împreună şi nici nu colaborează;  
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 jocul cooperant (împreună cu ceilalţi) - unde copiii se reunesc pentru a vorbi, pentru a se 

juca, a realiza acţiuni împreună, având acelaşi scop, intenţie. Acest tip de joc apare după 

vârsta de 3 ani. Pentru adulţi este foarte important să cunoască abilităţile, calităţile şi 

competenţele copilului, acestea manifestându-se în funcţie de vârsta copilului, dar şi de 

stadiul său de dezvoltare.  

 Este foarte important ca atât educatorii, dar şi alţi adulţi/îngrijitori cu care interacţionează 

copilul să cunoască ce poate face un copil la o anumită vârstă, respectându-i individualitatea, 

pentru a-i solicita implicarea în măsura potenţialului lui. Stima de sine şi imaginea despre sine a 

copilului se construieşte în conformitate cu modul de reacţii pe care cei din jur le au în raport cu 

el ca persoana, cu ceea ce face el. Astfel, nu-i putem cere copilului să împartă o jucărie cu 

altcineva, când acesta nu este pregătit să împartă.  

 În cadrul jocului copilul preia prin imitaţie o serie de comportamente ale adulţilor. Cu 

timpul se realizează trecerea de la comportamente imitate la comportamente achiziţionate prin 

încercare şi eroare continuându-se cu activităţi care au o notă personală şi din ce în ce mai 

complexe. Jocurile se structurează de la concret la simbolic, în cele simbolice obiectele reale 

devin ceea ce copilul doreşte să fie în momentul respectiv. Această trecere este influenţată de 

adulţii care îl susţin în diversificarea activităţii şi acceptă jocul pe care copilul îl propune. 

Activitatea de joc a copiilor are un impact puternic asupra dezvoltării în multiple domenii inter-

relaţionate. Jocul este un proces interdisciplinar.  

 În teoria inteligenţelor multiple, Howard Gardner identifica 7 tipuri distincte de 

inteligenţă care caracterizează dezvoltarea fiinţei umane. Aceste inteligenţe sunt: lingvistică, 

muzicală, logică şi matematică, spaţială, corporal-kinestezică, personală şi socială (Gardner, 

1983). Pe baza teoriei larg acceptate a inteligenţelor multiple, jocul este privit ca o experienţă 

care încurajează cele 7 tipuri de inteligenţă identificate: 

 copiii învaţă elemente de vocabular nou numind obiectele în timpul jocului, utilizând 

structuri gramaticale, dezvoltându-şi abilitatea de a susţine o conversaţie; îşi exprimă 

nevoi, negociază, împărtăşesc idei; iar adulţii sau alţi copii servesc drept model pe 

care copiii mici îl imită; 

 copiii învaţă muzica prin intermediul cântecelor, jocurilor cu acompaniament, jocului 

cu instrumente muzicale; 

 copiii învaţă deprinderi matematice pe măsură ce se joacă cu cuburi de construit, 

învaţă să numere, să compare, obiecte din jur,  fac predicţii în timp ce construiesc; 

 abilităţile spaţiale sunt achiziţionate prin intermediul activităţilor de arte, al jocurilor 

de corespondenţă vizuală şi pe baza realizării de semne vizuale; 

 abilităţile de tip corporal-kinestezic se realizează prin intermediul căţărării, alergării, 

prinderii mingii, implicării în jocuri sportive variate; 

 inteligenţa personală se dezvoltă în jocuri tematice, pe măsură ce copiii încep să 

conştientizeze propriile sentimente, gânduri, ce le place şi ce nu le face plăcere; 

 abilităţile sociale sunt achiziţionate de copii pe măsură ce se joacă şi încearcă roluri 

sociale, învaţă să vadă lumea din perspectiva altor persoane, folosesc limbajul pentru 

negociere şi rezolvare de probleme; învaţă să colaboreze cu alţi copii. 

 Un aspect semnificativ al cunoaşterii la copiii mici este dezvoltarea jocului simbolic în 

timp ce îşi construiesc reprezentări sofisticate asupra lumii. Pentru achiziţia reprezentărilor 

simbolice copiii au nevoie de numeroase oportunităţi de joc. Reprezentările simbolice reprezintă 

precursorul cititului, atâta timp cât literele simbolizează sunete. Relaţia dintre joc şi învăţarea 
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literelor poate fi ori iniţiată de copii în jocuri spontane, ori iniţiată de adulţi (de exemplu, atunci 

când ajută copiii să scrie poveştile create în cadrul jocului). 

 Sentimentul de încredere şi acceptare permite copilului să îşi exprime emoţiile, să-şi 

asume riscuri, să accepte dezamăgirile şi să experimenteze. Comportamentele de joc ale copiilor 

reprezintă fundamentul creativităţii la vârsta adultă. Jocul, în special jocul simbolic, deschide 

posibilităţi noi, sintetizează idei novatoare, încurajează gândirea divergentă şi crearea de 

semnificaţii. La copii, jocul pune bazele sănătăţii mentale şi a rezistenţei, întăreşte buna părere 

despre sine şi capacitatea de rezolvare de probleme. 

 

 Implicaţiile jocului în dezvoltarea copilului 

 Jocul este un instrument privilegiat de dezvoltare pentru copil şi este răspunzător în mod 

direct de următoarele tipuri de dezvoltare: 

1. Dezvoltarea senzorială 

Copilul începe să vadă lumea prin intermediul simţurilor şi percepţiilor. Dezvoltarea 

capacităţilor senzoriale, precum şi percepţiile se realizează prin jocuri senzorio-motorii: apucarea 

obiectelor, atingere, jocuri pe bază de culori şi texturi diferite, ascultare, miros, văz. Jucăriile 

mobile, „covoraşele senzoriale” cuprinzând sectoare de activităţi sau jocuri de dezvoltare 

favorizează dezvoltarea senzorială prin încurajarea descoperirii senzaţiilor. 

2. Dezvoltarea psihomotorie 

Se referă atât la abilităţile motorii de bază (coordonarea şi controlul general al mişcărilor 

corpului, echilibru), precum şi la cele de fineţe (presiune, dexteritate manuală, coordonare ochi-

mână). Contribuie la explorarea şi descoperirea corpului, a celorlalţi şi a obiectelor care-i 

înconjoară. Se organizează de obicei activităţi de coordonare a mişcărilor cu ajutorul unor 

jucării, activităţi de căţărare, mers în ritmuri diferite, rostogoliri etc. 

3. Dezvoltare cognitivă 

Cunoaşterea cauzei şi efectului, organizarea spaţiu-timp, debutul conceptelor premergătoare 

matematicii, exprimare şi comunicare, atenţie, memorare, imaginaţie, creativitate. Jocul ajută 

direct la dezvoltarea cognitivă a copilului, oferind un echilibru emoţional care este esenţial 

pentru învăţare şi fundamental unei educaţii de calitate, armonioasă şi cuprinzătoare. 

Jocul permite, de asemenea, structurarea limbajului şi a gândirii, stimulează observaţia, atenţia  

şi simbolurile. 

Pentru dezvoltarea abilităţilor cognitive ale copilului se folosesc mesele cu jocuri, puzzle, jucării 

care stimulează gândirea, atenţia sau dezvoltarea vorbirii. 

4. Dezvoltarea afectivă 

Jocul este o activitate care, pe lângă plăcere, aduce bucurie şi satisfacţie, permite copilului să se 

exprime şi să se elibereze de tensiune, asigurând un echilibru sănătos emoţional. 

Costumele şi reprezentările în miniatură ale elementelor lumii reale (maşini, magazine, bucătarii) 

le permit copiilor să reprezinte şi să-şi imagineze diverse situaţii din lumea adulţilor, 

experimentând diverse roluri şi care constituie un sprijin în construirea propriei identităţi. 

Marionetele, păpuşile sau jucăriile reprezentând eroi de acţiune promovează exprimarea şi 

manifestarea sentimentelor, a dorinţelor, a temerilor şi a emoţiilor. De cealaltă parte, copiilor le 

place să se supună unor teste, provocările pe care le reprezintă jocurile, precum puzzle-uri sau 

table de jocuri, favorizează testarea succesului personal şi social şi stau la baza respectului de 

sine. 

 

 



  
      78 

 
  

5. Dezvoltarea socială 

Există jocuri de grup sau de rol, care favorizează interpretarea normelor sociale, supunând 

interesul propriu celui general. Jocul reprezintă calea de învăţare a regulilor sociale şi conduce 

progresiv către constituirea unei conştiinţe sociale. Facilitează procesul de socializare, puterea de 

adaptare, dezvoltarea copilului, încurajând spontaneitatea, imaginaţia, creativitatea şi observaţia. 

 

Caracteristici ale jocului în diverse etape  

Jocul copiilor de la naştere la 3 ani 

 

 Până la vârsta de 3 ani, copiii se află în stadiul senzorio-motor al dezvoltării şi explorează 

lumea prin cele 5 simţuri. Ei trăiesc „momentul”. Copiii traversează această perioadă de la 

reflexe simple, de tipul suptului degetului, la reflexe coordonate şi organizate, precum atingerea 

şi mişcarea unei jucării muzicale agăţate deasupra pătuţului. Jocul copiilor de această vârstă este 

unul fizic, de explorare şi senzorial.  

Activităţile senzoriale şi motorii în această etapă se rezumă la următoarele: 

 Activitatea bucală 

 În această etapă, gura este principala cale prin care copilul explorează şi cunoaşte lumea.  

Pentru stabilirea gustului daţi-i copilului diferite produse cu gust diferit (acru, dulce, etc) şi de 

temperatură diferită (călduţ, la temperatura camerei, rece).  

 Simţul tactil 

 Simţul tactil al copiilor este foarte dezvoltat. Acesta joacă un rol foarte important în 

relaţiile sociale şi, mai ales, în relaţia cu părinţii săi. Copiii sunt foarte recunoscători atunci când 

sunt luaţi în braţe şi mângâiaţi. Cea mai bună metodă de stimulare a simţului tactil este prin 

masaj corporal. De asemenea, putem stimula simţul tactil cu ajutorul jucăriilor (jucării de plus, 

animalele îmbrăcate, păpuşi...) care au texturi diferite şi plăcute pentru copil. Reflexul de a gândi 

al noului născut evoluează rapid spre exerciţii care dau naştere la primele jocuri de a da şi de a 

lua: copilul ia obiectul şi apoi îl dă înapoi. Obiectele pot fi netede, cu asperităţi (pluş, pană, 

glaspapir, piatră, lemn, etc), unele care permit senzaţii termice (rece, cald)  sau senzaţii legate de 

greutate mare sau mică (pană, piatră) etc. 

 Simţul vizual 

 Copiii au capacitatea de a vedea încă de la naştere, dar le lipseşte precizia şi capacitatea 

de a percepe forme. Copilul este atras de forma, culoarea, mărimea şi aspectul general al 

ansamblului de jocuri senzoriale şi îşi dezvoltă progresiv capacităţile de a diferenţia aceste detalii 

şi caracteristici ale obiectelor. Îl putem ajuta amplasând obiecte în câmpul său vizual (precum 

corpuri în leagănele în mişcare sau locuri de joacă) mişcându-le lent, deoarece în cazul în care se 

mişcă rapid vizualizarea şi observarea vor fi dificile pentru copii. 

 Simţul auditiv 

 Copilul are nevoie să interacţioneze cu jucării sonore şi muzicale, dar acestea nu trebuie 

să fie stridente. Puţin câte puţin simţul auditiv începe să repereze cuvinte, sunete şi primele 

expresii, fiind esenţial sprijinul adulţilor în aceste jocuri, astfel încât copilul să aibă acces la 

comunicarea verbală. 

 Mişcări 

 Pe parcursul jocului, copilul îşi foloseşte membrele sau alte părţi ale propriului său corp, 

pentru a se ţine, a da, a face zgomot, pentru a reacţiona la stimuli. În plus, are nevoie să simtă 

mişcările întregului corp, ca un tot unitar, pentru care sunt necesare balansoare şi leagăne. 
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 Deplasări 

 Pentru a se deplasa în spaţiu copilul are nevoie de maşini sau triciclete manevrate de 

adulţi, dar este preocupat de asemenea să arunce sau să împingă jucării. 

 Experienţe existenţiale 

 În această primă etapă, copilul are nevoie să simtă că interacţionează cu adulţii, că aceştia 

îi răspund şi îl acompaniază pe timpul jocului, dar şi că el poate influenţa evenimente externe. 

Are nevoie să se joace, să se joace de-a v-aţi ascunselea, să se joace cu cuburi sau cu căsuţe de 

joc, cutii poştale, containere care se pot umple şi deşerta. 

 Experienţe cu elementele mediului natural 

Pământ, nisip, apă, frunze, castane, jucării de baie şi pentru plajă. Toate materialele sunt 

importante  pentru  copil,  pentru  că  ele  îl  ajută la rafinarea capacităţilor senzorio-motorii şi la 

experimentarea proprietăţilor obiectelor din lumea înconjurătoare. Copilul mic răspunde cu 

plăcere la muzică şi, deseori, cântă şi dansează pentru sine. Ei exersează abilităţile de creştere şi 

au nevoie de obiecte interesante, sigure şi de suprafeţe curate pentru joc.  

  

Toate activităţile de joc trebuie să aibă loc în prezenţa unor adulţi calmi şi responsabili. 

 

În prima jumătate de an (până la 6 luni), forma cea mai frecventă de joc este jocul-

exerciţiu, în care copilul îşi cunoaşte propriul corp,  jucându-se cu propriile mâini, dând din 

picioare. Pe măsură ce creşte, copilul îşi dezvoltă abilităţile motrice şi îşi extinde aria de acţiune. 

Copilul este interesat de obiecte pentru manipularea cu ele. 

Interacţiunea adult-copil la această vârstă este una simplă, doar de crearea condiţiilor de joc 

pentru copil. Copilul la această etapă se află la debutul imitaţiei, de aceea, are nevoie de modele 

pe care să le poată imita, sursa principală de imitaţie fiind adultul. 

 Între 7 -12 luni,  copilul explorează complex obiectele. În afara propriului corp, copilul  

doreşte să cunoască şi corpul celor cu care interacţionează. Descoperă cu plăcere faţa adultului, 

băgând mâna în ochi, gură, nas. Imită sunetele şi gesturile pe care adulţii le fac. Copilul în 

permanenţă are nevoie de prezenţa adultului în preajma sa, care îi este partener de joc: copilul îi 

zâmbeşte, îşi ascunde faţa într-un joc de-a “cucu-bau!”, aruncă jucăriile de nenumărate ori din 

pătuţ repetând şi reproducând aceleaşi gesturi, mişcări. Solicită prin mişcări şi sunete să i se dea 

jucăria/obiectul dorit, apelează la degetul adultului să apese pe butonul prea dur a unei jucării. 

 Pentru vârsta respectivă sunt recomandate jucăriile care produc diverse sunete, cele tip 

“surpriză”, cutiuţe care au un buton de plastic moale şi pe care dacă le apeşi, deschid capacul 

cutiei din care ies diverse figurine, însoţite de diverse sunete. Sunetul şi surpriza îl stimulează pe 

copil să caute, să descopere şi să înceapă să integreze ideea obiectului care există şi dacă nu îl 

vede. 

La această vârstă copilul apelează la alt copil mai mare doar atunci când acesta este fratele sau 

sora sa mai mare, adică o persoană care este permanentă în viaţa sa. Apelează la fratele sau sora 

sa în măsura în care acesta îi răspunde ca un adult, dar nu pentru a se juca împreună.  

 De la 12 la 18 luni încep jocurile de limbaj şi continuă cele de imitaţie. Copilul iniţiază 

jocuri în relaţia cu adultul şi participă/răspunde interacţiunilor în relaţia dată. Copilul spre 2 ani 

manifestă interes pe un termen scurt în relaţia cu alţi copii, astfel începe separarea de adulţi. El 

poate privi îndelung la jocul altor copii de aceeaşi vârstă sau mai mari şi uneori va răspunde 

dialogului iniţiat de alt copil (Uite maşina. Are roţi. Uite păpuşa mea. Are rochiţă. Cântă).  
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Apare curiozitatea pentru jucăriile altui copil şi va încerca să le ia, uneori cu forţa, cu plânsete 

dacă nu le capătă.  

 Jocul copilului de 18-36 luni devine specific pentru o oarecare categorie de activităţi, 

câştigă în complexitate pentru că încep jocurile de construcţie, desenul şi jocurile imaginative. 

Copilul în această perioadă are nevoie de prezenţa adultului, dar nu tocmai şi de intervenţia 

acestuia. Sunt situaţii de joc în care copilul solicită prezenţa adultului, deoarece acesta îi insuflă 

încredere, siguranţă, dar apar şi situaţii de joc în care  nu doreşte ca iniţiativele să fie preluate de 

adult. Este o perioadă sensibilă pentru el, de aceea trebuie să ştim când îl ajutăm, când îl lăudam 

şi când îi acordăm independenţa. În activităţile de desen este bine să-i fim în preajma copilului şi 

să-l lăsăm să deseneze, iniţiind o discuţie pentru antrenarea exerciţiului de limbaj.  În cadrul 

comunicării vom încerca să-l valorizăm şi să-i dezvoltăm imaginaţia prin formule de genul: 

”Vrei să îmi vorbeşti despre desenul tău?. Nu vom adresa întrebări de tipul: ”Ce ai vrut să 

desenezi aici?”, deoarece îl pune în situaţie de test şi îl inhibă. Daca ţine creionul “incorect” în 

mână, îi putem corecta cu atenţie poziţia, fără a critica. Pentru creaţiile de desen şi pictură este 

bine să le punem la dispoziţie coli mari de hârtie, A3. Atunci când copilul desenează pe o foaie 

mare, nu încercăm să facem corectări, retuşări în nici un caz - este creaţia lui şi aşa vede el 

lucrurile. Important este să-l încurajăm, să-l susţinem, să-l stimulăm prin aprecieri verbale. Este 

o adevărată tragedie dacă nu este lăudat rezultatul sau dacă un alt copil vine şi doreşte să pună -

fie şi un punct - pe foaia lui! 

 În jocul copilului există o continuă interacţiune cu obiectele şi cei din jur, un lanţ de 

încercări care îl ghidează în procesul învăţării. În jocul lui nu există corect sau incorect, El 

începe să construiască din orice are la îndemână: aşează perniţe una peste alta sau capace, cratiţe; 

alătură perechi de pantofi, ordonează creioanele. Astfel, integrează noţiuni despre matematică, 

logică, pune ordine în lucruri.  Îi place să dărâme ceea ce a construit şi se bucură când dărâmă 

construcţia. Nu-i place şi nu admite să intervină alt copil în construcţiile/jocul lui. 

În cazul în care stau mai mulţi copii împreună la o masă, 3-4 sau în alt loc, toţi vor dori acelaşi 

creion, foaie, jucărie, cretă etc.  Adultul va interveni doar în cazul  în care copiii sunt în pericol 

(se lovesc, utilizează creioanele pentru a se lovi), lăsându-i să-şi gestioneze singuri conflictul. 

Dacă, totuşi, conflictul i-a amploare, îi luam din zona respectivă în care se derulează cearta 

dintre cei doi  şi le distragem atenţia prin alte activităţi şi jucării.  

 După 2 ani copiii experimentează jocuri cu un grad din ce în ce mai mare de 

complexitate şi folosesc o cantitate importantă de jucării. La început copiii imită comportamente 

la care au fost martori oculari: cearta părinţilor în jocul cu păpuşa sau activităţile casnice pe care 

le desfăşoară mama în bucătărie, doar că aici vor derula-o prin situaţia cu păpuşa. În aceste jocuri 

copiii încep să exprime cunoştinţele deja dobândite cu privire la rolurile şi comportamentele 

oamenilor alături de care trăiesc; exprimă, de asemenea, cunoştinţele referitoare la modul în care 

sunt folosite unele dintre obiectele de zi cu zi, transpunând utilizarea lor obişnuită în viaţa reală 

şi folosindu-le pentru alte scopuri decât în contextul jocului. Observând jocul simbolic al 

copilului (“De-a...”) aflăm modul în care copilul înţelege lumea din jurul lui, modul în care el se 

poziţionează în această lume.  

 Copiii manifestă, de asemenea, un interes mai mare pentru jocurile care implică exerciţii 

fizice, precum alergatul sau jocul cu mingea. Acest tip de jocuri constituie una dintre marile 

atracţii la această vârstă şi permite modelarea energiei copilului şi practica respectului pentru 

reguli. 
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 În această perioadă, prioritară este securitatea. Trebuie să ne asigurăm că mediul de 

explorare al copilului este sigur din perspectiva accesării acestuia de către copil – pentru a 

încuraja explorarea liberă. 

Pentru aceasta: 

 Îndepărtaţi orice obiecte de sticlă, materiale folosite pentru curăţenie, acoperiţi firele 

electrice, prizele. 

 Fiţi siguri că nu există medicamente sau materiale toxice la îndemâna copiilor. 

 Pentru jocurile în aer liber - fiţi siguri că spaţiul e curat, sigur şi uşor de supravegheat, 

astfel încât supravegherea să fie cât mai eficientă. Întreg echipamentul folosit pentru 

căţărare este bine fixat. Există şi un spaţiu umbros, la fel de sigur, curat şi uşor de 

supravegheat, unde copiii pot merge atunci când condiţiile o impun. 

 Asiguraţi-vă că toţi copiii pot fi urmăriţi şi nu au ocazia să se caţere sau să se ascundă în 

locuri care nu sunt în raza dumneavoastră  de acţiune şi supraveghere. 

 Spre 3 ani (şi chiar mai mult) copilul începe să iniţieze jocuri cu alţi copii în intenţia de 

a se juca împreună: “de-a mama şi de-a tata”, ”de-a vînzătorul de dulciuri”, ”de-a  medicul”, 

de-a orice şi oricine. Îşi asumă diverse roluri şi integrează diverse situaţii. Copilul mai puţin 

implică adultul în jocul său, doar în cazul persoanei care poate “juca un rol” şi nu cel care 

iniţiază, corectează. Copilul ştie ce doreşte, ce poate. Începe să înţeleagă care sunt regulile, dar 

repede le încalcă, le uită. La această vârstă copilul  încă nu va participa în jocuri propuse de 

adulţi de genul:”să zicem că suntem marţieni şi că nu avem voie să mergem decât cu genunchii 

la piept!”. Nu ştie foarte clar ce sunt marţienii, nu are capacitatea fizică de a merge cu genunchii 

la piept mult.  Va iniţia şi participa  doar în  jocuri cu experienţe trăite de el în diverse situaţii. 

 La vârsta de 6-7 ani apar jocurile cu reguli impuse de adulţi şi cele gândite de ei.  

Copilul îşi creează jocuri pe măsură ce experimentează, exersează şi integrează informaţii şi îşi 

consolidează abilităţi şi deprinderi. Rolul adultului este  să antreneze copilul în diverse jocuri 

simple, să observe şi să răspundă solicitărilor copilului. 

 

Vârsta  Jocul cu 

jucăria 

Jocul 

simbolic 

Jocul 

senzorial 

Jocul cu 

nisip şi 

apă 

Jocul de 

construcţie 

Jocul 

didactic 

Până la 1 an X X X - - - 

De la 1 la 2 ani X X X X X - 

De la 2 la 3 ani X X X X X X 

 

În joc copilul învaţă: 

 Să se joace şi să împartă cu ceilalţi, precum şi să-şi asume un rol.  

 Să realizeze construcţii simple (din diferite materiale de construcţie: nisip, cuburi etc.) 

mai întâi singur şi, treptat, cu unul sau mai mulţi copii împreună. 

 Să aşeze şi să grupeze diferite materiale şi jucării specifice acestei categorii de activitate 

(jocul) după criteriile: formă, culoare (o culoare din două), mărime (mare-mic). 

 Să cunoască şi să respecte reguli şi elemente simple de joc cum ar fi: să răspundă când e 

solicitat, să reacţioneze la un stimul vizual sau auditiv, să pună la locul lui orice obiect 

după utilizare, să aplaude un răspuns corect etc.) şi va fi încurajat să le respecte. 

 Să utilizeze corect materialele şi jucăriile puse la dispoziţie (plimbăm păpuşile, legănăm 

păpuşile, facem maşinile să meargă pe podea, aşezăm cuburile unul peste altul, arătăm 
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jetonul copiilor şi spunem ce este dacă ştim, răsfoim cartea, punem foaia pe masă şi 

scriem cu creionul pe ea etc.).  

Pentru această, educatoarea: 

 va antrena copilul în jocuri cu tematică legată de familie şi mediul imediat apropiat: “De-

a familia”, “De-a mama”, “Să ne prefacem că eram…”, stimulându-l să imite împreună 

cu adultul acţiuni sau expresii vizualizate într-o carte, pe un jeton sau într-o fotografie 

etc.; 

 va stimula şi încuraja copilul să cunoască şi să exploreze (folosindu-se de simţuri) 

jucăriile şi materialele puse la dispoziţie şi, ulterior, să acţioneze cu ele; 

 va insista asupra formării deprinderii de a se privi reciproc atunci când se joacă; 

 va încuraja copilul să interacţioneze cu colegii şi adulţii cu care intră în contact. 

 Jocul copiilor cu cerinţe educative speciale 

 Fiecare copil e diferit. Unii dintre ei s-ar putea să aibă nevoie de echipament adaptat, în 

funcţie de cerinţele lor speciale. 

 Copiii cu deficienţe fizice au nevoie de adaptări ale echipamentelor şi de o poziţie care să 

le permită angajarea în jocurile de rol. 

 Copiii cu întârzieri în dezvoltarea limbajului întâmpină de obicei dificultăţi în 

dezvoltarea jocurilor alături de alţi copii. Adulţii trebuie să-i susţină în modelarea limbajului. E 

important ca alţi copii să înţeleagă că, uneori, copiii cu nevoi speciale folosesc alte forme de 

comunicare şi că trebuie să dovedească răbdare faţă de aceştia. 

