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Dragi cititori, 

 

 

Vom încerca să vă ademenim și să vă încântăm cu povești care au în comun 

un lucru foarte important: reguli de purtare frumoasă și respect pentru tot ce 

ne înconjoară, pentru o viață trăită frumos – ele compun un mic “îndrumar” 

de bună purtare, pentru copii mai mici, mai mari sau foarte mari (căci în 

fiecare dintre noi există un copil, nu-i așa?). 

 

 

Prin povești surprinzătoare și pline de imaginație, îi invităm pe toți copiii să 

învețe despre respect, iubire și blândețe! Cu o paletă largă de subiecte, 

revista noastră îi pot modela pe copii astfel încât să se transforme în niște 

mici adulți respectuoși, care pot începe, încet-încet, să pătrundă singuri 

tainele vieții. 

 

La grădiniță se învață respectul pentru plante, animale și oameni, se oferă 

explicații pentru deprinderi bune în viața de zi cu zi – cum ar fi de ce să ne 

spălăm pe mâini și de ce să ne îmbrăcăm în pijama seara, înainte de culcare. 

Vom întelege de ce noi nu scrijelim copacii și nu rupem florile, de ce să fim 

buni unii cu alții, toate prin povești pline de fantezie, în care toți copiii se vor 

regăsi. Avem și povești- surpriză, cu înțelesuri mai mult sau mai puțin 

ascunse, pe care vă invităm, cu mic cu mare, să le descoperiți ! Vom vorbi 

despre lucruri cunoscute și mai puțin cunoscute, despre viață și culori, despre 

muzică și vise!  
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Întregul personal al Grădiniței cu 

program prelungit nr. 17 Tulcea  

adresează urări de bun venit tuturor 

copiilor  ce vor trece, din septembrie 

2016, pragul instituției noastre.  

  Îi așteptăm cu drag  pentru a le fi 

„părinți adoptivi” și a le oferi iubire, 

răbdare și protecție. 

 

Tuturor preșcolarilor care vor deveni,  

din toamnă, școlari, le urăm mult succes, 

drumul să le fie presărat cu realizări și să ne 

reprezinte cu demnitate în școlile tulcene!  

 

 

 

În numele cadrelor didactice și al 

personalului auxiliar, 

 director,  

prof.înv.preșcolar Gherghina Iordache 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

DE LA JOC LA EDUCAȚIE FINANCIARĂ ÎN GRĂDINIȚĂ 

 

Proiectul „De la Joc la Educație Financiară” derulat în 

baza parteneriatului încheiat între cei 4 parteneri 

strategici MENCS - BCR - APPE (Asociația pentru 

Promovarea Performanței în Educație) - InforMedia Pro 

își propune să promoveze conceptul de educație 

financiară în rândul copiilor preșcolari, cu materiale 

didactice și activități de informare atât pentru copii, cât și 

pentru educatori și părinți, pentru a educa copiii să trăiască în viața 

reală. Luând în considerare că primele obiceiuri financiare ale copiilor se 

formează în familie și continuă, prin joc, la grădiniță, iar noi suntem modele pentru copii în toate, 

așadar, inclusiv pentru relația cu bugetul familiei, avem în vedere mesajul pe care îl transmitem copiilor 

privind raportul nostru cu banii, atitudinea față de bani. Banii sunt importanți, dar rostul și valoarea lor 

reală pot fi explicate începând cu vărsta preșcolară, de când copiii arată primele semne de interes pentru 

acest aspect. Urmărim în aceeași măsură, părinți și educatoare, ca demersul nostru educațional privind 

noțiunile elementare de educaţie financiară să fie construit prin activități concepute în mod ludic, 

pornind de la dorințele zilnice ale copiilor, de la obișnuințe privind economisirea sau cheltuirea 

banilor,vizând și răspunsul la următoarele întrebări: 

 

o Cum inspirăm respect pentru muncă 

copiilor care la acestă vărstă nu au încă 

grija zilei de mâine 

 

o Cum facem pentru a le transmite nu 

doar banii, ci şi valorile, responsabilitatea, 

dorinţa de a continua ceea ce părinţii lor 

au început 

 

 

În cadrul proiectului „De la Joc la 

Educație Financiară” copiii participă la 

activități în care experimentează trocul, 
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cunosc și utilizează monedele din România, modul în care banii ajung la bancă, sunt familiarizați cu 

mijloacele moderne de plată, înțeleg că banii care formează bugetul familiei sunt câștigați de părinți 

prin muncă și se pot cheltui responsabil, se pot economisi, investi sau dona în scop caritabil.  

 

 

 

Astfel, preșcolarii învăţă să preţuiască şi 

alte aspecte care sunt mai importante decât 

banii. Învăţă să respecte munca, să-și valorifice 

produsele proprii în scop personal sau pentru acte 

caritabile și să fie generoşi simţind cât de mare 

este plăcerea de a dărui. 

