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PLEDOARIE PENTRU… 

Speranţa ca această revistă să ne întoarcă în copilărie… 

Speranţa ca în paginile ei să regăsim sufletul cristalin ca lacrima al copilului… 

Speranţa ca visul să se amestece discret cu poezia, fantezia, umorul… 

Este o invitaţie la călătorie în ţinuturile miraculoase ale copilăriei. 

Poveşti trăite, poveşti imaginate vor releva psihologiile celor care trăiesc această minunată 

etapă de viaţă. 
 

Pentru orice copil, grădiniţa înseamnă un început, un moment unic în copilăria mică, care 

stârnește trăiri intense atât ale copilului cât și ale educatorului și ale părintelui care se bucură de 

fiecare realizare și treaptă de descoperire a cunoașterii. Răsfoind paginile acestei reviste veţi simţi 

o parte din trăirile și realizările preșcolarilor noștri, îndrumaţi de munca asiduă a educatoarelor din 

această unitate, care se străduiesc împreună cu conducerea grădiniţei să ofere un mediu afectiv 

prielnic dezvoltării copiilor sub aspect holistic, să facă șederea copiilor în grădiniţă plăcută și utilă, 

dar în același timp să realizeze socializarea lor și pregătirea pentru activitatea școlară viitoare. Din 

textele și imaginile prezentate în conţinutul revistei transpare preocuparea educatoarelor noastre de 

a oferi educaţie de calitate pentru toţi și pentru fiecare copil în parte, dar și colaborarea cu familia 

și ceilalţi factori implicaţi în creșterea și educarea copiilor. Revista reprezintă pentru noi, cadrele 

didactice, un instrument de comunicare cu părinţii și partenerii noștri educaţionali, ne oferă 

posibilitatea popularizării experienţei noastre educaţionale, rezultatele obţinute cât și progresele 

înregistrate cu preșcolarii. Pentru cititori, această revistă le dă posibilitatea de a se întoarce în 

timp, la farmecul copilăriei, pentru a redescoperii inima și chipul Măriei sale Copilul. 
 

 



3 
 

 
EDUCATORI, PĂRINȚI, COPII ȘI… COPILĂRIE! 

 
Copilului poţi să-i spui tot, tot; întotdeauna m-a 

uimit cât de puţin cei mari, taţii şi chiar mamele, îşi 

cunosc copiii. Copiilor nu trebuie să le ascunzi 

nimic sub pretextul că sunt încă mici şi e prea 

devreme pentru ei să ştie ceva. Ce idee tristă şi 

nefericită! Şi ce bine îşi dau seamă copiii că părinţii 

lor îi cred prea mici şi prea neştiutori, când  ei, în 

realitate, înţeleg totul. Adultul nu ştie că, până şi în  

chestiunea cea mai dificilă, copilul îi poate da un 

sfat  util.                                                                                                  

  F. M. Dostoievski  
 

Copilăria este un tărâm magic. Nu ştim când şi unde începe, când şi unde se 

termină. Ne trezim doar că numai suntem copii, că am ieşit din copilărie, uneori fără să o fi 

trăit pe deplin… Copilăria este o lume fermecată, în care orice se poate întâmpla. Orice! 

Este vârsta la care suntem cel mai aproape de Dumezeu și de toate tainele existenţei. Ne 

putem întâlni oricând cu balaurul cu şapte capete, cu zgripţuroaica cea haină, putem fi 

vrăjitori, eroi din filme sau benzi desenate, putem vizita orice loc din lume cu ochii minţii 

şi să credem cu tărie că am fost acolo cu adevărat. 

Copilăria este cu siguranță cea mai prețioasă perioadă a vieții. Când ești copil abia aștepți 

să crești și să faci ce vrei tu, fără să mai fii îngrădit de părinți. 

         Uneori, când nu toate lucrurile se derulează așa cum ne dorim, educatorii dau vina pe 

părinți, părinții pe educatori, iar copiii pe toți cei din jurul lor, cu care interacționează în 

fiecare zi și niciodată nu sunt vinovați de nimic!   

Un lucru este cert: de multe ori, de cele mai multe ori, prin prisma părinților, 

frecventarea instituției de învățământ preșcolar se rezumă la unele lucruri, care nu mai sunt 

reprezentative pentru preșcolarii unei societăți moderne: câte poezii știe, câte cântece, 

până la cât știe să numere, cu câtă ușurință știe să manevreze telefonul mobil, 

calculatorul, să recite în limba engleză etc.  

    Cu stupoare observ preșcolari care: 

• nu știu să salute la sosire sau la plecarea din grădiniță, decât dacă sunt atenționați…  

• aruncă deșeuri, deși au învățat multe despre ecologie, protejarea mediului…  

• se-mbrâncesc pe holuri sau la plimbare, iar atenționați dau replica: El a început primul!... 

• nu au răbdare să asculte o poveste, vor desene animate… 

     Cu stupoare observ părinți care: 

• își aduc copiii bolnavi la grădiniță, de multe ori nici nu trec pe la cabinetul medical pentru 

triajul zilnic, deși este obligatoriu, se supără dacă este trimis copilul acasă pentru a nu 

declanșa epidemii în grupul din care face parte….  

• atenționează educatoarea pentru a nu ieși cu copiii în aer liber și implicit cu propriul copil, 

pentru că…răcește și-apoi… 

• sunt supărați pentru că acasă, copiii lor nu spun ce fac la grădiniță, decât uneori… 

• intră în grădiniță, pleacă apoi împreună cu copiii lor fără să salute, dând un exemplu negativ 

pentru educația acestora, cu implicații majore pentru mai târziu!                                                                                                       

Cu stupoare observ educatoare  care: 

• caracterizează copiii în cadrul ședințelor cu părinții, la insistențele acestora și nu la 

consultațiile săptămânale, deși cunosc faptul că, d.p.d.v. psihologic, nu este corect! 

• acceptă conversații în grup restrâns pe facebook, în care mămicile, de cele mai multe ori, 

emit pretenții de tot felul, dar nu vin cu propuneri în care să se implice, să ajute, în folosul 

propriului copil și al celorlalți!... 
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•  abordează teme foarte interesante, în care se transmit foarte multe cunoștințe, lăsând pe un 

plan secundar, activități tematice în care să se exerseze deprinderi de igienă, de relaționare, 

de comunicare civilizată, de atitudine civică, care sunt atât de importante atât acum, în 

prezent, cât și pentru viitor…! 

• nu ies cu copiii în curtea grădiniței pentru activități în aer liber pentru că…se împiedică, 

aleargă, se murdăresc și…răcesc, desigur! 

           Sunt probleme cu care ne confruntăm și pentru care dăm vina pe ceilalți, gândim și ne 

manifestăm ca și când am avea numai drepturi, dar… unde ne sunt obligațiile, respectarea 

regulilor ce sunt indispensabile, atât în propria familie, cât și în grupuri organizate de educație, și 

nu numai?! Educația copiilor, care sunt ai noștri la grădiniță și ai dumneavostră în familie, trebuie 

să fie un rezultat al muncii în comun, ca participanți activi, permanenți și nu ca simpli spectatori, 

în funcție de situație și de reușita sau insuccesul de moment al copiilor. Dacă lucrurile merg 

bine…este și meritul nostru, dacă nu, căutăm vinovați!  

       Respectul, încrederea  pentru cei din jur, educatori și părinți,  este necesar să existe și, cu 

siguranță, puterea exemplului va influența pozitiv comportamentul copiilor.  

             Frustrările acumulate la locul de muncă nu trebuie să influențeze atitudinea față de  

personalul grădiniței sau față de propriul copil. 

 

 

         

   Și…dacă vrei să fii părinte de nota 10, nu uita câteva 

recomandări utile pentru "meseria" de părinte( 

sursa: Parinte de nota 10 - Vreau sa fiu un parinte  

maibun http://forum.7p.ro/Parinte-de-nota-

10.aspx?g=posts&t=106#ixzz3Yow2lP1m)  

 

 

Cultivă-i copilului respectul de sine  

Copiii devin conștienți de propria persoană de la vârste foarte fragede când, bebeluși fiind, se 

percep prin ochii mamei. Tonalitatea vocii tale, limbajul trupului și, în general, orice expresie a 

feței sunt percepute și asimilate de cel mic. Cuvintele și gesturile tale influențează în mod direct 

dezvoltarea imaginii lui de sine. Prin urmare, remarcă-i fiecare realizare și progres, indiferent cât 

de mici și insignifiante sunt acestea; 

       

      Laudă-l, se va simți astfel mândru și încurajat.  

În măsura în care acest lucru este posibil, lasă-l să facă singur cât mai multe lucruri, va vedea că ai 

încredere în el și va deveni o persoană independentă și sigură pe sine. Prin contrast, a-i minimaliza 

eforturile și realizările sau a-l compara mereu, nefavorabil, cu alți copii, îl va face să se simtă 

inutil și va dezvolta complexe greu de depășit. 

 Așadar, evită să-l critici dacă nu e neapărat nevoie și nu folosi sintagme precum: "Ce lucru 

prostesc ai făcut!" sau "Te comporți mult mai copilărește decât fratele tău!". Astfel de remarci îl 

vor tulbura și, chiar dacă nu o arată, vor stârni o adevărată furtună în sufletul și psihicul lui, aflate 

în plin proces de formare.  

Alege-ți cuvintele cu atenție și dă dovadă de înțelegere. Ajută-l să înțeleagă faptul că oricine mai 

greșește uneori și că îl iubești în continuare la fel de mult - chiar dacă nu-i aprobi 

comportamentul.  

Remarcă-i străduința și progresele  

Te-ai gândit vreodată de câte ori reacționezi greșit față de copilul tău? De câte ori pe zi îl critici și 

îi faci observații? Probabil că reproșurile sunt mult mai frecvente decât laudele. Tu cum te-ai simți 

dacă șeful tău ar fi excesiv de autoritar și critic - chiar dacă intențiile sale sunt dintre cele mai 

bune?  

Parinte%20de%20nota%2010%20-%20Vreau%20sa%20fiu%20un%20parinte%20%20maibun
Parinte%20de%20nota%2010%20-%20Vreau%20sa%20fiu%20un%20parinte%20%20maibun
http://forum.7p.ro/Parinte-de-nota-10.aspx?g=posts&t=106
http://forum.7p.ro/Parinte-de-nota-10.aspx?g=posts&t=106
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Cel mai bine este să-i atragi atenția în mod subtil, speculând momentul când îl poți lăuda pentru 

ceea ce a făcut. "Ți-ai făcut patul din proprie inițiativă - bravo, este extraordinar!" sau "Am 

remarcat că astăzi ai fost mult mai atent la lecții decât de obicei". Implicit, îi vei semnala astfel 

ceea ce te nemulțumise până atunci în comportamentul lui, dar totodată va simți că este pe drumul 

cel bun și va ști ce are de făcut pentru ca tu să fii mulțumit/ă raportat la problema respectivă. Cu 

timpul, vei observa că își dă silința să te mulțumească și în alte privințe.  

 

Stabilește limite și nu permite abateri de la normele de disciplină 

 Disciplina este necesară în permanență, scopul ei fiind în principal acela de a-i deprinde pe copii 

să se supună autorității și să-și educe autocontrolul. Copiii pot testa limitele pe care le vei stabili 

(și cei mai mulți o fac), dar aceste restricții le sunt realmente necesare pentru a putea să devină 

adulți maturi și responsabili. Câteva astfel de reguli ale casei ar putea fi: televizorul nu este permis 

până nu sunt pregătite lecțiile pentru a doua zi, nu este permis ca frații/surorile să se loveasca unii 

pe alții sau să se jignească.  

Ai putea institui următorul sistem: la prima abatere, sancțiune cu avertisment, iar dacă se repetă, 

urmează pedeapsa - care, atenție! nu trebuie să fie de ordin fizic și nici nu "abate" asupra copilului 

un șuvoi de invective și reproșuri. De exemplu, interzice-i să se uite la televizor sau să iasă la 

joacă o perioadă (durata pedepsei va fi direct proporțională cu gravitatea greșelii). Una dintre 

greșelile frecvente ale părinților este de a nu aplica pedeapsa când regulile sunt încălcate. Ar trebui 

să uiți de "te iert acum, pentru că e prima oară...". Copilul nu-și va însuși normele de disciplină 

dacă astăzi îi spui un lucru și mâine îl retractezi sau faci abstracție de ceea ce tu însăți ai stabilit. 

Așadar fii ferm/ă și menține-ți decizia.  

 

Fă-ți timp pentru copilul tău  

Când viața ta se desfășoară în ritm amețitor și te simți adesea de parcă ai fi prins/ă în mijlocul unui 

carusel, este dificil uneori chiar să ajungi la cină împreună cu familia - ce să mai vorbim de 

alocarea unui interval de timp pe care să-l petreci în exclusivitate cu copilul tău. Dar nimic nu i-ar 

face lui mai multă plăcere. Ce poți face? 

 Trezește-te cu zece minute mai devreme dimineața, astfel încât să puteți lua micul dejun împreună 

sau renunță la spălatul vaselor imediat după cină și faceți o plimbare. Copiii care simt că părinții 

nu le acordă suficientă atenție recurg adesea la acțiuni negative, improprii lor, dar cel puțin, își 

spun ei, astfel se asigură că părinții se vor preocupa de ei.  

Problema este diferită și mult mai delicată dacă ești mama/tatăl unui adolescent. La această vârstă, 

tinerii au reacția exact opusă: pe cât posibil, încearcă să evite compania părinților. Nu te alarma, 

este ceva normal și trecător. Asigură-l că vei fi întotdeauna disponibil/ă, dacă va dori să discute cu 

tine.  

Nu te simți vinovat/ă dacă serviciul pe care îl ai îți ocupă cea mai mare parte a zilei și nu ai 

suficient timp la dispoziție pentru copilul tău. Există multe lucruri pe care le puteți face împreună - 

jucați cărți, pregătiți popcorn, mergeți la cumpărături - îți garantăm că se va bucura de fiecare din 

aceste momente! 