 Copiii cu deficienţe senzoriale, autism, ADHD au nevoie de un spaţiu simplu, bine 

organizat, cu puţine elemente şi materiale de joc. Asta îi ajută să se angajeze în joc cu minimum 

de distrageri ale atenţiei. Răspunsurile pozitive ale adulţilor şi ale celorlalţi copii consolidează 

încrederea în sine şi promovarea  jocului. 

 Copiii cu deficienţe vizuale şi auditive se pot juca fără o concentrare pe abilităţile şi 

punctele lor slabe. Un copil cu deficienţe vizuale poate folosi limbajul în comunicarea din cadrul 

jocului. Copilul cu deficienţe auditive se bazează pe semne pentru implicarea în joc. 

 Atitudinea părinţilor şi a educatorilor este crucială pentru promovarea includerii copiilor 

cu deficienţe în activităţile de joc Învăţând prin imitaţie, copiii îşi vor însuşi atitudinile pozitive 

ale părinţilor şi educatorilor. 

 

            Sfaturi utile pentru părinţi cu privire la JOACĂ 

 Familia este primul context de socializare a copiilor; aici copilul învaţă primele reguli şi 

stabilesc primele legături emoţionale, de aceea rolul părinţilor în cadrul jocului este crucial 

pentru dezvoltarea copiilor. 

 Pentru toate acestea, ar trebui să se acorde o mare importanţă relaţiei familie-

creşă/grădiniţă. Părinţii trebuie să fie implicaţi în colaborarea cu educatorii pentru alegerea 

jocurilor şi a activităţilor potrivite pentru copil, dar şi invers, părinţilor trebuie să li se ofere de 

către personalul creşei/grădiniţei sugestii de jocuri şi jucării pentru acasă, cu referire la 

comportamentele ce trebuie formate la etapele prin care trece copilul. 

 Este important să li se amintească familiilor următoarele aspecte: 

• jocul reprezintă una dintre activităţile cheie din viaţa unui copil; 

• pe parcursul jocului li se dezvoltă simţurile (tactil, vizual, auditiv, gustativ, olfactiv, 

chinestezic), iar copiii învaţă să cunoască oameni, dobândesc obiceiuri de 
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comportament şi respect faţă de ceilalţi, îşi dezvoltă imaginaţia şi fantezia, îşi dezvoltă 

abilitatea de a aprecia exerciţiile de memorie etc.; 

• datorită jocului învaţă să comunice cu lumea din jurul său, iar jucăria devine o sursă 

privilegiată de explorare şi transmitere a realităţii sociale; 

• pentru anumite jocuri nu sunt întotdeauna necesare jucăriile, dar, fără îndoială, acestea 

le pot completa, pot deveni o resursă ideală de imaginaţie de cele mai multe ori. Pe de 

altă parte, lumea copiilor a fost asociată, în toate culturile, cu jucăriile, iar câteva 

dintre acestea au rămas aceleaşi de-a lungul istoriei, cu excepţia câtorva variaţii 

minore. Orice obiecte simple pot deveni jucării pentru copii, ce nu prezintă pericol 

pentru viaţă şi sănătate şi sunt igienice; 

• atât creşa/grădiniţa, cât şi familia trebuie să cunoască rolul important pe care îl au 

jocurile şi jucăriile pe parcursul maturizării copilului, astfel că este important ca 

părinţii şi educatorii să fie informaţi cu privire la acest aspect; 

• jucăriile sunt instrumente cu semnificaţii diferite, în funcţie de jocul din care fac parte, 

din acest motiv vor fi diferite în funcţie de jocul respectiv. 

 

 

4.2. CUM ÎNVAŢĂ COPILUL MIC? TRANSFORMAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE RUTINĂ ÎN ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE. 

  

Rutinele şi tranziţiile 

Rutinele zilnice reprezintă  activităţile ce se repetă zilnic, o dată sau mai multe ori 

aproximativ la acelaşi interval de timp şi care, practic, au aceleaşi conţinuturi (sosirea copilului 

la creşă/grădiniţă, micul dejun, igiena – spălatul şi toaleta, masa de prânz, somnul de după-

amiază, gustările, plecarea). Aceste rutine sunt foarte importante pentru copil, pentru dezvoltarea 

lui în general, exersarea unor abilităţi, pentru ordine în gândire şi acţiune, pentru disciplinarea 

copilului, îndeosebi pentru faptul că activităţile de rutină oferă şi multe ocazii de învăţare. 

 Rutina pentru copilul mic este un fel de orar-reper între care se derulează întreaga 

activitate a zilei. Activităţile cuprinse în cadrul rutinei sunt activităţi care acoperă nevoile de 

bază ale copilului  (odihnă, hrană, igienă, joacă, comunicare) şi sunt determinante pentru 

dezvoltarea sa globală. Prin intermediul rutinei:  

 copilul începe să anticipeze ceea ce i se întâmplă, activităţile la care urmează să 

participe (văzând creioane va spune că pictează, iar la vederea pianului începe să 

cânte sau să danseze), ceea ce îi conferă un sentiment de securitate şi siguranţă;  

 copilul începe să descopere noţiunea de timp şi spaţiu (anumite lucruri i se întîmplă la 

anumit moment, într-un anumit loc special amenajat: în sala de muzică -  cîntă; în 

dormitor - îşi schimbă hăinuţele şi se culcă, iar când vede masa servită, se aşează să 

mănânce);  

 copilul îşi dezvoltă autonomia şi se simte confortabil într-un spaţiu pe care îl cunoaşte 

şi îl stăpâneşte, ştie ce anume urmează să i se întâmple în acel spaţiu. 

 Derularea activităţilor de rutină are loc cu susţinerea copilului de către adult atât în 

mediul educaţional, cât şi în cel familial, consistenţa acestora fiind esenţială pentru copil. Copiii 

mici se simt în siguranţă, atunci când pot prevedea secvenţele acestor evenimente şi pot controla 

în  acest fel mediul. Aceste repere de siguranţă pentru copil îşi au efectele şi în aspect cognitiv, 

atitudinal, socio-emoţional, al dezvoltării limbajului. De exemplu, atunci când copiii de 3 ani 
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sunt anunţaţi de educatoare că urmează micul dejun sau că trebuie să iasă în curte la joacă, ei 

demonstrează că au capacitatea de a participa la programul de educaţie, că sunt mândri, că ştiu ce 

se întîmplă, unde merg, ce urmează să facă şi că, în ultimă instanţă, au posibilitatea alegerilor şi 

deciziilor. Copiii îşi însuşesc, în felul acesta, concret şi devreme, simţul timpului, participînd la 

programul zilei. Astfel, ei încep să înţeleagă concepte precum: momentele zilei, succesiunea lor 

şi activităţi specifice acestora. Această securizare a copiilor, prin participarea la succesiunea 

momentelor zilei, îi ajută pe mulţi dintre ei să aibă încredere şi să accepte mai uşor separarea de 

părinţi la intrarea în colectivitate. Pentru aceasta, este recomandat ca în orice sală de grupă să 

existe un ceas de perete la care copiii se pot raporta în aşteptarea părinţilor (dacă la început copiii 

nu pot urmări decât indicatoarele asociate diferitelor imagini de pe cadran, pe măsură ce învaţă 

cifrele, pot citi ora). 

 Activităţile de rutină, în special pentru copiii de până la 3 ani, dar şi după această vârstă, 

constituie prilejuri importante pentru adulţi de a relaţiona individual cu copiii, de a dezvolta 

sentimente de afecţiune şi încredere, de a-i cunoaşte şi de a le dezvolta interesele, aptitudinile sau 

de a-i ajuta să depăşească momentele de tensiune din timpul zilei. 

Activităţile incluse în rutina zilnică se referă la:  

 sosirea şi plecarea la/din creşă;  

 activităţile de joc şi învăţare; 

 hrănirea şi servirea mesei; 

 menţinerea igienei; 

 îmbrăcarea; 

 odihna. 

 În instituţiile pentru copiii de până la 3 ani este utilă stabilirea orarelor zilnice orientative 

cu valoare de ghid. Câteva premise pentru stabilirea acestor orare se referă la: 

 Orarul zilnic trebuie să fie adecvat numărului de copii prezenţi şi numărului de adulţi 

care îi pot asista, în acelaşi timp. 

 Orarul zilnic va fi conceput în urma discuţiilor cu părinţii, pentru a pune în evidenţă 

preferinţele acestora şi nevoile copiilor lor, ora de sosire şi plecare  la/de la instituţie; este 

foarte importantă existenţa unei coerenţe şi a continuităţii între programul din familie al 

copilului şi ceea ce se întâmplă în instituţie. 

 În alcătuirea orarului zilei se îmbină activităţile dinamice de învăţare cu cele liniştite, 

activităţile din interior cu cele în aer liber, în acelaşi timp cu formele de grupare diversă a 

copiilor, pentru a putea facilita individualizarea şi pentru a răspunde nevoilor lor 

particulare. 

 

 Momentul venirii  copilului la creşă 

 Este un moment foarte important al zilei. Într-un spaţiu familial, neoficial, discutăm cu 

părinţii în prezenţa copilului, despre viaţa sa de acasă, despre observaţiile pe care aceştia le au în 

ceea ce-l priveşte. Este foarte important să-i oferim timp necesar copilului pentru a se despărţi de 

părinţii săi, cu îmbrăţişări, pupici şi asigurări de faptul că vor veni să-l ia acasă. Dacă dispunem 

de timp le putem povesti părinţilor despre ceia ce ne propunem să facem astăzi cu întregul grup 

de copii la care va participa şi Andrei. Este important pentru copil să ne audă  discutând cu 

părinţii despre programul lui - aceasta îi trezeşte interes, curiozitate şi îi face mai uşoară 

despărţirea de părinţi.  
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 Schimbarea este un factor de stres pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani şi de aceea este 

foarte important ca momentul sosirii la creşă ca şi cel al plecării să se realizeze într-o atmosferă 

calmă, de încredere, de bucurie, în prezenţa unor persoane constante şi cunoscute pe tot parcursul 

anului. Părinţii îşi conduc copiii până în sala de grupă, unde aceştia sunt întâmpinaţi de 

educatoare - fie cu o jucărie care-i face plăcere copilului, fie luînd jucăria preferată de la părinţi. 

La început, în perioada de adaptare la mediul grupei, când educatorul îi prezintă o jucărie sau un 

centru de activitate copilului, acesta poate să nu reacţioneze, din motivul că copilul încă nu are 

încredere deplină în educator. Educatorul trebuie să manifeste destulă răbdare în căutarea 

elementelor de securizare pentru copil dimineaţa la despărţirea de îngrijitor, oferindu-i acces la 

jucăria preferată, la interacţiunea cu alţi copii.  

Ritualul despărţirii şi al salutului zilnic va fi folosit ca reper pentru structurarea încrederii 

copilului în noul mediu şi pentru înţelegerea conceptului de ”program/serviciu” (aşa cum 

mama/tata merge la serviciu şi au un program de activitate, aşa şi el/ea trebuie să meargă la 

creşă/grădiniţă şi să respecte un program anume, acesta fiind „serviciul” lui/ei. 

 Momentul sosirii şi plecării este folosit de părinţi şi educatori pentru împărtăşirea 

evenimentelor de la grădiniţă, de acasă referitor la comportamentul copilului, aspecte 

îmbucurătoare, noile sale achiziţii sau aspecte mai puţin pozitive ce necesită urmărite şi 

îmbunătăţite acasă. La sosire şi la plecare  este important ca educatorul sa creeze o atmosferă 

plăcută, caldă, în care copilul să pătrundă cu încredere. Prezenţa cadrului didactic, o mângâiere 

prietenoasă, un zâmbet, o jucărie, un prieten îl fac pe copil să accepte mai uşor despărţirea de 

părinţi şi să-i întărească dorinţa de a veni şi a doua zi la copii şi educatoare, la jucării.  

Avantajele acestui tip de activitate:  

 copilul se simte recunoscut ca individualitate (ne interesăm despre el, el este 

important); 

 putem primi informaţii bogate de la părinţi în ceea ce priveşte venirea sa din mediul 

familial;  

 face legătura între viaţa de acasă şi mediul creşei/grădiniţei;  

 susţine copilul şi părintele în procesul de separare;  

 susţine părintele în consolidarea abilităţilor parentale prin informare şi valorizare: 

(„Aţi făcut foarte bine şi mă bucur că Ancuţa s-a bucurat de timpul pe care l-aţi 

petrecut împreună citindu-i o poveste”). 

 

 Întâlnirea  de dimineaţă  în grupul de copii. Salutul. 

 Întâlnirea de dimineaţă este o activitate planificată, structurată pe patru momente 

specifice: salutul, împărtăşirea cu ceilalţi, activitatea de grup şi noutăţile zilei. Întâlnirea de 

dimineaţă contribuie la formarea vocabularului, li se stimulează curiozitatea, împărtăşesc cu 

ceilalţi impresii, curiozităţi, dorinţe, cunoştinţe, copiii interacţionează  unii cu ceilalţi.  

 Prin ”Salut” copiii învaţă despre politeţe, însuşindu-şi expresiile specifice momentelor 

zilei, învaţă să comunice cu adulţii (educatoarea şi părinţii celorlalţi copii). Deşi pare simplu, 

trebuie exersat mult timp până când un copil să simtă ritmul zilei şi să înţeleagă că expresia 

,,Bună dimineaţa!” nu se foloseşte şi seara, la plecare. Această activitate  copiii o mai realizează 

în grup mare cu toţii împreună prin interpretarea diverselor cântecele cu executarea diferitor 

mişcări, îmbrăţişări. Aceste activităţi îi înviorează, le trezesc stări afective pozitive. 

 Atunci când toţi copiii au sosit poate să fie organizat un moment de întâlnire între ei, un 

moment al întregului grup, indiferent de vârsta copiilor. Este important să le dăm ocazia copiilor 
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să vorbească despre ce au făcut acasă, despre ce au văzut pe stradă, despre fulgii de nea, pisica 

din curte, căţelul vecinului, etc. Putem organiza  activităţi individuale la panoul ”Dispoziţia 

mea” pe care copiii să îşi poată nota (utilizând pictogramele) modul în care se simt astăzi, care 

desemnează starea lor, ce au mâncat dimineaţă acasă, ce ar dori să facă în sala de grupă. Cei mici 

pot fi ajutaţi de către adult să îşi aşeze pictograma în dreptul  pozei cu numele său după ce 

aceştia au fost încurajaţi să o arate. Este important ca fiecare copil să poată participa la această 

activitate.  

 Alt panou care se utilizează la întâlnirea de dimineaţă este ”Eu astăzi sunt aici” în care 

copilul îşi deschide fereastra cu poza personală,  îşi rosteşte numele, arătînd că este la grădiniţă, 

împreună cu copiii, iar restul copiilor se bucură, îl aplaudă. Propuneţi copiilor să observe ce 

fereastră este închisă, citiţi numele, întoarceţi poza, iar copiii din grupă observă cine lipseşte. 

Prezenţa copiilor se poate face  şi pe versurile unui cântec, de exemplu: 

„Toate florile-s aici 

Toate sunt prezente? 

Colorate de pitici 

Flori mai mari şi 

Flori mai mici 

Toate sunt prezente? 

Dar cine, cine, 

Cine nu-i aici?” 

 Copiii se caută cu privirea, îşi adresează întrebări despre cei absenţi, se numără şi educatorul îi 

încurajează să-l telefoneze pe acel copil care lipseşte, astfel aflând motivul absenţei,  asiguraţi-l 

că copiii îl aşteaptă cu drag la grădiniţă şi în dependenţă de cauza lipsei transmiteţi-i un mesaj de 

odihnă, călătorie plăcută sau însănătoşire grabnică. Astfel copiii vor învăţa să observe dacă sunt 

toţi colegii lor, să înveţe numele colegilor, să manifeste interes şi grijă pentru prieteni, afecţiune. 

Cultivându-se grija pentru cei de alături,  copiii dobândesc abilităţi sociale şi de comunicare, 

manifestă mai multă deschidere faţă de ideile colegilor, cooperează şi învaţă să se respecte, 

manifestând emoţii, afecţiune. Avantajele acestui tip de activitate de rutină sunt: 

  încurajează deprinderile sociale ale copiilor. Ei îşi dezvoltă capacitatea de a-şi 

aştepta rândul, de a-şi repera locul în cadrul grupului de copii;  

 dezvoltă limbajul copiilor (îi ascultă pe ceilalţi cum vorbesc, cum se exprimă), 

memorează numele altor copii, află că în grupă şi alţi copii mai au acelaşi nume ca şi 

el; 

 stimulează dezvoltarea emoţională a copiilor, permiţându-le  să vorbească despre 

sine, despre ceea ce simt, despre preferinţele pe care le au, într-un grup de copii care 

depăşesc cu toţii aceeaşi problematică: apropiata separare de părinţi; învaţă să se 

bucure de prezenţa lor şi a altora în grupă; 

 învaţă despre politeţe, însuşind expresiile specifice momentelor zilei, învaţă să 

comunice cu adulţii, să-şi dezvolte vocabularul; 

 determină care este starea grupului de copii în acea zi (Daria este abătută şi nu 

vorbeşte la fel de mult ca de obicei, Victor a depăşit momentul despărţirii de părinţi 

mai uşor ca ieri şi acum şi-a pus singur soarele pe panou). Cu această ocazie, putem 

să le transmitem copiilor şi informaţii despre ce urmează să facem astăzi, să le 

reamintim tema săptămânii.  

 

 Gimnastica de dimineaţă  

 Gimnastica de dimineaţă se desfăşoară zilnic până la micul dejun, timp de 7-10 minute, 

in aer liber sau în încăpere şi contribuie la ridicarea tonusului emoţional şi muscular al copilului.  
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Gimnastica are un caracter distractiv, se poate face pe muzică deoarece acompaniamentul muzical 

creează o atmosferă plăcută, de bucurie şi cuprinde exerciţii cu caracter imitativ. Pentru 

desfăşurarea gimnasticii de dimineaţă se aleg exerciţii specifice nivelului de vârstă şi poate 

include diferite exerciţii  în cerc, tipuri de mers (mersul ursului, al vulpii), alergări, sărituri (ca 

iepuraşii, ca broscuţele). Ansamblul de exerciţii trebuie repetat pe parcursul a două săptămâni, 

apoi se pot introduce treptat şi alte exerciţii. Toate aceste exerciţii sunt îndeplinite de copii cu mai 

mare plăcere dacă sunt însoţite şi de versuri ce reprezintă diverse animale, obiecte. 

Copilul învaţă să meargă  în rând cu alţi copii, să îndeplinească diferite mişcări/imitări la 

comanda adultului. 

 

 Igiena, spălatul şi toaleta 

 Momentele de îngrijire (toaleta şi schimbarea hainelor) 

 Acestea sunt momente pe care trebuie să le petrecem doar cu un copil. Acest tip de 

activitate este foarte important pentru copil şi care are multiple avantaje: putem să îi vorbim, să îl 

privim şi să îl lăsăm să ne privească. Sunt momente privilegiate pentru copil şi foarte bogate din 

punct de vedere afectiv. În momentele de îngrijire, bazându-se pe relaţia de încredere pe care o 

are cu noi, copilul începe să participe la îmbrăcat şi dezbrăcat, îşi cunoaşte corpul şi comunică cu 

noi. De aceea, este bine să cunoaştem particularităţile de îngrijire ale copilului încă înainte de a 

participa la programul creşei: cum este obişnuit să fie dezbrăcat, ce cântece îi cîntă mama sa, ce 

tip de atingere utilizează aceasta, de cât timp are nevoie copilul să fie schimbat. Totodată, 

îngrijirile acordate de către adultul de referinţă îi conferă copilului o stare de relaxare, de confort.  

La intrarea/ieşirea în/din creşă, la plimbările în aer liber copiii sunt ajutaţi să se îmbrace/ 

dezbrace, dar pe măsură ce aceste deprinderi sunt însuşite, copiii vor fi doar ajutaţi, stimulaţi să 

le practice. Părinţii trebuie informaţi despre formarea deprinderilor practice la copii, intervenind 

cât mai puţin şi încercând să nu frustreze copilul de vârstă mică, când acesta poate singur să o 

facă. Ştim că din lipsă de timp adulţii deseori preiau activitatea practică a copiilor, motivând că 

copiii sunt mici, că se descurcă cu greu, că se îmbracă/dezbracă foarte lent etc. Acestea sunt 

ritmul şi abilităţile copilului şi trebuie să ţinem cont de ele. Mulţi dintre copii, întâmpinând unele 

greutăţi la legatul şireturilor, încheiatul nasturilor, fermoarelor, nu doresc să exerseze aceste 

deprinderi şi au ocazia să le practice doar la sala de grupă, fiind încontinuu ajutaţi de îngrijitori. 

Adulţii prin aceste exersări dezvoltă autonomia la copii, deprinderi motrice fine. 

 În viaţa de zi cu zi a micuţului se mai întâmplă şi unele accidente, când copilul încă nu 

are formate pe deplin deprinderile de a merge la toaletă fără a i se aminti.  Copilul venind la 

creşă şi trecând prin nişte etape de adaptare îi  pot apărea astfel de situaţii neprevăzute.  Copiii 

vor fi schimbaţi ori de câte ori e necesar, în condiţii de igienă maximă, iar personalul va valoriza 

aceste momente de intimitate comunicând cu copilul. Trebuie să nu uităm să respectăm 

intimitatea copilului şi să-l anunţăm de fiecare dată când urmează să facem ceva: ”acum o să te 

ridic în braţe şi o să mergem să schimbăm scutecul/pantalonaşii. Tu o să mă ajuţi să schimbăm 

şi hăinuţele care s-au murdărit”.  

 Se va avea în vedere permanent că schimbarea lenjeriei, folosirea toaletei şi spălatul pe 

mâini sunt întotdeauna experienţe de învăţare. 

 Momentul îmbrăcatului/dezbrăcatului, a schimbării copilului este unul în care se vorbeşte 

cu copilul, ocazie cu care pot fi transmise o serie de concepte: copilul învaţă numele persoanei cu 

care intră în contact, îl recunoaşte, încearcă să-l rostească, adultul denumeşte părţile corpului şi 

obiectele de îmbrăcăminte, încălţăminte, culoarea acestora şi copilul le însuşeşte, îndeplinind 
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comenzi: ridică piciorul, te rog, acum punem pantalonii;  apleacă capul să îmbrac maioul; uite, 

îmbrăcăm cămaşa, rochiţa de culoare… 

 Alt pas în formarea unor concepte este acel de orientare în spaţiu, de reţinere a denumirii 

diferitor încăperi şi a obiectelor personale: mergem în vestiar la dulapul tău de culoare…. să 

luăm/scoatem vestuţa, căciuliţa; mergem la baie să schimbăm, maioul, chiloţeii, să ne spălăm pe 

mîini etc. 

 

 Igiena  

 Vârsta antepreşcolară şi preşcolară sunt cele mai potrivite pentru formarea deprinderilor 

igienice. Pentru formarea acestora educatorul trebuie sa acorde o grija deosebită pentru ca toate 

componentele acţiunii să se desfăşoare exact în aceeaşi ordine. Educatoarea împreună cu 

copilul/copiii va exersa aceleaşi activităţi de igienă, verbalizându-le: acum ne pieptănăm cu 

pieptenele, spălăm mâinile cu săpun, le ştergem cu prosopul.  

 Spălarea mâinilor este cea mai eficientă metodă de prevenire a bolilor infecţioase. Prin 

repetarea acestor activităţi zilnice copiii învaţă că spălatul mâinilor este obligatoriu înainte şi 

după masă, după toaletă, după plimbare, după joaca cu animăluţele. Pe lângă deprinderile 

practice copilul învaţă deprinderi/abilităţi de lucru/interacţiune cu diverse obiecte, însuşiri ale 

obiectelor, îşi îmbogăţeşte vocabularul (apa - curge, robinetul – se deschide/închide, săpunul – 

face spumă, miroase, e rotund, e de culoare… lunecă, stă în săpunieră, prosopul – ne ştergem pe 

mâini, faţă, îl agăţăm în cuier, e pufos, de culoare….), învaţă reguli de spălare a mâinilor 

(suflecăm, mânecile, udăm mâinile cu apă,  săpunim, le spălăm bine, bine, clătim, ştergem, nu 

vărsăm apă pe jos), reguli de interacţiune (ne aşteptăm rândul, nu ne înghesuim).   

Exemple de poezii care pot însoţi exerciţiile practice în scopul antrenării copiilor: 

 

”Sunt curat ca ghiocelul”, de Grigore Vieru 

Huţa-huţa periuţa 

Spală dinţii cu fuguţa. 

După ea săpunul vine 

Şi mă spală bine-bine. 

După dânsul şerveţelul, 

Sunt curat ca ghiocelul. 

  

Explicaţi tehnica spălării mîinilor şi motivaţi de ce este necesară respectarea fiecărui moment. 

Identificaţi şi alte modalităţi prin care să faceţi acest moment atractiv şi interesant. Cum mă spăl? 

 

Îmi ud mâinile cu apă 

Iau puţin săpun, ş-apoi 

Îl pun iarăşi înapoi 

Mâinile le spăl îndată 

Câte una şi- amândouă 

În chiuvetă parcă plouă 

Picături adevărate 

Peste mâinile-mi curate.

 

 Se întâmplă uneori să scape privirilor noastre câte un copil care găseşte în spălător un loc 

interesant şi experimentează, de nenumărate ori, spălatul mâinilor, bucuros că o poate face 

singur. Uneori putem avea surprize: mânecuţe ude, copii care se coafează, îşi aranjează  părul cu 

apă în loc de gel. Aceste incidente nu trebuie ignorate ci discutate pentru a nu mai fi repetate. 