 

 

 

 

 

În urma interacțiunilor și experiențelor 

privind alfabetizarea financiară, în 

familie sau la grădiniță,  copiii vor 

înțelege: 

  

 

să facă distincţia dintre 

ceea ce doresc şi ceea ce este posibil 

sau dintre dorinţă şi nevoie - ideea de 

limită; 

 

 

să accepte că realizarea unor dorinţe necesită suportarea unui anume grad de frustrare (nu 

tot ce este posibil este realizabil imediat) - ideea de amânare; 

 

  

să conştientizeze efortul necesar pentru a obţine satisfacerea unei dorinţe - ideea de 

valoare; 

 

 

prof. Mincu Steliana,  

Inspector educație timpurie, 

 Inspectoratul Școlar Județean Tulcea 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

 

"Poţi să cutreieri lumea toată şi să te minunezi de rezultatele civilizaţiei, dar nimic nu-i mai 

fermecător decât călcâiul de pământ pe care te-ai născut.” (Vasile Alecsandri)  

 

    Locurile frumoase din țara noastră ne fac să ne simțim mândri că suntem români. Oameni de 

pretutindeni vin să cunoască aceste frumuseți. Noi, locuitorii acestor plaiuri de basm, avem datoria să le 

facem cunoscute copiilor noștri și astfel să cultivăm sentimentul de apartenență la un popor 

binecuvântat cu o țară minunată. Avem munți, dealuri, 

câmpii, deltă, avem orașe cu monumente, muzee, parcuri, care 

sunt menite să ne bucure ochiul și sufletul. Deschiderea spre 

frumos, spre natură, ajută ființa omenească să se dezvolte 

plenar. Cunoașterea locurilor în care ne naștem și trăim, ca o 

practică, are menirea să ne țină în contact cu frumusețea 

acestor locuri, cu schimbările care se produc pe măsură ce 

timpul trece, dezvoltă sentimentul de atașament și prețuire a 

acestor locuri, de atașament față de poporul de care fiecare om este legat prin părinții săi, prin locul 

nașterii. Aceste adevăruri fundamentale sunt elemente esențiale 

în dezvoltarea copilului de vârstă preșcolară și le considerăm 

ca fiind baza demersului acestui proiect, care dorește să 

mobilizeze întregul potențial al copiilor pentru cunoaștere și 

autocunoaștere și dezvoltare a personalității umane într-un 

mediu natural și social cât mai armonios. 

Activităţi propuse și desfăşurate:  
1. Vizită la Monumentul Independenței 

2.Monumentul Independenței prin ochii copiilor (desene, 

picturi) 

3.Vizită la ICEM - Centrul Muzeal Eco-turistic Delta Dunării   

4.Plimbare în Piața Independenței a orașului Tulcea 

5.Pe malul Dunării 

6. Frumusețile Lacului Ciuperca 

7.Realizarea expoziției „Colț de țară minunat” 

 

Prin acest proiect vrem să facem cunoscute partenerilor, și 

ei nouă, locurile în care trăim, prin fotografii și desene pe care 

le vom trimite și le vom primi, vrem să trăim bucuria de a fi 

locuitorii unor meleaguri minunate și să o împărtășim cu 

românii din toată țara. Câștigul enorm, pentru toți beneficiarii 

proiectului este faptul că noi, preșcolari, cadre didactice, 

părinți, vom fi protagoniștii acestei experiențe de cunoaștere și 

creație artistică. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

 

 

”POVEȘTI   FERMECATE   PENTRU  COPII   MINUNAȚI” 

 

 

1. Argument 

   Să-ți ții copilul în brațe și să zbori împreună cu el în lumea poveștilor - ce poate fi mai 

minunat?! Așa cresc majoritatea copiilor, așa înțeleg să fie părinți cei mai mulți dintre semenii noștri.  

Există și părinți care fug de această bucurie, pentru că ei înșiși au sufletele rănite, precum există copii 

care nu primesc acest dar. Noi, educatoarele, cele care putem oferi, din inima și priceperea noastră, 

vrem să facem parte din viața micuților care nu au parte de povești fermecate. Vrem să îi ținem în brațe, 

să ne împletim sufletele cu sufletele lor fragile și să îi ajutăm să devină mai puternici, mai fericiți, mai 

buni. Dorim ca în timpul nostru liber, în week-end, să putem petrece 1 oră  în mijlocul copiilor din 

Centrul Maternal și Centrul ”Cocorii 2” și să deschidem porțile lumii poveștilor. Cunoaștem 

deschiderea D.G.A.S.P.C.Tulcea și a Asociației Umanitare N.O.R.O.C.Tulcea față de activitățile de 

voluntariat și ne dorim să derulăm un parteneriat frumos, util, cu mari beneficii pentru toți cei implicați. 

 

Scopul proiectului 
Dezvoltarea capacității de cunoaștere, a aptitudinilor de comunicare, ca parte integrantă  a  

dezvoltării personalității copilului; 

 Educarea abilităților de relaționare cu adulții și cu 

ceilalți copii.  

Grup țintă: copiii din Centrul Maternal și cei din centrul 

”Cocorii  2”. 

Obiective specifice 
Să realizeze interacțiuni pozitive cu semenii și cu mediul; 

Să manifeste interes pentru povești; 

Să audieze textele prezentate; 

Să descrie personaje; 

Să redea replici din povești; 

Să rețină mesajul poveștilor; 

Să interpreteze rolurile personajelor din povești; 

Să se exprime corect, fluent, expresiv în propoziții simple și 

dezvoltate. 