  

Fii tu însăți un model pentru copil  

Copilul își însușește foarte multe din modelele de comportament pe care le observă la tine. Cu cât 

e mai mic, cu atât va prelua mai mult. Înainte de a trânti un scaun când ești nervos/nervoasă, ori de 

a țipa pur și simplu, pune-ți întrebarea: "așa vrei să reacționeze și cel mic atunci când se va 

înfuria?" Fii conștient/ă în permanență de faptul că ești un model pentru el. Studii recente au 

demonstrat că acei copii care dau dovadă de agresivitate în colectiv provin dintr-un mediu familial 

violent.  

Stabilește-ți care sunt trăsăturile de caracter pe care dorești să le cultivi la copilul tău: respect față 

de ceilalți, prietenie, onestitate, toleranță, bunătate, altruism și așa mai departe. Și tratează-l exact 

așa cum îți dorești să fii tu însăți/însuți  tratat/ă de către cei din jur.  
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Comunicarea trebuie să fie prioritară  

Rezonabil vorbind, nu te poți aștepta de la cel mic să facă diverse lucruri doar pentru că tu, 

mama/tatăl lui, "spui așa". Copiii își doresc - și merită - explicații în aceeași măsură ca adulții. 

Dacă nu ai timp să-i explici, va începe să-și pună întrebări referitoare la sistemul tău de valori 

(chiar dacă nu și-a însușit conceptul ca atare) și nu va ști pe ce baze se întemeiază acesta.  

Exprimă-ți așteptările în mod clar și lipsit de echivoc. Dacă intervine o problemă, discută despre 

asta cu copilul (dacă ai mai mulți, cu cel mai mare), spune-i ce simți și invită-l să te ajute să găsiți 

împreună cea mai bună soluție. Fă sugestii și lasă întotdeauna posibilitatea de alegere. Negociază 

cu copilul. Dacă sunt invitați să participe la discuție și tratați ca niște oameni maturi, copiii vor fi 

cu atât mai motivați să nu repete greșeala și dispuși să-și asume consecințele.  

 

Fii întotdeauna flexibil/ă și pregatit/ă să progresezi în arta de a fi mamă/tată  

Dacă te simți uneori descurajat/ă de comportamentul copilului tău, explicația ar putea fi că 

așteptările tale nu au un fundament real. Părinților care gândesc în termeni gen "ar trebui să..." ("ar 

trebui ca până acum să se fi obișnuit să spună ˝mulțumesc˝ atunci când i se oferă ceva") li se 

recomandă să citească bibliografie de specialitate, să discute și cu alți părinți sau cu psihologi. 

Poate îi ceri copilului ceva peste puterile sale - în raport cu vârsta, de exemplu.  

Pe măsură ce copilul crește și evoluează, în paralel va trebui să se modifice și stilul tău parental. 

Foarte probabil, o metodă care dă rezultate acum va fi total inutilă peste un an sau doi.  

 

Arată-i că iubirea ta este necondiționată 

 Ca mamă/tată, ești cu siguranță dator/datoare să-i corectezi greșelile de comportament și să îl 

îndrumi. Dar modul în care va recepționa indicațiile și sfaturile tale depinde exclusiv de maniera 

în care vei aborda tu problema. Dacă a greșit, evită să-l învinuiești sau să-l critici și adoptă un ton 

moderat, pentru a nu-l inhiba. Explică-i calm ce a greșit și ce aștepți tu de la el. Dacă îl pedepsești, 

spune-i în același timp că asta nu înseamnă că nu îl mai iubești. Va accepta mai ușor măsurile 

punitive.  

 

Obișnuiește-te cu gândul că nimeni nu este perfect - deci nici tu  

Acceptă ideea - nu ești o mamă/un tată perfect/ă și nu vei fi niciodată. Ai și tu slăbiciunile tale. Ce 

poți să faci? Identifică-ți calitățile - "sunt o mamă/un tată iubitoare/iubitor și devotat/ă", dar și 

punctele slabe - "trebuie să fiu mai ferm/ă". Învață să ai așteptări reale și de la tine însăți/însuți, 

așa cum ți-am spus că este recomandabil să faci în cazul copiilor. Nu trebuie să deții răspunsul la 

toate întrebările. Concentrează-te asupra acelor aspecte unde este cel mai mult nevoie de tine, în 

loc să te "împarți" ca să-i poți mulțumi pe toți (ceea ce, oricum, este puțin probabil că vei 

reuși). De asemenea, fă-ți timp și pentru tine și ocupă-te de ceea ce îți place, singur/ă sau împreună 

cu partenerul/partenera tău/ta. Nu te simți vinovat/ă. Gândește-te că asta înseamnă să ai grijă de 

tine, ceea ce reprezintă încă un model pe care copilul tău și-l va însuși în timp.  

      

 Și pentru că se apropie 1 Iunie:  

 

 La Mulţi ani, copil frumos și bun! Să ai o viaţă plină de 

bucurii, norocul să te însoțească, visele să ți se îndeplinească 

și… să fii iubit mereu de Dumnezeu! 

 

 

 

 

 Pagină realizată de prof.Gherghina Iordache/director Grădinița cu p.p. nr. 17 Tulcea 
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ALBINUȚELE 

(creație literară) 

                                                               

   Albinuțele din grupa mică 

Toată ziua au de muncă. 

Se trezesc de dimineață                                                                                   

Cu roua florilor pe față.  

 

Ce mult le place să roiască, 

Lângă stup să se-ntâlnească. 

Totul începe la grădiniță 

Și nu-i ușor să fii albinuță! 

 

La drum cu plăcere pornesc, 

Cu dragoste visul și-l împlinesc. 

Zboară și dansează, totu-i culoare, 

Albinuțe și fluturi departe în zare. 

 

                                                                                                    Prof. înv. preșc. Aurelia Nechifor                                                                                              
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GÂNDURI DE… FURNICUȚE 

Educatoare Sergi Dumitra 

     Nu demult, cu pași mărunți și temători, lipiți de mami, buni și chiar de tati, am intrat în 

grădinița noastră și am aflat cum e să fii la grădi, fără tati sau mami, acolo unde se aflau niște 

doamne noi pe care nu le văzusem niciodată. Cei mai mulți plângeau și o chemau pe mami, alții 

băteau din picioare, fugeau din clasă și nu voiau nimic altceva decât acasă. 

 În mintea noastră se derulau multe întrebări care nu găseau răspuns: ‖De ce m-a lăsat mami 

aici? Oare cine sunt persoanele care stau cu noi? Ce jucării sunt acestea? Și nici măcar nu știu cu 

ce să mă joc și cu cine? 

Prima zi a fost cea mai grea. Nici pe colegi nu-i cunoșteam, decât pe unii,  din parcul în 

care ne jucam uneori  împreună. Și când am primit și mâncarea, pe care nu avea cine să ne-o dea 

așa cum făcea  mami,  am simțit că ne va fi și mai greu. Iar la prânz,  alte feluri de mâncare… 

     La dormitor… ce tragedie! Nimeni  nu  voia să doarmă la prânz pentru că nu era patul lui, 

dar eram așa de obosiți de atâta plâns și zarvă, încât am adormit cu lacrimile pe obraz. Unii au 

plecat acasă și au fost fericiți că au scăpat de grădi pe acea zi și de toate regulile de acolo. 

      Tot în grupa noastră, erau și copii care nu au plâns deloc, dar care nu puteau înțelege de ce 

ceilalți plângeau și nu știau să se joace unii cu alții. Erau copiii care fuseseră la creșă și care erau 

obișnuiți să se descurce singuri, știau să se îmbrace singuri, să mănânce singuri și să se joace 

împreună. 

 Dar zilele au trecut relativ ușor și au început proiectele care s-au derulat pe nesimțite. 

Jocurile, cântecele, poeziile, desenele, teatrul  de păpuși,  ne-au captivat  și curând  ne-am adaptat  

la viața în grădiniță. Am aflat că ,,fiecare jucărie are locul ei, se știe!‖ și  că, dacă nu le așezăm la 

locul lor, jucăriile pot pleca la alți copii. 
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 După zilele de toamnă, s-a apropiat cu pași repezi,  întâlnirea cu copiii care au plecat la 

școală și care au venit să se joace cu noi. Ce mari erau! Și ce multe știau! Ce frumos povesteau! 

Am cântat  împreună, ne-am jucat și am povestit. A fost minunat! 

     Și-apoi am primit alți  prieteni. Erau copiii de la grupa mică ˝Albinuțele˝, copii cu care am 

legat prietenii  de ˝mici insecte vesele˝ în cadrul proiectului ,,Copacul  prieteniei‖. Și iarăși am 

cântat și ne-am jucat  jocuri  de socializare, jocuri prin care ne-am cunoscut mai bine. 

       Iar într-o zi, pe când ghetuțele  noastre erau frumos pregătite, un moș  cuminte și drag a 

trecut pe la noi fără să-l vedem (doar părinții l-au văzut) și ne-a lăsat dulciuri bune. Apoi  ne-a 

răsplătit pentru cântecele și poeziile pe care le-am făcut surpriză părinților. Poate că a aflat că 

suntem  cuminți? Sigur, mai târziu, a vorbit cu Moș Crăciun, pe care l-a chemat să ne aducă daruri 

multe și frumoase și pe care cu bucurie le-am cerut moșului bun. Și bradul a fost gata la timp, 

pentru că fiecare dintre noi a adăugat un glob strălucitor pe  crengile lui minunate. Ce străluciri! Și 

bradul, și noi, și toți laolaltă, ne-am străduit  să fim cei mai buni. Cred că unii și-au spus rolul pe 

tăcute, pentru că moșul nu i-a prea auzit, dar s-au revanșat  în primăvară, când ziua mămicilor a 

fost  cu adevărat  un mare  succes. 

       Și ,,școala altfel‖ a fost altfel pentru noi. Am învățat de la mămici să facem prăjituri gustoase, 

ne-am pregătit de Paști  și am văzut un spectacol  antrenant  cu povestea ,,Cine a spus  miau?‖. 

Carnavalul măștilor ne-a antrenat  la dans. 

 

 
     Vrem să vă mai povestim ceva. Știți ce ne place cel mai mult? Ne plac desenele animate cu 

,,Cei trei purceluși‖ și povestea ‖Turtița‖, dar și alte povești pe care ne place să le dramatizăm. Și 

tot la fel de dragi ne sunt  păpușile  cu care am învațat să facem teatru, să ne transpunem în rol și 

să-i distrăm pe colegii noștri de grupă. 

  Putem să spunem că deja am absolvit grupa mică. Ne mai așteaptă și alte  încercări pe care va 

trebui să le trecem cu bine. Doar suntem niște furnicuțe-hărnicuțe, frumoase și cuminți si care-

ascultă de doamne și de părinți. 
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LICURICII LA FESTIVAL 

 

A fost odată ca niciodată. A fost odată o căsuță fermecată, plină de copii zglobii, cu voci 

cristaline, iar căsuța avea o curte cu tobogane,  balansoare…și multe flori. Aceasta este căsuța 

noastră spre care ne îndreptăm pașii în fiecare zi și unde ne așteaptă zâmbitoare doamnele 

educatoare Marcela și Simona.  Încă nu ați ghicit? Este grădiniţa noastră. Aici venim zi de zi să ne 

jucăm, să ne bucurăm, să sărbătorim, să cântăm, să desenăm, să construim, să ascultăm povești…e 

un loc plin de magie. Este un loc unde desfăşurăm activităţi plăcute şi interesante. 

 

 

―Mai artist decît copilul 

cred că nu e nici un artist în lume. 

Să ai inimă să-l simţi şi minte să-l pricepi‖ 

I. Nisipeanu 

 

Deşi foarte mici, reprezentanţii grupei mijlocii 

Licuricii, grupul vocal Mlădițe dobrogene, coordonați 
de d-nele educatoare Cernencu Marcela și Iordache 

Simona  au obţinut, recent, o adevărată performanţă la 

vârsta lor fragedă, fiind recompensaţi cu premiul I la 

Festivalul Judeţean de folclor pentru preşcolari „Joc şi cântec românesc‖, un eveniment organizat 

cu ocazia săptămânii „Şcoala altfel‖ de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea și Palatul copiilor.  

Festivalul este unul cu tradiție și găzduiește în fiecare an formații artistice din municipiu și județ. 
Cei mici au 

impresionat juriul și au 

încântat spectatorii atât 

cu talentul lor, cât şi 

cu originalitatea 

costumelor populare, 

scoase de educatoare 

din lada de zestre a 

grupei Licuricii.  

 

Evenimentul a 

permis copiilor să dea  

frâu liber comunicării 

şi manifestării în 

public. Părinţii au fost 

de asemenea încântaţi, 

iar acest lucru s-a 

văzut în ochii 

fiecăruia: mamă, tată 

sau bunic, parcă li se 

scurgeau ochii până la 

picioarele copiilor de pe scenă. Toţi căutau partea hazlie în conduita şi atitudinea copiilor de pe 

scenă şi indiferent de evoluţia fiicei sau nepoatei, ei au fost foarte bucuroşi. Juriul a avut o sarcină 

extrem de grea, pentru că toți copiii care au dat prima lor reprezentație pe o scenă „atât de mare, 

colorată și luminoasă‖ s-au descurcat de minune și au smuls ropote de aplauze spectatorilor. 

Este o bucurie pentru noi că acești copii se familiarizează cu tradițiile, cu muzica și dansul 

popular. Sunt valori pe care nu vrem să le pierdem. Sunt copiii cu care ne mândrim! 