Important! Este bine ca toate aceste activităţi de rutină să-şi găsească extindere, acasă în 

familie. Discutaţi cu părinţii referitor la formarea deprinderilor igienice, a folosirii toaletei de 

către copii. 

 

 Micul dejun, masă de prânz, gustarea şi cina. 
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 Dejunul, gustările, mesele de prânz şi cină trebuiesc planificate în prima jumătate a 

dimineţii, la amiază şi în a doua jumătate a după amiezii, spre seară astfel încât între momentele 

de alimentaţie să existe un interval de aproximativ 3 ore.  Mesele de bază permit hidratarea 

copilului şi recuperarea energiei consumate de aceştia în timpul activităţii derulate. Este 

important pentru copii să ia masa împreună, fiind un mediu de schimb şi socializare, permiţând 

dezvoltarea autonomiei fiecărui copil.  

 Momentul mesei este unul foarte important pentru formarea unor deprinderi alimentare 

favorabile unui stil de viaţă sănătos. În timpul servirii mesei copiii socializează despre nutriţie şi 

alimentaţie sănătoasă. Ei îşi exersează simţurile şi recunosc ce gust are mâncarea, ce culoare, 

miros, astfel ştiu ce gust au alimentele gătite şi ce le place. Alimentele şi momentele în care se 

serveşte masa pot fi utilizate pentru consolidarea denumirii culorilor, formelor, numerelor, a 

abilităţilor sociale, de politeţe (mulţumesc, poftim, poftă mare), exersarea limbajului şi a 

abilităţilor motrice şi igienice (învaţă să mânuiască lingura, furculiţa, să mănânce independent, 

fără zgomot, risipă sau murdărie). 

Cerinţele acestui tip de activitate:  

 să răspundă nevoilor fizice ale copilului; 

 să favorizeze descoperirea de noi gusturi; 

 să dezvolte motricitatea fină şi grosieră (utilizarea lingurii şi /sau a furculiţei), 

coordonarea mână-ochi;  

 să integreze reguli sociale (cum se stă la masă, cum se ţine lingura);  

 să încurajeze autonomia copilului.  

 În măsura în care se poate, este bine să mâncăm împreună cu copiii, copilul având nevoie 

de exemplul personal, cu atât mai mult cu cât suntem persoana de referinţă pentru copil.  

Copiii diferenţiază tipurile de mese, învaţă părţile zilei. Astfel pot fi create oportunităţi de 

învăţare, prin întrebări precum: 

- Ce legume sunt în supă, pizză, salată?  

- Ce culoare are supa, ciorba? 

- Ce formă are….? 

- Din ce se compune salata, ciorba? 

- Cîţi cartofi sunt în ciorbă? Câte boabe de mazăre sunt în supă? 

- Ce este aceasta? (jocuri de recunoaştere şi denumire) 

- Cum creşte….? (înţelegerea evoluţiei plantei). 

 

 Gătitul.   

 Gătitul în sala de grupă reprezintă o experienţă de învăţare integrată, care oferă satisfacţie 

copiilor.  

 Următoarele exemple demonstrează acest lucru: 

 Pregătirea unui suc de portocale, de măr prin stoarcerea portocalelor, considerat ca un 

experiment prin care copiii observă transformarea fructului din pulpă în suc. 

 Pregătirea salatelor din fructe şi legume de sezon, în grupuri mici, fie ca parte a 

educaţiei practice sau în cadrul centrului Joc de rol, prin realizarea unor jocuri de-a 

bucătăria, ca şanse de dezvoltare a motricităţii fine, a coordonării oculo-motorii, dar 

şi a exersării unor concepte matematice de tipul: întreg, jumătate. 

 Pregătirea aluatului pentru biscuiţi, pâine, modelarea acestora cu sau fără forme 

ajutătoare, în cadrul grupei, ca experiment prin care se înţelege şi se testează 
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amestecul diferitelor ingrediente lichide sau solide, omogenizarea lor; dezvoltarea 

motricităţii fine, exersarea conceptelor matematice de tipul: rotund, moale, coajă, 

miez. 

 

 Servirea mesei.   

 Servirea mesei alături de copii oferă educatoarelor ocazia de a participa la acest moment 

important al socializării  şi de a explora anumite momente favorabile în care poate avea loc 

învăţarea. O întrebare, de tipul ”Ce este de culoare verde în farfuria mea?„ poate fi extinsă, după 

servirea mesei, în cadrul observărilor pe lotul agricol, la povestiri/examinarea tablourilor despre 

grădinărit. 

 Plantarea, cu ajutorul copiilor din cadrul grupelor a mirodeniilor cu care se îşi pot decora 

sau îmbunătăţi masa de prânz constituie o activitate plăcută, uşor de realizat  în exterior 

(pe terenul agricol), în interior (în spaţiul grupei, în recipiente), consolidează cunoştinţele 

despre culoare, despre vitamine, specificul felurilor de mâncare, igiena alimentară                               

(plantarea mărarului, a pătrunjelului, a leuşteanului, a cepei). 

 Servirea mesei de către educatoare  împreună cu copiii oferă acestora un model important. 

Copiii observă că şi educatorul mănâncă mâncăruri mai puţin preferate de ei şi atunci 

şansele să încerce să le guste cresc. 

 Amenajarea mesei are o importanţă pentru copil, acesta însuşind tacâmurile şi vesela, alte 

ustensile, utilitatea lor (aceasta-i cană, din ea bem apă, suc, ceai, o apucăm de tortiţă; 

luăm câte un şerveţel, ne ştergem gura, mâna). 

 Participarea copiilor la aranjarea şi strângerea mesei, oferă posibilitate copiilor de a însuşi 

denumirea tacâmurilor, veselei, de a exersa abilităţi de manipulare a acestora, prin 

dezvoltarea musculaturii fine (pune/ia şi adu-mi coşul cu pâine pe masă, vaza cu 

şerveţele, căniţele pentru ceai). 

 Discuţii cu părinţii  la diverse întâlniri la care vor discuta şi despre modul în care copiii 

pot participa la pregătirea mesei în familie (de la ce vârstă, în cadrul căror activităţi se pot 

implica). 

 

 Somnul şi perioada de relaxare de după amiază 

 Una din nevoile de bază ale copilului mic este cea de repaus şi somn pentru a se odihni şi 

pentru a recupera energia şi a se dezvolta sănătos. Fiecare copil are propriul ritm de somn şi de 

aceea trebuie să luăm în consideraţie caracteristicile fiecărui copil din acest punct de vederea 

atunci când planificăm activităţile unei zile. Această activitate:  

 răspunde nevoii de repaus şi odihnă a copilului; 

 permite recuperarea fizică şi psihică a copilului;  

 îi oferă copilului ocazia de a se regăsi singur, în linişte, după momente de stimulare şi 

activitate.  

 În funcţie de programul creşei  şi vârsta copiilor în instituţia de educaţie timpurie există 

facilităţi pentru odihna de după amiază a copiilor. Această etapă este specifică grădiniţelor cu 

program de 9, 10, 12, 24 ore şi pentru copiii care vor dormi prima data în creşă e necesară o 

pregătire din partea educatorului şi a părintelui, astfel să nu creadă că sunt abandonaţi şi să-i 

asigurăm ca după aceasta vor merge acasă. 

 Pentru relaxare, putem utiliza un spaţiu special amenajat (centrul de relaxare), chiar în 

sala de activităţi, astfel încât copilul să poată avea acces nemijlocit la satisfacerea nevoii sale, în 
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timp ce grupul de copii este activ. De asemenea, putem planifica ca program de somn pentru toţi 

copiii, intervalul orar 13.00-15.00, după masa de prânz şi activităţile legate de igienă (spălat pe 

dinţi, mers la toaletă), ajutăm copiii să se schimbe în pijamale pentru somn.  

 Pentru siguranţa şi menţinerea stării de sănătate, e important pentru copii să se odihnească 

în fiecare zi în acelaşi pătuţ etichetat printr-un desen/imagine, poză cu copilul. Hotărâţi împreună 

cu copilul care va fi locul său de odihnă şi evitaţi schimbările.  

 În dormitorul grupei copilul învaţă să se îmbrace/dezbrace, să îşi aşeze în ordine hainele, 

activităţi pe care le face la început cu stângăcie pentru că necesită o bună coordonare psiho-

motorie.  Sugeraţi copiilor să se ajute unii pe alţii. 

 Din partea educatoarei,  această perioadă a zilei impune o buna organizare, calm,  atenţie, 

blândeţe şi multa răbdare pentru că fiecare copil are nevoie de sprijin şi îndrumare.  

 Odihna pentru copii este un moment important, dar nu întotdeauna copiii acceptă să 

doarmă, copiii nu trebuie impuşi, obligaţi să doarmă, dar educatorii pot încerca diferite modalităţi 

de a-i determina pe copii să se odihnească: 

 citirea unei poveşti sau ascultarea poveştilor preferare; 

 ascultarea unui CD cu muzică de relaxare;  

 acceptarea copiilor la somnul de după-amiază cu o jucărie sau cu un obiect liniştitor. 

 După somnul de zi al copilului se vor repeta unele din rutinele expuse  mai sus. Prin toate 

aceste activităţi copilul va interacţiona cu adulţii, va formula solicitări, va exersa deprinderi 

cultural-igienice, va exprima emoţii, vă învăţa să comunice, va însuşii denumirea diverselor 

obiecte şi utilitatea lor, îşi va dezvolta autonomia personală. 

 Momentul trezirii copiilor este la fel de important ca şi cel al culcării pentru somnul de zi. 

Adultul trebuie să se afle pe toată perioada de somn lângă ei, căci unii din copii adorm mai greu,  

alţii au nevoie să meargă la baie pentru toaletă, altul se dezveleşte şi trebuie învelit, unuia i-a 

căzut jucăria din braţe şi trebuie ridicată. Foarte rar, dar se întâmplă ca unii copii cu probleme de 

sănătate să transpire, să geamă prin somn, să facă şi convulsii. Se mai poate întâmpla ca unii 

copii să se trezească mai devreme şi dacă nu e nimeni din adulţi, încep a plânge, apare frica de 

singurătate. De aceea, prezenţa adultului este obligatorie în sala de dormit, pentru a-i oferi 

ajutorul necesar la timp, dar şi simţul de siguranţă. Vom trezi copiii treptat din somn printr-o 

atingere caldă, uneori îmbrăţişare cu utilizarea unor dezmierdări: ”Ai făcut ochişor, somnilă, ce 

dulce eşti”. 

Important este ca educatorul/părinţii/îngrijitorii să o facă zilnic, cu răbdare, verbalizând 

fiecare acţiune. 

 

 Plecarea de la creşă/grădiniţă. 

 Plecarea acasă a copilului de la creşă/grădiniţă este o activitate la fel de importantă ca şi 

venirea la creşă/grădiniţă  şi are acelaşi scop: asigurarea continuităţii vieţii copilului între cele 

două medii importante pentru dezvoltarea sa (creşa şi casa). Acesta mai este şi un moment 

important pentru consolidarea relaţiei noastre cu părintele copilului, transmiţându-i informaţii 

despre reuşitele/succesele copilului de peste zi, despre ce ne-am dori să continue să facă acasă în 

vederea consolidării unor deprinderi. Puteţi să-i propuneţi părintelui să intre în sala de grupă 

pentru a-i arăta realizările copilului (un desen, o pictură pe care copilul a decis să o afişeze pe 

peretele grupei) sau i le puteţi da acasă, cu explicaţii despre contextul realizării lor. La fel îi 

propuneţi părintelui să stea în sala de grupă pentru a urmări activitatea copilului, interacţiunea lui 

cu alţi copii. Este posibil ca un copil să îşi dorească să plece cu o jucărie de la creşă. În acest 
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context, stabiliţi regula împreună cu părintele, că o va aduce cu el “mâine dimineaţă şi vei avea 

grijă să doarmă bine căţeluşul, ursuleţul”. Trebuie să vă asiguraţi că la plecare jucăria personală 

a copilului pleacă cu el. Aceste obiecte purtate de copil de acasă la creşă şi invers, sunt elemente 

care îl securizează şi îi conferă o continuitate dintre creşă şi casă, suportând mai uşor separările 

şi ajutându-l în procesul de adaptare şi readaptare.  

 

 Regulile stabilite în creşă 

 Regulile la fel fac parte din  rutinele din viaţa copilului. Atunci când stabiliţi activităţile 

de rutină, este important să le prezentaţi şi regulile acestora. Pentru ce sunt necesare regulile? 

 • pentru a securiza copilul, grupul de copii; 

 • pentru a menţine un mediu stimulativ pentru copii; 

 • pentru a asigura o bună relaţie între copii; 

 • pentru a-l ajuta să îşi asume şi integreze reguli sociale; 

 • pentru a evita situaţiile conflictuale între copii, între părinţi şi îngrijitori, părinţi-părinţi; 

 Vom încerca să elaborăm reguli simple, înţelese şi acceptate de copil. La vârsta mică mai 

puţin putem implica copiii în elaborarea regulilor, doar în exersarea şi repetarea zilnică a 

acestora (la fiecare sosire sau plecare, la fiecare moment de masă sau de igienă, înainte de a 

dormi). Este important ca aceste reguli să fie redate şi prin nişte pictograme, formulate scurt, la 

care vom apela. Mesajul acestor reguli va fi formulat pozitiv,  pornind de la: Eu mă joc în linişte. 

Eu îmi spăl mâinile înainte de a mânca, răsfoi o carte. Eu vorbesc încet. Eu mângâi 

păpuşa/prietenul. Eu strâng jucăriile. 

Evitaţi formularea mesajului cu o negaţie: Nu răsfoim cărţile cu mâinile murdare. Nu ne batem 

etc. 

 Regulile pot fi amintite ca elemente de tranziţie (“Acum mergem să ne culcăm şi ştiţi că 

urmează să ne schimbăm în pijamale”). Facem trenuţul şi mergem la baie să ne spălăm pe 

mâini. 

 

 Tranziţiile. 

 Fiecare moment al zilei reprezintă o oportunitate de învăţare şi cu cât contextele de 

învăţare sunt mai diverse, cu atât sunt mai valoroase experienţele trăite şi achiziţiile dobândite în 

urma lor.  

 În creşă toate activităţile care se desfăşoară împreună cu copiii reprezintă experienţe de 

învăţare pentru copil, pornind de la momentele de rutină sau tranziţie, care consolidează anumite 

deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi 

protecţia lui, dar şi pot extinde cunoştinţele şi experienţele acumulate prin activităţile integrate 

(centrate pe anumite obiective şi conţinuturi). 

 Tranziţiile sunt momente de scurtă durată care fac trecerea dintre rutine şi activităţile de 

învăţare, de la momentele de activitate educativă la cele de îngrijire, între diversele momente ale 

zilei. Atât rutinele, cât şi tranziţiile constituie activităţi în care copiii învaţă, pentru că se 

comunică tot timpul cu ei, iar aceste ocazii trebuie exploatate pentru a repeta sau consolida 

anumite deprinderi sau cunoştinţe. Ele sunt nişte pauze între diverse activităţi. Ele pot prinde 

forma unui mers ritmat, cântând un cântecel sau mişcări cunoscute de copii, imitarea unor 

animale însoţite de cântec, un mic joculeţ etc. Tranziţiile liniştesc, relaxează copiii şi îi 

binedispun pentru a se concentra mai uşor asupra activităţii ce urmează. Tranziţiile stimulează 

sau menţin activ interesul copiilor, le determină implicarea afectivă şi îi antrenează în acţiuni 
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dinamice. Datorită structurii lor deosebite, acestea asigură o participare activă, atractivă şi 

stimulatoare a copiilor, introdusă scenaristic şi plăcut, cu o atmosferă de bună dispoziţie.  

 Tranziţiile sunt nişte momente de pauză, prin urmare trebuie tratate ca atare, adică să se 

desfăşoare în aşa fel încât copiii să nu se simtă constrânşi că fac ceva ci, dimpotrivă, să le facă 

din plăcere, relaxându-se, detaşându-se de ceea ce tocmai au terminat de făcut. Aceste scurte 

pauze fac ca trecerea de la o etapă la alta să fie ordonată, episoadele unei zile să decurgă 

armonios, avînd totodată şi rolul de a stimula interesul copiilor pentru ceea ce va urma. 

 Rolul educatoarei este acela de a căuta şi însera în programul zilnic acele tranziţii care se 

armonizează cu celelalte activităţi şi creează împreună scenariul zilei, dar care în acelaşi timp se 

potrivesc cu specificul şi nevoile grupei. Utilizarea zilnică a tranziţiilor sub formă de versuri, 

cântece, jocuri de mişcare îi determină pe copii să treacă în mod organizat de la o etapă la alta, îi 

ajută să îşi dea seama, să înţeleagă ce urmează să facă, fără să mai fie necesare indicaţiile 

monotone şi plictisitoare de genul: „Acum adunăm jucăriile şi ne aşezăm pe scăunele” sau 

„Facem rândul câte doi” etc, iar pe de altă parte frumuseţea versurilor şi a rimelor, a melodiilor 

îi încântă pe copii. 

 

Tranziţiile: 

 sunt activităţi care fac trecerea de la o etapă a zilei la alta, de la o activitate de învăţare la alt 

tip, de la un moment la altul; 

 pot fi folosite pe tot parcursul unei zile, fiind incluse în scenariul didactic conceput de 

educatoare, ca parte absolut necesară; 

 asigură o tranziţie dinamică şi plăcută de la un moment la altul, nefiind activităţi de sine 

stătătoare; 

 pot fi incluse în scenariul didactic cu rolul de pauze active, amuzante şi stimuloare, atât 

pentru copii, cât şi pentru educatoare sau ca momente de relaxare, de deconectare şi de 

pregătire mobilizatoare pentru demersul următor; 

 sunt activităţi scurte, limitate în timp şi foarte concentrate; 

 au caracter dinamic, ritmic, recitativ sau muzical; 

 se aleg în funcţie de tema proiectului derulat; 

  

Mijloacele de realizare a tranziţiilor sunt diverse şi variază în funcţie de mai mulţi factori: 

 Contextul momentului; 

 Nivelul de vârstă; 

 Dinamica grupurilor; 

 Caracteristicile activităţilor  ce decurg una din cealaltă: statice, dinamice, de învăţare, 

evaluative; 

 Inventivitatea  şi creativitatea educatoarei. 

 

Mijloacele de realizare a tranziţiilor: 

 jocuri cu text şi cânt se pot executa pentru a-i strânge în cerc la Întâlnirea de dimineaţă, sau 

la Evaluarea zilei, pentru repartizarea în Centre de activitate; 

 recitative ritmice („Melcul”, ”Ursul”, ”Iepuraşul”, etc. - se execută mersul în poziţia 

ghemuit cu mâinile pe genunchi, în cerc, mersul legănat, mersul săltăreţ cu mâinile strânse la 

piept);  

 jocurile de degete - se pot executa înainte şi după activităţi care solicită musculatura  fină; 
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 numărătorile - se pot folosi pentru a alege copiii care vor face anumite activităţi de 

autogospodărire, aşezarea încălţămintei de interior înainte de a merge la masă, curăţenie şi 

ordine în Centre;  

 frământările de limbă - se folosesc în funcţie de tulburările de vorbire întâlnite la copiii din 

grupă. Pentru corectarea pronunţiei e necesar sa se repete zilnic câte un exerciţiu;  

  

Pentru memorizare, exersarea unor activităţi e util să avem ritualuri legate de diferite 

momente de rutină:  (Ex.: Ia să mergem să vedem dacă sunt destule farfurii pe masă pentru 

fiecare copil. Mai trebuie două farfurii, una pentru Nicu şi încă una pentru Nina.).  

 Pentru dezvoltarea deprinderilor igienice a copilului să avem ritualuri legate de aceste 

momente: fie că facem ” trenuleţul ” până în dormitor/spaţiul destinat somnului, fie că avem un 

cântecel pe care îl vom utiliza, astfel încât copiii să integreze regulile legate de igienă (de igienă 

personală, de igiena somnului). Atunci când copilul realizează diverse activităţi, anunţaţi cu 

câteva minute înainte că e timpul să se pregătească pentru încheierea lucrului, a jocului: „La 

semnalul/sunetul clopoţelului vom începe să facem curăţenie pe masă, să strângem jucăriile, să 

mergem să ne îmbrăcăm etc.  

 Aduce-ţi o clepsidră mare, (de 5/10 minute) şi cereţi-le să termine curăţenia până la 

golirea ei. 

 Folosiţi instrumente sonore, de exemplu: clopoţei, tobă, maracas, pentru a marca 

momentul  încheierii lucrului. 

 Participaţi alături de copii la curăţenie. Înainte de curăţenie,  puteţi  interpreta câteva 

versuri din cântecul „Hărnicuţa” având grijă să creaţi versuri şi pentru băieţi. 

 Acordaţi timp suficient copiilor care nu au terminat lucrul. De exemplu, dacă un copil 

care lucrează la şevalet e concentrat să termine, nu-l mai solicitaţi pentru curăţenie.  

 Implicaţi copiii care au terminat lucrul într-o activitate: să interpreteze un cântec, un 

joc, ca să nu se plictisească. 

 Rutinele şi tranziţiile, printr-o gestionare zilnică atentă şi eficientă din partea cadrului 

didactic, contribuie la menţinerea unui climat sănătos, armonios, nestresant în sala de grupă, a 

tonusului copiilor şi a eficienţei parcursului învăţării pe durata întregii zile. În fiecare grupă e util 

să existe un program zilnic care să ilustreze nu numai activităţile specifice domeniilor 

experienţiale, dar şi cele de dezvoltare personală, succesiunea întregului program al zilei. 

Programul poate fi realizat sub forma unei cărţi,  a unei case în care un copil realizează diverse 

activităţi. Acest panou poate fi  ilustrat cu imagini sugestive, atractive, text şi intervale de ore, în 

care are loc fiecare moment din zi. Familiarizarea cu programul se face zilnic verbalizând, 

discutând acţiunile, activităţile ce urmează a fi întreprinse, realizate în grupă cu copiii. 

Programul zilnic va fi discutat şi cu părinţii, pentru a-i asigura că activitatea din grupă este bine 

planificată, iar acesta trebuie respectat. 

 

 Activităţile de învăţare  

 În afara intervalului de timp destinat activităţilor de rutină, copiii îşi petrec timpul în 

diverse activităţi ludice/de joc. Acestea necesită pregătiri minuţioase pentru care trebuie luate în 

consideraţie câteva elemente:  

•   Repartizarea jocurilor în funcţie de ritmul individual al copilului;  

•   Spaţiul în care se desfăşoară;  

•   Obiectivele pe care ni le propunem cu grupul de copii şi pentru fiecare copil în parte;  
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•   Materialele utilizate;  

•   Atitudinea noastră faţă de copil.  

Pentru desfăşurarea jocului e necesar: 

- să puneţi la dispoziţia  copilului jucării şi materiale  în cantităţi necesare, astfel încât să poată 

corespunde nevoilor şi intereselor copilului, în funcţie de obiectivele pe care vi le propuneţi 

în atingerea unor teme necesare dezvoltării copilului, spre ex: atunci când doriţi să-i învăţaţi 

să însuşească nişte deprinderi de îmbrăcare/dezbrăcare, aranjare  consecutivă a hainelor, le 

puneţi la dispoziţie păpuşi suficiente pentru un număr de copii prevăzut pentru a participa în 

jocul respectiv;  

- să programaţi pe termen lung sau mediu conţinutul jocului în funcţie de felul activităţii, de 

priorităţile formative pe care le stabiliţi pentru fiecare copil. Există activităţi care, sub 

aspectul conţinutului, cer o anumită eşalonare în timp, altele le putem practica oricând, la 

alegerea copilului. Copilul jucându-se într-un joc sau altul îşi creează impresia că se joacă 

de-a ce vrea el, dar educatorii sunt aceia care iniţiază, organizează şi conduc sistematic 

jocurile fiecărui copil, pentru a-l ghida, prin antrenament ludic, spre operaţionalizarea 

acţiunilor motrice şi mentale, spre cooperarea cu ceilalţi copii, spre rezolvarea, într-o manieră 

creativă, de către copii a unor situaţii problematice;  

- să planificaţi activităţi care susţin învăţarea prin joc şi explorarea, activităţi pe care copiii să 

le desfăşoare singuri sau împreună cu alţi copii. Şi toate acestea în prezenţa voastră, a 

educatoarelor, pentru a putea securiza copiii, pentru a putea răspunde nevoilor şi întrebărilor 

copiilor, pentru a facilita comunicarea între copii, pentru a observa dezvoltarea copilului, 

modul în care investeşte spaţiul şi dinamica sa de-a lungul zilei, pentru a putea returna 

părinţilor informaţii despre copilul lor.  

 

Tipuri principale de activităţi  

Activităţi artistice şi de îndemânare  

Copilul va învăţa să folosească instrumente, mijloace, materiale necesare pentru aceste activităţi, 

va fi stimulat să-şi exprime sentimente, idei şi trăiri. Exemplu: desen, pictură, modelaj, activităţi 

practice şi gospodăreşti. 

 Activităţi de muzică şi de mişcare  

Copilul va învăţa să asculte muzica, va fi stimulat să redea melodii, exprimându-şi  trăiri, 

sentimente, acţiuni. Exemple: audiţii, jocuri muzicale, jocuri cu text şi muzică, cântece şi 

euritmie.  

 Activităţi de creaţie şi comunicare  

Copilul va învăţa să înţeleagă şi să transmită dorinţe şi intenţii, sentimente, gânduri. Exemplu: 

povestiri,  memorizări, lucrul cu cartea, citire de imagini.  

 Activităţi de cunoaştere 

Copilul va învăţa  despre el, despre lumea înconjurătoare, va fi ajutat să o exploreze şi să 

experimenteze, asigurându-i-se securitatea. Exemplu: observări, lecturi după imagini, activităţi 

matematice, convorbiri, jocuri didactice, experimente.  