Rezultate anticipate 
Copiii vor fi capabili să se exprime clar, expresiv, să 

comunice deschis cu persoanele cu care intră în relație, vor 

povesti cu ușurință, vor alege modele comportamentale, vor 

deosebi binele de rău, vor asimila conceptul benefic, care 

luminează copilăria: ”binele învinge răul”. Sub îndrumarea 

educatoarelor, copiii vor asculta povești, vor  desfășura  jocuri 

de rol, dramatizări, carnaval. 
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ACTIVITĂȚILE ARTISTICO-PLASTICE ÎN GRĂDINIȚĂ 

 

         În societatea actuală are loc un proces dinamic care obligă toate 

categoriile sociale să țină pasul cu evoluția societății și implicit a 

educației. Suntem în era informațională pe care unii cu greu o acceptă 

și se integrează în ea. 

  Și în învățământ au loc transformări rapide, pornind de la 

crearea mediului de învățare, care poate eficientiza tehnicile de 

învățare și de munca intelectuală sau le poate bloca, încetini uneori din 

lipsa banilor, alteori din dezinteresul educatorilor. Reforma educației 

timpurii pune accent pe dezvoltarea de tip formativ a copilului 

preșcolar (formare de deprinderi, capacități, abilități, atitudini) în 

detrimentul dezvoltării de tip informativ (acumulare de cunoștințe). 

Așadar, nevoile și cerințele copiilor actori pe scena educațională pretind educatorilor o 

schimbare radicală a modului de abordare a activității didactice. Activitatea din grădiniță are un 

caracter organizat, sistemic, fiind subordonată obiectivelor formării personalității copilului preșcolar și 

caracterizată printr-un grad înalt de flexibilitate față de cea școlară. Jocul dominant ca formă de 

activitate/mijloc de realizare  și metodă de educare îl angajează total pe copil stimulându-i dezvoltarea 

în direcția socializării (3-5 ani) și pregătirii pentru activitatea școlara (5-6 ani). Prin joc, copilul de 3-6 

ani își formează deprinderi de igienă personală, de comportare civilizată, de ordine și disciplină în 

spațiul educațional și nu numai, de comunicare și relaționare corectă în grup, apoi deprinderi 

intelectuale matematice, de cunoaștere a mediului înconjurător, de educare a limbajului, artistic- 

plastice, de educație psiho-motrică, etc. 

Valoarea educativă a activităților artistico-plastice se situează pe același plan cu celelalte 

activități instructiv-educative organizate în grădiniță, educația estetică reprezentând un alt mod de 

cunoaștere al lumii înconjurătoare, nu prin gândirea rațională, ci prin arta și jocul spontan al imaginației 

creatoare al copilului.  

Încă de la vârsta de  2-3 ani copilului îi face plăcere să ,,deseneze”. Primele activități trebuie să 

fie dedicate familiarizării copiilor cu 

instrumentele de lucru și folosirea lor corectă 

(creioane, foi de hârtie, pensule, acuarele, 

planșetă, cretă cerată). Se acordă o atenție 

deosebită respectării poziției corecte a 

corpului față de suportul de lucru pentru o 

bună coordonare oculo-motorie. La această 

vârstă, copiii au tendinţa să introducă totul în 

gură. Este un mod de a descoperi realitatea. 

Tot în această perioadă, exerciţiile de pictură 

sunt executate cu degetele (dactilo-pictură), 

de aceea este bine să se folosească culori non-

toxice. Tentaţia de a gusta este încă puternică, 

iar aceste culori elimină riscurile intoxicării 

organismului. 

Apropierea de acuarelă şi pensulă poate surveni după o perioadă de lucru organizat, când 

educatoarea se simte înţeleasă şi ascultată. 

Primele exerciţii cu pensula se numesc ,,pensulaţii”, deoarece copiii vor fi tentaţi de culoare, vor 

trasa involuntar şi vor apăsa cu pensula, ca şi cu creionul. Se explică, astfel, copiilor că trasarea liniilor 

și aplicarea punctelor se realizează numai cu vârful pensulei. Uneori, este condusă mâna copilului în 
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cazul fiecărei direcţii de trasare, atât la desen, cât şi la pictură. Astfel, copilul va dobândi experienţă şi 

încredere în folosirea creionului şi a pensulei. Importantă este şi dozarea apei pe vârful pensulei. Când 

umectăm (umezim) pensula? Cum umectăm pastila de culoare? Toate aceste amănunte trebuie parcurse 

individual, pe rând şi cu răbdare. 

Subiectele alese pentru exerciţiile de ,,pictură” sunt în concordanţă cu direcţiile  de duct ale 

elementelor de limbaj plastic (”Mărgele colorate”, ”Șinele trenului”, ”Scară”, ”Iarbă”, ”Urmele săniuței 

pe zăpadă”, „Baloane colorate”, ”Mingi cu buline” etc.). De la punctul obţinut prin contactul pensulei 

cu suprafaţa hârtiei (în cazul bulinelor în dactilo-pictură) se trece uşor la subiecte în care mărimea 

punctului creşte. Astfel, se ajunge la mici pete de culoare, care de fapt sunt obţinute involuntar, din 

tendinţa copilului de a apăsa cu pensula. Se explică apoi copiilor că, pata de culoare se realizează 

singură sau împreună cu linia. Astfel, în redarea ”Cerului pe timp ploios”, a norilor, se poate obține 

pata de culoare fără contur, prin umezirea zonei respective cu apa și punerea câtorva pete de 

culoare/acuarelă albastră, care să dea o imagine mult mai apropiată de realitate, mai expresivă, mai 

sugestivă. 