Prof. Cernencu Marcela și prof. Iordache Simona 

 



11 
 

EL ŞI EA ÎN LUMEA ANIMALĂ 

 

Copiii sunt fascinaţi de animale şi pentru ei interacţiunea cu acestea reprezintă o experienţă 

plină de veselie şi surprize. Cei mici nu se plictisesc niciodată când se joacă cu un animal sau când 

îl observă, îi vorbesc, îl hrănesc sau îl mângâie. Sunt încântaţi de animalele cu care se întâlnesc la 

ţară şi le duc dorul până în vacanţa următoare. Puii de găină, bobocii de raţă, iepurii, caii, viţeii, 

purceii sunt la fel de iubiţi ca şi peştii, broaştele ţestoase sau alte animalele sălbatice. 

Cine nu se amuză de giumbuşlucurile unui pisoiaş, de drăgălăşenia unui pui de maimuţă ce 

se ţine strâns de blana mamei sau de un pui de bufniţă care-şi zgâieşte ochii din cuibul ce-i dă atâta 

siguranţă?  

Văzând fericirea cu care copiii povestesc lucruri noi, minunate, din lumea animalelor, am 

mers cu Licuricii în vizită la Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării  unde am desfăşurat o 

activitate interesantă: „El şi ea în lumea animală‖.  

Vizita la muzeu a fost o minunată experiență de învățare pentru copii. Exponatele foarte 

bine realizate, viu colorate, au stimulat interesul copiilor pentru cunoașterea, respectarea și 

protejarea naturii. Expoziţia aduce în atenţia publicului, într-o prezentare inedită, câteva dintre 

cuplurile lumii vii la care întâlnim diferenţe între mascul şi femelă,  din cele mai variate specii şi 

medii de viaţă. ….  
Licuricii au fost îndrumaţi să fie atenţi 

cu exponatele din muzeu, să se 

comporte civilizat (să nu alerge, să nu 

vorbească tare, să nu mănânce în 

timpul vizitei), să adreseze şi să 

răspundă la întrebări despre ceea ce 

văd, să fie atenţi la explicații…  
 

Ajunşi la grădiniţă, au confecţionat o machetă cu animale domestice şi sălbatice, 

identificând  într-un mod inedit masculul şi femela din fiecare cuplu. Animalele confecţionate 

puteau fi mânuite cu ajutorul degetelor ceea ce a stimulat interesul copiilor pentru jocul de rol, 

creând replici corespunzătoare spre satisfacţia şi plăcerea tuturor participanţilor: copii şi 

educatoare.  

Foarte importantă este relaţia muzeului cu grădiniţa. Parteneriatul muzeu-grădiniţă, 

materializat în ultimii ani prin proiectul educaţional „Natura, prietena mea‖, contribuie la lărgirea 

orizontului de cunoaștere a copiilor. Astfel, muzeul devine o instituţie în care se îmbină educaţia, 

știinţa, divertismentul, fiind locul unde copiii aleg să își petreacă plăcut și instructiv timpul liber. 

Prof. Cernencu Marcela și prof. Iordache Simona 
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BINE AŢI VENIT ÎN BRUTĂRIA FLUTURAȘILOR 

 

În vremea copilǎriei, când intram în bucǎtǎria bunicii, simţeam mirosul extraordinar de 

pâine proaspǎt scoasǎ din cuptor. Bunica așeza pâinea pe masǎ şi abia aşteptam sǎ gust din miezul 

pufos și coaja crocantǎ. Astǎzi, brutarii cautǎ tainele brutǎritului pentru a-şi perfecţiona tehnica şi 

pentru a ne oferi o pâine cât mai aproape de gustul copilǎriei. 

An de an, pe câmpurile arse de soare, pot fi văzuţi gospodari care îngrijesc pământul, îl ară 

şi îi plantează în adâncuri boabe de grâu cu ajutorul unei maşini numită semănătoare. Pe timpul 

verii, ochiul priveşte încântat cum spicele de grâu îşi apleacă vârfurile spre pământul roditor, parcă 

mulţumindu-i. În răcoarea dimineţii, grâul auriu îşi îndreaptă căpşorul spre soarele fără de care nu 

ar putea creşte. Vine apoi secerătoarea, maşina care adună bobul curat de grâu şi îl duce la moară. 

Acolo bobul este măcinat şi transformat în făină, iar din făină brutarii frământă aluatul şi ne fac 

pâinea noastră cea de toate zilele. Toată această trudă, pentru ca noi să ne bucurăm la fiecare masă 

de pâinea proaspătă şi rumenită, cu mirosul ei inconfundabil. 

În cǎutarea secretelor brutǎritului, au pornit și preşcolarii Grupei mijlocii „Fluturașii", care în 

cadrul proiectului  De pe câmp pe masa noastră au învățat drumul boabelor de grâu, de la semănat 

până la pâinea caldă de pe masă. 

După câteva povețe date de doamnele educatoare, teoria a fost urmatǎ de practicǎ. Înainte 

de toate, ne-am spălat mânuțele, astfel încât microbii cei răi să nu ajungă în  pâinicile noastre 

gustoase. Echipaţi cu şorţuri şi bonete, am făcut cunoștință cu aluatul, l-am frământat împreună 

până când l-am încălzit și i-am dat  forma doritǎ: de covrig, melc, chiflă.  

Copiii au savurat din plin pâinicile făcute de mânuțele lor. Cu burtica plină și cu fața plină 

de zâmbete am privit clasa unde, prin nu știm ce minune, ninsese! Mesele erau pline de 

făină...Fluturașii au  fost de nota 10! Am făcut curat împreună, fiecare s-a întrecut să facă treaba 

cât mai bună. 
   
 
 
 
 
 
 

 

Ce am învǎţat din aceastǎ experienţǎ? Am învǎţat sǎ apreciem în primul rând, munca 

depusǎ de brutari pentru a ne oferi pâinea noastrǎ cea de toate zilele. Am învǎţat cǎ fabricarea 

pâinii porneşte de la materii prime relativ reduse ca numǎr, dar cǎ aceasta parcurge un drum lung 

pânǎ sǎ ajungǎ pe mesele noastre. 

Atunci când copilul atinge, vede, miroase, gustă, are o cu totul altă percepție despre 

hrană… Nu are doar revelația faptului că pâinea nu se culege de la super-market, ci are înțelegerea 

muncii înglobate în produsul final, ceea ce îl pune în altă relație cu hrana. 

 

Prof. Cernencu Marcela și prof. Iordache Simona 
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COPIII SUNT BULGĂRI DE CREATIVITATE 

 

"Spuneţi că e obositor să fiţi alături de copii. Aveţi dreptate. Şi adăugaţi: fiindcă trebuie să te 

cobori la nivelul lor, să te apleci, să te înclini, să te încovoiezi, să te faci mic. Aici însă greşiţi. Nu 

asta te oboseşte cel mai mult, ci faptul că eşti obligat să ajungi la înălţimea sentimentelor lor, să 

te întinzi, să te alungeşti, să te ridici pe vârfurile picioarelor." (Janusz Korczak) 

 

Cât adevăr în cuvintele de mai sus! Cât de obositor este să te transpui dintr-o lume de oameni 

mari, plină de răutăţi, invidie şi ipocrizie, în lumea simplă şi incomparabil mai bună a copiilor! Cât 

de binecuvântaţi suntem noi, dascălii, că putem să ne încărcăm bateriile cu energia lor atât de 

pozitivă! Sentimentele lor nobile ne dau o lecţie importantă de viaţă zilnic! Şi o, da!... avem încă 

atâtea de învăţat de la omuleţii care ne înconjoară şi zilnic ne fac viaţa mai frumoasă! 

 

Vă las cu câteva fotografii făcute în timpul uneia dintre cele mai frumoase activităţi practice de 

până acum! Cât de mult au îndrăgit copiii activitatea? Cred că fotografiile sunt grăitoare, cuvintele 

ar fi de prisos... 

 

 

 

 

 

Fluturașii au creat cu migală şi pricepere, sub îndrumarea atentă a educatoarelor, lucrări practice 

deosebite, originale, dar mai ales interesante prin multitudinea materialelor utilizate şi a tehnicilor 

de lucru folosite. 

Ne uităm la fețișoarele lor și ne minunăm cât de mult se bucură când creează ceva nou, orice. O 

linie fără nici o semnificație pentru noi înseamnă pentru ei o stea frântă, o cifră, o parte dintr-o 

literă sau un animăluț simpatic. 

 

Dacă stimulăm copilul să fie creativ, sarcina noastră pare a fi cât se poate de ușoară, căci 

fără investiții mari îi putem aduce multă fericire. 

 

Prof. Cernencu Marcela și prof. Iordache Simona 
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PROIECTUL ”CUM EXPLOREZ EU LUMEA ÎNCONJURĂTOARE” 

Prof. înv. preșc. Adriana Senciuc 

 

Proiectul s-a bucurat de apreciere în rândul copiilor și părinților. Pe parcursul a doi ani de 

când suntem împreună, am desfășurat activități structurate pe cele cinci capitole ale proiectului. 

Am început cu activitatea de 

cunoaștere a organelor de simț, cele 

care sunt ‖instrumentele‖ 

exploratorilor noștri, voinicii, din 

capitolul „Simțurile mă ajută să 

explorez‖, care corespunde 

obiectivului: să cunoască cele 5 

simțuri și organele de simț 

corespunzătoare ca părți ale propriei 

persoane, care participă la 

explorarea mediului și a persoanei. 

La grupa mică copiii au lipit jetoane 

cu organele de simț pe o fișă 

reprezentând corpul uman, acolo unde sunt localizate organele de simț și au desenat conturul 

propriei mânuțe. La grupa mijlocie am jucat jocul senzorial: ‖Formă, culoare, miros...‖ Copiii au 

fost încântați să descopere lucruri și caracteristici ale acestora, să analizeze și să tragă concluzii. 

Calitatea de exploratori ai lumii înconjurătoare i-a făcut să se simtă foarte mândri. Am continuat 

cu activitățile ‖Când mă simt în siguranță‖ și ‖Cuvântul meu contează‖, ca să înțeleagă mai bine 

că este important să îi cunoaștem pe cei apropiați, să știm care sunt persoanele în care avem 

încredere, familia, prietenii, doamnele educatoare și îngrijitoare, aceștia fiind lumea ‖mică‖ a 

copiilor, au vorbit despre situațiile în care se simt în pericol (în călătorii, în tobogan, în preajma 

unor animale), despre cine îi ajută să se simtă în siguranță. Au învățat despre importanța 

promisiunilor și despre faptul că ele trebuie îndeplinite. La grupa mijlocie am învățat, încă o dată 

în plus, că ‖Strada ne obligă să fim atenți‖ printr-o dramatizare în care copiii au fost pietoni și 

șoferi, au respectat semnele de circulație și au înțeles importanța respectării regulilor de circulație 

pentru ocrotirea vieții. Aceste activități fac parte din capitolul „Eu și lumea mea‖, corespunzătoare   

obiectivului: să aibă o imagine de sine bună, care să permită construirea stimei de sine și a 

încrederii în forțele proprii, ca bază a obținerii performanței școlare. 

Am continuat cu activități care îi responsabilizează pe copii și îi determină să înțeleagă 

valoarea propriilor gânduri, acțiuni și atitudini. Astfel, sub genericul ‖Ce știu și ce pot să fac‖, 

corespunzător obiectivului: să realizeze interacțiuni pozitive cu semenii și cu mediul, am pregătit 

daruri pentru copiii din Centrul Maternal, pe care i-am vizitat, ne-am împrietenit cu ei, am cântat 

împreună. Copiii au conștientizat 

importanța gestului lor, de a fi 

alături de copii mai puțin norocoși 

și au dăruit din inimile lor multă 

dragoste, pe lângă punguțele cu 

dulciuri și jucării.  

O punere minunată în 

practică a acestui motto a fost 

prilejuită de activitatea ‖Parada 

costumelor din materiale 

reciclabile‖, unde copiii au venit cu 

costume superbe, realizate de 

părinți în colaborare cu ei. 
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 La grupa mijlocie am învățat să ne folosim cunoștințele și priceperea pentru a proiecta și 

imagina propria cameră în activitatea ‖Cum vreau să fie camera mea‖ și pentru a realiza buchete 

pentru mama, aranjamente florale, în activitatea cu același nume și în activitatea ‖Poezii, rime, 

desene pentru mama‖, ființa care le-a dat viață.  

Rezultatele au fost deosebite și copiii au simțit cât de importantă este munca și creația lor. 

Au urmat activități care să pună în practică obiectivul: să manifeste interes pentru cunoaştere şi 

descoperiri, în vederea creșterii capacității de învățare și realizarea progresului școlar, din 

capitolul ‖Vreau să cunosc‖. Am vizitat și am cunoscut Piața de legume și fructe din cartierul de 

Vest,  pentru tema ‖Mănânc sănătos-cresc sănătos‖ și am cunoscut  ‖Cum crește o plantă‖  printr-o 

activitate de grădinărit. În anul următor, ne-am propus să cunoaștem și Muzeul de Artă. Fiecare 

loc are farmecul lui și ne învață despre importanța muncii tuturor oamenilor. Încântarea copiilor s-

a transmis tuturor celor implicați, astfel impactul asupra membrilor comunității este unul de 

durată, iar ei și-au exprimat dorința de a ne revedea. Faptul de a intra în culisele unor activități mai 

puțin cunoscute copiilor este un câștig enorm pentru micuții exploratori. Pentru obiectivul: să 

practice atitudini de prevenire a conflictelor și 

de protejare a propriei persoane, de acceptare a 

diversității și promovare a conceptului de 

educație incluzivă, reflectat în capitolul 

‖Accept, corectez, mă bucur‖, am desfășurat 

activitatea despre atitudini nediscriminatorii , 

prin povestea ‖Pățania ursului cafeniu‖ și 

activitatea ‖ Dacă greșești, învață din greșeli!‖. 

Mesajul este că din fiecare greșeală putem 

învăța ce e bine și ce e rău, ce să facem pentru 

a fi în siguranță, pentru a fi sănătoși, politicoși, 

pentru a ne bucura de armonie în relațiile cu 

cei din jur. 