 Activităţi în aer liber  

Copilul va fi încurajat să facă mişcare, va învăţa să utilizeze aparate şi accesorii de joacă 

specifice jocurilor şi activităţilor în aer liber. Exemplu: plimbări, jocuri cu nisip, jocuri şi 

întreceri sportive, utilizarea aparatelor de joacă.  
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Un copil între doi şi trei ani se aseamănă atât cu un copil mic, cât şi cu preşcolarul, se joacă 

repede cu ceea ce îl interesează în acel moment, are o înţelegere limitată a noţiunii de timp. 

Activităţile de grup la vârsta aceasta trebuie să fie limitate. Cei mai mulţi dintre copii învaţă cel 

mai bine din activităţile de rutină sau din cele pe care le aleg singuri. 

 

 

4.3. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR. SPECIFICUL PLANIFICĂRII 

ACTIVITĂŢILOR DESTINATE COPIILOR CU VÂRSTA PÂNĂ LA 3 ANI. 

 

 Copilul mic explorează, exersează, învaţă câte ceva din fiecare acţiune pe care o 

realizează  în diverse momente ale zile: dimineaţa când se trezeşte sau atunci când ia masa, sau 

se plimbă, ascultă o poveste, sau se joacă cu jucăria preferată. Fiecare moment trăit de  el este o 

ocazie de a se dezvolta. Copilul mic se dezvoltă prin fiecare moment pe care îl trăieşte. Mediul  

în care creşte copilul, atât cel de la creşă, cât şi de acasă,  amenajarea spaţiului, activităţile de 

rutină, dar şi cele de învăţare, metodologia de organizare a acestora, atitudinea adultului – toate 

acestea contribuie la dezvoltarea integră a copilului.  

 Planificarea activităţilor, a unei zile la vârsta copiilor de 1-3 ani în cadrul creşei  trebuie 

să întrunească câteva cerinţe:  

 Să respecte individualitatea copilului, iar programul să răspundă nevoilor sale şi să-i 

ofere oportunităţi de experimentare şi învăţare în permanenţă. Pentru aceasta e 

necesar să avem o planificare flexibilă a programului zilnic, în funcţie de vârstă şi 

dezvoltarea copiilor. 

 Să existe un echilibru între nevoia copilului de a petrece timpul singur, împreună cu 

alţi copii, de a petrece timpul împreună cu adultul de referinţă din creşă/grădiniţă. 

 Să ofere un echilibru între activităţile alese de copil şi activităţile propuse de adult. 

 Să exprime nevoile copiilor pentru mişcare/plimbare, stimulare senzorială, stimulare 

cognitivă, aer curat, odihnă şi alimentaţie.  

 Să includă situaţii de joc independent, joc paralel, joc în perechi.  

 Să favorizeze explorarea în mod global, iar experienţele să fie integrate cu 

diferite/mai multe domenii de cunoaştere pentru a ajuta copilul să 

înţeleagă/stabilească legătura dintre lucruri, situaţii, fenomene.  

 Să susţină curiozitatea şi interesul copiilor pentru învăţare prin diverse situaţii şi 

materiale stimulatoare. De aceea, activităţile în educaţia timpurie se împart în: rutine, 

tranziţii şi activităţi de învăţare, iar programul este unul previzibil, deoarece are un rol 

esenţial în organizarea mentală a copilului, în crearea sentimentului de siguranţă şi 

securitate şi în aderarea lui la ordine şi reguli! 

  

Cum  adaptăm planificarea unei zile în funcţie de vârsta şi nevoile copilului? 

Vârstele copilului:  

 12-18 luni  

 La această perioadă activitatea zilnică trebuie organizată foarte flexibil, pentru a satisface 

nevoile de îngrijire ale copilului, deoarece el depinde de îngrijirile adultului pentru satisfacerea 

nevoilor de bază – pentru hrănire, schimbarea hainelor, toaletă, somn. Copilul se simte în 

siguranţă în preajma adultului şi îi place să îşi petreacă mult timp împreună cu adultul de 
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referinţă (un adult în care are încredere). Începe să aibă încredere în el şi în persoanele 

cunoscute.  

  

18-24 luni 

 La vârsta aceasta copilul începe să-şi manifeste independenţa în mai multe lucruri:  să se 

joace, să mănânce (să se autoservească), etc. Copilul începe să-şi amintească de pe o zi pe alta 

diverse lucruri. Derularea activităţilor trebuie să-i ofere ocazia copilului de a învăţa să intuiască 

ce urmează să se întâmple. Acest lucru vorbeşte despre repere fixe în programul său, bineînţeles, 

menţinând flexibilitatea pentru a putea răspunde nevoilor sale. Să îi oferim copilului cât mai des 

ocazia să participe în cadrul activităţilor pe care i le propunem sau pe care le iniţiază, în timpul 

rutinelor. 

  24-36 luni 

 Copilul se familiarizează şi învaţă din rutinele zilei care se respectă cu mai multă 

stricteţe. Planificarea zilei trebuie să fie foarte riguroasă şi bine gândită, în funcţie de nevoile 

copilului, astfel încât să poată să fie eliminate toate potenţialele situaţii confuzionante pentru 

copil. Pentru a avea timp să integreze şi să gestioneze cunoştinţele şi emoţiile pe care le trăieşte 

în cadrul unor activităţi este bine să utilizăm tranziţiile de la o activitate la alta. Planificarea 

activităţilor trebuie să-i ofere copilului ocazia de a explora, utiliza o temă pentru care prezintă 

interes. Copilul se poate concentra asupra unei activităţi mai mult timp. În activităţile organizate 

cu copiii nu trebuie abandonată flexibilitatea. 

 

 Tipuri de activităţi 

  Activităţile libere 

 Activitatea dominantă a copilului este jocul, prin care deprinde cunoştinţe despre corpul 

său, despre spaţiu, îşi dezvoltă personalitatea, începe să-şi structureze atitudini, cunoştinţe şi 

deprinderi, începe activităţi de relaţionare complexe. Copilul are posibilitatea şi libertatea de 

alegere a activităţilor pe care doreşte să le realizeze, singur sau împreună cu ceilalţi copii. 

Copilul va participa şi va alege acele jocuri în funcţie de gradul său de dezvoltare. Aceste 

momente observate de noi, educatorii, ne vor furniza informaţii despre dezvoltarea globală a 

copilului, astfel construind învăţarea diferenţiată şi individualizată a acestora. Activităţile libere 

sunt importante pentru copil deoarece: 

 dezvoltă autonomia copilului şi sentimentul că poate controla spaţiul;  

 dezvoltă relaţionarea copilului cu ceilalţi copii şi cu adulţii;  

 stimulează dorinţa de explorare şi experimentare a copilului, încercările repetate, 

stabilirea relaţiilor de cauză şi efect, rezolvarea de situaţii problematice.  

 Activităţile dirijate, activităţile propuse de către adult 

  Aceste activităţi sunt activităţi care satisfac necesităţile, capacităţile şi interesele fiecărui 

copil  şi sunt propuse şi dirijate de adult, se desfăşoară în centrele de activitate cu materialele lor 

specifice, în funcţie de nivelul de dezvoltare a copiilor.  

Aceste activităţi presupun: 

 stimularea dezvoltării integre a copilului în toate domeniile de dezvoltare: motricitate, 

dezvoltare cognitivă, limbaj şi comunicare, dezvoltare socio-emoţională. 

 experimentarea şi explorarea materialelor, jucăriilor, ustensilelor a spaţiului. 

 dezvoltarea potenţialul creativ al copiilor, iniţiativa, persistenţa. 

 favorizarea schimbului  de obiecte între copii.  



  
      98 

 
  

  

            Activităţi în grupuri de copii şi activităţi individuale 

 Activităţile se desfăşoară în centre de activitate, cu materiale puse la dispoziţie de către 

educator, atent selectate, în funcţie de tematica activităţii. Acestea sunt activităţi simple pe care 

copilul le poate realiza singur, cu ajutor sau fără ajutor din partea adultului. Sunt activităţi scurte, 

dirijate de către educator. Determină reconstituirea grupului de copii şi fac trecerea de la o 

activitate la alta. Activităţile se efectuează cu grupul de copiii, iar rezultatele activităţii sunt atât 

de grup, cât şi individuale.  

 

Planificarea unei activităţi cu grupul de copii şi individuale. 

Pentru realizarea cu succes a activităţii ţinem cont de cele efectuate anterior cu respectarea unor 

paşi:  

 Determinarea obiectivelor de referinţă şi operaţionale pe domenii de dezvoltare ale copilului. 

 Organizarea spaţiului şi selectarea sau elaborarea materialelor pe care le vom utiliza în 

activitate.  

 Determinarea duratei activităţii. Să nu uităm că durata activităţii depinde de interesul 

copilului şi de obiectivele pe care ni le propunem. Este important să menţinem un grad mare 

de flexibilitate (maximum 10-15 de minute în cazul copiilor de 3 ani şi 5-6 minute în cazul 

copiilor de 12-18 luni).  

 Planificarea derulării activităţii. 

 Pregătirea grupului de copii pentru derularea activităţii: să le vorbim despre tema pe care 

dorim să o abordăm, utilizând cuvintele cunoscute de aceştia (putem utiliza o poveste scurtă 

pentru aceasta). Utilizarea unor imagini. Repartizarea sarcinilor în cadrul grupului de copii, 

în funcţie de particularităţile individuale şi de vârstă. 

 Evaluarea activităţii copiilor în grup şi individual. Este important să descriem pentru copii 

modul în care s-a derulat activitatea, ce anume am făcut, cine s-a jucat cu cine anume, ce am 

învăţat nou. Este un moment important de valorizare pentru copii şi nici unul dintre 

participanţi nu trebuie uitat! 

 Observaţii particulare şi propunerea unor activităţi în continuarea acesteia. 

 

Pentru organizarea programului unei zilei în cadrul  creşei trebuie să ţinem cont de: 

 Programul zilei trebuie să fie ilustrat cu pictograme şi scris cu litere mari de tipar afişat  la 

nivelul ochilor copiilor pentru a fi văzut de ei.  

 Programul zilei trebuie să cuprindă activităţi variate, la alegerea copilului sau alese de către 

adult, de joc sau de învăţare, de derulare în grup sau individual, în funcţie de individualitatea 

fiecărui copil în parte şi de caracteristicile grupului de copii. 

 Programul unei zile se face cu ajutorul copiilor şi al părinţilor, în funcţie de nevoile copilului. 

 

Exemplu de organizare a programului unei zile pentru copiii grupei de creşă 

Dimineaţa 

 Primirea copiilor şi a părinţilor şi susţinerea acestora pentru a reuşi să se despartă. 

 Întâlnirea de dimineaţă. Activităţi la panourile: Dispoziţia mea. Eu astăzi sunt aici. 

  Jocuri liber-alese de copil. 

 Gimnastica de dimineaţă 

 Tranziţie pentru spălarea pe mâini şi toaletă, pentru dejun. 
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Dejunul. A doua parte a dimineţii 

 Spălarea pe mâini după dejun şi folosirea toaletei 

 Tranziţii pentru activităţile dirijate. 

 Invitarea copiilor la activităţi dirijate de adult (pentru dezvoltarea capacităţilor de 

învăţare). 

 Spălarea pe mâini după activităţi şi folosirea toaletei. 

 Tranziţii pentru pregătirea de plimbare 

 Îmbrăcarea copiilor pentru plimbare/activităţi afară în aer liber. 

 Organizarea copiilor în grupuri mici pentru jocul afară sau plimbare. 

 Sosirea, scoaterea hainelor. 

 Spălatul pe mâini şi ascultarea unei poveşti până la servirea mesei (poate ilustra 

tematica activităţii integrate). 

Prânzul 

 Servirea mesei. Ajutarea copiilor în timpul mesei. 

 Strângerea mesei şi spălarea pe mâini, folosirea toaletei. 

 Ascultarea unei poveşti sau a unui cântec (pot ilustra tematica activităţii integrate) 

 Pregătirea pentru culcare. Somnul de zi. 

 Trezirea copiilor. 

 Folosirea toaletei şi spălarea pe mâini. 

 Tranziţii pentru servirea gustării.  

 Gustarea. 

După-amiază 

 Joc afară în aer liber sau în spaţiul de joacă.  

 Activităţi de joc alese de copil/copii. 

 Folosirea toaletei şi spălarea pe mâini. 

 Tranziţii pentru servirea cinei.  

 Cina. 

 Spălarea pe mâini. 

 Jocuri alese de copil/copii. 

 Discuţii cu părinţii. Susţinerea regăsirii între copil şi părinte şi plecarea acasă. 

 Pentru desfăşurarea cu succes a activităţilor de învăţare educatoarea va respecta câteva 

principii foarte importante:  

 Să creeze situaţii numeroase şi variate prin care copilul să înveţe, asigurându-i-se toată 

libertatea de acţiune, de a alege.  

 Să stea cât mai des şi îndelung la acelaşi nivel cu copiii, schimbându-şi locul din când în 

când, ceea ce îi stimulează pe copii s-o urmeze. Comunicarea verbală şi mai ales cea 

nonverbală cu copiii se realizează mult mai bine astfel, decât când copilul este obligat să 

privească în sus.  

 Să verbalizeze fiecare gest pe care-l face, în felul acesta, copilul va învăţa cum se 

folosesc materialele, jucăriile, şi alte obiecte puse la dispoziţia lor. Povestirea şi 

comentarea unor evenimente din timpul zilei la care copilul a participat, povestiri, poezii, 

cîntece legate de viaţa lui, sunt situaţii de învăţare, de dezvoltare a limbajului copiilor. 
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Cuvintele/frazele trebuie pronunţate clar, astfel ca copilul să audă, să însuşească şi să 

pronunţe corect cuvintele noi. 

 Să se bazeze pe realitate sau pe experienţe reale şi să corespundă nevoilor de dezvoltare 

ale copilului; 

 Să-i permită copilului să comunice cu adultul şi cu persoanele importante afectiv pentru 

el. 

 Să-i permită copilului să-şi exprime emoţii şi sentimente. 

 Să-l ajute pe copil să constate, să exploreze lumea din jur, şi să evalueze consecinţele 

acţiunilor sale, să-l lase să analizeze şi să descopere, dar cu multă atenţie la prevenirea 

accidentelor şi a îmbolnăvirilor.  

 Să cedeze copiilor rolul de conducător al jocului pe măsură ce ei au deprins regulile.  

 Să observe copiii în timpul activităţilor şi să-şi planifice temele, conţinuturile şi 

strategiile în funcţie de observaţiile făcute. 

 Să asigure cu un număr corespunzător de materiale şi jucării sala de grupă, care să 

încurajeze copiii să ajungă, să apuce şi să se joace cu ele. 

 Să asigure pentru copiii care încă nu merg, câteva rafturi joase sau alte suporturi 

(suficient de stabile) care să le ofere acestora  posibilitatea de a se agăţa de ele şi de a se 

ridica. 

 Să decoreze centrele de activitate şi zonele de joacă cu tablouri colorate şi cu obiecte 

mobile pentru a încuraja interesul copiilor faţă de obiecte/fiinţe din lumea înconjurătoare 

şi faţă de culoare şi mişcare. 

 Să vorbească şi să creeze situaţii de învăţare, vorbind cu copilul despre evenimentele din 

timpul zilei la care el participă, spunându-i poezii, poveşti, citindu-i, cântându-i, 

arătându-i diferite obiecte şi discutând cu el despre ele etc. 

 Să-i încurajeze pe copii să imite/să execute împreună acţiuni, sunete, cuvinte (simple şi 

familiare) pe care le văd/aud. 

 Să stabilească “mici reguli” de folosire a materialelor şi jucăriilor atunci când le va vorbi 

copiilor despre o jucărie sau un material nou apărut în sala de grupă. Regula va fi întărită 

prin repetare atunci când copilul demonstrează că nu ştie să folosească jucăria/materialul 

 Să asigure copiilor posibilitatea de a interacţiona. Astfel, atunci când are în grupă şi copii 

mai mici care încă nu merg, va avea în vedere să îi ia în braţe şi să-i ducă în mijlocul 

celorlalţi pentru a se vedea, a se atinge reciproc şi pentru a se auzi şi a comunica. 

 Să asigure copiilor posibilitatea de a alege. Astfel, ea va pregăti pentru activităţi materiale 

variate şi într-un număr cel puţin dublu decât numărul copiilor (exemplu: coli de hârtie în 

forme şi culori diferite, tempera diluată sau tempera şi guaşe în tuburi, creioane colorate 

sau creioane ceracolor etc.). 

Astfel, învăţarea în perioada timpurie presupune: joc, stimulare senzorio-motorie, explorare, 

experimentare, socializare, rezolvare de probleme, elemente care susţin dezvoltarea integrată a 

copilului. 

 

 Proiectarea activităţilor tematice 

 Proiectul tematic  este o activitate centrată pe copil, un demers didactic în centrul căreia 

se află o temă/subiect prin explorarea unei idei interesante ce prezintă interes pentru copii, care 

implică toate domeniile de dezvoltare ale copilului şi contribuie la dezvoltarea integrată a 

acestuia.  
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 Un proiect este o investigaţie în profunzime a unui subiect, a unei teme realizată de un 

grup de copii într-o perioadă de timp. Proiectele tematice pot avea ca puncte de plecare o 

întâmplare, o jucărie, o carte, o idee, un eveniment din familie sau din cadrul comunităţii. În 

planificare e important să existe proiecte tematice iniţiate de copii şi de educator, e necesar un 

echilibru între sursele de provenienţă ale subiectelor abordate. 

Temele care se bazează pe interesele şi nevoile copiilor sunt cele care asigură motivaţia şi 

succesul învăţării. Este necesar să acordăm mai mult timp copiilor pentru a-i asculta, pentru a le 

pune întrebări despre ceea ce îi interesează şi vom reuşi astfel să descoperim idei de elaborare a 

proiectelor tematice. Educatoarea îi ajută pe copii să conştientizeze perspectivele diferite în 

procesul învăţării, iar Centrele de activitate le stimulează copiilor creativitatea optimizând 

învăţarea integrată.  

 Un proiect tematic la grupa de creşă se va axa pe studierea unui obiect, fenomen, fiinţă, 

etc. având la bază algoritmul de analiză şi sinteză a informaţiei, care va ajuta la formarea 

reprezentărilor copilului despre obiectul, fenomenul, fiinţa dată. Acest algoritm ar putea include: 

denumire, apartenenţă la grup (Cine/ce este, cum se numeşte?) aspect (Cum este?), structură/părţi 

componente (Ce are?), acţiuni (Ce face?),  şi (Cum face?), etc 

  

Fazele unui proiect pentru vârsta mică de până la 3 ani 

 În faza I a proiectului, educatorul  în baza unor eventuale observări şi discuţii  cu 

părinţii copiilor şi cu copiii acordă timp selectării şi conturării subiectului care va fi investigat. 

Criterii de selectare a subiectelor: 

 să fie strâns legat de experienţa cotidiană a copiilor; 

 să fie suficient de familiar cel puţin câtorva copii pentru a fi capabili să formuleze 

întrebări relevante; 

 să permită exersarea deprinderilor din toate domeniile de dezvoltare: limbaj şi 

comunicare, domeniul cognitiv, socio-emoţional, al dezvoltării fizice şi de sănătate, al 

atitudinilor şi capacităţilor în învăţare; 

 să fie suficient de bogat pentru a fi studiat pe parcursul unei săptămâni; 

 să poată fi cercetat şi acasă şi la creşă. 

În această fază se poate contura harta proiectului care va conţine diferite pictograme şi cuvinte ce 

reprezintă subiecte care vor fi învăţate, descoperite, experimentate de copii. 

 Faza a II-a este cea a muncii prin activităţile dirijate, cât şi cele liber alese de copii, care 

constă într-o cercetare directă ce se poate realiza prin observarea şi interacţiunea cu obiecte, 

fiinţe, participarea la evenimente, mici excursii din jurul instituţiei. În această fază copiii 

observă, desenează în urma observaţiei, construiesc modele, explorează, experimentează, învaţă 

reguli, memorează poezii, lecturează texte. 

 Faza a III-a, finalizarea şi detalierea evenimentelor, se poate realiza sub forma unor 

discuţii, descrieri a ceea ce au descoperit şi a prezentării unor produse, a prezentării unor mici 

spectacole.  

  

Avantajele proiectului 

Pentru copil: 

 dobândeşte cunoştinţe profunde şi solide; 

 identifică mai uşor relaţiile dintre diferite obiecte, fiinţe, fenomene stabileşte raportul 

cauză- efect; 
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 face corelaţii între temele abordate în grădiniţă şi cele din afara ei; 

 parcurge teme care-l interesează şi le studiază mai mult timp; 

 se încurajează comunicarea; 

 învaţă să rezolve sarcini prin cooperare; 

 se formează sentimentul de apartenenţă la grup. 

Pentru educator: 

 stimulează interesul pentru abordarea unor noi conţinuturi şi metode; 

 îşi organizează mai bine planificarea; 

 utilizează o varietate de activităţi pentru a prezenta tema în profunzime; 

 încurajează copiii să producă idei originale pentru activităţi. 

Pentru părinţi: 

 sunt implicaţi în activitatea grupei ca voluntari; 

 se simt eficienţi împărtăşind din experienţa lor şi participând alături de copil; 

 înţeleg modul de abordare a învăţării la copii şi-i pot sprijini mai bine. 

La planificarea activităţilor tematice e important să ţinem cont de rutine, tranziţii şi 

activităţi de învăţare. Atunci când realizăm proiectarea activităţilor tematice pentru copilul de 

vârstă mică, trebuie să ne asigurăm că aceasta:  

 Atinge/realizează mai multe obiective de referinţă/competenţe specifice din diverse arii 

curriculare. 

 Înglobează mai multe domenii de dezvoltare (însă nu este obligatoriu să corespundă  

tuturor!). 

  Reflectă conţinuturi, subiecte corespunzător intereselor şi nevoilor copiilor. 

 Asigură cunoaşterea şi explorarea prin diferite resurse materiale, umane, de timp.   

 Asigură un echilibru între jocul iniţiat de copil şi tematica planificată. 

 Se desfăşoară sistematic/zilnic într-o perioadă de timp delimitat până la epuizarea temei 

(maximal o săptămână pentru studierea unei teme, spre exemplu: Tema ”Pisica”), 

caracteristic experienţelor anterioare ale copilului.  

 Stabileşte instrumentele de evaluare şi realizează evaluarea continuă a competenţelor 

achiziţionate de către copii, şi pentru fiecare copil în mod individual, adecvată potenţialului 

copilului şi activităţilor propuse. 

Mai amplu despre proiectul tematic, planificarea săptămânală şi zilnică  veţi citi în ghidul 

”1001 idei pentru o educaţie timpurie de calitate”, pp.80-94. 

Atenţie!  În luna septembrie se vor planifica doar activităţi de adaptare, rutine, tranziţii şi 

activităţi liber alese de copii. Activităţile dirijate se vor planifica şi realiza în perioada 

octombrie-mai a fiecărui an. 

Vă propunem spre exemplificare un model orientativ de planificare a activităţilor integrate 

pentru copii cuprinşi în grupa de vârstă 2-3 ani. (Anexă 2) 

 

 Atenţie la practici! 

 Revistele de specialitate - romîneşti, ruseşti, naţionale - vin în sprijinul educatorilor cu 

modele de planificare orientative anuale şi semestriale care uneori sunt copiate integral în 

planificările proprii şi desfăşurate la grupă. Se constată că planificările împrumutate de la ţările 

vecine nu corespund cu curriculumul naţional şi Standardele de învăţare şi dezvoltare a copilului 

de la naştere la 7 ani.  Se mai practică şi „împrumutatul de la o grupă la alta” a planificărilor, din 

dorinţa „de a ne ajuta” colegii, iar aceste modalităţi chiar dacă ne ajută să facem economie de 
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timp, nu fac parte din bunele practici pentru a întocmi o planificare axată pe nevoile şi interesele 

copiilor de la grupa dată. 

Constatăm că unele activităţi pe care le-am desfăşurat cu succes la alte grupe, nu sunt la 

fel de bine primite de grupa cu care lucrăm, chiar o planificare gândită şi aplicată la o grupă n-o 

mai poţi repeta, pentru că nu mai sunt aceeaşi copii. 

 Planificarea trebuie să răspundă intereselor, punctelor tari, nevoilor, temperamentelor, 

stilurilor de învăţare şi dificultăţilor reale ale copiilor. O activitate didactică eficientă are la bază 

o proiectare pe măsură. 

 

 

 

4.4. EVALUAREA COPILULUI DE PÂNĂ LA 3 ANI. OBSERVAREA 

COPILULUI. 

  

Evaluarea copilului 

Zi de zi  ducând observări  asupra copilului la grupă, constatăm diferenţe între copii, chiar dacă 

sunt de aceeaşi vârstă. Aceste diferenţe sunt vizibile, cu cât copiii sunt la primul contact cu noul 

mediu, influenţa mediului familial fiind una expresivă. Copilul mic greu se încadrează într-un 

grup unde totul este necunoscut, pe care trebuie să le cunoască în timp şi să facă faţă acestora. 