 

O pată brună – amestec de roșu, 

galben, albastru, negru – poate 

reprezenta în imaginația copilului o 

pădure, mașina poliției sau cățelul cu 

care se joacă acasă. Dacă vreun copil îl 

acuză pe altul că a măzgălit sau 

murdărit foaia de hârtie, cel acuzat 

rămâne dezamăgit, descumpănit, uneori 

privește în jur, imploră ajutor din 

priviri, apoi cu o hotărâre de 

nestrămutat, îl contrazice pe primul, 

ridicând tonul: ”Ba nu! Ăsta-i cațelul 

cu care mă joc eu în jurul blocului când 

ies afară! Așa să știi!” Mai târziu, 

copilul observă că de fapt, conturul 

obiectelor este de fapt limita culorii, 

învață să aștearnă pata de culoare în așa 

fel încât să delimiteze spații precise (”Acoperișuri de case”, ”Fructe de toamnă”, ”Maci în lanul de 

grâu”, ”Covor de frunze” etc.), își însușește deci, deprinderea de a așterne culoare dându-i contur sau 

conturul petei de culoare să delimiteze forma dorită. Memoria sa vizuală, obișnuită să rețină contururi 

ale diferitelor obiecte ce-l înconjoară, să recepteze culori și semnificații ale acestora începe odată cu 

primele noțiuni de pictură. 

 Copilul simte mai repede decât adultul, că fiecare culoare exprimă ceva și caută parcă să se 

identifice cu ea. Ne dăm seama curând, că are preferință pentru o anumită culoare și căutăm să 

înțelegem motivele care o generează. Aplicarea testului preferinței pentru culoare conturează 

următoarele concluzii: 

• alegerea culorilor se realizează la nivelul culorilor primare și binare, foarte rar a celor terțiare; 

• copiii preferă, de regulă, culorile stridente, șocante, evitându-le pe cele lipsite de personalitate 

distinctă; 

• deseori este preferată culoarea oranj; 

• rareori este preferată culoarea galbenă sau negrul (nonculoare); 

• copiii timizi, retrași, introvertiți, mai puțin comunicativi, au ales culorile albastru, verde, în 

timp ce copiii zburdalnici, plini de vitalitate au preferat culoarea roșie sau oranj. 
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Așadar, deși pentru adulți pare simplu, copilul preșcolar își însușește pas cu pas, pe parcursul 

celor 3 ani de grădiniță, atât cunoștințe, cât și deprinderi de limbaj plastic despre:  

• culori de bază sau principale/primare: roșu, galben, albastru; 

• combinarea culorilor de bază și obținerea culorilor binare/secundare: roșu+galben = portocaliu 

sau oranj; roșu+albastru = violet; galben+albastru = verde; 

• nonculori: alb și negru; 

• obținerea de tonuri de culoare prin adăugare de alb sau negru în anumite proporții, obținându-

se culori deschise și închise; 

• cunoașterea expresiei afective a acestora: 

culori calde: roșu, galben, portocaliu; 

  culori reci: albastru, verde; 

  culori vesele: roșu, galben, portocaliu, verde deschis, combinații cu alb; 

culori triste: maro închis, negru, gri, combinații cu negru; 

culori luminoase: combinațiile culorilor de bază cu alb; 

culori întunecate: negru, gri, maro, combinații ale culorilor de bază cu negru, adică 

tonuri închise de culoare; 

culori pastelate: tonurile deschise în combinarea abundentă a apei(acuarela). 

 

 

 

Trebuie, așadar, să-i lăsam 

copilului libertatea de a alege 

subiectele și de a se exprima artistic. 

Copilul este bine să fie corectat, 

încurajat, apreciat și orientat discret, 

ca să poată să știe singur să 

descopere noi forme, modele, noi 

nuanțe, chiar dacă nu corespund 

modelului clasic. Stimularea se poate 

face și prin simpla orientare către 

altceva – ”Poți să faci și altfel?”- 

dezvoltându-i flexibilitatea gândirii, 

gândirea divergentă.  

 

 

În acest mod poate fi stimulată curiozitatea deschizând drumurile creației în care creativitatea și 

fantezia sunt factori decisivi. 

 

Copiii știu să viseze și visează! În spatele viselor, care adesea prind contur și culoare, 

descoperim pasiunea pentru sensuri adânci, în care cutezanța unui gest neașteptat, a unei îmbinări 

neobișnuite de linii, capătă conturul unui personaj omniprezent. Dincolo de jocul lor cotidian, care 

adesea se desfășoară în fața foii de hârtie, a șevaletului, se ascunde o lume complexă, cu trăiri 

adevarate, inocente, care se reflectă în lucrarea sa plină de forme și culori misterioase. 