Toate aceste activități au urmărit și au realizat: 

-îmbogățirea experienței senzoriale ca bază a unor cunoștințe științifice despre obiecte și însușirile 

lor (prin observarea organelor de simț, a legumelor și fructelor, a plantelor din grădina grădiniței, a 

diferitelor activități ce se defășoară în locurile vizitate); 

-cunoașterea unor elemente componente ale lumii înconjurătoare  (vegetație, faună, ființa umană 

ca parte integrantă a mediului, strada cu toate elementele componente) precum și interdependența 

dintre ele; 

-înțelegerea raporturilor cauzale între acțiuni, fenomene (lecțiile despre rolul simțurilor, impactul 

propriilor acțiuni asupra celor din jur și invers, contribuțiile la realizarea unui climat de securitate, 

de pace și armonie) ); 

-aplicarea unor strategii de cunoaștere (chestionarea, observarea, interpretarea informațiilor). 

-capacitatea de a găsi soluții diverse pentru situații problematice reale sau imaginare (vezi ajutorul 

oferit copiilor din Centrul Maternal, povestea ‖Pățania ursului cafeniu‖, ‖Dacă greșești, învață din 

greșeli!‖ ); 

-cunoașterea unor elemente ale mediului social și cultural (instituții, organizații) și poziționarea 

elementului uman ca parte integrantă a mediului (vezi vizita la Centrul Maternal, Piața de legume 

și fructe, Muzeul de Artă); 

-capacitatea de a comunica impresii pe baza observărilor efectuate (discuții pe baza activităților 

derulate, desenele realizate în urma acestora, completarea Jurnalului proiectului); 

-disponibilitatea de a participa la acțiuni de îngrijire și de protejare a mediului, aplicând 

cunoștințele dobândite (vezi acțiunea de grădinărit și cea de realizare de costume din materiale 

reciclabile); 

-aplicarea unor norme de comportare specifice asigurării sănătății și protecției omului și naturii 

(reguli de protejare și asigurare a sănătății și a securității pe timpul deplasărilor efectuate, 
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discuțiile despre persoanele în preajma cărora se simt în siguranță, care le pot ajuta, despre 

respectarea regulilor de circulație, despre respectarea mediului); 

-adaptarea comportamentului propriu la cerințele grupului în care desfășoară activitățile (vezi 

regulile stabilite la derularea fiecărei activități, respectarea calendarului de activități așa cum ne-

am propus, implicarea părinților ca factori de sprijin ai grupului de exploratori ai lumii 

înconjurătoare); 

-participarea la decizii comune (alegerea darurilor pentru copiii din Centrul maternal, alegerea 

costumelor pentru  ‖Parada costumelor din materiale reciclabile‖); 

-capacitatea de a aprecia  în situații concrete unele comportamente și atitudini (discuțiile despre 

rolul organelor de simț, despre importanța respectării promisiunilor, feed back la deplasarea la 

Centrul Maternal, la Piață, discuții despre comportamente nediscriminatorii, după povestea 

‖Pățania ursului cafeniu‖); 

-experimentarea unor trăiri afective pozitive în relațiile cu cei din jur (în toate activitățile 

derulate); 

-manifestarea sentimentelor de prietenie, toleranță, armonie (toate activitățile desfășurate). 

Voinicii sunt neobosiți în demersul lor de cunoaștere și autocunoaștere și sunt mândri de statutul 

lor de exploratori ai lumii înconjurătoare. 

 

DESENUL ESTE MODUL COPIILOR DE A COMUNICA  CU LUMEA 

 

Autor: prof. înv. preșcolar Senciuc Adriana 

Grădinița cu P.P. nr. 17 Tulcea 

 

Este un adevăr pe care psihologii se bazează atunci când evaluează nivelul de dezvoltare al 

unui copil, imaginea de sine, eventualele traume, modul de relaționare cu familia, felul în care 

acesta se vede în relația cu ceea ce îl încojoară. Testul Persoana, Testul Copacul, Testul Familiei, 

Testul Cuibul, și multe altele, cer persoanei să proiecteze, pe foaia de hârtie, tot ceea ce gândește 

despre noțiunile implicate, și să interpreteze informațiile culese din lumea interioară și cea 

exterioară conform propriilor ‖filtre‖, scheme cognitive, modelate sub presiunea trăirilor afective. 

În afară de aspectul evaluării copiilor pentru motive de ordin educativ sau clinic, starea de lucru cu 

copilul este o lume fascinantă. Sunt mulți copii care iubesc creioanele, culorile, pensulele și adoră 

să le folosească. Este meritul familiei care oferă copiilor materialele necesare și încurajează copiii 

să folosească desenul ca mod de exprimare. Sunt și copii care sunt obișnuiți să stea în fața 

televizorului sau a calculatorului, cu dexteritate în mânuirea telecomenzii sau a mouse-ului, dar 

speriați de foaia de hârtie. Aceștia din urmă declară înspăimântați: ‖Nu știu!‖, ‖Nu pot!‖ și chiar li 

se umplu ochii de lacrimi. Părinții care afirmă senin ‖Nu se pricepe la desen, seamănă cu mine‖ 

sunt cei care stabilesc limite copilului și retează aripile creației. Câteodată poate fi implicat chiar și 

un educator, care fiind foarte critic, descurajează copiii. Simțind că efortul lor (al copiilor) nu are 

valoare, nu consideră că e necesar să 

mai investească timp și efort într-o 

lucrare. Evaluările de genul: ‖desene 

frumoase și desene urâte‖ revarsă 

frumosul sau urâtul peste inima unui 

copil. Se crează un blocaj și copilul nu 

mai simte plăcerea de a-și deschide 

sufletul în fața foii de hârtie. De aceea, 

felul în care ne ‖împrietenim‖ cu acest 

mod de expresie, cu culorile și formele, 

este definitoriu pentru ușurința cu care 

desenăm.  

Activitățile din grădiniță constituie un antrenament susținut și de mare valoare pentru 

stimularea potențialului artistic al copilului. Căci da, însuși omul este o creație artistică, un 



17 
 

miracol, și a fi capabil să vorbești despre tine, prin viu grai, prin desen sau prin oricare alt mod, 

este un act de creație în care omul implică simțurile, mintea, trupul și sufletul. Pornind de la 

îndemnul: ‖desenează ce vrei tu!‖ (unde mai găsesc copiii atâta libertate?‖) și până la momentele 

în care îi îndemnăm să deseneze ce le-a plăcut, sau cum ar vrea ei să fie grădina lor, vacanța lor, 

camera lor, se parcurg etape în care se cultivă dorința de a se exprima, motivația de a căuta cele 

mai potrivite modalități de exprimare, încrederea că părerea lor (în variantă desenată) contează și 

poate schimba în bine acel colț de lume în care el este o părticică foarte importantă. Sentimentul 

valorii, confirmării, este cel care pune în mișcare energiile creatoare. Portofoliile cu lucrările 

copiilor, expozițiile pe teme variate, arată copiilor și părinților, ce pot face micuții artiști.   

Am organizat activități prin intermediul cărora am contribuit la amenajarea spațiului 

grădiniței cu motive create și realizate de copii. Flori, pești, păsări, motive geometrice au 

împodobit holurile grădiniței. Am încurajat părinții să creeze și acasă un spațiu în care copilului să 

îi fie expuse și valorizate creațiile personale. Toate obiectele create cu scopul de a face o bucurie 

cuiva contribuie și ele la creșterea propriei valorii. Copilul spune lumii: ‖ Eu pot să fac lumea mai 

frumoasă, eu pot să aduc un zâmbet pe fața ta!‖. Am realizat felicitări pentru diverse ocazii, 

tablouri, afișe, am decorat rame pentru fotografii, casete pentru diverse cadouri, ambalaje de 

cadouri, cravată pentru tata, am realizat modele pentru diverse materiale din care apoi se pot 

inspira cei ce confecționează rochițe, cămăși. 

Desenele care reprezintă scene din povești sau întâmplări din viața reală, ne-au vorbit 

despre dorința de a fi ca Albă ca Zăpada, ca prințul, ca vânătorul, sau, în unele situații, ca un 

vampir care îi învinge pe toți cei care îi stau în cale. Copiii ne-au povestit că tata nu este în desen, 

că este plecat, că mama stă mereu în bucătărie, că ei stau singuri în camera lor, sau că sunt la 

plimbare cu toată familia, frumos ținându-se de mână, că merg la mare, la pădure, la pescuit și că 

fiecare membru al familiei are o părticică, un rol, în acea secvență surprinsă de mintea și sufletul 

copilului.  

Două mari coordonate guvernează lumea interioară a omului și implicit a copilului: frica și 

dragostea. Frica generează mânie, durere, disperare, violență, dragostea spală orice urmă din tot 

ceea ce aduce frica. Culorile pot să ne vorbească și ele despre frică, sub toate aspectele ei, despre 

bucurie, despre dorința de a comunica cu cei din jur. Sunt copii care aleg doar negru pentru a 

realiza un desen și atunci căutăm să înțelegem care este suferința, tulburarea lui și cum îl putem 

ajuta, sunt copii care aleg galben și portocaliu și privesc viața cu încredere, doresc să comunice, să 

stabilească punți de legătură cu cei din jur. Mărimea personajelor, așezarea în foaie vorbesc și 

spun ce gândește copilul: ‖sunt neînsemnat, neputincios‖ sau ‖am încredere în mine, eu contez în 

lumea aceasta‖. Poziția mâinilor, a picioarelor, a corpului, dezvăluie, în unele cazuri, sentimente 

de vinovăție, insecuritate, duplicitate. Lumea surprinsă de copil, asemenea unui aparat de 

fotografiat, dezvăluie cum e lumea lui la momentul respectiv. E o lume prietenoasă, în care se 

simte confortabil, ca aparținând ei, armonios integrat și în relație cu elementele ce o compun sau e 

o lume înfricoșătoare, unde ne pândesc primejdii și unde oamenii sunt chinuiți.  

 Copiii vin pe lume din dragoste. Numai dragostea îi poate face să se dezvolte firesc, 

normal, dragostea este energia care ne pune în contact cu Universul, în armonie cu acesta. Să 

cultivăm dragostea, să facem copiii să folosească limbajul ei, înseamnă să îi punem în contact cu 

energia și puterea interioară pe care o au, înseamnă să îi facem să pășească cu mai multă încredere 

în călătoria de descoperire a lumii, a propriei personalități.  Nu există om urât, doar ochi care 

privesc fără să vadă. Să vezi cu adevărat înseamnă să deschizi sufletul către cunoaștere, către 

acceptare. Universul înseamnă abundență și cunoscându-ne, iubind, accesăm mecanisme de 

comunicare și descoperim modalități de a ne face cunoscuți, care sunt infinite.  

Mereu suntem surprinși de desenele copiilor, de apariția unor noi artiști plastici care 

îndrăznesc să strălucească la valoarea lor și astfel înfrumusețează și lumea privitorilor. 

Starea de bucurie în fața vieții, de admirație și recunoștință față de viața pe care o avem este starea 

pe care o dorim pentru copilul aflat în fața foii de hârtie, pentru a spune lumii povestea ‖Eu și 

lumea în care trăiesc‖. 
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                      PROIECT  EDUCAŢIONAL ―JOC  ŞI EMOŢII LA PREŞCOLARI‖ 

-program de educaţie socio-emoţională pentru preşcolari împreună cu părinţii lor 

 

                                                                           de prof. înv. preșc. Barbu Elena-Iuliana 

 

            În anul şcolar 2014-2015, grupa mijlocie „Voinicii‖ şi părinţii lor,  participă la acest 

proiect educaţional, deoarece grădiniţa se doreşte  a fi un spaţiu de joc şi învăţare în care copiii, 

sub îndrumarea cadrelor didactice, îşi formează abilităţi socio-emoţionale şi comportamente 

adecvate adaptării cu succes la şcoală şi în societate. 

Activităţile  cuprinse  în acest proiect ajută copilul să se descopere pe sine, să exploreze şi 

să experimenteze situaţii noi de viaţă, educă exprimarea emoţională, încurajează comunicarea 

interpersonală, antrenând abilităţi empatice şi activând resurse creative necesare afirmării de sine. 

Folosind lecturi psihoeducative, ca instrument al comunicării educaţionale, ce conţin mesaje 

pozitive şi prezintă modele comportamentale, se creează o uşoară stare de identificare şi îi 

încurajează pe copii să găsească soluţii în acelaşi timp cu personajele aflate în dificultate. Aceste 

lecturi îmbunătăţesc calitatea timpului petrecut alături de copil în familie, adaugă valoare 

activităţilor din grădiniţă. Activităţile din acest proiect răspund nevoilor de dezvoltare personală 

atât ale copiilor, cât şi ale educatoarelor şi părinţilor şi îi ajută pe cei din urmă să înţeleagă 

importanţa abilitării socio-emoţionale a copilului în perspectiva unei vieţi emoţionale sănătoase. 

Cursul care stă la baza proiectului, implicit activitățile derulate periodic, constituie  o 

variantă optimă de îmbinare a participării educatoare-copil-părinte și de eficientizare maximă a 

demersului educațional, iar activitatea de focus grup dă feedback-ul și garanția rezultatului 

scontat, dar și creșterea calitativă a actului educațional. O discontinuitate între existenţa şi 

exersarea  unor reguli de grup care trebuie făcute şi acasă  a determinat forme şi mijloace care să 

vină în rezolvarea acestei probleme.  

Activităţile organizate sub 

forma unor cursuri cu conţinuturi care 

să dea garanţia exersării regulilor în 

grădiniţă şi continuarea lor în familie 

au demonstrat, din experienţa 

anterioară, că este o formă de 

rezolvare a discontinuităţii în 

respectarea regulilor de grup în 

grădiniţă şi aplicarea lor sporadică în 

familie. Desfăşurarea ritmică a 

activităţilor împreună cu toate 

elementele grupului ţintă, cu 

derularea focusului grup, dau garanţia 

reuşitei. 