Aceste lucruri necunoscute, îl face vulnerabil, simţindu-se frustrat în mediul nou din care începe 

să fie parte a grupului creat sau în curs de formare.  Adesea observăm că unii copii vin cu plăcere 

primele zile la creşă, iar apoi după câteva zile sau săptămâni se manifestă prin timiditate 

excesivă (refuză relaţia cu adulţii şi copiii, li se reduce interesul pentru explorare), alţii devin 

agresivi (lovesc jucăriile, un alt copil sau pe ei, muşcă, etc.), alţii nu mai mănîncă sau nu mai 

dorm, unii plîng şi nu participă la diverse activităţi.  De aceea e bine să surprindem aspectele 

complexe ale evoluţiei copilului, ale frustrărilor şi nestatornicirilor în comportament şi să 

intervenim cu un gest discret de mângâiere, când un copil este marginalizat sau se auto-

marginalizează. Prin discuţii cu părinţii şi din observările anterioare e bine să cunoaştem care vor 

fi reacţiile copilului în situaţiile în care intervenim. De aici apare şi necesitatea ca noi cadrele 

didactice să dispunem de informaţii ample ce ţin de starea de sănătate ae copilului, preferinţe, 

obişnuinţe, interese, comportament, aspecte ce ţin de dezvoltarea copilului, despre relaţiile şi 

conduitele copilului cu membrii familiei, despre credinţele şi rigorile familiei copilului, despre 

limba maternă a acestuia, adică să cunoaştem copilul în evoluţia sa.  Desigur că aceste informaţii 

ni le poate furniza familia printr-o discuţie, sau chestionare, pentru a-l ajuta pe copil să se 

integreze mai uşor, dar şi în dezvoltarea sa ulterioară, care presupune determinarea posibilităţilor 

de formare a conduitelor sociale, afective, cognitive, verbale, motrice ale copilului. Rezultatele 

evaluării ne sunt necesare pentru a preciza necesităţile specifice de dezvoltare ale fiecărui copil, 

în vederea determinării  ulterioare a contextelor de învăţare necesare atingerii potenţialului la 

maximum, dar şi pentru îngrijirile speciale care le-ar avea copilul. De asemenea, rezultatele 

evaluării ne oferă indicatori pentru elaborarea strategiilor de învăţare adecvate individualităţii 

fiecărui copil în parte şi a grupului de copii în general. La realizarea evaluării copilului, trebuie 

să  luăm în consideraţie câteva aspecte importante: 

 Copilul este unic, este o personalitate şi trebuie permanent tratat cu respect. Vom 

evalua la el, copilul – conduita, acţiunile, produsele activităţii sale într-o situaţie 

concretă. 
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 Evaluarea comportamentului, a activităţilor realizate de copil se vor efectua într-o 

atmosferă calmă, într-un mediu afectiv pozitiv, fără a-l stresa sau a-i provoca 

copilului emoţii negative, consolidând încrederea în sine. Momentele de evaluare 

trebuie alese cu mare grijă pentru copil şi familia sa, astfel încât evaluarea să 

determine caracteristicile reale ale dezvoltării copilului (nu vom putea face o 

evaluare corectă în contextul în care copilul se află în procesul de adaptare la creşă, 

în momentele ulterioare unei vaccinări, în situaţii de convalescenţă, etc). 

  Elementele evaluative trebuie să cuprindă şi să atingă toate domeniile de dezvoltare 

ale copilului, fără a da o preponderenţă unui sau altui domeniu,  avându-le  în vedere 

pe celelalte ca mai puţin importante, aceasta fiind premiza dezvoltării integrate a 

copilului. 

 La analiza rezultatelor evaluării vom ţine cont doar în comparaţie cu 

rezultatele/progresele precedente ale copilului, şi nu prin comparaţie cu copiii de 

vârstă din grupul din care face parte. În evaluare este recomandat să ţinem cont de 

anamneza medicală a copilului, sistemul relaţional creat în jurul său, de identitatea 

culturală, de problematica existentă sau nu a familiei.  

 Evaluarea urmăreşte progresul copilului sub toate aspectele dezvoltării sale: cognitiv, 

socio-emoţional, motric în acelaşi timp:  

 cunoştinţe, deprinderi, abilităţi;  

 atenţie, memorie, gândire, limbaj;  

 interese, aptitudini, motivaţie;  

 relaţiile cu copii de aceeaşi vârstă, cu copii de altă vârstă, cu adulţii; 

 dezvoltare motrică. 

  

 Cum se realizează evaluarea copilului mic? 

 Evaluarea este esenţială ca metodologie de lucru în fiecare instituţie care oferă copilului 

servicii de creştere, îngrijire şi educarţie. Fiecare copil creşte şi se dezvoltă în ritmul său propriu 

de dezvoltare,  are propriile nevoi. Evaluarea oricărui copil de - orice vârstă se face doar în raport 

cu el însuşi şi este o evaluare continuă care urmăreşte care sunt progresele/achiziţiile  cantitative 

şi calitative ale copilului. Prin intermediul evaluării reuşim: 

 să determinăm gradul de dezvoltare al copilului, ritmul său propriu de dezvoltare, 

reuşitele şi dificultăţile copilului;  

 să construim activităţile, pentru a adapta conţinuturile la nevoile şi interesele copiilor;  

 să informăm familiile asupra competenţelor copiilor lor şi asupra activităţilor pe care le 

organizăm cu copiii, pentru a fi preluate şi continuate la domiciliu, argumentând 

deciziile noastre; 

 să informăm,  la necesitate, diverşii profesionişti (colegi sau din alte instituţii) în ceea ce 

priveşte particularităţile de dezvoltare ale fiecărui copil în parte, pentru a aborda în 

echipă intervenţia educativă preventivă sau recuperatorie. 

 Obiectivele evaluării copilului sunt: 

 Susţinerea tuturor copiilor pe tot parcursul etapelor de dezvoltare a acestora şi 

propunerea unor metodologii pedagogice diverse, în funcţie de individualitatea copiilor 

pentru reuşita lor. 
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 Intervenţii precoce în situaţiile de risc pentru dezvoltarea potenţialului copiilor la maxim 

(atât individual, cât si la nivelul grupului) ca rezultat al analizei dinamicii dezvoltării 

copilului. 

 Pentru ca evaluarea să aibă un impact pozitiv asupra dezvoltării copilului trebuie să luăm 

în calcul 3 criterii principale: 

1. Identitatea psihofizică a copilului. 

 Informaţii despre copil (particularităţile sale individuale, de vârstă, competenţe 

abilităţi şi aptitudini, ritmul său de dezvoltare, dizabilităţi şi nevoi specifice); 

 Contextul familial al copilului (date despre familie, exigenţe şi aşteptări 

educaţionale, despre identitate culturală, limba vorbită etc.) 

2. Acţiunile copilului.  

 Acţiunile copilului: cum manipulează, utilizează  diverse obiecte, materiale din jurul 

său, cum se adaptează situaţiilor, cum acţionează în diverse situaţii necunoscute.  

3. Relaţiile sociale ale copilului.  

 Relaţionarea copilul cu adulţii din jurul său (părinţi, bunici, persoană de referinţă 

din creşă, străini); ceilalţi copii din jurul său (fraţi sau grupul de copii din creşă). 

 

 Importanţa evaluării 

 Pentru copil 

 Informaţiile dobândite prin procesul de observare, evaluare şi utilizate în conceperea şi 

ameliorarea demersului didactic contribuie la asigurarea unei creşteri sănătoase, dezvoltări 

globale, unitare a acestuia. 

 Pentru educator 

 Identifică modul cum s-a adaptat copilul la mediul grupei/creşei, îl orientează şi îl sprijină 

în activitatea de învăţare. 

 Pentru părinte 

 Cunoaşte progresul pe care-l face copilul în raport cu el însuşi, învaţă să-l valorizeze, să 

comunice şi să relaţioneze mai bine cu el. 

 

Pentru determinarea paşilor ulteriori, a demersului educaţional în ansamblu care se construieşte 

în jurul copilului mic în vederea dezvoltării integrate a acestuia, vom aplica cele trei tipuri de 

evaluare: iniţială, continuă (formativă) şi sumativă (cumulativă).  

  

 Tipurile de evaluări 

 Evaluarea iniţială, care îndeplineşte şi funcţia de diagnostică, de constatare şi măsurare a 

achiziţiilor copilului, se va realiza, după posibilităţi, înainte de înscrierea copilului la 

creşă/grădiniţă, pentru a stabili tipul de intervenţii educative care vin în sprijinul copilului şi 

familiei sale din momentul primului contact  cu serviciul/instituţia de îngrijire, creştere şi 

educare. La acest proces în mod hotărâtor vor participa părinţii, deoarece ei reprezintă elementul 

informaţional şi acţional  determinant pentru validarea evaluării (ne pot furniza informaţii despre 

evoluţia anterioară a copilului, despre particularităţile de creştere, îngrijire şi dezvoltare ale 

acestuia, despre modelul relaţional existent în familie, despre identitatea socială şi culturală a 

familiei copilului, despre nevoile copilului).  

 Evaluarea continuă are funcţia de măsurare şi de reglare a creşterii, educaţiei şi îngrijirii 

copilului, realizează înregistrarea progresului copilului şi îl raportează la performanţele lui 
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anterioare, la identificarea nevoilor copilului pentru dezvoltarea lui, dobândirea unor noi 

competenţe şi abilităţi. Evaluarea continuă determină intervenţia potrivită/adecvată de îngrijire, 

creştere şi educare a copilului la nevoile particulare ale acestuia.  

 Evaluarea sumativă (cumulativă) este trecerea de la o etapă la alta de dezvoltate, o 

modalitate de observare în dinamică a nivelului de achiziţii ale copilului în dezvoltarea sa 

integrată, ca urmare a consumării unei activităţi tematice, la intervale de timp mari (2-3 luni), la 

finalul frecventării creşei/grădiniţei de către copil sau la finele perioadei de vârstă indicate de 

Standardele de învăţare şi dezvoltare ale copilului de la naştere la 7 ani. 

 Drept instrument de evaluare la această vârstă se va utiliza doar observaţia, fiind cea mai 

utilă, relevantă, poartă un caracter permanent şi care ne oferă posibilitatea să colectăm informaţii 

despre progresul fiecărui copil în parte, dar şi al întregului grup de copii. Cu ajutorul observaţiei 

urmărim comportamentul copilului pe tot parcursul zilei în diverse momente şi activităţi (în 

timpul activităţilor de grup sau individuale, al jocurilor spontane sau organizate, în timpul mesei, 

în momentele de tranziţie de la o activitate la alta, la baie, la finalul programului), în interacţiune 

cu diferite persoane, manipularea, acţionarea cu diverse obiecte.  

  

 Observarea copilului 

 Observarea constă în înregistrarea unui eveniment sau a unui comportament. Este 

deosebit de importantă în educaţia centrată pe copil, fiind baza evaluării copilului mic şi constă 

în urmărirea atentă şi sistematică a comportamentului copilului (fără nici o intervenţie din partea 

educatoarei), cu scopul de a sesiza aspectele sale caracteristice. Obiectul observării îl constituie 

activitatea copiilor, produsele activităţii realizate în conformitate cu cerinţele Curriculei şi a 

Standardelor de învăţare şi dezvoltare ale copilului de la naştere la 7 ani. Pentru a identifica 

dezvoltarea copilului, în vederea planificării temelor şi activităţilor necesare fiecărui copil şi a 

grupului de copii, putem utiliza observaţia sistematică (cu metodologie clar definită, scop şi 

obiective în corelaţie cu domeniile de dezvoltare ale copilului) şi observarea spontană (în cadrul 

diverselor acţiuni ale copilului). Plecând de la rezultatele observaţiilor, avem posibilitatea să 

transmitem părinţilor copilului informaţii despre stadiul de evoluţie al acestuia şi să le propunem 

diverse tipuri de activităţi la domiciliu. 

 În primii ani de viaţă, copilul mic are o evoluţie permanentă şi rapidă, comportamentele 

şi competenţele schimbîndu-se de la o lună la alta şi este important să ştim ce ne propunem să 

observăm, în ce moment şi pentru ce copil anume. Trebuie să cunoaştem cum se adaptează 

copilul unor situaţii noi (când trece de la o activitate la alta, dacă se joacă cu plăcere, dacă se 

adaptează programului zilnic, etc.) şi care este stilul de reacţie (dacă reacţiile sunt mai lente sau 

mai abile, dacă dispoziţia sa se schimbă şi în ce direcţie). Suntem puşi mereu în situaţia de a 

provoca situaţii investigative, integrate în activităţile care îi fac plăcere copilului pentru a 

observa anumite comportamente, competenţe ale acestuia. Dacă observăm şi descriem doar 

abilitatea motrică, cognitivă şi psiho-socială, riscăm să realizăm un tablou static al dezvoltării 

copilului. Copilul trebuie observat în timpul dezvoltării sale, pentru înţelegerea posibilităţilor de 

activitate şi dezvoltare a capacităţii în dinamica sa, observaţii din care să poată reieşi perspectiva 

sa de dezvoltare, prin prisma comportamentului, abilităţilor şi a situaţiilor sociale şi emoţionale 

în care se află concomitent. 

 Cunoaşterea copilului necesită destul de mult timp, dar şi anumite competenţe din partea 

educatoarei care trebuie:  

 să facă observaţii obiective; 
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 să  utilizeze corect instrumentele necesare pentru înregistrarea informaţiilor; 

 să dea observărilor efectuate o interpretare pertinentă bazată pe descrieri. 

 Observaţia trebuie, deci, înţeleasă ca metodă de cunoaştere a copilului sub diverse 

aspecte cu ajutorul căreia educatoarea poate evita subestimarea copiilor despre care are o 

impresie negativă, dar şi supraestimarea celor despre care are o impresie bună.  

 Pentru reuşita unei observări trebuie să ţinem cont de următoarele aspecte: 

 stabilirea exactă a scopului pe care ni-l propunem; 

 stabilirea comportamentelor care ne interesează; 

 atenţia să fie concentrată asupra câte unui copil pe rând; 

 alocarea unui timp special (de exemplu, 15 minute la jocuri şi activităţi alese); 

 utilizarea unor mijloace simple de înregistrare (grile, liste de rubrici pe care doar să 

se bifăm), 

 folosirea în permanenţă a unui carneţel şi a unui creion; 

 notarea cât mai exactă a faptelor; 

 evitarea interpretărilor sau etichetării subiective; 

 notarea aspectelor importante, noi pentru dezvoltarea  copilului; 

 observarea  în condiţii cât mai variate, locuri diferite  şi momente diferite, deoarece 

un comportament  constant în situaţii diferite, e important pentru interpretare; 

 în unele situaţii/cazuri utilizarea casetofonului, reportofonului pentru diverse 

înregistrări; 

 înregistrarea notiţelor în caietul de observaţii; 

 interpretarea datelor înregistrate pentru a diferenţia aspectele caracteristice de cele 

aparente. 

Este important de reţinut: formularea ipotezelor trebuie să fie făcută sub formă de întrebare, 

nu ca şi afirmaţie ( „Oare comportamentul violent al lui X să fie cauzat de faptul că l-a adus 

azi tata la creşă?”, „Se pare că...”, „ Este posibil ca...”, etc.). 

  Principiile observării:  

 Fiecare copil va fi observat în mod individual şi integrat, sub toate aspectele dezvoltării 

sale, a particularităţilor şi necesităţilor generale şi specifice de dezvoltare, dar şi cele ale grupului 

de copii. Copilul trebuie observat integral, printr-o multitudine de aspecte, cum ar fi:  

 Cunoaşterea, ingeniozitatea, curiozitatea, implicarea în joc;  

 Mişcarea, nutriţia, somnul;  

 Limbajul şi comunicarea;  

 Afectivitatea/trăirea afectivă, interacţiunea cu ceilalţi;  

 Autoservirea/autodeterminarea;  

 Respectul de sine şi încrederea în sine.  

 De ce observăm copilul?  

 Pentru a putea  interveni cu un demers educativ adecvat fiecărui copil în parte, dar şi  

grupului de copii, prin organizarea unor situaţii de învăţare pozitivă pentru aceştia.  

 Când observăm copilul?  

  Copilul poate fi observat spontan în diferite situaţii şi momente ale zilei (rutine, tranziţii, 

activităţi),  dar şi sistematic, ce presupune un calendar de observaţii periodice (o data la 2 luni, 

de ex.) pentru comparaţia dezvoltării acestuia în dinamică. Trebuie să ne asigurăm un timp şi să 
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ne planificam toate acţiunile de observare pentru a putea observa toţi copiii, după aceeaşi 

schemă: mai multe momente ale zilei şi un calendar al observaţiilor.  

 

 Ce observăm?  

 Sunt supuşi observării indicatorii comportamentali care descriu comportamentele 

specifice realizate de copil (de ex., “urcă şi coboară scările ţinându-se de balustradă”, “pune 

întrebări”, “solicită oliţa la necesitate” etc).   

 Este extrem de important ca indicatorii comportamentali să cuprindă verbe descriptive şi 

să prezinte cât mai concret comportamentele observate. De exemplu, un indicator 

comportamental adecvat este “îmbracă şi dezbracă singur  hainele în consecutivitate”, în timp ce 

“are deprinderi de autoservire personală” este prea general şi nu poate fi urmărit în mod direct. 

Verbele descriptive ne ajută să surprindem nuanţele unui comportament. De exemplu, în loc să 

notăm “îi spune educatoarei ce doreşte”, putem apela la descrierea exactă a comportamentului 

său verbal: şopteşte, strigă, murmură, anunţă, mormăie sau declară (Beaty, 1998).   

 Pe lângă descrierea cât mai completă şi concretă a comportamentului, există câteva 

dimensiuni importante ale comportamentului, care adaugă un plus la acurateţea observaţiei:  

 frecvenţa – este foarte relevant să notăm de câte ori apare un anumit comportament – nu 

e totuna dacă un copil se desparte cu dificultate de mama sa în două dimineţi ale unei luni 

sau dacă o face în fiecare dimineaţă pe parcursul acelei luni;  

 durata – este bine să notăm cât timp persistă un comportament, de exemplu: este  supărat 

10 minute pentru că i s-a luat jucăria, stă retras 5 ore pentru acelaşi motiv;  

  intensitatea – şi aceasta este utilă pentru a putea analiza comportamentul ulterior – de 

exemplu: nu îşi aşteaptă rândul pentru jucărie; nu îşi aşteaptă rândul şi îi loveşte pe copiii 

care au jucăria pe care şi-o doreşte;  

 contextul în care apare comportamentul, care include:  

- dacă apare spontan sau doar în anumite situaţii activatoare – de ex., mânuirea 

cărţilor ca activitate aleasă de copil sau doar în activităţile impuse; 

- unde apare comportamentul – de ex., bate, zgârie, muşcă copiii  care se joacă cu 

jucăriile lui preferate din centrul de joc, doar în timpul activităţilor liber alese;  

- antecedentele comportamentului – dacă apare spontan, dacă se pot identifica 

anumite cauze care îl declanşează – de ex., loveşte ca răspuns la lovitura altui 

copil; desenează doar dacă există cadru adecvat;  

- dacă există şi alte persoane implicate direct în apariţia comportamentului – de ex., 

separarea de părinţi, atitudinea faţă de anumiţi copii – e util de specificat şi 

comportamentul acestora (un copil poate să aibă un răspuns agresiv “justificat” – 

vezi exemplul de la punctul anterior);  

- consecinţele comportamentului – care sunt urmările – de ex., un copil poate să 

lovească alţi copii pentru că ştie că în acest fel este în centrul atenţiei şi realizează 

acest comportament doar pentru această consecinţă.  

 Deci: Înregistrările factologice (indicatorii comportamentali observaţi) sunt rezumate ale 

unor evenimente care cuprind tehnici de înregistrare a datelor despre: 

- ce s-a întâmplat; 

- când s-a întâmplat; 

- unde s-a întâmplat; 

- care au fost stimulii care au declanşat interesul pentru o anume activitate; 
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- care au fost reacţiile copilului  (dialogurile, comportamentul acestuia în diverse 

situaţii); 

- cum s-a încheiat acţiunea. 

 

 Cum observăm? 

 Pentru a înregistra informaţii despre achiziţiile/competenţele, comportamentul copilului, 

puteţi folosi următoarele instrumente: 

- fişa de evaluare, 

- lista de control/verificare sau scale etalonate de dezvoltare ale copilului, sub toate 

domeniile de dezvoltare. 

 Fişa de evaluare este completată de educatoare, care înregistrează date factuale despre 

evenimentele cele mai importante pe care le identifică în comportamentul copiilor. 

Fişa de evaluare constă în elaborarea unei grile simple, care ar putea conţine:  

 Numele celui care face observaţia;  

 Numele şi vârsta copilului;  

 Data la care se face observaţia;  

 Scopul efectuării acestei observaţii; 

 Aspectele de dezvoltare care au fost observate. 

 În ce context a fost făcută observaţia:Aceasta presupune tipul activităţii (rutină, tranziţie 

sau activitate de învăţare).  

 Elaborarea unei analize a observaţiilor asupra copilului presupune:  

 Descrierea efectivă (detaliată) a aspectelor ce ţin de dezvoltarea integrată a copilului 

observate la acesta;  

 Rezumarea observaţiilor pe domenii de dezvoltare;  

 Analizarea acestor observaţii;  

 Elaborarea unui set de intervenţii de îngrijire, creştere şi educare a copilului adecvate 

indicatorilor observaţi;  

 Determinarea posibilelor consecinţe asupra copilului ca urmare a implementării acestor 

strategii. 

 Lista de control/verificare sau scale etalonate de dezvoltare ale copilului sub toate 

domeniile de dezvoltare este o metodă de evaluare prin care educatoarea înregistrează faptul că 

o anumită caracteristică sau acţiune este prezentă sau nu. Aceasta se elaborează destul de uşor şi 

are un grad mare de obiectivitate. Se pot întocmi liste de verificare pentru a vedea dezvoltarea 

copiilor corespunzătoare domeniilor fizic, cognitiv, socio-emoţional, dezvoltarea comunicării 

orale. Se stabilesc indicatorii care vor fi observaţi pe domenii de dezvoltare şi se bifează dacă 

este observat sau nu. 

 Care sunt direcţiile în care se realizează observarea individuală a copilului mic? 

 Nevoile de bază:  

- Cum mănâncă? Ce mănâncă? Care sunt alimentele preferate? Care este programul de 

masă? Este alergic la vre-un aliment? Are un mediu specializat/dietă?  

- Cum adoarme? Plânge ades în timpul somnului? Se trezeşte des? Are un somn profund? 

Doarme în timpul dimineţii? Se trezeşte pentru a merge la oliţă? Are o poveste preferată 

pe care doreşte să o asculte înainte de a adormi? Are o jucărie preferată pe care doreşte să 

o ia în pat? Îi place să doarmă învelit/dezvelit?  

- Cum anume este obişnuit să fie îmbrăcat (mai gros, mai subţire) în casă sau afară? 
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- Este obişnuit să se spele pe mâini înainte de masă? Se spală singur sau cu ajutor? Este 

obişnuit să se spele pe dinţi cu ajutor?  

- Utilizează oliţa? O cere sau anunţă că are nevoie de oliţă? Cât de des?  

- Are probleme de sănătate deosebite? 

 Dezvoltarea fizică : 

a) Mişcările corpului: 

- Cum se mişcă: repede sau încet? Îşi păstrează echilibrul când merge, când aleargă, când 

sare pe ambele picioare? Când se răsuceşte?  

- Pare să fie stăpân pe mişcările corpului său sau este nesigur?  

- Muşchii realizează mişcări egale sau există diferenţe? 

- Îşi exprimă sentimentele utilizând corpul (muşcă uneori, se încordează, mişcări încete, 

repezi, sare de bucurie, bate din palme, tropăie, bate din picioare când este supărat, etc.)?  

- Cum apucă? 

- Cum mânuieşte? 

- Cum se mişcă în spaţiul educativ? 

- Cum se orientează în spaţiul larg şi în cel restrâns al foii de hârtie, etc.? 

- Dacă e stabilită lateralitatea la ochi, mînă, picior? 

- Dacă are probleme fizice, senzoriale şi cum le compensează? 

b) Expresiile faciale:  

- Foloseşte mimica în exprimarea trăirilor afective (se încruntă, zâmbeşte, se strâmbă, 

etc.)? 

- Expresivitatea este în concordanţă cu ceea ce simte, trăieşte?  

- Ce tip de sentimente se regăsesc în mimica facială (tristeţea, bucuria, durerea)? 

- Cum comunică nonverbal, prin gesturi şi mimică? 

 Comunicare şi dezvoltarea limbajului:  

- Cât de mult îşi exprimă trăirile prin ton şi voce? Cum reacţionează la tonul vocii? 

- Realizează un control al vocii, exprimând modulări în funcţie de situaţii (când se bucură 

sau când este trist) sau are o voce inexpresivă? 

- Când este supărat plânge, spune adultului?  

- Este verbalizarea modul lui predilect de a comunica cu ceilalţi sau preferă alte căi de 

comunicare (arată cu degetul, loveşte din picior, loveşte păpuşile)?  

- Foloseşte articularea, limbajul în jocul obişnuit? Vorbeşte când se joacă singur, 

dialoghează cu păpuşile? 

- Care e lungimea propoziţiilor formulate spontan? 

- Pune întrebări, răspunde, reacţionează la întrebări? 

- Cât de extins este vocabularul? 

- Cum învaţă mai bine (vizual, auditiv, experienţial, combinat). 

 Socio-emoţional: 

- Cum reacţionează în situaţia de separare de adultul de referinţă? Plânge, îi este teamă? Se 

ascunde după mama sa când percepe momentele de separare? Se apropie uşor de alţi 

adulţi? Iniţiază relaţii cu alţi copii?  

- Are un obiect preferat (jucărie, haină, păturică) care îi conferă siguranţă? Cum şi când îşi 

manifestă fericirea, supărarea, furia, mânia, îndoiala, entuziasmul, tema? Are un control 

exagerat, prea slab sau echilibrat asupra trăirilor sale afective?  

- Care sunt activităţile preferenţiale ale copilului? Ce activităţi refuză?  
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- Cum îşi alege activitatea? Cum iniţiază, planifică, începe şi finalizează o activitate 

(referitor la modul cum alege şi începe o activitate)? Cât timp participă?  

- Stabilitatea atenţiei – cât poate fi atent în cadrul relaţiei cu un adult? Dar cu un copil? Cât 

timp participă la o activitate care îi face plăcere?  