                                                 

  prof. pentru învățământul preșcolar, Gherghina Iordache 
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„Semeni fapte bune şi culegi deprinderi, 

semeni deprinderi şi culegi un caracter,  

semeni un caracter şi culegi un destin” 

Proverb chinezesc  

 

Chiar de la naştere, omul este înzestrat cu reflexe, simţuri, instincte, este programat pentru a 

supravieţui, dar încă nu ştie cum, nu are cunoştinţele şi nici experienţa necesare. De aceea, el trebuie 

protejat, îngrijit şi educat. Cu fiecare clipă care trece, copilul se dezvoltă, iar pentru o dezvoltare 

armonioasă, toţi cei care concură la îngrijirea lui– părinţii, educatori– trebuie să ştie că regimul de viaţă 

recomandat pentru copii nu este doar o rutină, ci un factor important în dezvoltarea lui. 

Sunt părinţi care au tendinţa de a privi copilul ca pe o fiinţă neputincioasă şi fragilă, care trebuie 

permanent protejată, ferită de probleme. Asemenea atitudini duc la o conduită anxioasă şi un exces de 

grijă, duse până la absurd. Copiii crescuţi în acest mod sunt ţinuţi mai mult în casă, aproape că nu 

interacţionează cu alte persoane în afara membrilor familiei, nu merg la grădiniţă, nu sunt lăsaţi să se 

joace în nisip împreună cu alţi copii sau cu animale de companie, de frica de a nu se îmbolnăvi sau a nu 

se murdări. În aceste cazuri, toate rudele sunt în jurul lui, iar copilul apare ca o păpuşă purtată în braţe, 

spălată, îmbrăcată, hrănită şi răsfăţată, căreia îi sunt satisfăcute toate capriciile. Drept consecinţă, apare 

incapacitatea sau dificultatea ulterioară a copilului de a se autodeservi şi de a lua decizii corecte în ce 

priveşte curăţenia, sănătatea, alimentaţia, regimul de viaţă în general. Multe dintre obiceiurile noastre 

sunt pur și simplu o chestiune de caracter și pot fi cultivate în viata de zi cu zi prin puterea exemplului 

şi prin practică. 

Unul din aspectele de bază ale educaţiei este formarea de deprinderi, de obiceiuri bune. 

Începând de la obiceiuri legate de igiena personală, până la deprinderi mai complexe, cum ar fi hărnicia 

sau punctualitatea, trebuie să le dezvoltăm si să le cultivăm treptat nu doar în copii, ci şi în noi. 

Familia oferă o oază de linişte, pace şi acceptare în mijlocul unei lumi zbuciumate. Este cadrul 

instituit de Dumnezeu în care omul să se simtă iubit fără rezerve şi condiţii, împlinit şi fericit. Familia 

nu este numai primul  adăpost al copilului, ci este şi prima bază de lansare a lui în lume, este cea care îi 

oferă primele cunoştinţe, primele deprinderi, dar şi primele modele comportamentale. 

Deprinderile care se pot forma în familie şi grădiniţă, deprinderi care, uneori poartă denumirea 

de ”bune deprinderi” sau ”cei şapte ani de-acasă”... reprezintă forma cea mai simplă a învăţării de către 

copii a unor mişcări complexe şi atitudini care vor influenţa comportamentul lor viitor. Pentru formarea 

deprinderilor, este nevoie de voinţă şi de timp. Fiecare deprindere se compune dintr-o serie de operaţii, 

care vor fi repetate pe rând până devin acte şi mişcări automatizate. 

Orice educatoare este o mijlocitoare între copii, familie şi grădiniţă. Ea îi poate convinge pe 

părinţi să păstreze unitatea de cerinţe adresate preşcolarilor cu cele ale grădiniţei, iar din această 

colaborare are de câştigat numai copilul. 

Educația  nu  pornește de la copil, ci de la educatoare. De ce? Educatoarea oferă copiilor jocuri, 

activităţi, o sală frumoasă, un mediu în care să se simtă bine, un loc în care, în fiecare dimineaţă copilul 

vine cu plăcere. Copilul ştie că-n acest loc minunat îl asteaptă o persoană dragă din viaţa lui. Aceste 

fiinţe minunate şi nevinovate sunt preocupate de a afla în fiecare dimineaţă noutăţile zilei, sunt doritori 

să exploreze necunoscutul pentru a afla informaţii noi. 

Sarcina noastră, a educatoarelor, este de a forma şi de a modela caracterul copiilor din fiecare 

nouă generaţie, astfel încât fundamentul personalităţii viitorului tânăr să fie unul corect şi solid, nu 

alterat de influenţele ce apar inerent într-o societate democratică.  
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La intrarea în grădiniţă, copilul se loveşte de impunerea unor norme de convieţuire în noul grup. 

Gândirea lui este caracterizată, printre altele, de egocentrism, ceea ce îi marchează direct 

comportamentul. Pe parcursul anilor de preşcolaritate, achiziţiile fundamentale şi particulare 

evidenţiază începutul unei socializări ce trebuie corect susţinute şi ghidate atât de către educatoare, cât 

şi de către familie, în calitate de iniţiator, apoi de continuator şi exersant zilnic al muncii de formare 

caracterială. În procesul educativ-formativ al copiilor de 3-7 ani se pot distinge trei grupe de bază de 

deprinderi, ca: deprinderi igienico-sanitare (de autoservire); deprinderi de ordine și curăţenie; 

deprinderi de comportare civilizată şi de politeţe. 