Scopul  proiectului este: antrenarea părinţilor în activităţi de învăţare socio- emoţionale, 

desfăşurate împreună cu copiii şi continuarea exersării lor în familie, dezvoltarea unor legături mai 

strânse între părinţi şi copii pe parcursul cursului, îmbunătăţirea climatului de joacă al copiilor, 

dezvoltarea încrederii în sine la copiii care îşi vor însuşi şi vor aplica regulile. 

Obiectivele urmărite sunt:  

 Pentru adulţi: 

 să diferenţieze socio-emoţional  expresii ale limbajului corporal, cuvinte şi atitudini care  

facilitează  o educaţie armonioasă; 

 să contribuie la educarea şi dezvoltarea copiilor într-un climat pozitiv, nonviolent; 

 să-i  înveţe pe copii câteva strategii pozitive de relaţionare şi reguli de rezolvare a problemelor. 

Pentru copii: 

 să diferenţieze  stări emoţionale în cadrul unor  situaţii conflictuale; 
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 să discrimineze corect gândurile  şi comportamentele pentru  a atinge nivelul optim de 

eficienţă în viaţa personală şi socială; 

 să exerseze alegerile corecte în situaţiile de conflict; 

 să folosească  regulile  simple  de comportare  învăţate 

 

Conţinuturile avute în vedere sunt următoarele: 

I. „Regulile din grădiniţă ‖ 

II. „Unu-i lucrul minunat: 

prietenul adevărat!‖  

III. „Prieteni buni‖ 

IV. „Emoţiile noastre‖ 

V. „Drepturile în comunicarea cu 

ceilalţi‖ 

VI. ‖Suntem diferiţi. Suntem 

împreună!‖ 

VII. ‖Eu sunt... Eu ştiu... Eu pot...‖ 

IX.        Focus grup 

                                        

 

Proiectul se desfăşoară cu grupul de părinţi ales, săptămânal, sub forma unor activităţi care 

cuprind temele din conţinuturile cursului, discuţii, jocuri de rol, prezentare de imagini, studii de 

caz,  jocuri- exerciţii   şi atelierele de  acasă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

„Reguli simple pentru o educaţie armonioasă‖- lecturi şi activităţi psihoeducative pentru copii, la 

grădiniţă şi acasă- 4-6 ani, Andreea Ciocâlteu, Editura Paralela 45, 2013 

„Detectivul de emoţii-  activităţi de învăţare integrată pe teme de educaţie socio-emoţională‖, 

pachet educaţional pentru grupele mică şi mijlocie, Editura Edu, Tîrgu-Mureş, 2014 
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               VALORIFICAREA OBICEIURILOR TRADIŢIONALE ROMÂNEŞTI  

                       ÎN ACTIVITĂȚILE GRUPEI MARI ,,BUBURUZELE’’ 

                  

          Arta populară românească este tezaurul nostru folcloric, o minunată oglindă prin care se 

reflectă frumuseţea ţării, istoria şi mai ales sufletul neamului. Aplecându-ne cu dragoste spre 

trecutul nostru, gândindu-ne cu respect la originea poporului român, trebuie să ne păstrăm cu 

sfinţenie tradiţiile şi obiceiurile, ca nişte adevăraţi români. 

      În calitate de educatori avem obligaţia să facem din creaţia noastră populară o carte de vizită 

cu care să batem la porţile cunoaşterii şi cu care vom fi primiţi şi apreciaţi, fără îndoială, oriunde 

în lume. Pornind de la această idee, de a insufla copiilor dragostea pentru acest ˝tezaur˝, de a-i 

învăţa pe copii să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile în care s-au născut, să iubească 

meleagurile natale, portul românesc şi pe români, în acest an şcolar desfaşurăm la grupă 

programul opţional ˝Drag mi-e cântecul și jocul˝. În cadrul acestor activități, copiii au putut afla 

cât de bogat şi frumos este acest ,,tezaur˝. Am participat cu interes la activităţile din proiectul 

,,Creaţie din drag de tradiţie˝, în parteneriat cu Muzeul de Artă Populară Tulcea, prin vizite 

tematice şi  lucrări colective.  

       Frumuseţea tradiţiilor şi obiceiurilor populare au fost valorificate în cadrul serbărilor cu 

preşcolarii prin care am urmărit să-i ajutăm să cunoască toate acestea şi în special rolul lor 

important în viaţa  oamenilor din cele mai vechi timpuri şi până azi. Copiii au îmbrăcat cu drag 

costumul popular lucrat de mămicile sau bunicile lor la serbarea de Crăciun. Considerând că 

educatoarea este cel mai concret exemplu pentru preşcolarii pe care îi îndrumă, am îmbrăcat și noi  

cu plăcere costumul popular. Adunaţi în jurul bradului frumos împodobit, au cântat colinde 

strămoşeşti împreună cu părinţii, apoi au jucat ˝Capra˝, ˝Hora˝, ˝Geamparaua˝, dansuri populare 

dragi nouă, românilor. Au fost răsplătiţi cu covrigi, mere și nuci, aşa cum se întâmplă încă prin 

satele româneşti. 
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     Am pregătit cu drag o şezătoare cu ocazia zilei mămicilor, iar sala de grupă s-a transformat 

într-un muzeu cu obiecte lucrate manual, precum vase de lut, covate din lemn, genți și pălării din 

papură, covoare  lucrate la maşinile de ţesut. Asemeni bunicilor noştri, care lucrau la şezători, dar 

˝învârteau şi vorba precum suveica˝, şi copiii grupei mari au lucrat păpuşi din pănuşi, au 

scărmănat lână, au ales neghina din grâu, ba chiar au ,,împletit˝  colăcei, dar munca s-a împletit cu 

veselia pentru că s-au spus proverbe, ghicitori, versuri prin care copiii şi-au exprimat gândurile 

pentru mamele lor. Voia bună a continuat cu intonarea  cântecelor  populare precum: ,,O zis mama 

că mi-o da˝, ,,La oglindă˝, ,,Am un voinicel˝, ,,Ţi le dau și te sărut˝. Entuziasmul cu care copiii au 

învăţat paşii dansurilor populare ,,Hora muzicuțelor˝, ,,Românaşul˝, ˝Româncuţa˝, ,,Braşoveanca˝ , 

bucuria şi plăcerea  părinţilor  de a-i urmări, ne încântă, ne bucură  şi pe noi ca educatoare. 

 
    

 

 Trăind din plin bucuria de a interpreta melodii populare  dobrogene,  am participat la 

începutul lunii aprilie cu grupul vocal ,,Mugurașii’’, format din 12 copii din grupă, la cea de-a IV-

a ediție a Festivalului ˝Joc și cântec românesc˝, interpretând melodia ,,Dobroge, mândră grădină˝, 

unde am obţinut locul 3.  

     În pragul Sfintelor Sărbători de Paşti, am încondeiat ouă şi am realizat diferite ornamente 

specifice pentru masa de Paşti. 

   Valorificând cele învăţate în cadrul activităţilor desfăşurate, am observat că elementele de 

cultură  şi tradiţie populară îi unesc pe copii, îi sensibilizează şi îi bucură în acelaşi timp, creează 

armonie şi emoţie puternică, impresionează pozitiv, deopotrivă, pe copii şi părinţi. 

  

Prof. înv. preşc. Coman Marinela 
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Influenţa internetului printre copiii  şi tinerii  de astăzi, pozitivă sau negativă? 

(Sursa: Ghid de utilizare a internetului, Sigur.info.) 

    Fie că vorbim despre copiii de grădiniţă sau de elevi până la vârsta maturităţii, marea 

majoritate petrec din ce în ce mai mult timp la calculator şi mai ales pe internet. Internetul s-a 

dezvoltat destul de mult în ultimii ani, iar astăzi a reușit să devină  foarte popular printre tinerii din 

România. 

    Am observat că fenomenul ―drogul virtual‖, aşa cum este numit  internetul, este din ce în 

ce mai răspândit în ţara noastră şi nu numai. Internetul este asemănător cu o capcană. Este foarte 

dezorganizat, iar structura lui este foarte diversificată astfel încât de multe ori se pot obţine 

informaţii mult prea ușor, rareori existând oarecum un control asupra restricţiei în funcţie de vârsta 

celui care caută o anume informație, oferindu-se un anume conţinut specific, aşa cum ar trebui să 

fie, de exemplu, pentru copiii de până la 10 ani. 

    O mare parte dintre numărul de copii şi tineri de azi au uitat practic de jocurile copilăriei 

precum  ―De-a v-aţi ascunselea‖, ―Baba oarba‖, ‖Țară, ţară vrem ostaşi‖ pe care le jucam mulţi 

dintre noi la vârsta copilăriei. Cu câtă nerăbdare aşteptam să ne întâlnim cu prietenii şi să jucăm 

aceste jocuri. Multe dintre aceste jocuri sunt acum înlocuite cu tot felul de ,,alte jocuri˝ precum 

NFS (Need for speed) , C.S (Counter Strike), ori cele online, răspânditele  Farmville, CityVille sau 

CastleVille, de pe Facebook . 

    Azi, mai nou, nu prea mai ieşi să vorbeşti  sau să îţi petreci timpul cu prietenii, deoarece 

există ―socializarea online‖. O socializare care mi se pare mie falsă…din moment ce tu nu cunoști 

persoana respectivă și o consideri doar prieten pe Facebook sau prieten din lista foarte lungă de 

contacte din Yahoo Messenger. O altă problemă ar fi că nu poţi ştii cu siguranţă cine se află la 

celălalt capăt al tastaturii. Fenomenul Facebook este din ce în ce mai îngrijorător, deoarece reţelele 

sociale sprijină tocmai această socializare online, dar nu numai aceasta, ci şi vorbitul pe chat, în 

care tot mai mulţi copii folosesc diverse prescurtări pe care le utilizează din obișnuinţă în unele 

lucrări scrise la şcoală, sau mai grav, în vorbirea incorectă a limbii române. 

   De multe ori, viteza accesării informaţiei într-un mod aşa rapid, are unele dezavantaje. În 

sensul că mulți elevi copiază direct un referat gata făcut de pe internet, fără a verifica măcar cât de 

adevărate sunt acele informaţii, descurajându-se  astfel lectura şi timpul petrecut pentru căutarea 

anumitor informaţii la bibliotecă, acestea fiind puncte forte în dezvoltarea intelectului  unui 

adolescent sau copil. 

  Mulți psihologi trag semnale de avertizare asupra influenţei internetului în rândul preşcolarilor, 

elevilor, adolescenţilor. Probleme precum lipsa de comunicare, vorbirea dificilă şi exprimarea 

incoerentă sau insomniile, dar şi conţinutul foarte mare de violenţă pe care îl au anumite ştiri, 

jocuri pe care tinerii le descarcă sau le accesează de pe internet, arată cât de gravă este situaţia, iar 

aceasta ce se înrăutăţește zi de zi.  

   De asemenea, psihologii  atrag atenţia că şi deformările coloanei vertebrale sau petrecerea  

orelor multe zilnic pe scaun în faţa calculatorului, duc la probleme grave de sănătate pe viitor, dar 

şi la creşterea numărului de persoane supraponderale. 

    Trăim într-o ―eră a vitezei‖, cu  părinţii tot mai ocupaţi, iar copiii rămân nesupravegheaţi  şi 

foarte expuşi acestui pericol. 

De multe ori, din acest motiv, relaţia copil-părinte are tot mai mult de suferit, se 

înrăutăţeşte destul de mult, copilul reuşeşte să se refugieze, devenind tot mai izolat iar ―prietenul 

online‖ este cel care tot timpul ―îl sprijină‖ şi îl înțelege, lucru pe care părinţii lui nu reuşeşc să îl 

facă, în viziunea lui. Această problemă trebuie să aibă soluţii cât mai rapide, altfel riscăm să fie 

prea târziu şi nu se va mai putea rezolva nimic. 

       Internetul este ceva foarte captivant, după cum ştim, şi noi, adulţii, de multe ori cădem în 

capcana dependenţei, dar ce să mai vorbim despre un copil care are o minte mult mai firavă şi 

discerne mai greu binele de rău. Ar trebui să privim problema din această perspectivă. 

Dumneavoastră  ce părere aveţi? 

Prof. înv. preșc. Coman Marinela 
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POVESTE DE PRIMĂVARĂ’’ 

(Poveste creată de copiii grupei mari ,,Buburuzele’’) 

Educatoare Pavlov Ana 

 

   A fost odată ca niciodată, o zână pe care o chema Primăvara. Era cea mai tânără fată a  

bătrânului An, cea mai frumoasă, bună, veselă, harnică, darnică cu natura. 

  Într-o zi, a venit cu un coşulet plin cu flori: ghiocei, viorele, albăstrele, toporaşi, brânduşe, 

narcise, lalele, liliac, bujori. 

 

  În urma ei se vedeau un alai de gâze: buburuze, fluturaşi, 

furnicuțe, albinuţe şi fel de fel  de gândăcei şi musculiţe. Când 

Primăvara a poposit  într-o grădiniţă, totul s-a luminat şi a prins 

viaţă. Iarba a încolțit, pomii au înmugurit şi înflorit, fluturii au 

început să zboare de la o floare la alta, iar păsările călătoare au 

revenit la cuiburile lor. 

 

 

    Barza cu picioare lungi, rândunica cu codiţa ca o furculiță, 

cocorul cu penele înfoiate, au încins o horă pe albastrul cerului. 

Soarele, cu razele lui călduroase, se bucura împreună cu toate 

vieţuitoarele Pământului. 

       Întreaga natură era în sărbătoare! 
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JOCURILE COPILĂRIEI 

Educatoare Canareica Adina 

 

      Jocurile copilăriei, în aer liber, încurajează activitatea fizică și este prima formă de mișcare pe 

care o experimentăm înainte de descoperirea sportului. Totodată, aceste jocuri dezvoltă spiritul de 

echipă și sunt utile atât în formarea vieții personale, cât și a celei profesionale. Jocurile copilăriei 

reprezintă baza pe care se poate construi un stil de viață sănătos. 