- Cum reacţionează când este interesat de ceva anume? Cum îşi exprimă curiozitatea? 

Apelează la ajutor sau are momente de independenţă?  

- Care este atitudinea sa în fata situaţiilor–problema? Încearcă să găsească soluţii sau 

abandonează? Caută sprijinul adultului? Dacă se rezolvă negativ (varsă un pahar cu 

culori, de ex.), cum reacţionează? 

- Acceptă regulile şi limitele, interdicţiile (dacă acceptă, cum reacţionează)?  

- Iniţiază relaţii cu alţi copii? Cum se joacă cu aceştia? 

- Cum se comportă faţă de persoane necunoscute? Dacă priveşte în ochii interlocutorilor? 

- Cum e copilul în majoritatea timpului (activ, liniştit, gălăgios, serios, timid, agresiv, 

sociabil) 

- Cum îşi exprimă sentimentele faţă de ceilalţi, copii şi adulţi?  

- Cum îşi exprimă atitudinile faţă de ceilalţi: cooperare, izolare, agresivitate, instabilitate? 

- Cum se face înţeles când doreşte/nu doreşte să facă ceva? 

- Care e reacţia la atingerea fizică cu alte persoane? 

- Cum îşi exprimă frica, furia, tristeţea, bucuria, simpatia? 

- Cât de repede oboseşte? 

- Cum reacţionează la interdicţii. 

- Ce îl recompensează şi cât de des trebuie recompensat? 

- În ce perioadă a zilei lucrează cel mai bine? 

 Activităţile de joc: 

- În ce activităţi îi place să se implice?  

- Cum începe să se implice într-o activitate? Cum progresează în ea? Cum trece la altă 

activitate?  

- Se joacă un timp scurt în unele activităţi, dar acordă atenţie prelungită altora? 

- Evită vre-o activitate?  

- Ce achiziţii pare să realizeze într-o activitate: plăcerea de a fi în prezenţa adultului, 

împreună cu alţi copii, stimularea senzorială, un sentiment de stăpânire a rezolvării unor 

probleme, un sens al creativităţii si al sentimentelor?  

- Există anumite aspecte ale unei activităţi care par să-l frustreze sau să-i placă în mod 

deosebit?  

- Ritmul desfăşurării jocului său rămâne constant? Se accelerează sau se încetineşte? În ce 

condiţii? Îi place să se joace singur – niciodată, uneori, deseori? În ce condiţii?  

- Îi place să exploreze? manifestă curiozitate în ceea ce priveşte mediul, obiectele, lumea?  

- Preferă să-şi limiteze jocul la un spaţiu relativ redus sau se extinde pe o arie mai largă?  

- Unde pare să se joace mai confortabil? Înăuntru, afară, în curte? 

- Cum cunoaşte şi operează cu semnificaţia obiectelor?  

- Cum cunoaşte şi foloseşte proprietăţile, calităţile, formele, dimensiunile, culorile, etc.?  

 GRILĂ (FIŞĂ) DE OBSERVARE (exemplu de indicatori/itemi de observaţie) 

 O grilă de observare trebuie construită pe comportamentele principale, notându-se „ce 

poate face” şi „cum face” copilul în următoarele arii:  
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 Cognitiv: ce ştie, cum foloseşte ceea ce ştie, cum rezolvă problemele, curiozitatea 

cunoaşterii, stilul de abordare şi metoda de învăţare, limbajul verbal şi nonverbal, cum înţelege, 

cum analizează şi cum sintetizează, cum şi cât memorează, cum ordonează datele. 

 Motor: mişcare, echilibru, coordonare generală şi coordonări particulare, motricitate 

grosieră şi fină. 

 Socio-emoţional: relaţiile cu ceilalţi copii şi cu adulţii, gradul de dependenţă/ 

independenţă, autocontrolul, anxietăţi, frustrări, imaginea de sine, exprimarea emoţiilor şi a 

sentimentelor, cooperarea, empatia, etc. 

 Contextul educaţional: cum se adaptează la mediu, dacă mediul este potrivit pentru 

copil, nevoi observate, adaptare la programul zilei. 

 

 

Ciclul observării. 

Observarea cuprinde 5 etape distincte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

    1. A vedea/descrie  

 Este important să observăm copilul atunci când deja s-a adaptat cu grădiniţa, când copilul 

are o stare de sănătate satisfăcătoare (nu este după o boală, vaccinare, după o perioadă lipsă de la 

creşă, alte situaţii deosebite). În timpul când observăm/privim copilul vom face notiţe/înregistrări 

ce ţin de toate aspectele de desfăşurare a  momentului: de mediu – unde? de timp – când? de 

context – ce s-a întâmplat?  care au fost stimulii care au declanşat faptele, interesul etc. pentru o 

anumită activitate? care au fost reacţiile copilului?  cum s-a încheiat acţiunea? Înregistrarea 

datelor se poate realiza în timpul derulării activităţii copilului (îl observăm în jocul său solitar, cu 

păpuşa sau privindu-se în oglindă) sau imediat după aceea (copilul mic necesită prezenţa noastră, 

de cele mai multe ori, deci trebuie să-i fim parteneri în jocul său). Putem să alegem să notăm, 

schiţat, doar câteva fapte semnificative: „arată cu degetul”, „îşi fixează privirea”, „se uită după 

mine”, iar apoi să revenim cu descrieri detaliate. 

Atunci când privim:  

A interpreta  

A lua o 

decizie 

A interveni 

A reveni 

asupra 

observaţiei 

  A vedea/ 

descrieedea 
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 Observăm faptele (privim cu atenţie situaţia în care copilul se află: activitate de rutină, de 

tranziţie sau învăţare). 

 Reţinem datele factuale (descrierea efectivă a comportamentelor copilului în situaţia 

dată). 

 Le înregistrăm (notarea lor, chiar dacă uneori ni se par fără importanţă pentru descrierea 

dezvoltării sale). 

 2. A interpreta 

 Interpretarea/analiza datelor/observărilor factuale înregistrate este un moment important 

în evaluare. Putem analiza datele obţinute utilizând diferite liste de verificare sau scale etalonate 

de dezvoltare ale copilului, sub toate domeniile de dezvoltare. Pentru rezultate cât mai relevante 

pentru dezvoltarea integrată a copilului, momentul interpretării pleacă de la mai multe observaţii 

realizate într-un timp dat (toate observaţiile realizate asupra copilului, în diverse situaţii – 

activitate independentă sau în grupul de copii, venirea sau plecarea de la creşă, alimentaţie, 

somn, etc.). Aceste observaţii ne oferă o imagine globală a copilului în dinamica sa. 

 Interpretarea datelor observaţiilor presupune:  

• să facem legătura între elementele obţinute în cadrul fiecărei observaţii asupra 

aceluiaşi copil (urmărim indicatorii care construiesc modelul relaţional al copilului: 

cum reacţionează când se priveşte în oglindă, cum reacţionează la despărţirea de 

părinţi, cum îşi ţine jucăria preferată, cum reacţionează în momentele de interacţiune 

cu noi sau cu alţi copii). 

• să facem o sinteză care regrupează toate aceste informaţii obţinute care să determine 

progresul sau regresul dezvoltării acelui copil în perioada dată.  

 Exemplu de înregistrare a unei observări: 

 Victor, 25 luni, se desparte liniştit de părinţi, timp de 10 min stă pe scaun şi-şi priveşte 

colegii, apoi se îndreaptă spre centrul de blocuri sau cel de jocuri manipulative. În timpul 

meselor se autoserveşte cu ajutor, mănâncă toate felurile de alimente din meniul zilei, este 

participativ în cadrul tuturor activităţilor care ţin de menţinerea igienei personale. Are control 

sfincterian diurn, utilizând oliţa la cerere, oliţă pe care o recunoaşte ca fiind a sa. Uneori în 

timpul somnului de zi mai face pe dânsul. Prezintă iniţiativă în a se schimba cu ajutorul 

adultului şi îşi exprimă satisfacţia când reuşeşte să îşi tragă pantalonii până sus. Când se spală 

pe mâini, prelungeşte momentul pentru a se juca cu apa şi săpunul cât mai mult posibil, 

urmărind cu mult interes spuma săpunului, curgerea apei. Îi place să se joace în centrul Apă şi 

nisip, centrul Construcţii. Îi place să deseneze cu mâna şi degetele pe coli de hârtie. La 24 luni 

pronunţa cuvinte răzleţe prin care solicita obiecte, ajutor, acum se exprimă în propoziţii scurte, 

gramatical construite corect, pronunţă clar toate sunetele vorbirii cu excepţia sunetului ”r”. 

Priveşte atent lucrurile, obiectele din jur, acţiunile adulţilor şi a altor copii. Interacţionează cu 

adultul permanent, adresează întrebări scurte şi răspunde la întrebările care i se pun prin 

propoziţii simple. 

 

 3. A lua o decizie 

 În funcţie de rezultatele interpretărilor asupra observaţiilor, putem proiecta un plan de 

intervenţie educativă pentru dezvoltarea  ulterioară a copilului, un program în baza căruia copilul 

va fi stimulat să participe în diverse activităţi educaţionale, de rutină, în funcţie de 

particularităţile sale individuale şi de vârstă adecvate nevoilor de dezvoltare.  
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 4. A interveni în aspect educativ 

  Ca urmare a obiectivelor şi intervenţiilor educative planificate vom crea contextul 

educaţional ce determină realizarea acestor obiective: tipul de interacţiune planificat (formularea 

sarcinilor simple de autoservire pentru Victor în activităţile de îngrijire, alimentaţie cu 

menţinerea contactului şi a dialogului), înnoirea materialelor în centrul de formare a limbajului 

(introducerea unor cărţi cu imagini în volum), în centrul pentru artă (introducerea guaşei, 

pensulelor cu perie lată, şi a unor planşe pentru pictat), în centrul pentru jocuri senzoriale 

(utilizarea unor detergenţi şi a unor culori în jocul cu apa), etc. După ce am informat părinţii 

asupra rezultatelor evaluării copilului este bine să îi implicăm în intervenţia educativă pe care o 

preconizăm pentru copil în vederea extinderii situaţiilor de exersare de către copil a unor 

deprinderi şi la domiciliul său. Îi putem explica şi argumenta părintelui obiectivele educative 

propuse şi, de comun acord, să stabilim şi tipul de interacţiune pe care îl recomandăm (să îl lase 

să-şi îmbrace unele haine singur, să îl valorizeze atunci, când reuşeşte să îşi pună pantofii singur, 

dar să continue să îl ajute să îşi lege şireturile sau să încheie nasturii, să inventeze povesti despre 

pantofii „prieteni” care „îşi sărută vârfurile” – pentru a reuşi să-şi pună corect pantofii în 

picioare,  să-l stimuleze atunci când mănâncă totul din farfurie fără ajutor, etc.).  

 Prin intervenţia educativă planificăm dobândirea unor noi deprinderi şi abilităţi pentru 

copil pentru o perioadă de timp delimitată (o săptămână, o lună, în funcţie de abilităţile 

copilului), dar flexibilă (pentru a respecta gradul de implicare a copilului şi ritmul său de 

dezvoltare). Această recomandare este valabilă şi pentru copiii cu dizabilităţi, sarcinile fiind mai 

simpliste în dependenţă de gradul şi dizabilitatea constatată. 

 

 5. A reveni asupra observaţiilor 

 Pentru realizarea intervenţiilor educative planificate se va reveni periodic la observări 

asupra comportamentelor copilului pentru a vedea care sunt rezultatele acesteia asupra 

dezvoltării integrate a copilului. Este important să observăm care este complexitatea acestor 

activităţi pe care le-am propus copilului şi familiei sale şi cum corespunde cu nevoile copilului, 

în ce măsură copilul îşi menţine tendinţa exploratorie şi integrează noi achiziţii. Părinţilor li se va 

propune să facă propriile observări, asupra cărora se va discuta în întâlniri individuale pentru a fi 

analizate şi preconizate intervenţii ulterioare. Dacă se observă o dinamică pozitivă în dezvoltarea 

copilului, reluăm acest ciclu al observaţiei de la stadiul stabilirii unor noi obiective educative 

pentru copil. În cazul în care  evoluţia copilului stagnează sau este în situaţie de regres este bine 

să încercăm să analizăm pe cât sunt de relevante şi accesibile activităţile propuse la nevoile 

copilului, gradul de confort al copilului cu aceste activităţi (nu se simte suficient valorizat în 

cadrul acestor activităţi, deci nu mai participă, de aceea gradul de explorare-exersare este scăzut, 

ca şi capacităţile şi abilităţile dobândite), starea de sănătate a copilului în acea perioadă (este 

posibil ca micuţul să fie după o perioadă-lipsă din motive de boală, sau după vaccinare, alte 

motive de sănătate care îl determină să nu fie la fel de activ ca până atunci sau să aibă un regres – 

inclusiv o erupţie dentară îl poate face pe Victor să nu mai fie la fel de participativ, să nu 

dorească să se implice în diverse activităţi de explorare sau să devină rezistent în momentele de 

igienă personală, de regim al zilei, motivul fiind un stres emoţional susţinut de copil, la domiciliu 

sau chiar la grupă). În situaţia în care constatăm că activităţile nu corespund nevoilor copilului, 

vom apela la funcţia reglatorie a acestui tip de evaluare şi vom regândi intervenţia educativă în 

funcţie de nevoile de dezvoltare ale copilului. În situaţia în care constatăm un regres constant al 

copilului, indiferent de metodologiile pe care le identificăm ca fiind corespunzătoare nevoilor de 

dezvoltare integrată a copilului, este cazul, ca după consultarea cu părinţii copilului să apelăm la 
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specialişti care vor evalua în mod specific nevoile acestuia (psiholog, medic pediatru, etc.) şi 

care pot face recomandări în ceea ce priveşte intervenţia educativă specifică problematicii 

copilului. 

 

Fişă săptămînală de observaţie – model 

Nume copil: 

Vîrsta copilului: 

Data 

Activitatea observată 

 

Analiza observaţiei Intervenţii propuse 

 

Comentarii generale asupra progresului copilului în această perioadă: 

Recomandări pentru părinţi: 

 

 

Fişă de observaţie – exemplu 

 

Numele copilului: Cristian 

Vârsta: 29 luni 

Data observaţiei: 17.11.2013 

 

Activitatea observată 

 

 

Analiza reacţiilor 

 

Intervenţii propuse 

Cristian m-a anunţat că doreşte să 

meargă la toaletă. M-a luat de 

mînă şi l-am însoţit. A încercat să 

îşi aşeze oliţa şi a început să îşi 

dea pantalonii jos. S-a aşezat pe 

oliţă şi m-a rugat să stau cu el 

“doar puţin” deoarece “termin 

repede”. L-am asigurat că voi sta 

cu el, deşi cred că se descurcă 

singur. M-a anunţat că a terminat 

şi m-a rugat să-l ajut să se şteargă 

şi să se îmbrace. L-am ajutat 

practic, dar şi cu unele  indicaţii: 

”Acum urmează să ne ştergem. 

Aşa! Ai reuşit!”, “Apoi, tragem 

pantalonii. Uite! Mă bucur că te 

descurci foarte bine!” Apoi şi-a 

deschis singur cu greu robinetul, a 

luat săpunul şi s-a spălat 

îndelungat, ţinând săpunul cu 

ambele mâini, lăsându-l jos apoi 

frecând palmele între ele şi 

trecându-le pe sub apă. După 

Cristian este sigur pe sine în 

ceea ce priveşte îngrijirea 

corporală şi demonstrează un 

bun control sfincterian. 

Înţelege şi realizează 

elementele de etapizare ale 

dezbrăcatului şi îmbrăcatului 

şi cele ce ţin de spălarea pe 

mâini, respectând şi regulile 

în acelaşi timp. De asemenea, 

utilizează obiectele personale, 

pe care le recunoaşte şi le 

solicită (oliţa şi prosopul). Îşi 

determină cu acurateţe 

nevoile şi manifestă plăcere în 

relaţia cu adultul, comunicând 

permanent. Manifestă 

încredere în controlul 

spaţiului. 

În următoarele două 

săptămâni planificăm:  

a) derularea unor activităţi 

de  dezvoltare a motricităţii 

fine (îmbrăcat/ dezbrăcat 

păpuşa, încheiat nasturi sau 

şireturi, activităţi incastre); 

b) diversificarea tipurilor 

de activităţi de joc cu apa şi 

lutul; 

c) reducerea treptată a 

intervenţiei adultului în 

momentele de igienă 

corporală şi înlocuirea cu 

sarcini clare pentru Cristian 

(ştersul cu hârtie după 

folosirea oliţei, spălarea 

părţilor posterioare ale 

palmelor). 
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câteva  minute s-a întors spre mine 

şi mi-a spus: “Acum, închide!”.   

S-a dus la prosopul său, s-a şters şi 

mi-a spus “Gata!”, după care a 

ieşit din baie, uitându-se după 

mine. 

 

Recomandări pe care le puteţi oferi  părinţilor/familiei: să exerseze cu Cristian activităţi ce 

ţin de igiena personală (folosirea hârtiei igienice, spălatul pe maini) după mersul la oliţă, 

îmbrăcatul şi dezbrăcatul hainelor cu fermoar, nasturi, lipici, deschiderea şi închiderea 

robinetului, spălatul părţilor posterioare ale mâinilor şi ştersul pe mâini, utilizând diverse 

poezioare, stimulări. 
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ANEXE 

 

ANEXA 1.  

 

Exemple de panouri pentru grupele de creşă  

(oferite de către instituția de educaţie timpurie nr. 201, Durleşti, sectorul Buiucani, 

mun.Chişinău) 
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Anexa 2 

PROIECTUL ACTIVITĂŢII  INTEGRATE 

„Mărul din cămară” 
Data: 

Grupa: creşă  (2- 3 ani) 

Proiectul: Fructele 

Tema  săptămânii:  Mărul  

Tema zilei: Mărul din cămară 

Durata: o zi 

Forma de organizare: frontal, grupuri mici, individual 

Forma de realizare: activitate integrată 

Tipul activităţii: verificare şi consolidare a cunoştinţelor 

Întâlnirea de dimineaţă: Prezentarea salutului (Salut merelor… Lucrul la 

Calendarul naturii calendarul zilei) 

Rutine: ” Mânuţe curate”.  Formarea deprinderilor  de a se spăla pe mâini 

Tranziţii:  joc cu mişcare   „Haideţi cercul să-l formăm” 

Obiective de referinţă:  

- Să alcătuiască propoziţii simple şi dezvoltate. 

- Să identifice însuşiri ale obiectelor: culoare, formă, dimensiune, temperatură, gust etc.; 

Obiective operaţionale: 

Obiective cognitive: 

- Să folosească cuvinte care caracterizează mărul. 

- Să compare cantităţi: „unul,multe”. 

- Să identifice forma geometrică a mărului. 

Obiective socio-afective: 

- Să participe la jocuri şi exerciţii însoţite de versuri. 

Obiective psihomotrice:  

- Să  exprime în propoziţii simple aspectul mărului. 

Obiective privind atitudini în învăţare 
- Să manifeste interes pentru activităţi şi obiecte noi.  

 
STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: moment de surpriză, exerciţiul, conversaţia, explicaţia, observarea, 

exerciţii de joc. 

Forma de organizare: Frontal, grup, individual. 

Materiale  didactice: panoul Calendarul naturii şi Calendarul zilei, fructe: mere galbene şi roşii, 

portocală, minge mică, gogoaşă jucărie, bulgăre de zăpadă, cântar jucărie,  imagini cu 

mere, clei, pensule, un coş mare, stofă, urme din carton, plastilină, planşetă, copac  din 

stofă cu mere, pere de agăţat, şerveţele de bucătărie roşii şi verzi,  beţişoare. 

Lucrul cu vocabularul: explicaţia cuvintelor: coajă, codiţă, se rostogoleşte, cămară, dur, neted, 

mirositor, rotund. 

 

Referinţe bibliografice:  
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1. ME al RM, Curriculumul educaţiei preşcolare a copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară 

(1- 7) ani în Republica Moldova, Ed. Cartier, Chişinău, 2006; 

2. ME al RM, Standarde de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere  până la 7 ani, 

2010; 

3. 1001 idei  pentru o educaţie timpurie de calitate , Ghid pentru educatori, Tipografie 

centrală, Chişinău, 2010. 

4. Познание предметного мира: комплексные занятияю первая младшая группа/ авт. –

состю З. А. Ефанова. – Волгоград: учителиб 2013. -87с. 

5. Gabriela Berbeceanu, Mihaela Danc, Daniela Ciurea, Elena Ilie, Smaranda Maria 

Cioflică, Activităţi de dezvoltare personală prin jocuri  - exerciţii şi tranziţii – 

BUCUREŞTI: Didactica Publishing Hause, 2011. 

 

Scenariul zilei: 

 

Ziua începe cu Întâlnirea de dimineaţă. 

Salutul, realizându-se prin intermediul versurilor:  

„Soarele a răsărit, /Vai ce dimineaţa!/ Toată lumea s-a trezit,/ Scoală-te, dulceaţă!/ Cucoşelul 

pintenat/ Mai încet, dar a cântat,/ Bună dimineaţa!  

Salutul: La semnalul dat, copiii se adună în cerc cu educatoarea pentru a se saluta: „Bună 

dimineaţa,copii! Bine aţi venit la grădiniţă! Priviţi ce am în mână? (un măr). Eu astăzi aş vrea să 

fiu frumoasă şi dulce ca un măr. Voi, copii aţi vrea să fiţi nişte mere?(da). Pentru a vă transforma 

în mere, veţi primi toţi în piept ecusoane/desene cu mere roşii, verzi şi galbene. În timp ce se 

împart ecusoanele, se recită versurile: „Mere, mere, merişoare /Galbene, verzi, roşioare, /Mai 

dulci sau mai acrişoare.”  

- Eu sunt un măr roşu? - Tu, Sanda, ce măr eşti? (Se întreabă toţi copiii, spunând ce măr este: Eu 

sunt măr galben. În cazul când copilul nu vorbeşte educatorul comentează verbal: Ion, este un 

măr roşu.) 

Educatorul recită: „Suntem mere frumoase,/ Roşioare, gălbioare, verzişoare./Să ne bucurăm şi 

să ne îmbrăţişăm.” (Copii se cuprind câte 2 între ei.)  

Se face prezenţa: „Câte mere/fructe sunt astăzi la grădiniţă?” la Calendarul zilei. Se va stabili 

împreună cu copiii anotimpul, aspectele vremii (frig, ger), îmbrăcămintea (fular, mănuşă, 

căciulă), se completează Calendarul naturii.  

 

 Activitatea de grup: Mărul din cămară, observare. 

Lucrul  în centre:  

Centrul arte: „ Mărul”- modelaj  

Sarcini: 

- Să modeleze mere mari şi mici din plastilină. 

- Să spună ce culoare are mărul. 

Suplimentar alte sarcini: 

- Să aplice cu hârtie mototolită de şerveţele pe copac câteva mere verzi şi sub copac un măr 

roşu. 

- Să  prepare „compot” din măr prin aplicarea fructelor în borcan. 

- Să coloreze silueta mărului, perei prin ştampilare. 

 

Centrul „Apă şi Nisip „ Spălăm fructe”  
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Sarcini: 

- Să spele merele în apă călduţă. 

- Să suflece mânicile de la hăinuţă. 

- Să  şteargă merele. 

- Să comenteze  lucrul efectuat. 

 

Ştiinţe: „ Mere galbene şi roşii” 

Sarcini: 

- Să plaseze  mere  în lăzile mici. 

- Să plaseze pere în lăzile mari. 

Suplimentar alte sarcini: 

- Să plaseze merele pe copacul mare/înalt iar perele pe copacul mic/jos. 

- Să repare scara de la copacul mare/înalt prin plasarea beţişoarelor/treptelor. 

- Să pună fructele în coş prin trasarea unei linii. 

- Să cântărească mărul şi alte obiecte cu ajutorul cântarului. 

 

Joc de masă: „ Merele şi prietenii lui”- puzzle mari. 

Sarcini: 

- Să asambleze puzzle mari din două piese cu fructe. 

- Să numească fructul obţinut. 

Suplimentar alte sarcini: 

- Să agaţe mere mari şi mici în copac şi sub copac. 

 

Tranziţiile:  vor fi realizate prin jocul cu mişcare   „Haideţi cercul să-l formăm/Si cei mari, dar 

şi cei mici/Mere multe să mâncăm,/Ca astfel vom fi voinici” 

 

Rutine: ” Mânuţe curate”.  Vor fi realizate de copii prin activităţi de igienă personală (spălat pe 

mâini, servirea merelor, mersul la veceu).
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Scenariul activităţii: 

 

Etapele activităţii Conţinutul activităţii Strategii didactice Evaluarea 

Metode/proce

dee 

Forme de 

organizare 

Resurse materiale 

  Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a 

activităţii, asigurarea climatului educaţional 

favorabil în concordanţă cu tema săptămânii 

 Aerisirea sălii de grupă.  

 Aranjarea materialelor pentru centrele de 

activitate. 

 

 Frontal  Scaune pentru 

fiecare copil. 

Materiale pentru 

fiecare centru 

conform sarcinilor 

proiectate. 

Panoul Calendarul 

zilei. 

Calendarul naturii 

Corectarea ţinutei 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

Evocarea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea sensului  

 Mergem în cămară la bunica,  mere s-adunăm. 

Copiilor li se atrage atenţia la nişte urme din hârtie 

alipite pe podea. Cum credeţi , unde ne vor duce 

aceste urme? După ce copiii spun unele variante de 

răspuns, sunt anunţaţi că vor face o călătorie în 

cămară la bunica. Mergând pe cărare, copiii recită 

versurile: 

„1,2 - 1,2 mergem toţi în pas vioi,  

Prin cămară ne plimbăm, 

Merele le  căutăm.” 