Formarea oricărei deprinderi, şi mai ales a celor igienico-sanitare, necesită din partea părinţilor 

şi a educatoarelor, răbdare şi mai ales un echilibru nuanţat între severitate, toleranţă şi timp.  

 

Deprinderile de igienă corporală 

Aceste momente se repetă zilnic şi conduc la 

formarea deprinderilor igienice ale copilului şi, 

implicit, la păstrarea sănătăţii. În timp, copilul trebuie 

să-şi formeze o rutină solidă, astfel încât să se 

îngrijească pentru că aşa simte că trebuie, nu pentru că i 

se spune, ci pentru că altfel nu s-ar simţi bine. 

Comportamentul adulţilor, felul în care 

comunică, exemplul oferit, sunt elemente care trebuie 

luate în seamă pentru a stimula copilul în deprinderea 

igienei corporale. 

În jurul vârstei de 3 ani, odată cu venirea copilului în grădiniţă cu mult tact, am învăţat copiii să-

şi câştige autonomie în efectuarea acţiunilor de igienă. Pentru aceasta am stabilit reguli de igienă 

adaptate vârstei şi individualităţii copilului. Ne spălăm pe mâini înainte de fiecare masă, când venim de 

la toaletă sau de afară, oferindu-le totodată exemplul nostru pozitiv. Copiii îşi fac repede prieteni, chiar 

dacă aceştia sunt periuţa, peria, săpunul şi prosopul.  

Pentru a avea eficienţă maximă am însoţit aceste activităţi cu poezii, cântece sau mici povestiri, 

împletind jocul şi distracţia cu regulile de igienă. În felul acesta le-am oferit informaţii accesibile 

despre importanţa igienei. Le-am povestit despre microbi, despre carii, folosindu-ne de reprezentări 

familiare copiilor. 

 

Deprinderile de ordine şi curăţenie sunt deosebit de importante. Ele se reflectă în activitatea fiecărei 

persoane în felul în care îşi organizează munca, programul de fiecare zi, chiar şi în gândire. Prezenţa 

acestora şi modul în care s-au format se pot constata şi în viaţa de familie. Dacă formarea deprinderilor 

de ordine şi curăţenie n-a început de la o vârstă foarte mică (când copilul poate fi îndrumat, ce, cât, cum 

să asimileze) mai târziu, în adolescenţă, el îşi însuşeşte unele norme de comportare, prin auto-educaţie, 

dar mai greu, cu lacune.  

I-am familiarizat pe copii de la început cu necesitatea unei ţinute 

vestimentare curate şi îngrijite. Copiilor de 3-4 ani, de pildă, nu li se poate 

pretinde să aibă o ţinută vestimentară curată, dar le-am amintit să nu-şi ude 

cămăşuţa, rochia, pantalonaşii, când se spală, sau să nu se păteze, când 

mănâncă etc.. În acelaşi scop am folosit jocuri adecvate, prin care copilul a fost 

stimulat să se menţină curat.  

Aceeaşi importanţă am acordat-o pentru formarea deprinderii de ordine. 

Mai mult în joacă, copilul îşi aranjează pantofiorii - unul lângă altul - "să nu fie 

un pantofior fără frăţior", îşi împachetează pijamalele şi le aşează în săculeţ.  
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Cu ajutorul părinţilor îşi aşează în vestiar în ordine hainele, fularul, căciuliţa, mănuşile. Copilul 

este îndemnat să strângă jucăriile, să le pună în cutie, pe etajeră sau în dulap. În acest scop, am 

organizat jocuri, întreceri: - Cine mănâncă cel mai frumos, câştigă jocul! Cine strânge jucăriile, va 

primi aplauze! Din dorinţa de a câştiga, copiii se străduiesc să mănânce frumos şi corect, să strângă 

jucăriile şi materialele de lucru. 

 

Formarea deprinderilor de comportare civilizată şi de politeţe sunt aspecte de bază în procesul 

instructiv-educativ. Politeţea este o deprindere care începe să se formeze de la cea mai fragedă vârstă. 

Salutul este cunoscut de copii înaintea intrării lor în grădiniţă. 

Preşcolarii au deprins faptul că cel care intră în încăpere salută primul, iar ceilalţi îi răspund. În 

acest scop am colaborat cu părinţii pentru a-i ajuta pe copii să-şi formeze această deprindere. Copiii au 

înţeles că salutul trebuie să fie iniţiat de ei, să aibă loc la sosire şi la plecare, cu ocazia întâlnirii 

cunoscuţilor la grădiniţă, pe stradă, la magazin etc. Astfel, am  iniţiat diverse jocuri de rol în care copiii 

au transpus în joc scene din viaţa reală (“De-a Poştaşul”, “La aniversarea prietenului meu”). Preşcolarii 

deprind şi alte forme de politeţe prin jocuri-exerciţii “La magazin”, “Ce am  uitat să spun?”, “Unde am 

greşit?“, unde am pus accent pe formularea de cereri-rugăminţi, înapoieri-mulţumiri. 

Copiii învaţă cum să-şi ceară scuze în diverse situaţii: pricinuirea unei supărări, lovirea cuiva. 