     Jocurile copilăriei sunt acele jocuri pe care fiecare dintre noi le-a jucat măcar o dată în fața sau 

în spatele blocului, ‖la stradă‖ sau la colțul străzii cu toți prietenii, când râdeam și țipam cât 

puteam de tare. Acele jocuri care ne aduceau seara acasă cu genunchii juliți, transpirați și cu 

hainele pline de praf, dar fericiți și mândri de isprăvile noastre. 

      Albinuțele grupei mari au trăit bucuria de a învăța și juca câteva dintre jocurile copilăriei la 

grădiniță. Pregătite să își ia zborul către școală ele vor duce cu ele și vor transmite și altor copii, 

poate chiar copiilor lor când vor fi mari, această bucurie de a te juca în aer liber cu alți copii. 

     Dacă vreți ca micuțul dumneavoastră să trăiască aceeași experiență frumoasă, iată câteva dintre 

cele mai populare jocuri pe care nu le va uita niciodată: 

 

1. Țară, țară vrem ostași! – La acest joc participă doua echipe, cu un număr care poate varia între 

cinci și zece copii. Cele două echipe se așează față în față, la o distanță destul de mare una față de 

cealaltă. O echipă începe jocul spunând: ―Țară, țară, vrem ostași!‖, iar cealaltă răspunde: ―Pe 

cine?‖, după care este ales unul dintre membrii echipei adverse și i se strigă numele. 

     Cel ales trebuie să alerge cu putere și să încerce să rupă rândul format ca un zid de echipa 

adversă (jucătorii formează zidul cetății prinzându-se de mâini și ținându-se cu putere). Dacă cel 

ales reușește să rupă zidul, se întoarce la echipa lui și ia un ―prizonier‖ din echipa adversă, iar dacă 

nu reușește, trebuie să rămână în echipa adversă. Echipa câștigătoare este cea care adună cât mai 

mulți ostași. 

 

 

  

 

                                   

2. Rațele și vânătorii – În cadrul jocului avem doi vânători și mai multe rațe. Vânătorii trebuie să 

stea la câțiva metri distanță între ei, iar rațele la mijloc, între cei doi. Vânătorii au misiunea de a-i 

―vâna‖ pe copiii care joacă rolul rățuștelor, aruncând cu mingea în ei. Dacă sunt atinse, rațele 

trebuie să iasă din joc. 

Mingea poate fi lansată și cu piciorul, iar fiecare ―vânat‖ are dreptul la trei vieți. Dacă una dintre 

rațe reușește să prindă de trei ori mingea, atunci ea poate lua locul unui vânător. Ultima ―rață‖ 

rămasă este ―vânatul‖ câștigător. 



25 
 

      

                       

3. 

Sticluța cu otravă – Pentru a juca acest joc, trebuie să se strângă cât mai mulți copii. Unul dintre 

ei este ales ―șef‖, iar acela spune ―sticluța, sticluța cu…‖ (de exemplu: cu apă). Dacă zice 

―sticluța, sticluța cu otravă‖, atunci toți copiii trebuie să fugă, iar cel care nu este prins este noul 

―șef‖. 

4. 

Șotronul – Se desenează pe trotuar, cu ajutorul cretei, ―un omuleț‖ numerotat din cap până în 

picioare, pe care jucătorii trebuie să sară într-un picior. Se aruncă o pietricică la fiecare număr în 

parte, iar pietricica trebuie luată înapoi când se ajunge la căsuța respectivă. Jucătorii nu au voie să 

cadă sau să pună piciorul jos.                            

5. Baba oarba – Participanții la joc se așează în cerc. Conducătorul alege un copil pe care îl leagă 

la ochi și îl învârte, iar acesta trebuie să ghicească pe cine a prins. Se continuă jocul cu următorul 

copil. 

6. Ursul doarme și visează – Copiii cântă: ―Ursul doarme și visează/ Că papucii lui dansează,/ Ce 

să-i dăm noi de mâncare?/ Lapte dulce sau cafea?/ Să prindă pe cineva.‖ Spre finalul cântecului, 

Ursul se trezește și încearcă să recunoască un jucător, pipăindu-l. Dacă ghicește, cei doi își 

inversează rolurile: jucătorul devine Urs, iar Ursul se transformă brusc în jucător. 
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- JOCURI DIN ACTIVITATEA NOASTRĂ - 

-- SĂ NE MIŞCĂM ÎN RITM , ALĂTURI DE CEILALŢI -- 

                                        Grupa mare ― Albinuţele ‖ 

                           Prof.Înv.Preşc. Gruzea Loredana- Ioana  

 

Cât e ceasul doamnă vulpe? 

Pregătirea jocului: Copiii sunt aşezaţi pe un rând, iar în faţa lor la distanţă mai mare stă un alt 

copil sau pentru început chiar doamna educatoare. 

Desfăşurarea jocului: Toţi copiii o întreabă pe doamna vulpe (care se află în faţa copiilor la o 

distanţă mai mare de ei ) ―Cât e ceasul doamnă vulpe?‖. Doamna vulpe răspunde: ―doi paşi de 

uriaşi în faţă‖. Copiii execută mișcarea numărând corect paşii.  

Apoi jocul continuă, iar la întrebarea copiilor doamna vulpe poate cere copiilor să mai facă şi alţi 

paşi pentru a ajunge la ea, cum ar fi: pasul furnicii, paşi normali, piruete, sărituri ca mingea, 

sărituri ca broasca etc. Aceşti paşi pot fi realizaţi atât în faţă cât şi în spate.  

Când copiii au ajuns în dreptul doamnei vulpe şi adresează întrebarea ―Cât e ceasul doamnă 

vulpe?‖, vulpea spune miezul nopţii , iar copiii trebuie să fugă spre linia de start a jocului pentru a 

nu fi prinşi de vulpe.  Cei care rămân cel mai mult în joc vor fi aplaudaţi. 

 

Trenuleţul iepuraşilor  

Pregătirea jocului: Așezăm cercurile unul lângă altul pe două şiruri (în funcţie de numărul 

iepuraşilor /copilaşilor). Copiii sunt aşezaţi în şir indian de la ultimul cerc încolo. 

Desfăşurarea jocului: Copiii sunt iepuraşii care sar din vizuină în vizuină pentru a scăpa de 

vânător. La primul fluier al vânătorului, primul iepuraş sare în primul cerc, apoi în al doilea. În 

acel moment cel de-al doilea iepuraş sare la rândul lui în primul cerc. În felul acesta, copiii sar 

dintr-un cerc în altul cu picioarele strânse. Când ultimul iepuraş ajunge în ultimul cerc, se întoarce 

şi devine primul iepuraş şi jocul continuă în sens invers.  

Pentru a diversifica acest joc se pot realiza diferite sărituri (săritura într-un picior, de pe un picior 

pe altul etc.) sau se poate mări puţin distanţa dintre cercuri.   
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„ZIUA  PRIETENIEI” 

 Grupa mare „Piticii‖ 

Prof.Înv.Preşc. Denisov Mariana şi Corcodel Mariana 

Mulţi dintre noi simţim o mare bucurie atunci când dăruim sau când facem „fapte bune‖. 

 Dex-ul explică „altruismul‖ ca o atitudine binevoitoare şi dezinteresată manifestată în folosul 

altora. Pare o atitudine posibilă pentru adult, dar nu şi pentru un copil. Dacă ne gândim la un copil 

de vârstă preşcolară altruismul pare a fi ceva ce îi este totalmente străin, în timp ce egoismul pare 

a fi cea mai bună formă de manifestare la această vârstă.  

Mulţi copii au un sentiment al posesiunii foarte dezvoltat şi le este greu să dăruiască din jucăriile 

lor, deşi ar lua cu mare plăcere toate jucăriile celorlalţi copii. Părinţii au, şi în acest caz, un rol 

foarte important, pentru că ei sunt cei care îi pot învăţa pe cei mici să dăruiască, să împartă cu 

ceilalţi şi să descopere, în asta, bucurie şi mulţumire. 

Din păcate, contextul social în care trăim promovează mai degrabă egoismul şi agonisirea, astfel 

încât generozitatea pare demodată şi păguboasă.  

Şi totuşi, cei mici se angajează în comportamente prosociale chiar mai repede. 

 Dacă aud plânsetul unui alt copil, bebeluşii încep să plângă. S-a demonstrat că plânsul lor 

este o reacţie la suferinţa celuilalt copil. Mai mult decât atât, bebelusii nu plâng la fel de tare dacă 

aud o înregistrare a propriului plâns. Se pare că din momentul în care ne naştem suntem sensibili 

la suferinţa umană. 

 Există un studiu, din 2012, în care se arată că pe la vârsta de 2 ani, copiii par mai bucuroşi 

atunci când dăruiesc o bomboană decât atunci când o primesc. Şi mai mult decât atât, se pare că 

sunt şi mai bucuroşi dacă dăruiesc o bomboană care le aparţine. Generozitatea este un concept 

abstract pentru copiii mici, dar o lecţie importantă predată de către educatoare şi părinţi, în 

educaţia şi dezvoltarea copiilor. Cei mici învaţă cel mai bine ce înseamnă şi cum trebuie să fie 

generoşi prin puterea exemplului. 

 În săptămâna  Şcoala Altfel copiii din grupa mare „Piticii‖ au adus jucării, le-au prezentat 

colegilor şi au făcut schimb. Deşi iniţial, regula era să aducă o jucărie şi să o dăruiască unui 

prieten, copiii au adus mai multe jucării, dăruindu-le cu drag colegilor. 

Activitatea a fost programată pentru luni 6 aprilie, dar ea a fost continuată de copii pe parcusul 

întregii săptămâni. Şi-au prezentat jucăriile, de unde le au, cine le-a dăruit, ce nume le-au dat 

păpuşilor, jucăriilor de pluş, cum s-au simţit atunci când le-au primit sau le-au dăruit. 

Jucăria a fost dăruită unui prieten drag. 

„Piticii‖ au justificat alegerea făcută: de ce şi-au ales să dăruiască jucăria acelui copil, ce îi 

place/ce nu-i place la prietenul său. S-au jucat împreună cu jucăriile, iar la sfârşitul zilei au 

povestit cum s-au simţit în momentul când au dăruit jucăriile sau când au primit o jucărie. 

Pentru că sentimentul de a dărui a fost foarte puternic, copiii au adus şi oferit  jucării şi în celelalte 

zile. 
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T.D nu primise nici o jucărie deşi ea oferise una. E.A. şi S.A i-au dăruit câte o jucărie, primite de 

ele de la alţi copii. Unui alt copil îi era greu să dăruiască o jucărie deşi avea prieteni buni în clasă. 

El primise multe jucării și în ultima zi, vineri, a adus la rândul lui multe jucării, pe care le-a dăruit 

cu drag prietenilor. 

 

Mai reticenţi au fost părinţii. La început, ei nu credeau că ai lor copii vor putea să renunţe la o 

jucărie, chiar şi pentru cel mai bun prieten.  

Copiii erau, însă, obişnuiţi cu astfel de activităţi, deoarece ziua de vineri, în grupa mare 

„Piticii‖, este considerată „Ziua jucăriilor‖ unde fiecare copil îşi aduce câte o jucărie, şi-o prezintă, 

ne vorbeşte despre ea, se joacă împreună cu ceilalţi colegi, iar la sfârşitul zilei îşi ia jucăria acasă. 

Când sunt mici, copiii nu sunt dispuşi să-şi împartă jucăriile cu ceilalţi copii. Astfel, în 

„Ziua jucăriilor‖, şi nu numai, copiii au fost convinşi de doamnele educatoare că este mult mai 

bine să-şi împartă jucăriile, sub formă de împrumut colegilor, asigurându-i că le vor primi înapoi. 

Iar, dacă sunt dispuşi să împartă cu alţi copii, vor avea şi ei beneficii şi se vor putea şi ei juca cu 

jucăriile celorlaţi şi vor lega prietenii. 

 

Copiii au fost foarte fericiţi când au primit o 

jucărie de la un anumit copil, sau când au 

făcut un prieten fericit, dăruindu-i o jucărie şi 

arătându-i că îi apreciază felul său de a fi. 

  

Un copil educat în spiritul generozităţii se va 

adapta şi se va împrieteni uşor, va avea un 

caracter puternic, frumos şi, cel mai important, 

va fi un om împlinit. 
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Interviu cu un......cadru didactic   

Reporter: De ce ai ales această meserie? 

Buturugă Maria Magdalena: Mi-am  ales meseria aceasta pentru că, după 

mine, este o meserie foarte frumoasă, care nu seamănă cu alta. O meserie 

care nu se părăseşte seara, odată cu hainele de lucru. O meserie care 

epuizează şi înviorează în acelaşi timp, o lume de poveste. 

Rep: Cum se implică o educatoare în educaţia copiilor? 

B.M.M.: Cu dăruire, în primul rând. Dacă nu ai dăruire pentru ei, pentru 

copii, nu poţi să faci lucrul acesta. Trebuie să ai vocaţie în meseria aceasta.  

Rep: Ce înseamnă pentru tine să ai vocaţie? 

B.M.M.: Să uiţi de tine uneori, să ai tenacitate, să ai dragoste pentru copii. 

Rep: Care sunt satisfacţiile profesionale ale unei educatoare? 

B.M.M.: Atunci când îi iei de la grupa mică şi nu ştiu să vorbească, nu ştiu să mănânce, sunt 

dependenţi de mame şi reuşeşti, când ajungi cu ei la grupa mare, să stai de vorbă cu ei şi să crezi 

că deja sunt pregătiţi pentru şcoală. Când vin la grupa mică, ei sunt ca nişte pui de găină. Marea 

greşeală este că ei sunt dependenţi de mame. Mamele stau doi sau chiar trei ani de zile cu ei acasă, 

după acest timp îi aduc la noi, într-un mediu frumos, plăcut, dar necunoscut pentru ei. Atunci se 

nasc întrebări de genul: unde sunt, de ce sunt aduşi aici, ei fiind în necunoştinţă de cauză. 