 

Se atrage atenţia cum sunt mutriţele de pe 

tălpi(vesele) şi se propune copiilor să meargă în 

coloană câte unul pe cărare, zâmbind, calcă pe urme,   

merg unul după altul şi descoperă un coş mare 

acoperit cu o pânză. În el sunt mere de culoare roşie 

şi galbene. 

 

 

 

Explicaţia 

Demonstraţia 

 

 

 

 

 

 

 

Descoperirea 

 

 

Comunicarea 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cărăruşa din tălpi 

de hârtie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coş cu mere 

 

 

Observarea 

comportamentului 

verbal şi  nonverbal 

al copiilor 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

capacităţii de a 

recepta corect 

mesajul  
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Copii, cum credeţi, ce am găsit? 

Toţi copiii  iau pânza de pe coş şi  descoperă merele. 

(sunt mere). Se aplaudă reuşita copiilor. 

 

1. Aprecierea cantităţii de obiecte prin 

intermediul cuvântului „mult”, „unu”. 

- Ce este în coş?(În coş sunt mere) 

- Câte mere sunt în coş?(multe). În coş sunt multe 

mere.  

- Câte mere am în mână? (unu). 

- Iată, un măr, iată alt măr şi încă un măr..! (se ia câte 

un măr din coş şi se pune pe masă.)  

- Câte mere sunt pe masă? (multe). Pe masă sunt 

multe mere! 

- Câte mere sunt în coş?(puţine). În coş sunt puţine 

mere. 

 

Pe masă sunt  2 imagini. Pe o imagine e desenat un 

măr, pe altă imagine sunt desenate multe mere. 

- Pe care imagine sunt multe mere?( Un copil  arată 

imaginea cu mai multe mere.) 

- Pe care imagine este un măr?(Un copil  arată 

imagine cu un măr). 

Se repetă de câteva ori prin invitarea mai multor 

copii. 

 

2. Familiarizarea cu proprietăţile obiectului. 

 - Copii cum credeţi cum este mărul moale ori 

tare/dur?    (Copii fac predicţii). Se propune copiilor 

să pipăie merele şi să repete fiecare cum este mărul? 

(Mărul este tare.) 

- Copii cum credeţi, cum este mărul greu sau uşor? 

Se propune copiilor să „cântărească” în palme un 

Predicţia  

 

 

 

 

Conversaţia 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrarea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pânză 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Două imagini cu 

câte un măr şi 

multe mere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O minge mică 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

receptivităţii 

copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

pozitive 
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măr şi o minge de aceiași dimensiune cu mărul şi să 

aprecieze cum este mărul?(greu) 

- Dar cum este mingea (uşoară) 

 

- Ce culoare au merele?(roşii şi galbele). Merele 

noastre sunt galbene şi roşii. 

Se ia un  măr galben mare şi se propune copiilor să 

spună cum este mărul mare sau mic?(Pentru 

comparaţie se propune un măr roşu mic.) (mare). 

Educatorul concretizează: mărul este mare şi de 

culoare galbenă. 

- De ce culoare este mărul mic?(roşu). Mărul mic 

este de culoare roşie. 

Se propune copiilor să ia din coş câte un măr şi să 

spună cum este. 

 

3. Familiarizarea cu forma rotundă. 

- Copii, cu ce se aseamănă mărul?  Educatorul 

demonstrează mai multe obiecte de formă rotundă 

(minge, portocală, balon, bulgăre de zăpadă, 

gogoaşă, bilă etc.) Toate aceste obiecte sunt rotunde. 

-  Puneţi mâna pe ele, ce se întâmplă cu ele? (se 

rostogolesc). 

 

Educatoarea vine cu completări: copii, merele 

seamănă între ele ca şi copii. Voi, copii  aveţi mâini, 

picioare, ochi etc.  aşa  iar merele au codiţă, coajă, 

mustăţi. Merele sunt prietene între ele şi noi, copii 

suntem prieteni. Am aflat multe lucruri despre 

merele din cămara bunicii şi acum să ne întoarcem 

înapoi: 

Tranziţii:  

„1,2 – 1,2 mergem toţi în pas vioi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstraţia  

 

 

 

 

Experienţă 

simplă 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mere galbene şi 

roşii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minge, 

portocală,balon, 

bulgăre de zăpadă, 

gogoaşă, bilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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Înspre casă înapoi” 

 

Rutine:   „Mânuţe curate” 

 (deprinderea de a se spăla pe mâini). 

 

Tranziţii:  joc cu mişcare 

 

„Haideţi cercul să-l formăm 

Si cei mari, dar şi cei mici 

Mere multe să mâncăm, 

Ca astfel vom fi voinici” 

 

Exerciţiu de joc: „ La cules mere” 

Ca să mâncăm mere trebuie să le adunăm în coş. 

Pe jos sunt împrăştiate mai multe mere şi se propune 

copiilor să adune merele în coş. 

 

Repartizarea în centre în baza ecusoanelor 

Lucrul în centre 

 

 

 

Exerciţiu 

 

 

Joc cu mişcare 

Exerciţiu de 

joc 

Lucrul practic 

 

Grup mare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual, 

grup mic 

 

 

 

Săpun, ştergar, apă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mere mulaje, coş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflecţia  

 

- Unde am fost în ospeţie? 

- Ce am găsit la bunica în cămară? 

- Cum sunt merele? 

- Cui îi place mărul? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convorbire 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 
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Extinderea Li se propune copiilor să guste merele, înainte de 

asta se spală se şterg bine: 

- Ce gust are mărul? 

- Cum este tare sau moale? 

- Se repetă noţiunile: multe, unu, rotund, mare, 

mic, acru, dulce, moale, tare 

Memorarea poeziei: „Mărul” de Elena Bejenaru 

„Mărul este rotunjor 

Roşu, verde, gălbior, 

Parcă-ii minge, dar nu sare 

Şi codiţă mică are” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorizare 

Frontal Cartea cu poezii  
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Proiect tematic ”Pisica” 

 

TEMA: „Pisica” 

DURATA: 1 săptămână 

Grupa: 2-3 ani 

         Proiectul tematic vizează cele 5 domenii de dezvoltare din Standardele de învățare și 

dezvoltare a copilului de la naștere la 7 ani: 

- Dezvoltare fizică, sănătate şi igienă personală 

- Dezvoltare socio-emoţională  

- Capacități și atitudini în învățare 

- Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi premisele citit-scrisului 

- Dezvoltarea cognitivă 

și obiective de referință din ariile curriculare:  

- Cunoașterea lumii, dezvoltarea personală și socială 

- Dezvoltarea limbajului și a comunicării 

- Educația fizică și educația pentru sănătate 

- Educația prin arte 

 

Evenimentul de deschidere și alegerea temei 

 

         Alegerea proiectului a constituit-o preocuparea zilnică pe care unii copii din grupa mică au 

manifestat-o faţă de pisica lui Victor. La întoarcerea din vacanţă Victor avea o zgârietură pe faţă. 

El a povestit că a primit o pisică adevărată. 

         Fiind mici şi curioşi, copiii au adresat  întrebări, despre pisică. Educatoarele și-au propus ca 

în săptămâna care urmează să se discute despre pisică, astfel s-a demarat proiectul tematic 

PISICA.  

         Copiii află că uneori pisica este prietenoasă şi jucăuşă, iar alteori miaună, „scuipă” şi este 

agresivă. În cadrul discuţiilor de dimineaţă se va vorbi despre împrejurările în care este 

prietenoasă, când devine temătoare sau despre situaţiile când se arată agresivă şi periculoasă. 

         În urma celor observate s-a luat decizia, împreună cu copiii de a începe derularea 

proiectului „Pisica”. Pentru a obţine informaţii cu privire la ceea ce ştiu copiii şi la ceea ce 

doreau să afle, înainte de derularea proiectului s-a iniţiat un joc: „Spune-mi ce ştii despre 

pisică?”. Astfel s-a întocmit inventarul de probleme. Pe baza răspunsurilor obţinute în cadrul 

jocului s-a realizat harta proiectului. Este bine ca şi copiii și părinții să participe la întocmirea 

hărţii. Pentru a fi puse la dispoziţia copiilor cât mai multe materiale, s-a cerut ajutorul părinţilor 
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prin intermediul unei scrisori de intenţie, care s-a afişat într-un loc vizibil. De asemenea a fost 

invitat şi medicul veterinar pentru a împărtăşii copiilor informaţii despre pisică.       

         Pentru a veni în întâmpinarea dorinţei copiilor de a cunoaşte cât mai multe lucruri despre 

pisică, se va crea centrul tematic care va fi completat zi de zi cu materiale diverse aduse de copii 

şi părinţi. 

         Planificarea activităţilor se realizează în conformitate cu cerinţele „Curriculumului 

educației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară (1-7 ani) în Republica Moldova”, ţinându-se 

cont  de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, respectându-se ritmul de lucru al 

fiecăruia. Metodele şi procedeele folosite în cadrul activităţilor desfăşurate pe parcursul 

săptămânii vor fi alese cu grijă, pentru a stimula participarea copiilor la activităţile planificate şi 

pentru a le satisface curiozitatea specifică vârstei. 

 

Descrierea proiectului 

Grupul ţintă: grupa mică, 2-3 ani 

 

Resurse umane: copii, educatoare, părinţii copiilor, medic veterinar. 

 

Resurse materiale: cărţi ilustrate cu animale domestice, vederi cu animale domestice, planşe 

ilustrate, albume foto, enciclopedii, reviste, cărţi cu sau despre animale domestice, jucărie de 

pluș și după posibilitate o pisică de casă vaccinată, CD-uri,  CD – player, creioane colorate, cărţi 

de colorat, acuarele, coli de desen, pensule, hârtie colorată, glasată, creponată şi autocolantă, 

lipici, plastilină, planşete, foarfeci, „Alege şi grupează”, jetoane, puzzle, Lego, mozaic, cuburi 

plastic, maşinuţe, aparat foto, xerox, calculator. 

 

Resurse de timp: o săptămână 

 

Metode şi procedee: brainstormingul, observaţia spontană şi dirijată, explicaţia, demonstraţia, 

exerciţiul, jocul, povestirea, învăţarea prin descoperire, problematizarea, munca pe grupe. 

 

Obiectivele de referință 

Ariile curriculare: 

Cunoașterea lumii, dezvoltarea personală și socială 

1. Să identifice însușiri ale obiectelor: culoare, formă, dimensiune, etc  

2. Să opereze gruparea obiectelor…. în baza diverselor însușiri ale obiectelor 

3. Formarea reprezentărilor despre diversitatea obiectelor naturii vii și nerte. Evidențierea 

omului din mediul ambiant. 

4. Formarea unei atitudini pozitive față de oameni, plante și animale. 

Dezvoltarea limbajului și a comunicării.  

1. Să reacționeze adecvat la cuvinte și fraze simple ce exprimă situații cotidiene, procese, 

acțiuni de joc, oameni, animale, plante obiecte din mediul apropiat, proprietatea și 

destinația acestora, la unele contexte exprimate prin prepoziții și adverbe. 

2. Să utilizeze cuvinte ce definesc obiecte apropiate și îndepărtate, animale domestice și puii 

acestora, ale propriilor mișcări și acțiuni cu obiecte etc. 
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Educația fizică și educația pentru sănătate. 

1. Să antreneze mușchii degetelor și ai încheieturii mâinii. 

2. Să poată efectua mișcările fizice de bază: mers, târâre, cățărare. 

3. Să respecte regulile igienico-sanitare. 

Educația prin arte. 

1. Să redea în desen, imitându-l pe adult, pete, urme, puncte, lini și să aplice tehnici 

specifice modelajului. 

2. Să reacționeze emoțional la perceperea operelor de artă prezentate de adult (fragmente 

muzicale, texte artistice, opere de artă plastică) și la propunerea adultului de a se implica 

în activitățile artistice. 

3. Să coordoneze mișcările corpului sau părțile corpului cu ritmul muzicii audiate, cu ritmul 

poeziilor. 

 

SCRISOARE DE INTENȚIE CĂTRE PĂRINȚI 

 
 

Dragi părinţi! 

 

         Vă amintiţi, credem, cu drag de lumea copilăriei şi de prietenii cei mai iubiţi, animalele. De 

câte ori nu i-aţi vorbit pisicuţei sau câinelui cu credinţa că vă pot înţelege? Sau dacă i-aţi agasat, 

să nu lase un mic semn drept răspuns, aşa cum a primit Victor -  băieţelul din grupa ”Piticii”? 

Considerăm că lumea necuvântătoarelor este o lume de care copiii sunt mai apropiaţi.      

 

    Din acest motiv am propus pentru perioada ce urmează un proiect de cercetare 

în cadrul grupei noastre cu tema:  

                                                                 „PISICA”.      

 

         În acest scop vă rugăm să discutaţi cu copiii dumneavoastră evenimentele pe care le-aţi 

trăit, legate de acest subiect. Orice materiale legate de această temă, pe care ni le puteţi pune la 

dispoziţie pentru observare şi discutare, ar fi bine venite: fotografii, curiozităţi, enciclopedii, 

cărţi, ilustrate, jocuri, o pisicuță vie, o pisicuță jucărie de pluș  etc. 

  Considerăm un sprijin real participarea dumneavoastră efectivă sau contribuţia cu idei, 

cunoştinţe şi materiale.  

 În speranţa că acest proiect va contribui la îmbogăţirea experienţei copiilor, făcându-le în 

acelaşi timp plăcere, vă mulţumim anticipat pentru sprijin şi ajutor.  
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Grupa PITICII. 

                                                      SCRISOARE DE MULŢUMIRE 

 

                  Dragi părinţi,                            

 

 Noi cei din grupa PITICII împreună cu educatoarele, vă mulţumim pentru ajutorul 

acordat la desfăşurarea proiectului „PISICA”! 

Cu această ocazie, am  aflat foarte multe lucruri noi şi suntem mai bogaţi sufleteşte. 

Vă invităm să vedeţi şi rodul muncii noastre din această săptămână în expoziţia de lucrări 

prezentată în sala de grupă.  

                                              Vă mulţumim şi vă aşteptăm cu drag!   

 

Invitaţie adresată medicului veterinar 

Stimată doamnă/domnule doctor, 

                       

             Noi, copiii grupei „PITICII”, ne-am propus să derulăm pe parcursul unei săptămâni, 

proiectul tematic „Pisica”. Vă rugăm ca, într-una din zilele săptămânii ce urmează,  să participaţi 

la activităţile noastre şi să ne răspundeţi la întrebările care ne frământă. 

 

                                                                                                                 Vă mulţumim, 

                                                                                                   educatoarele şi PITICII 

          

 

INVENTAR  DE  PROBLEME 

 

                         Ce ştiu copiii                Ce doresc să afle 

 Pisicile trăiesc pe lângă casa omului  

 Unele pisici sunt crescute de oameni în 

apartamente de bloc. 

 Pisicile mănâncă şoareci, carne, lapte  

 Perechea, soţul pisicii se numeşte motan  

 Când sunt necăjite de oameni sau copii, 

pisicile zgârie rău. 

 De ce nu se împacă pisica cu câinele? 

 De ce unele pisici trăiesc pe stradă ? 

 Cu ce se hrănesc pisicile fără stăpân ? 

 Toate pisicile au aceeaşi înfăţişare? 

 Cum ne comportăm cu pisicile pentru a fi 

blânde şi prietenoase cu noi?  

 Ce trebuie să facem după ce ne-am jucat cu 

pisica? 

 Unde mergem cu ele când se îmbolnăvesc? 
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CREAREA CENTRULUI TEMATIC 

 

                Centrul tematic se amenajează folosind materialele aduse de toţi cei implicaţi în 

proiect: copii, părinţi, educatoare, medic veterinar. 

 

                Pentru că aveam clar în minte inventarul de probleme necunoscute de copii, m-am 

documentat temeinic studiind cărţi şi reviste de specialitate, curiozităţi şi Curriculum-ul pentru 

învăţământul preşcolar (nivelul I de studiu), apoi am pornit la derularea proiectului. Pentru 

fiecare subtemă a proiectului am elaborat o HARTĂ a conceptelor, astfel: 

 

                                HARTA PROIECTULUI:   (anexe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CENTRE DE ACTIVITATE DESCHISE ŞI MATERIALELE PUSE LA 

DISPOZIŢIA COPIILOR 

 

Centrul de formare a limbajului 

şi citit  

Cărţi ilustrate animale domestice 

Vederi cu animale domestice 

Planşe ilustrate  

Albume foto şi reviste 

Cărţi cu sau despre animale 

domestice  

Caiete auxiliare 

Centrul pentru artă  

Cărţi de colorat 

Creioane colorate 

Coli de desen 

Acuarele 

Pensule 

Hârtie colorată, glasată, 

creponată şi autocolantă 

Lipici 

Plastilină 

Centrul pentru mişcări 

motorii ample  

  Jocuri de târâre, de cățărare, 

mers. 

Ecusoane cu imagini de pisică, 

șoareci 

 

PISICA 

înfățișare 

mediul de viață 

hrana 

comportament 

puii 

îngrijire foloase 
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CD-uri 

DVD - uri 

DVD player 

Planşete 

Foarfeci 

Centrul pentru jocuri de rol 

Coşuleţe 

Măşti 

Păpuşi 

Animale de pluş 

Centrul de jocuri senzoriale 

Apă, nisip, diferite forme cu 

imprimări de animale, textile de 

diferite facturi (blăniță, materiale 

lunecoase, groase, subțiri, de 

lână,  hârtie de glaspapir) 

Centrul pentru mişcării 

manipulatorii fine. Construcții 

Piese „Lego” 

Mozaic 

Cuburi din plastic 

Diverse obiecte moi și tari 

(pernițe, coșuri) 

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PENTRU O SĂPTĂMÂNĂ 

             

Data, ziua Jocuri și activități 

didactice alese 

Activități pe domenii 

experiențiale/de cunoaștere 

Activități de dezvoltare 

personală 

Luni   Lectura imaginilor 

„Denumeşte animalele 

domestice din 

imagini”  

 Jocuri de 

manipulare: 

 „Alege şi grupează” 

(obiecte mari și 

obiecte mici; grupul 

pisicilor, grupul 

cățeilor) 

Jocul didactic. „Ce se 

află în/lângă culcuşul 

pisicii” 

Joc distractiv: 

„Şoarecele şi pisica” 

Activitatea frontală: 

 Pisica – observare. Observarea 

pisicii, după tablou, sau jucărie, ori 

animal viu (denumire: pisică, aspect, 

structură/părți ale corpului, 

acțiuni/comportament) 

Sarcini în centre: 

Arta: vor desena mustățile  și coada 

pisicii, dactilopictură, trasând linii, vor 

aplica pisica din cercuri de diferite 

mărimi 

Jocuri senzoriale: vor determină 

textura pânzei folosind simțul tactil 

(blănița-i moale, pufoasă, caldă, 

groasă; glaspapirul – rece, zgârie, 

aspru, tare; lâna -  moale,  caldă, 

subțire)  

Construcții: vor construi adăposturi 

pentru pisici abandonate/fără casă. 

Întâlnirea de dimineaţă: 

„Animalele care trăiesc 

pe lângă casa omului” 

Rutina: „Igiena după ce 

mă joc cu animalele” 

Tranziţia: „Miau, miau, 

miau /Lângă tine-acuma 

stau” 

 

Marți  Jocul de mișcare 

”Taraful chiț” 

Activitate frontală 

Lectura povestirii: ”Cine-a spus 

miau” de A. Suteev  

 Sarcini în centre: 

Construcții. 

Vor trasa „Drumul pisicii Kiti spre 

castronul cu mâncare”  și vor colora 

cu creioane pisica în contur  

Artă:  Vor modela hrană pentru pisică 

Întâlnirea de dimineaţă: 

„Suntem pisicuțe” joc cu 

utilizarea adjectivelor și 

diminutivelor (Mă 

numesc pisicuța… Sunt 

cumințică.) 
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„Bobiţe pentru Kiti”  

 Centru pentru mișcări motore 

ample: Vor merge în patru labe,  

„Cursa pisicilor”. 

Miercuri  Joc distractiv: „Corul 

unei familii de pisici” 

(emiterea sunetelor 

miau pe diferite voci, 

cu toți în glas)  

Discuţii libere: „De 

ce cresc oamenii 

pisici?” 

Joc de mișcare: „Kiti 

printre obstacole”  

 

 

Activitate frontală:  

”Familia pisicii”  

Povestirea  medicului veterinar despre 

mediul de viață al pisicii (familie: 

mama - pisică, tata-motan, copiii –

pisoi; îngrijire, hrană, foloase, 

adăpost) 

Sarcini în centre: 

Alfabetizare:  

 Artă:  

 Vor trasa drumul pisicii Kiti  spre 

culcuş   și vor colora/picta în contur) 

Nisip şi apă:  vor desena în nisip 

„Oase pentru pisicuţe” 

Jocuri senzoriale: vor determina 

hrana pisicii și consistența „Ce 

mănâncă animalele domestice” (bobițe 

–solide, lapte – lichid,; linchește) 

Joc de rol:  „Cu pisica la dispensarul 

veterinar” 

 Întâlnirea de dimineaţă: 

„De vorbă cu Kiti” 

 Rutină și   Tranziţia: „Pe 

Kiti mâinile am pus/ Şi l-

a spălător m-am dus” 

     Tranziţia: „În careu ne 

aşezăm/ poezia să-

nvăţăm”, ”Mieunică” de 

Demostene Botez 

 

 

 

Joi    Joc de mişcare  

„Pisica şi vrăbiuţele” 

Joc de manipulare 

„Puzzle cu pisicuţe 

albe” 

 

Activitate frontală:  

”Pisicuțe vesele”.  

Jocul didactic: „Unde am aşezat 

pisica”  (3 pisici de culori diferite) 

(poziţii spaţiale: aici-acolo; pe, sub, 

în). Întrebări: Unde e pisica…? Ce 

face ea în coș?, Ce face pe geam? E 

bine că s-a urcat pe masă?, De ce? Ce 

caută pe masă?, Ce face sub masă? 

Sarcini în centre: 

Artă: dactilopictură. ”Asta-i pisicuța 

mea” ( vor picta pisica cu degetul: 

puncte, linii, pete). 

Joc de rol: „Puii şi mamele lor”. 

Alfabetizare.  Vor examina imagini 

cu animale în diferite poziții spațiale și 

vor alcătui propozițiilor cu cuvintele  

(în pe, sub) 

Întâlnirea de dimineață. 

Joc de atenţie: „Cine a 

venit la noi?” 

(onomatopee) 

Rutine și tranziții 

”Sfaturi ” de  Rodica 

Kubik 

 

Vineri  Lectura  poveștii sau Activitate frontală     Întâlnirea de dimineaţă: 
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vizionarea filmulețului 

”Pisicile aristocrate” 

Joc sensorial 

"Bobinam gheme 

pentru pisici" 

Memorizarea  

poeziei: ”Pisicuța 

tristă” 

 

Învăţarea cântecului : „Are mâţa 

trei pisoi” 

 joc muzical: „Cântăm tare, cântăm 

încet” 

Jocuri senzoriale: vor sorta imaginile 

după criteriul dat „Sortăm pisicile 

după culoarea blăniţei” 

 Construcţii: vor construi „Magazin 

cu hrană pentru pisici” 

Artă:  vor aplica pe hârtie plușată  o 

pisică desenată/pictată anterior  

„Culcuşul lui Kiti”  

„Cum ne jucăm cu 

animalele?” 

Rutina: „Eu, tu, noi 

(adaptarea 

comportamentului 

propriu cerinţelor 

grupului)” 

Tranziţia: „Cum aş vrea 

să fie prietenul meu 

motănel” 

 

 

Evaluare: - expoziţie cu lucrările copiilor realizate pe parcursul proiectului „PISICA” 

            - fotografii realizate pe parcursul proiectului 

             - prezentare în cadrul comisiei metodice  

                   

Concluzii la derularea proiectului thematic 

 

Avantaje pentru educatoare 

 Derularea temporară  a proiectului ne-a ajutat să ne reorganizăm activitatea cu copiii, 

reglând-o în mod progresiv, în funcţie de dezvoltarea, interesul şi cunoaşterea subiectului 

propus. 

 Ne-a ajutat să observăm relaţiile dintre părinţi şi copii şi  de asemenea şi relaţiile dintre copiii 

celor două grupe. 

 Am constituit o experienţă stimulatoare şi pentru educatoare, deschizându-ne noi orizonturi 

în afirmarea propriei personalităţi şi un stimulent pentru perfecţionare. 

 Activitatea grupelor a devenit mai bogată, mai interesantă şi mai stimulativă. 

 

Avantaje pentru  copii 

 Au cunoscut experienţa învăţării active; 

 Au învăţat că nimic din ceea ce se petrece în jurul nostru nu ne este indiferent, că vieţuitoarele au 

nevoie ca şi oamenii de dragoste şi grijă ca să se dezvolte armonios. 

 Activităţile desfăşurate, au dat posibilitate copiilor să se manifeste, să acţioneze, să-şi spună părerea, 

să interacţioneze cu ceilalţi copii, să asculte părerea celorlalţi copii, specialişti, educatoare, să pună 

întrebări şi mai ales să afle răspunsuri la întrebările lor.  

 Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului tematic „PISICA” a oferit copiilor oportunitatea de a 

manifesta  sensibilitate faţă de animale, de a fi mai protectori, de a acţiona mai disciplinat şi mai 

responsabil şi de a fi mai prompţi în respectarea unor reguli. 

 Au simţit interesul, afecţiunea şi aprecierea părinţilor în legătură cu activitatea lor de la 

grădiniţă; 

 Personalitatea lor a fost stimulată şi dezvoltată pe multiple planuri; 

 

 



  
      145 

 
  

Avantaje pentru părinţi 

 Au observat comportamentul copilului în colectiv, sesizând implicarea acestuia în diverse 

activităţi; 

 Şi-au văzut copilul într-un mediu diferit de cel pe care îl ştiau şi au putut aprecia obiectiv 

care îi sun abilităţile, aptitudinile, posibilităţile; 

 Au avut ocazia să stimuleze, să sprijine interesul copilului pentru cunoaştere şi exprimare;  

 Au stabilit relaţii de prietenie cu alţi părinţi. 