Scuzele trebuie să fie sincere, conştientizând situaţia, vorbirea să fie clară, iar privirea să fie îndreptată 

spre persoana cu care vorbeşte copilul. De asemenea preşcolarii trebuie să utilizeze formulări tip: “ te 

(vă) rog “, „îmi cer iertare”, “Am greşit”. De pildă, la masă, dacă are nevoie de o felie de pâine sau de 

apă, va şti că nu-i frumos să se întindă peste toată masa (dacă nu-i este la îndemână ceea ce doreşte), ci 

se va adresa politicos celui care este în apropiere, spunând: „Te rog, dă-mi şi mie...”. Acesta îl serveşte 

spunând: „poftim”. În felul acesta, copilul este familiarizat cu încă o formulă de politeţe: „Mulţumesc!”  

Indiferent de vârstă, tuturor ne place să ne jucăm şi atunci când învăţăm diferite lucruri prin 

joacă parcă totul este mult mai simplu şi mai uşor. În jocul “Plecăm cu autobuzul”, copiii au fost 

învăţaţi să respecte persoanele vârstnice cedându-le locul sau dându-le întietate la urcare şi coborâre. 

Consolidarea acestor deprinderi de comportare civilizată se poate realiza atât prin exersarea 

permanentă, cât şi prin povestiri, poezii, lecturi după imagini, ghicitori. Copilul trebuie obişnuit să 

ofere un obiect sau altceva în mod politicos, să mulţumească pentru un serviciu făcut, să facă un 

serviciu cuiva din proprie iniţiativă şi nu cu intenţia de a fi răsplătit, să-şi ceară scuze ori de câte ori este 

cazul. 

Începând cu obiceiul spălatului pe mânuţe înainte de masă, trecând prin mulţumesc, şi 

terminând cu capacitatea de a fi organizat, responsabil, tolerant, bunele deprinderi sunt reguli şi valori 

pe care copilul trebuie să şi le însuşeaşcă de timpuriu, pentru a se integra firesc în societate. 

Stai drept! Nu pune coatele pe masă! Spune bună-ziuă! Ţi-ai strâns jucăriile?  sunt lucruri pe 

care i le repeţi micuţului tau neobosit, de zeci de ori, ani în şir. Nu din dorinţa de a face din el un mic 

roboţel care ia poziţia de drept la comenzi, ci pentru a-l obişnui să-şi însuşească un set de reguli 

elementare de comportament civilizat.  

Sunt coduri sociale care îi vor fi folositoare lui, în primul rând: îl vor ajuta să se dezvolte 

sănătos şi să înainteze firesc în viaţă. Sunt semnul unei conduite normale, de bun simţ, în respectul faţă 

de sine şi de cei dimprejur. 

 

Prof. pt înv. preşcolar, Cernencu Marcela 

Prof. pt înv. preşcolar, Iordache Simona 
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EU VREAU! EU ÎNVĂŢ! EU POT! 

Programă de activitate opţională 

 

 

Educatoare:  

Prof. CERNENCU MARCELA 

Prof. IORDACHE SIMONA 

 

Motto: 

„Nu da copilului tău nici o lecție prin simple cuvinte, el trebuie să înveţe numai prin experienţă.” 

 

ARGUMENT  

Sănătatea copilului nu este numai o *stare de bine fizică, mintală şi socială* ci şi un proces în  

continuă schimbare, pentru a cărui menţinere la un nivel satisfăcător contribuie atât familia, cât şi  

grădiniţa, şcoala, societatea.     

Un rol esenţial în formarea deprinderilor la copil îl are mai întâi părintele, iar apoi educatoarea, 

personalul grădiniţei. Orice deprindere şi implicit obişnuinţă se obţine prin exerciţii repetate  

îndrumate de educatoare şi părinţi cu  calm şi răbdare, iar exemplul adultului joacă  un  rol hotărâtor în  

acest sens. Deprinderile, odată formate, îi dau copilului siguranţă în  acţiune, încredere  în  posibilităţile  

sale, îi  creează  o oarecare  independenţă, uşurează  desfăşurarea  activităţilor  din  grădiniţă, facilitează  

respectarea  regimului  zilnic  şi  ulterior, adaptarea  la  cerinţele  şcolarităţii. 

Alături  de familie trebuie să formăm copiilor deprinderi de conduită şi sentimente care să-l 

ajute la practicarea binelui în viaţa socială. Copilul are nevoie de credinţa că ceea ce face este bun, 

corect, dezirabil, dar nu prin  frică, inoculare sau minciună, nu ca un cod impus ci sub o formă  naturală  

şi firească ca  un mod de viaţă.  

Copilul trebuie ajutat să-și dezvolte capacitatea de adaptare rapidă și activă la mediu, să-și 

făurească o manieră rațională, igienică de activitate, de odihnă, de folosire a timpului liber. El trebuie să 

fie învățat treptat să cunoască, la nivelul lui de înțelegere, care este valoarea regimului de viață ordonat, 

care este importanța unor deprinderi igienice, alimentare, comportamentale, bine constituite, care sunt 

avantajele ritmului și ale alternanțelor în activitatea de învatare, care sunt efectele nocive și 

consecințele vieții dezordonate. 