Rep: Cum faci să ajungi la sufletul lor? 

B.M.M.: Uit de mine. Stau aproape de ei, îi mângâi, îi fac să mă iubească. La început nu există 

această relaţie între educator şi copil. Îi oferi dragoste şi atunci îţi oferă şi el. Copiii sunt atât de 

sensibili, atât de inocenţi şi atât de cinstiţi, încât uneori  îți spui că şi adulţii, de ar avea aceste 

calităţi, totul ar fi atât de bine.  

Rep: Ți s-a întâmplat să ştii mai bine ce îşi doreşte copilul chiar decât părintele? 

B.M.M.: Eu stau mai mult cu copilul decât părintele. Da. Pentru că le ştiu toate dorinţele, spre 

deosebire de părinţi, care nu ştiu întotdeauna ce îşi doresc ei. Poate un copil nu îşi doreşte să stea 

la desene animate, dar mama, având treabă, îl aşază frumos la desene animate ca ea să termine ce 

are de lucrat. 

Rep: Ce părere ai despre desenele animate? Sunt din ce în ce mai violente? 

B.M.M.: Din cauza desenelor animate sunt agresivi, certăreţi, îşi însuşesc un limbaj nepotrivit 

pentru vârsta lor, devin irascibili în momentul în care, dependenţi fiind de aceste ficţiuni, li se 

interzice vizionarea acestor filme. Uneori vin la grădiniţă şi aduc anumite CD-uri să le vadă şi  le 

spun că nu este voie şi le explic și de ce. Copilul devine agitat, pentru că eu îl refuz, pentru că 

acasă nu îl refuză nimeni. Până la urmă îl lămuresc, dar dacă ar fi această lămurire şi de acasă ar fi 

şi mai bine. Sunt anumite programe de desene educative unde au ce învăţa, este povestea de seară, 

au ce învăţa, dar nu să stea tot timpul cu ochii acolo, la desene violente...   

Rep: Care este vârsta optimă pentru ca un copil să meargă la grădiniţă? 

B.M.M.: La 3 ani este vârsta optimă pentru grădiniţă, când începi să te înţelegi cu el, să ştie să 

mănânce. Că sunt copii care au deprinderi formate chiar mai devreme, acesta este un lucru bun şi 

este de lăudat mama care şi-a educat copilul şi l-a învăţat să fie independent. Sunt copii care nu 

mănâncă şi atunci te întrebi de ce nu mănâncă. Îl întrebi «nu îţi place?» şi spune că îi place şi te 

întrebi ce motive are, iar când încerci să îi dai, el mănâncă. Când îl întrebi dacă mama îl hrănește 

acasă, el spune da. Atunci vii, întrebi mama şi îi explici că îi face un mare defavor copilului. 

Rep: Ar trebui lăsaţi copiii să fie independenţi încă de mici? 

B.M.M.: Sigur că da. Chiar dacă se murdăreşte şi are lista de bucate pe bluză. Eu spun că sunt şi 

maşini de spălat şi există şi altă bluză. 

Rep: Care sunt greutăţile cu care te confrunţi în sistemul educaţional? 

B.M.M.: Nu ştiu dacă am avut greutăţi. Am  şansa să fiu într-o unitate de prestigiu, cu cadre 

didactice excelente, cu care colaborez atunci când am unele neînţelegeri în ce priveşte curriculum-

ul. Se lasă la latitudinea educatorilor să pună în valoare toate cunoştinţele şi tot talentul în 

activitatea lor. Trebuie să cunoşti foarte bine copiii, ca să ştii ce lucrezi cu ei. Fiecare educator are 
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stilul lui la grupă. Nu trebuie să fii tributar trecutului în meserie, dar nici să inserezi exclusiv 

modernul. Trebuie să fie o conciliere între tradiţie şi inovaţie. Tot timpul trebuie să fii în pas cu 

modernul, dar să nu scapi din vedere ce ai învăţat la început. 

Rep: Cum îți mulţumesc copiii? 

B.M.M.: Cu zâmbete, cu îmbrățișări. Noi suntem oameni care lucrăm cu oameni. Nu poţi spune 

unui copil când faci pictură sau modelaj să nu te ia în braţe sau să îl trimiţi la baie să se spele şi 

apoi să te ia în braţe. Nu sunt o persoană care își etalează garderoba. În momentul în care vine şi te 

ia în braţe, îl laşi şi când pleci acasă găsești pe bluză picături de acuarelă... 

Rep: Ai simţit trecerea anilor lucrând cu cei mici? 

B.M.M.: Am 36, dar îmi dau 26 de ani, la vârsta asta mă simt. Râzi tot timpul, cânţi, faci exerciţii 

fizice tot timpul, dansezi cu ei, joci teatru cu ei. Învăţându-i pe ei cum să cânte un cântec şi 

spunându-le că atunci când cântă să aibă zâmbetul pe faţă, să le lucească ochii, normal că faci şi tu 

acelaşi lucru. Eu sunt dincolo de uşă cu ei altfel de om. Există o transformare. Când am păşit 

pragul pe stradă sunt un om la locul meu, un om serios, un om manierat. În momentul când intru 

pe uşă râd, fac tot felul de lucruri comice cu ei. Chiar mă gândeam că dacă ar fi o cameră de luat 

vederi ne-am amuza. Redevenim copii la rândul nostru. 

Rep: Ce simţi când pleacă o generaţie? 

B.M.M.: Simt că se rupe ceva din suflet. Copiii care intră la şcoală aproape un an de zile mă 

vizitează. Unii dintre ei chiar până în clasa a VIII-a.   

Rep: Mai sunt respectate cadrele didactice? 

B.M.M.: Păi eu cred că dacă ştii să te faci respectat, primeşti respect. Dacă acorzi respect, este 

imposibil să nu primeşti respect.   

Rep: Cum te strigă copiii? 

B.M.M.: Unii ...doamna, iar alții îmi spun pe nume, Magda. Ajungi la o apropiere când îţi spun pe 

nume. Când îţi spun doamna, există acea distanţă, dar eu stau de vorbă cu ei la nivelul lor. Când 

stai de vorbă cu un copil privindu-l în ochi şi privindu-te în ochi, când te vede la nivelul lui, nu te 

percepe ca pe un uriaş, ca pe un impunător. Mă aşez pe scăunel sau jos, pe covor şi vorbesc cu el, 

să fiu la nivelul lui. 

Rep: Dacă ai da timpul înapoi ai alege aceeaşi meserie? 

B.M.M.: Da, da, da, de o mie de ori da... aceeaşi meserie, pentru că nu pot să fac altceva. Nu aş 

suporta să stau în birou sau să stau într-o fabrică. 
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DEDICAȚIE SPECIALĂ 

 

ELOGIU DOAMNELOR EDUCATOARE 

  

 

V-ați adunat acum, aici, ca-ntr-un buchet 

Inimi calde cu parfum de floare, 

Formați cu toate un tablou cochet 

Iradiind lumină… de educatoare!!  

  

Aveți cu toate un parfum… aparte! 

Mirosiți… a Doamnă și-a copil, 

Emanați aroma zânelor din carte 

Strecurate-n amintiri, tiptil… 

  

Mirosiți a basm și-a plastilină, 

Mirosiți a lapte și a poezie, 

Mirosiți… a mamă și-a lumină, 

Răspândiți parfum de duioșie! 

  

Dețineți locu-ntâi la Fantezie, 

Ca din nimic… iscați tot o uimire!!! 

O provocare-ntru copilărie 

Și un motiv imens pentru iubire! 

  

Sunteti un inginer contemporan perfect- 

Din cuburi construiți împărății, 
Sunteți de-a pururi gingaș arhitect 

Al universului imaginar pentru copii! 

  

Mai sunteti… primul comandant de 

trupă!!! 

Cu copiii ați făcut armata- 

Nu la oaste, ci la grădiniță-n grupă, 

Învățând “la stânga” și “la dreapta”! 

  

Sunteti o provocare vie 

De a crea, de-a face din nimc 

Un “nu știu ce”…ceva…o bucurie 

Micului Prinț sau… Domnului Pitic. 

  

Cu nasturi și fasole croșetați, 
Din acuarele dați la flori culoare- 

Și mai ales copiii învățați 
Că din hârtii pot păsări ca să zboare! 

  

Precum o zână minunată, 

În fața ochișorilor uimiți, 
Dați viață și trăire fermecată 

Cu gâze și cu plante convorbiți! 

 -Doamnelor, de unde le mai scoateți?! 

Teatru să jucați de unde stiți? 

Ce cărări de vise tot străbateți 
Suflet de copil ca să uimiți?!? 

 

Dumneavoastră faceți ca să crească 

Chiar și buburuza de pe floare, 

Dumneavoastră faceți să vorbească 

Toată lumea necuvântătoare! 

  

Sunteți frunză, floare, toamnă, vânt 

Chiar și într-o ploaie sunteți strop! 

Sunteți…taine dezvelite de cuvânt 

Inimoase precum…cățelușul șchiop! 

  

Inventatoare fără de brevet 

Și fără ordinul “serviciul credincios”, 

Printre copii îmbătrâniți discret, 

Tot dăruindu-vă al inimii prisos! 

  

Statistic, apăreți mereu în față, 

Dar sunteți la “etcetera” ades! 

Nu faceti valuri pe a muncii piață, 

Arareori mândria vă dă greș! 

  

Modeste, cum vi-i felul, vi se pare 

Că-n aste rânduri… prea v-am lăudat. 

Obișnuite de-a cădea-n uitare, 

Omagiul nostru pare… deplasat! 

  

Dar se cuvine-o dată-n viață 

Să vi se răsplătească la vedere, 

Respectuos, cu dragoste, pe față 

Pentru iubire, duioșii și mângâiere! 

  

Iertați-i dacă, poate, v-au uitat 

Și v-au rănit, lăsându-vă stinghere; 

Dar nu e, sigur nu-i adevărat, 

Copilăria nu înseamnă durere! 

  

COPILĂRIA însăși vi-i datoare 

Și-n “amintiri-valută”se plătește! 

-Fiți fără grijă, doamnelor educatoare, 

Copilul de-altădată și ASTĂZI vă iubește! 

  

Autor: Prof. PARASCHEVA RĂDOI
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Parteneriatul în intervenţia logopedică – şanse sporite de succes 

 

Foarte mulţi copii au nevoie de sprijin pentru a vorbi corect. 

Ţinând seama de faptul că vorbirea nu este o facultate moştenită, ci una dobândită prin educaţie şi 

învăţare, datoria factorilor educogeni (grădiniţa, şcoala, familia)  este aceea de a stimula 

dezvoltarea corectă a posibilităţilor de comunicare ale copiilor. De felul cum respiră, articulează şi 

analizează sunetele depinde cum va învăţa copilul să scrie şi să citească. În plus, prin exerciţiile 

generale se consolidează ţinuta copilului, imaginea sa de sine, curajul de a face faţă situaţiilor în 

care este implicată comunicarea verbală. 

          Una dintre cerinţele importante, care apare la nivelul învăţământului preşcolar, o reprezintă 

necesitatea stabilirii celor mai eficiente mijloace menite să asigure dezvoltarea corectă a vorbirii 

până la intrarea copiilor în şcoală.  

Practica dovedeşte că  majoritatea tulburărilor de limbaj, specifice copilului normal, pot fi 

înlăturate în mediul obişnuit de viaţă al copilului, fie familial, fie instituţional, cum este grădiniţa, 

fără intervenţia unui specialist logoped. 

Eficienţa exerciţiilor logopedice  este mai sporită la o vârstă mai mică, când pronunţia greşită nu a 

dobândit încă un caracter profund automatizat.  

         În cazul grupei mijlocii, neajunsurile din vorbire cedează corectării şi ameliorării într-o 

proporţie cu mult mai mare decât în cazul grupei terminale.  

Pe de altă parte, pentru a fi eficiente şi a vedea rezultate mai rapide şi mai stabile, 

activităţile  logopedice trebuie făcute consecvent, cu participarea tuturor actorilor implicaţi în 

educaţie: educatori, părinţi, logopezi. 

Având la bază aceste principii, educatoarele din cadrul grădiniţei noastre sunt participante 

active la acţiunile logopedice, incluzând în cadrul exerciţiilor de înviorare din fiecare dimineaţă şi 

un set de exerciţii specifice de gimnastică facială şi linguală şi de educare a auzului fonematic, 

grupate sub denumirea ―minutul logopedic‖.  

Antrenamentul general se aplică la întreaga grupă de copii, indiferent de faptul că prezintă 

sau nu dificultăţi de vorbire, de către educatoare, îndrumate iniţial de logoped. Acest antrenament 

are drept scop fortificarea musculaturii organelor fonoarticulatorii şi îmbunătăţirea auzului 

fonematic.Se urmăreşte de asemenea,  prin aceasta, ca toţi copiii să dobândească, de la o vârsta 

mică, o siguranţă şi precizie în mişcările implicate în actul pronunţiei.Acţiunile logopedice  

desfăşurate în grădiniţă au menirea să asigure condiţiile de formare corectă a sunetelor, rostirea lor 

clară, simplă, expresivă.  

Un lucru de care avem grijă este ca acei copii care nu au abilităţi verbale să nu se izoleze 

de colectiv sau să formeze prietenii cu un singur copil. Ei sunt  antrenaţi în jocuri organizate cu 

diverse subgrupe de copii şi sunt solicitaţi să îndeplinească acţiuni şi roluri cât mai variate.  

Integrarea în colectivul de copii constituie cel mai eficient mijloc terapeutic la vârstele mici.  

          Un element la fel de important pentru coerenţa programului terapeutic este colaborarea  

familiei, pentru continuarea acasă a exerciţiilor iniţiate la grădiniţă şi asigurarea unui mediu 

prielnic de vorbire în familie.  