 

Anexe la proiect. 

Poezii:  

”Miaunică”  de Demostene Botez 
 

Miaunică  e o pisică 

Mică, mică, mititică 

Cu mustăţile de nea 

Şi botic de catifea. 

Păru-i negru mătăsos, 

Subţirel, dar e frumos. 

În picioare e-ncălţată 

Cu ghetuţe moi de vată. 

Astea-s ghete sau pernuţe? 

Stă cu cele cinci gheruţe 

Şi cum vede-un şoricel 

Tipa, tipa după el. 

 

”Sfaturi ” de  Rodica Kubik 

 

Vezi pisica albă, mică  

Cum tot mişcă a sa limbă? 

De ce face ea aşa? 

Se spală, draga de ea! 

Pe urechi şi pe blăniţă, 

Pe mustăţi şi pe codiţă. 

Apoi spală pisoiaşii  

Că s-au murdărit, poznaşii. 

Vezi micuţul motănel? 

Vai, cât e de frumuşel! 

Blana  lui de ce luceşte? 

Pentru că o îngrijeşte! 

De la aste mici făpturi 

Tu să iei învăţături. 

Trupul să ţi-l îngrijeşti,  

Haine să nu murdăreşti  

 

Cântec. ”Are mâța trei pisoi” 

Are mâţa trei pisoi, 

Negru-i unul, albi sunt doi 

Şi de când îi are mâţa 

Toarce tot mereu drăguța 

Ca să facă pentru ei 

Cojocele, botoşei. 

La vârtelniţă motanul 

Învârteşte şi sărmanul! 

 

Pisica tristă 

Azi pisica mea e tristă 

Că nu are o batistă, 

Să-şi şteargă cu ea mustaţa 

Că i-a murdărit-o raţa. 

 

Pisicuţo, stai niţel, 

Că-ţi dau eu un prosopel! 

Dar până mă-ntorc cu el 

Ai grijă de şoricel! 

 

 

”O pisică mică” de Nicoleta Pogan 

 

O pisică mică, mică 

Face nani pe burtică 

Și visează șoricei 

Și se joacă-n vis cu ei 

Nu îi zgârie cu lăbuța 

Și le face huța-huța, 
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Stă și toarce pe burtică O pisică mică, mică. 

Ghicitoare 

Are blana mătăsoasă, 

La căldură toarce-n casă. 

La lăbuţe are gheruţe, 

Stau ascunse în pernuţe. 

(pisica) 

 

 

Pisicuță pis-pîs-pis 

Pisicuță pis pis pis, 

Te-am visat azi-noapte-n vis. 

Te spălai, te pieptănai, 

Fundă roșie-ți puneai, 

În oglindă te uitai 

Ce frumoasă mai erai! 

Cum vorbesc animalele  

 

Mița zice: Miau-miau-miau,  

Unde-i brânza ca s-o iau.  

Grivei zice: Ham-ham-ham,  

Cum aș roade-un os dar n-am.  

Vaca zice: Mu-mu-mu,  

Nu-mi văd vițelușul, nu.  

Calul zice: Iha-ha,  

Vino, mânzișor, nu sta.  

Rața zice: Mac-mac-mac,  

Bine e să-noți pe lac.  

Gâsca zice: Ga-ga-ga,  

Pân-la râu cum aș zbura.  

Puii zic: Piu-pii, piu-pii,  

Nu ne chinuiți, copii. 

 

Pisicuța tristă 

Miorlăie pisicuța  

Tare-i tristă sărăcuța... 

Ce-i cu ea? De-o săptămână 

N-are nici un ghem de lână 

Să-l arunce și să-l dea 

Dura, dura pe podea. 

 

Pisicuță mică, mică 

Pisicuță mică, mică, 

Tu ai blană frumușică, 

Cap rotund, urechi micuțe 

Și ai gheare la lăbuțe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uneori stai nemișcată, 

Cu privirea încordată, 

Atunci simți un șoricel, 

O, sărmanul, vai de el!  
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Povestea ”Pisicile Aristocrate”  de Maurice  Chevalier 

 (lincul de mai jos, puteți să-l accesați la calculator și să priviți filmulețul cu povestea) 

http://www.lumea-copiilor.eu/desene-animate/pisicile-aristocrate-dublat-in-romana-

video_cdb5a9166.html  

 

Povestea: ”Cine a zis miau?, de A. Suteev (în româneşte de Octav Pancu-Iaşi) 

http://florinbalan.blogspot.com/2009/06/cine-zis-miau-catelusul-dormea-pe.html este un linc 

pentru a privi povestea în imagini 

 

Povestea: ”Cine a zis miau?, de A. Suteev 

Cățelușul dormea pe covoraș lângă canapea. Deodată, ca prin somn, a auzit că cineva a zis:  

- Miau!  

Cățelușul a ridicat capul, a luat seama împrejur. Nimeni! "Probabil am visat" - și-a zis el, și s-a 

lungit pe covoraș. Dar iată că cineva a zis di nou:  

- Miau!  

- Cine-i acolo? Cățelușul a sărit în sus, a dat ocol camerei, s-a uitat sub pat și sub masa. Nimeni!  

S-a urcat pe pervazul ferestrei și a văzut un Cocoș plimbându-se  prin curte. "Iată cine nu m-a 

lăsat să dorm" - s-a gândit Cățelușul și a dat fuga în curte, direct la Cocoș.  

- Ascultă, tu ai spus "Miau"? - l-a întrebat Cățelușul pe Cocoș.  

- Nu, eu nu vorbesc... Și Cocoșul a bătut din aripi slobozind un "Cu - cu - ri - gu - uu!" 

 - Dar altceva nu știi să spui? - l-a întrebat Cățelușul. 

 - Nu, numai "Cucurigu" - a răspuns Cocoșul. Cățelușul s-a scărpinat cu laba de dinapoi, după  

ureche, și a plecat acasă... Deodată, chiar lângă pridvor, cineva a zis:  

- Miau!  

"Aha aici era!" - și-a zis Cățelușul și a început să scurme repede, lângă pridvor, cu toate cele 

patru lăbuțe.  

Când s-a făcut groapa mare, de acolo a țâșnit un Șoricel mic, cenușiu.  

- Tu ai spus "Miau"? - l-a întrebat cu asprime în glas Cățelușul.  

- Ti - ti - ti - a chițcăit șoricelul. Cine a zis așa?  

- Cineva a zis "Miau" ....  

- Aproape? - a întrebat tremurând Șoricelul.  

- Uite, chiar aici - a răspuns Cățelușul. 

- Mi-e frică! Ti - ti - ti! - a chițcăit Șoricelul și a zbughit-o.  

 Cățelușul a căzut pe gânduri. Deodată, chiar lângă cușca câinelui, cineva a spus tare:  

- Miau!  

Cățelușul a ocolit de trei ori, în fugă, cușca dar n-a dat de nimeni. În cușcă s-a mișcat cineva...  

"Aici era - și-a zis Cățelușul. Acum am să-l prind..." S-a apropiat tiptil...  

I-a sărit însă în față un Dulău mare și lățos.  

- Mr - r - r - r! - a mârâit Dulăul.  

- Eu...eu vreau să știu...  

- Mr - r - r - r !  

- Dumneavoastră ați spus .... "Miau"? - abia a îngăimat Cățelușul, cu coada între picioare.  

- Eu ?! Râzi de mine, Cățelule!  

Cățelușul a luat-o la sănătoasa cât îl țineau picioarele, spre grădină, și acolo, s-a ascuns sub o 

tufă. Și, deodată, chiar la urechea lui, cineva a spus:  

- Miau!  

http://www.lumea-copiilor.eu/desene-animate/pisicile-aristocrate-dublat-in-romana-video_cdb5a9166.html
http://www.lumea-copiilor.eu/desene-animate/pisicile-aristocrate-dublat-in-romana-video_cdb5a9166.html
http://florinbalan.blogspot.com/2009/06/cine-zis-miau-catelusul-dormea-pe.html
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Cățelușul a scos capul de sub tufă și, pe o floare, lângă nasul său, a văzut o Albina pufoasă. "Iată 

deci cine a zis Miau"! - s-a gândit Cățelușul și a vrut s-o înhațe cu dinții.  

- Bz - z - z - z- a bâzâit Albina și l-a pișcat pe Cățeluș chiar de vârful nasului.  

Cățelușul a scheunat și a rupt-o la fugă, iar Albina -- după el! Zboară și bâzâie:  

- Bz - z -z -z - te pișc! Bz - z – z - te pișc! A alergat Cățelușul la iaz și bâldâbâc în apă!  

Când a scos capul din apă, Albina dispăruse. Și deodată, cineva a spus iar:  

- Miau!  

- Tu ai spus "Miau"? - l-a întrebat Cățelușul pe un Peștișor care înota, aproape de el.  

Peștele nu a răspuns nimic, a dat din coadă și dus a fost în adâncul iazului.  

- Oac - oac - oac! - a izbucnit în râs o Broscuță ce ședea pe o frunză de nufăr. Ce tu nu știi că  

peștii nu vorbesc?  

- Atunci, poate tu ai spus "Miau"? - a întrebat-o Cățelușul pe Broscuță.  

- Oac - oac - oac! - a râs din nou Broscuța. Ce prostuț ești! Broaștele doar orăcăie. Și s-a aruncat  

în apă.  

Cățelușul a plecat acasă, ud, cu nasul umflat. Necăjit, s-a culcat pe covoraș, lângă canapea. Și 

deodată, a auzit:  

- "Miau!!!"  

A sărit în sus. Pe pervazul ferestrei ședea o Pisică, cu blana pufoasă, vărgată.  

- Miau! - a zis Pisica.  

- Ham - Ham - ham! - a început cățelul să latre. Apoi și-a amintit cum a mârâit Dulăul lățos și a  

început să mârâie și el: "Mr - r - r - r!". Pisica s-a arcuit, a șuierat: "S - s - s !"; a forăit: "Far - far 

- far" - și a zbughit-o prin fereastră.  

Cățelușul s-a întors pe covorașul său și s-a culcat. Acum știa cine a zis "Miau".  

 

Jocuri de mișcare 

”Taraful chiț” 

Grupa este așezată  în formație de cerc, ținându-se de mâini, lanț de brațe și se deplasează 

cântând cântecul "Taraful chit" 

Ne cunoaștem de o viață, 

Noi suntem taraful Chiț! 

Jucăuși și plini de șaga, 

Suntem cântăreți vestiți! 

Chiț, chiț, chiț, chiț, 

N-a-vem frica de pisici, 

Chiț, chiț, chiț, chiț, 

Când nu sunt pe aici. 

 

La comandă: "Pisica" toți copiii aleargă în diferite colțuri ale terenului de joc, unde au fost 

marcate căsuțele  șoriceilor și se ghemuiesc unul lângă altul. 

La comanda "Pisica a plecat!"șoriceii revin în mijlocul terenului și reiau jocul. 
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Daca "pisica" reușește să prindă un "șoricel" înainte de a ajunge în căsuță și să se ghemuiască, 

schimbă rolul cu el și jocul continuă. 

”Pisica și vrăbiuțele” 

Copiii au rol de "vrăbiuțe" și sunt răspândiți pe terenul de joc, sărind ca acestea. Într-un colț,un 

copil stă  pe genunchi cu sprijin pe palme, el reprezintă  "pisica". La comanda educatoarei: 

"atenție, pisica!" pisica sare în picioare și aleargă să prindă "vrăbiuțele" care se urcă pe 

scăunelele, lăzi, scară de gimnastică etc.., pentru a scăpa de "pisica". Aceea care este prinsă 

devine pisică. 

                                                           FIŞĂ 

Drumul pisicii spre culcuş   

(trasarea drumului cu pensula sau degetul şi colorare/pictarea pisicii – dactopictură; pisica cu 

pete)     

 

 

   

                                                                                                                                                                                

                                         

                                                     FIŞĂ  

Drumul pisicii spre castronul cu mâncare (trasarea drumului – linii cu pensula sau degetul şi 

colorare/pictare în contur -  a covorașului cu pensula, a pisicii - dactilopictură)   
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CUM „SE FACE” O PISICĂ (decupați cercuri de diferite dimensiuni și dați-le copiilor să 

le aplică pentru a căpăta o pisică, restul elementelor, le desenează cu degetul sau pensula) 

(de pe didactic.ro) 

Cum se face o pisică? 

Mai întâi o minge mică. 

Dedesubt o minge mare  

Şi două pentru picioare. 

Căci am lăsat-o să şadă 

 Să se sprijine pe coadă. 

Ce-ar dori acum?  

Să vadă! 

Uite două luminiţe 

Să pândească vrăbiuţe. 

Lumini mici, fosforescente 

Care văd bine şi-n noapte. 

Pentru şoareci nătăfleţi, 

Nişte ditamai mustăţi 

Sub năsuc pun fără frică, 

Iar sub ele o gură mică. 

Două unghiuri mici, perechi, 

Numai bune de urechi. 

Să-l audă pe Grivei 

Marele duşman al ei. 

 

Ce a mai rămas de zis? 

Ea: „miau, miau”; 

Tu: „pâs, pâs, pâs”. 

   

După ce „fac” pisica (desen/decupare/lipire), o colorează (dacă e desen) şi îi dau un nume.  
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 FIȘĂ 

 Lipirea culcușului pentru pisică ( pe o bucată de hârtie plușată, copiii vor aplica o pisică pictată anterior) 
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                                         ÎNFĂŢIŞARE 

             coadă           trunchi                   gât                  cap 

 

 

                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                picioare (labe)                                               gheare                 
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Plan al activității integrate 

 

Data: 

Grupa: Creșă (2-3 ani) 

Categoria de activitate: Cunoașterea lumii, dezvoltarea personală și socială; Dezvoltarea 

limbajului și a comunicării, Educația fizică și educația pentru sănătate.  

Proiectul: ”Pisica” 

Tema zilei: “Pisica” – observare; 

Tipul activităţii: - transmitere şi asimilare de noi cunoştinţe despre pisică; 

Scopul activităţii: - dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător; 

              - formarea capacităţii de a descrie un animal după diferite criterii; 

Materiale didactice: imagini cu pisica, pisica vie, pisica jucărie, pânză  și hârtie de diferite 

texturi (blăniță, glaspapir, lână, pluș, burete),  cerculețe de diferite mărimi, carioca, lipici, 

constructor  din lemn sau plastic,  abțibilduri cu pisică, medalioane pe sfoară cu pisici și șoareci, 

un ghem de lână. 

Metode şi procedee didactice: conversaţia, ghicitoare,  explicaţia, moment de surpriză,  

observaţia, demonstraţia, lucru practic, experimentul cu textile, Turul galeriei, recompense, Jocul 

de mișcare ”Șoarecele și pisica”. 

Durata: 15-25 minute; 

Forma de organizare: frontal, grup mic, individual.  

Obiective de referință: 

 Să identifice însușiri ale obiectelor: culoare, formă, dimensiune, etc. 

 Să utilizeze cuvinte ce definesc obiecte apropiate și îndepărtate, animale domestice și puii 

acestora, ale propriilor mișcări și acțiuni cu obiecte etc. 

 Să respecte regulile igienico-sanitare. 

Obiective operaționale ale activității integrate: 

Obiective cognitive 

 să recunoască pisica, denumind-o; 

 să enumere părţile componente ale corpului pisicii prin antrenarea câtor mai mulţi 

analizatori; 

Obiective de comunicare și limbaj 

 să utilizeze în vocabular cuvinte precum:  bot, trunchi, linge, miaună, toarce, linchește; 

Obiective socio-afective 

 să identifice unele reguli de comportare faţă de pisici în vederea apărării sănătăţii; 

 să manifeste emoții față de animale, folosind expresii verbale și non-verbale. 

Obiective psihomotrice 

 să utilizeze textura diferitor obiecte și să găsească asemănări cu blănița pisicii, folosind 

simțul tactil. 

 să se spele pe mâini și să le usuce după atingerea unui animal 

Obiective privind atitudinile în învățare 

 să pună și să răspundă la întrebări  despre pisică 

Întâlnirea de dimineaţă: Salutul: Salutul zilei:” Bună dimineața fetițe și băieței. Bună 

dimineața iubitori ai animalelor!” 

 Voi da startul începând cu primul copil din dreapta mea, apoi fiecare își va transmite 

reciproc câte un salut urmat de o îmbrățișare cu colegul. 
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 Prezența se va realiza astfel: copiii sunt solicitați dupa ce și-au auzit numele, să se 

regasească pe panou și să-și deschidă fereastra în dreptul pozei. Astfel se vor stabili și absenții 

zilei. 

 Urmărim apoi  “calendarul naturii” și încercăm să recunoaștem în ce zi a săptămânii ne 

aflam. Un copil va fi rugat să privească pe fereastră și să spună cum este vremea afară. Se 

completează “calendarul naturii”. 

 Copilul care a ajuns primul la grădiniță va fi numit “copilul zilei” și își va pune poza la 

panou. Propun copiilor să extragă câte un ecuson cu unul din animale. pisică, cățel și șoricel, 

apoi le prind la piept copiilor. 

Rutina: „Igiena după ce mă joc cu animalele” 

Tranziţia: „Miau, miau, miau /Lângă tine-acuma stau” 

             

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII INTEGRATE 

 

Evenimente 

ale 

 instruirii 

Conținutul activității Strategii didactice 

 

Evaluare 

Metode și 

procedee 

Materiale  Forma de 

organizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evocare  

- se aeriseşte sala de grupă; 

- se pregătesc materialale didactice 

necesare pentru o bună desfăşurare a 

activității; 

- se aşează copiii în semicerc pe 

scăunele. 

Se va realiza în cadrul “Întâlnirii de 

dimineaţă”, prezentarea “Salutului”, 

completarea “Calendarului naturii”. 

 

Se propune copiilor să ghicească o  

Ghicitoare 

Are blana mătăsoasă, 

La căldură toarce-n casă. 

La lăbuţe are gheruţe, 

Stau ascunse în pernuţe. 

(pisica) 

Se anunță tema: 

Astăzi, copii vom observa pisica!” 

Se adreseaza urmatoarele intrebari: 

- Ce este pisica? Un om? Un 

animal?” 

- Cum face pisica? 

- Ascultați atent ce se aude? 

O pisică. 

Conversație, 

observație 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghicitoare 

 

 

 

 

 

 

 

Conversație  

Scăunele, 

panoul ”Eu 

astăzi sunt 

aici” 

”Calendarul 

naturii” 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală  

Aprecieri 

verbale, 

încurajări 

 

 

 

 

 

 

Încurajări 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Realizare

a sensului  

Moment de surpriză 

Cineva aduce în grupă un coș cu o 

Moment de 

surpriză 

Un coș cu o 

pisică, tablou 

Frontală și 

individual 

Încurajări  
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pisică vie. 

Examinarea pisicii. 

Scoatem pisica din coș, o punem pe 

un scăunel, sau jos pe o perniță și 

oferim posbilitatea fiecărui copil pe 

rând să o mângâe, adresând întrebări: 

- Cum este blănița  pisicii la 

atingere? 

- Ce culoare are blănița?   

- Din ce este alcatuit corpul  pisicii?  

(cap: urechi, ochi, nas, mustăți 

corp: trunchi, lăbuțe, gheare) 

Se arată la pisică sau pe o planșă 

părțile corpului pisicii. 

Se fac completări vizavi de cele 

observate la pisică. (Anexa 1) 

Conversație.  

- La ce-i trebuie pisicii mustățile? 

- La ce-i folosesc pisicii ghearele? 

- Cu se se hrănește pisica? 

- Ce face pisica cu codița? 

- Ce se îmtâmplă dacă tragem pisica 

de coadă?  

- Cum trebuie să ne comportăm cu 

pisica? 

- Ce trebuie să facem după ce ne-am 

jucat cu pisica? 

- Unde trăiește pisica? 

- Toate pisicile au casă? Pisicile fără 

casă se numesc pisici abandonate 

- Știți cu ce îi place pisicii să se 

joace?” 

 se prezinta un ghem; 

 jocul cu  pisica și ghemul 

Rutină:   

„Igiena după ce mă joc cu animalele” 

Mânuțele  eu mi le spăl. Să fiu 

sănătos și curățel. 

 

 

 

Observația, 

conversație, 

demonstrația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

joc 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

practică  de 

spălare a 

mâinilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghem de lână 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale. 

Bravo, ți-

a reușit 

să te speli 

fără să 

verși apă 

pe jos 

Reflecție  Tranziție: 

„Miau, miau, miau /Lângă tine-

acuma stau” 

Copiii formează trei grupuri după 

Grupare 

 

 

 

 

 

Carioca, 

pensule, 
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ecusonul din piept. Și trec la centrele 

de activitate. 

Șoriceii în Centru Artă: vor desena 

mustățile  și coada pisicii cu pensula 

sau degetul, vor aplica pisica din 

cercuri de diferite mărimi. 

 

 

Pisicile  în Centru Jocuri senzoriale: 

vor determină textura pânzei folosind 

simțul tactil (blănița-i moale, 

pufoasă, caldă, groasă; glaspapirul – 

rece, zgârie, aspru, tare; lâna -  

moale,  caldă, subțire; plușul  - 

moale, cald, se aseamănă cu blănița; 

buretele  - moale). 

Cățelușii în Centru Construcții: vor 

construi adăposturi pentru pisici 

abandonate/fără casă. 

 

După finalizarea lucrului în Centru 

prin Turul Galeriei copiii povestesc 

ce au făcut. 

Întrebări de reflecție: 

- Cum se numește pisica? De ce vrei 

așa s-o cheme? 

- Are dușmani pisica? Dacă da, cine 

este dușmanul pisicii? De cine fuge 

pisica când se întâlnește cu el?”, se 

arata imagini cu caini; 

- Ce trebuie să facem ca fiecare  

pisică să aibă o casă? 

Se fac aprecieri verbale individuale 

şi colective privind desfăşurarea 

activităţii; 

-se împart recompense – abțibilduri 

cu pisică. 

Lucru practic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversație  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recompense  

lipici, foi A4, 

cercuri de 

diferite 

mărimi 

Pânză de 

diferite 

texturi, 

blăniță, 

burete, 

glaspapir, 

pluș, lână. 

 

Constructor 

lego, 

constructor 

din lemn sau 

plastic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abțibilduri 

cu pisici 

 

 

Grup mic 

și 

individual 

 

 

 

 

 

Încurajări

, 

stimulări 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recompe

nse 

materiale 

Extindere  Se realizează un joc de mișcare  care 

se numeşte „Soarecele și pisica”; 

Se numesc  2 copii care vor fi 

pisicile și restul vor fi șoriceii; 

Se împart medalioane care se pun la 

gât pentru pisici și șoareci. Șoarecii 

prinși ies din joc. 

joc Medalioane 

cu sfoară 

frontal Încurajări

, 

aprecieri 

verbale. 
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Anexa 1 

Observarea și descrierea pisicii (descrierea se va face de educator împreună cu copiii): 

 Capul este rotund, seamănă cu o minge, dar mai mic decât trunchiul, este acoperit cu o blană 

moale. Are doi ochi care pot fi de culoare albastră, neagră, roşie, maro sau gri, au forma 

alungită şi sunt aşezaţi de-a curmezişul feţei. Ochii au la mijloc pupilă, care ziua este redusă, 

ca o crăpătură, iar noapte se lărgeşte devenind rotundă. Vede foarte bine atât ziua cât şi 

noaptea, astfel îşi găseşte hrană şi se apără de duşmani. Are două urechi ascuţite, cu care 

aude foarte bine. Aude şi în timpul somnului. Mirosul este foarte dezvoltat, simte prada de la 

distanţă. Mustăţile şi sprâncenele îi folosesc la pipăit. Apucă mâncarea cu dinţii, iar apoi o 

rupe în bucăţi. Ca să bea lapte foloseşte limba. Capul se continuă cu un gât scurt şi gros, care 

o ajută să se întoarcă într-o parte şi în alta. 

 Trunchiul este mlădios şi acoperit cu blană deasă şi moale de culoare albă, neagră sau 

roşcată. Spatele se îndoaie foarte mult când se ghemui ca să n-o vadă şoricelul. Trunchiul se 

termină cu o coadă lungă şi subţire acoperită cu blană, pe care o mişcă cu uşurinţă. 

 Trunchiul pisicii se sprijină cu patru picioare lungi şi subţiri terminate cu degete şi gheare. 

Degetele sunt căptuşite cu perniţe moi şi cărnoase. Ghearele le scoate dacă vrea să apuce, să 

zgârie sau să se apere de duşmani. 

 Se hrăneşte cu diferite alimente, şoareci, păsări. Pentru că se hrăneşte cu carne se numeşte 

animal carnivor. Este un animal şiret, fură mâncarea. Îi place căldura, stă lângă calorifer sau 

sobă şi toarce. 

 Omul creşte pisica pentru că este un animal curat, frumos, graţios şi elegant. Deoarece umblă 

prin diferite locuri murdare,  pe blana ei se află mulţi microbi care pot provoca boli. După ce 

mângâiem pisica trebuie să ne spălăm pe mâini cu apă și săpun ca să nu ne îmbolnăvim. 

 Pisica naşte pui - pisoi pe care îi hrăneşte cu lapte, îi îngrijeşte şi îi apără. 

 Dacă tragem pisica de coadă, urechi sau blană, ea își scoate ghearele și zgârie. Zgârietura ne 

poate crea durere și ne putem îmbolnăvi.  

 

Notă: În dependență de dezvoltarea copiilor, cunoștințe anterioare, interes, descrierea pisicii se 

va face amplu sau mai compact.          