Oricât de bun este logopedul, este nevoie de un parteneriat real cu părintele pentru ca 

exerciţiile să fie de folos. Lucrul acasă cu copilul la formarea sunetelor şi utilizarea lor corectă, 

paralel cu performanţele obţinute în grădiniţă, reprezintă şi un prilej de comunicare între copil şi 

părinte, de apropiere şi de învăţare. Temele de realizat acasă trebuie să se realizeze într-o manieră 

plăcută pentru copil, de preferat prin intermediul jocului. 

Este binevenită exersarea şi acasă a sunetelor, cuvintelor şi propoziţiilor, nu numai pentru că este 

corect aşa, dar şi pentru că învăţând să comunice cursiv şi corect, copiii îşi construiesc o imagine 

de sine pozitivă, ajung să comunice eficient, se integrează mai bine în colectivitate şi…sunt mai 

fericiţi!   

PAGINA LOGOPEDULUI 
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Profesor logoped, Sanda Mădălina Georgiana 

                                                    
 

                      

 

 

 

 

 

Începutul semestrului II  a  fost unul  aglomerat nu doar pentru şcolile care vor avea clase 

pregătitoare şi clase I, ci şi pentru psihologii din sistemul de învăţământ. În februarie, aceştia au 

realizat evaluările psihosomatice ale copiilor care vor fi înscrişi în clasele primare. 

Pentru părinții interesați voi detalia în continuare câteva aspecte importante ale acestei evaluări. 

 

Cine are   nevoie de evaluare psihosomatică ? 

În acest an au  fost supuşi evaluării psihosomatice copiii 

care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 

31 decembrie 2015 inclusiv, pentru a se estima dacă vor 

face faţă clasei pregătitoare. De asemenea, numai cu 

dovada evaluării psihosomatice, vor fi acceptaţi în clasa 

I, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 

septembrie - 31 decembrie 2015, inclusiv. 

 

Ce este evaluarea psihosomatică? 

Evaluarea psihosomatică este o testare premergătoare înscrierii în clasa pregătitoare/clasa I a 

copiilor care împlinesc vârsta de 6/7 ani după 31 august a anului 2015.  

Evaluarea psihosomatică este realizată de consilierii școlari și/sau logopezii angajați ai CJRAE. 

Testarea durează aproximativ 20-30 minute. Părinții pot asista la procesul evaluării. Pentru ca un 

copil să primească recomandare pentru înscrierea în clasa pregătitoare pentru care 

părintele/tutorele a făcut solicitare este nevoie să fi răspuns la cel puțin 75% dintre sarcinile date 

în timpul evaluării. Rezultatul se comunică în scris părintelui și nu poate fi contestat.  

Evaluarea psihosomatică presupune testarea, măsurarea, estimarea gradului în care copiii dispun 

de aptitudinile/abilitățile necesare pentru a face față solicitărilor școlar. Menționez că aceasta nu 

măsoară/stabilește coeficientul de inteligență al copilului. 

Evaluarea psihologică vizează 2 arii: 

 1.Dezvoltarea cognitivă 

 2. Competențe sociale și emoționale. 

Ce urmăreşte evaluarea psihosomatică? 

1. Domeniul cognitiv urmărește 6 criterii: 

a) Atenția și memoria: este imperios necesar ca un copil care 

urmează să meargă la școală să se poată concentra la o activitate pe 

parcursul a cel puțin 20-30 minute; de asemenea, să poată reține și reda 

detalii dintr-o poveste citită (de consilier), să descrie pe baza unei 

imagini, a unei fotografii o întâmplare (‖Te rog să spui ce crezi tu că face 

copilul din imagine!‖) 

b) Gândirea: copilul poate sorta obiecte în categorii, clasificându-le și comparându-le în 

funcție de un anumit criteriu (mărime, culoare, formă, etc.) sau poate identifica un obiect care nu 

aparține unui grup pe baza unei caracteristici (‖Pune toate jetoanele galbene în cutiuță!‖ sau 

‖Alege din coș toate jucăriile care au forma rotundă!‖) 

c) Limbajul: se va analiza atât dezvoltarea limbajului comprehensiv cât și al celui expresiv. 

Copilul adresează întrebări de clarificare și informare sau răspunde la întrebări; poate descifra 
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mesaje scrise sub formă de semne sau simboluri; identifică sunetul cu care începe un cuvânt; 

face diferența dintre litere și cifre. (‖Cu ce sunet începe cuvântul avion?‖) 

d) Competențe matematice: copilul poate aprecia global cantitatea (‖ Te rog să colorezi coșul 

în care se află mai multe mere!‖), lungimea (‖ Alege un creion lung cu care vei desena.‖) 

 

 

2. Competențele sociale și emoționale ale copilului sunt observate de către psiholog pe 

parcursul întregii evaluări, în timpul conversațiilor, dar și vizând anumiți descriptori 

comportamentali specifici precum recunoașterea emoțiilor. (‖Care dintre copiii din fotografie 

crezi că este bucuros? Dar trist?‖) 

 

Evaluarea somatică este asigurată, în principiu de medicul de familie al copilului care certifică 

prin adeverința emisă că preșcolarul, din punct de vedere al dezvoltării biologice, este apt pentru 

școală, dar și psihologul școlar analizează pe parcursul evaluării dezvoltarea motricității 

(rapiditatea și corectitudinea cu care colorează, calitatea unei linii trasate), a orientării spațiale, a 

deprinderilor generale de a răspunde sarcinilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La începutul întâlnirii, psihologul creează toate condițiile care să încurajeze copilul să vorbească, 

să fie deschis și să se acomodeze cu adultul-specialist ( necunoscut) din fața lui. Pe ansamblu, 

psihologul este atent, înțelegător, având o atitudine suportivă cu scopul de a reduce anxietatea 

inițială a copilului până la un nivel la care să-i permită acestuia să colaboreze. 

                                                                                                                        

  Prof. consilier școlar, 

                                                                                                                         Stasencu Gianina 
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BOLILE COPILĂRIEI                                                               

  

Copilăria, această perioadă frumoasă din viața 

micuților noștri, aduce cu ea, inevitabil și anumite boli, denumite-boli ale 

copilăriei.   

Ce sunt aceste boli? Sunt provocate de infecții virale, calea de transmitere este aerogenă și 

sunt foarte contagioase. Pentru că sunt produse de virusi, tratamentul este simptomatic, se vor 

administra antitermice  și calmante ușoare, iar pentru a evita ruperea bașicuțelor cu lichid se vor 

folosi unguente pe baza de mentol. Antibioticele se vor administra când apare infecția și doar la 

indicația medicului.  

Mulțumită vaccinurilor, unele boli se manifestă mult mai rar, pe când altele sunt încă 

destul de des întâlnite. În cele mai multe cazuri, odată contractată boala, duce la imunitate.  

            La copilul cu vârste cuprinse între 3- 6 ani, sistemul imunitar este în formare, colectivitatea 

fiind sursa principală de transmitere a bacteriilor- în cazul scarlatinei,  sau a virușilor – varicela, 

pojar, pojărel, prin răspandirea particulelor din salivă și  mucus prin tuse sau strănut.  

            Este foarte important ca preșcolarul să știe să folosească batista individuală și să fie 

familiarizat cu regulile elementare de igienă- spălarea mâinilor ori de câte ori este nevoie, 

folosirea tacâmurilor și recipientelor cu apă sau mâncare individuale.  

Iată, pe scurt cele mai întâlnite boli în perioada copilăriei: 

 Varicela sau vărsatul de vânt este produs de virusul varicelo-zosterian. Este probabil cea 

mai comună boală a copilăriei. Simptomele includ febra, cefaleea, apatia. Apare erupția 

întâi pe față și trunchi, apoi pe tot corpul. După dispariția acesteia rămân cruste ce persistă 

cam o săptămână.  

            Vaccinul previne boala în 70% până la 90% din cazuri.  

 Rujeola sau pojarul este o boală foarte infecțioasă întâlnită îndeosebi în colectivități- creșe, 

grădinițe. Calea de transmitere este aerogenă cu afectarea sistemului imunitar. Ca și 

complicații pot apărea pneumonia și otita. 

 Rubeola - pojărelul este o formă mai ușoara a rujeolei, debutează cu febră moderată și 

inflamația ganglionilor. 

  Scarlatina produsă de streptococul beta hemolitic debutează cu febră, dureri în gât, 

senzație de vomă, erupția prezentă pe tot corpul. Nu 

este o boală gravă, dar trebuie tratată corect pentru a 

evita complicațiile. 

 Parotidita epidemica – oreionul afectează glandele 

salivare, apare durerea retroauriculară, febra, fața 

luând forma de pară.  Pentru ameliorarea durerilor se 

recomandă regim alimentar hidric și aplicarea de 

comprese călduțe.  

   Copilăria, cea mai frumoasă perioadă din viață, este de cele 

mai multe ori marcată de bolile obișnuite vârstei fragede.  

                 

     As. med. princ. Iuliana Cozma și Camelia Cici Cazacu 
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POVESTEA ARCULUI DE CER 

 

Educatoare  Sergi Dumitra             

       

 Demult, demult, mama și tata Soare aveau trei 

copii. Fiecare  copil purta o culoare a hăinuțelor după cum 

urmează: copii în roșu, galben și albastru. 

   Cei trei copii se jucau afară toată ziua, iar mama lor 

îi făcea mereu atenți să-și păstreze hăinuțele curate. Când  

afară era cald, copiii se jucau frumos, dar când ploua, ce 

catastrofă! Mama era indignată: 

—Uitați ce murdari sunteți! Va trebui să vă spăl toate 

hăinuțele! 

 Și mama spălă hainele după culoare. Hăinuțele galbene erau spălate toate la un loc, cele roșii la 

fel, iar cele albastre separat. Și totul era foarte bine. 

    Dar într-o zi, mama Soare era obosită, sau poate bolnavă și atunci tata Soare a fost cel care 

a spălat rufele și iată cum le-a spălat: cele roșii cu cele galbene, cele galbene cu cele albastre si 

câteva hăinuțe roșii cu altele albastre. 

Și totul era apă de ploaie…Multă  apă de ploaie… 

   Când mama Soare a scos rufele din mașina de spălat, ce minunăție! Hainele galbene 

amestecate cu hainele albastre s-au făcut verzi, hainele roșii amestecate cu cele galbene s-au făcut 

orange, iar cele albastre amestecate cu cele roșii au devenit violet. 

   Tata Soare deveni galben de furie, iar mama Soare era roșie de nervi. Doar copiii nu au 

văzut niciun foc. Hainele lor aveau atunci mult mai multe culori.Tata Soare a fost cel care a găsit o 

soluție: 

—Nu fii supărată, draga mea! De astăzi înainte noi ne vom numi domnul si doamna Curcubeu! 

 Copiilor li s-a părut hazliu, iar mama a acceptat cu plăcere noul  nume pe care soțul ei  l-a găsit 

pentru familia lor. 

   De atunci, când ploaia caldă spală cerul de vară, când liniștea se așează  limpede peste  

cerul senin, o splendoare de culori se așează pe cer  arătând că ploaia s-a sfârsit. 
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          CURCUBEUL  

                       Educatoare  Sergi Dumitra             

 

Roșie-i căpșuna, și mărul câteodată, 

Și galbenă-i lămâia, la fel ca și gutuia. 

Roșu și cu galben dacă vom amesteca, 

Culoarea orange o vom prepara. 

 

Un câmp de floarea –soarelui  pe cerul senin, 

Ați văzut prieteni că totul e sublim. 

Galben și albastru dacă vom amesteca 

Și culoarea  verde o vom căpăta. 

 

Soarele spre  seară apune încet, 

Un cerc roșu- aprins devine violet. 

Roșu și albastru de vom amesteca 

Îndată  violetul  îl voi prepara. 

 

E soare și plouă, e încă frumos            

Un curcubeu se-arată pe cerul fabulous, 

Sub arcul cerului toți suntem prieteni 

Roșu, orange, galben, verde, albastru, indigo, 

violet.    

                                            

 

COPILĂRIA  

 

Prof.înv.preşc. Gruzea Loredana-Ioana 
 

Minunată copilărie, 

Cea mai dragă dintre toate, 

Cu păpuşi de jucărie  

Şi baloane colorate. 

 

Maşinuţe aranjate,  

Şi străduţe ansamblate  

Veveriţe, ursuleţi  

Jucării şi tot ce vreţi. 

 

Cer senin te înconjoară  

În grădini cu flori de vară  

Lac şi ape cristaline  

Vin şi harnice albine. 

 

Draga mea copilărie  

Bine te-am găsit  

Eşti atâta de hazlie  

Eşti cum mi-am dorit. 

 

 

 

 

FURNICUŢA 

                            Educatoare Algiu  Valerica 

Am zărit o furnicuţă 

Hărnicuţă şi drăguţă, 

La ureche mi-a şoptit: 

-Primăvara a sosit! 

Iarna ast-a fost geroasă, 

Nimeni n-a ieşit din casă. 

N-am ieşit, copii, nici eu, 

C-am stat în culcuşul meu. 

Căci din toamn-am adunat, 

De pe câmpuri şi din sat, 

Boabe pentru copilaşi 

Şi vecinul greieraş. 

 

DE  ZIUA TA 

 prof. înv. preșc.Barbu Elena-Iuliana 

 

Copile drag, dulce comoară,  

Când zâmbeşti, e soare-afară! 

Cu ochi calzi, de căprioară 

Eşti vlăstărel de primăvară. 

E ziua ta, dulce comoară, 

Azi, în prima zi de vară! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zâna vară a sosit  

 prof. înv. preșc.Barbu Elena-Iuliana 

 

Zâna vară a sosit  

Cu veşmântul aurit,  

Parfumată e de flori 

Şi bogată în  culori! 

 

E spic pe rochia brodată 

Şi de soare-i mângâiată 

Fruntea ei cu floricele;  

Din căpşune, are mărgele! 
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