 Copilul trebuie să se încreadă în omul de lângă el, să consimtă că modelul ce-l are în faţă-

dascălul- este unul ce merită a fi urmat.  

 

OBIECTIV CADRU 1: 

Familiarizarea copiilor cu regulile elementare de igienă individuală şi colectivă pentru înţelegerea şi 

aplicarea acestora în practică, prin activităţi de dezvoltare personală  în vederea dezvoltării armonioase 

a organismului şi personalităţii;  

OBIECTIV DE REFERINTA 1: Să-şi cunoască propriului corp diferenţiindu-se de ceilalţi;  

EXEMPLE DE COMPORTAMENT:  

 Să-şi identifice propriul corp şi caracteristicile acestuia; 

 Să recunoască alţi copii după caracteristici personale. 

OBIECTIV DE REFERINTA 2: Să-şi formeze deprinderi de igienă personală; 

EXEMPLE DE COMPORTAMENT:  

 Să cunoască activitățile principale de igienă personală și autoîngrijire: îngrijirea adecvată a 

cavității bucale, mâinilor, unghiilor, părului, corpului. 

 să se spele din proprie iniţiativă de câte ori este nevoie; 

 Să utilizeze corect obiectele de toaletă;  
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 Să asocieze microbii - bacteriile și virusurile cu comportamentele de igienă precare (spălat, 

folosirea în comun de obiecte) 

OBIECTIV DE REFERINTA 3: Să-şi formeze deprinderi de igienă alimentară; 

EXEMPLE DE COMPORTAMENT:  

 Să păstreze o poziţie corectă la masă,  

 Să folosească corect vesela şi tacâmurile;  

 Să cunoască alimentele de bază şi folosirea lor raţională.  

 să spele fructele şi legumele înainte de a le consuma; 

 Să ajute le aşezarea şi strângerea mesei. 

OBIECTIV DE REFERINTA 4:  Să-şi formeze deprinderi de autonomie personală şi colectivă; 

EXEMPLE DE COMPORTAMENT:  

 Să se îmbrace/dezbrace singur;  

 Să se încalţe/descalţe singur;  

 Să mănânce singuri; 

 

OBIECTIV CADRU 2: Manifestarea unui comportament bazat pe respect şi acceptare faţă de ceilalţi, 

prin activităţile specifice din grădiniţă în vederea unei bune interacţiuni cu copiii din comunitate 

OBIECTIV DE REFERINTA 1: Să înțeleagă importanța ordinii și a disciplinei pentru buna desfăşurare 

a activităţilor. 

EXEMPLE DE COMPORTAMENT:  

 Să aşeze materialele şi jucăriile la locul lor potrivit;  

 Să cunoască şi să respecte regulile din sala de grupă,  

 Să folosească un limbaj adecvat şi să se exprime pe un ton potrivit.  

OBIECTIV DE REFERINTA 2: Să se comporte adecvat în diferite context sociale. 

EXEMPLE DE COMPORTAMENT: 

 Să folosească salutul în orice împrejurare.  

 Să folosească în limbaj formule de politeţe: te rog, mulţumesc, etc 

 Să fie politicos cu colegii şi personalul gradiniţei. 

 

CONŢINUT 

1. Deprinderi de autonomie personală şi colectivă 

 Autocunoaştere 

 Deprinderi de igienă sanitară 

 Deprinderi de igienă alimentară 

 Deprinderi de igienă vestimentară şi a încălţămintei 

 

2. Deprinderi de bună relaţionare şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi 

 Deprinderi de ordine şi disciplină 

 Deprinderi de comportare civilizată 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

 observarea sistematică a comportamentului copiilor; 

 analiza activităților independente; 

 probe practice; 

 acordarea unor diplome pentru rezultatele obținute; 
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TEMATICĂ ORIENTATIVĂ ŞI MIJLOACE DE REALIZARE 

 

1. Deprinderi de igienă personală şi colectivă 
„Chipul din oglindă”- exerciţii joc de descoperire a părţilor componente ale corpului uman 

„Corpul meu”—prezentare film PPT, învăţare cântec 

„Fixeaxă ochii, gura, nasul şi urechile. Ce am? ”─ Joc distractiv 

„Jocul degeţelelor”— Joc cu text şi cânt 

„Palma”— Desen după contur—personalizarea degetelor 

„Unde sunt ochii…?” ─ Joc distractiv 

„Aruncă mingea la coş şi spune cine eşti!” ─Joc de mişcare 

„Curăţel, Murdărel şi…mulţi alţi copii la fel” de Florin Colonaş ─Povestire 

„Povestea unui nas năzdrăvan” –de Aristide Bujoiu- lectura educatoarei  

„Batistuța”─activitate integrată(DLC- memorizare și DOS-activitate practică-pliere) 

„Fetița cu fundițe roșii”de  Cella Aldea - lectura educatoarei  

„Periem ghetuţele (hainele) să primim daruri de la Moş Nicolae”- activitate practic gospodărească 

„Săpunelul”— învăţare cântec 

„Spălăm păpuşa! ”─ joc de rol 

„Şerveţelul”─ desen decorativ 

 

2. Deprinderi de ordine şi disciplină 

„Cum au fugit jucăriile de la un copil” de Titel Constantinescu─povestire 

„De-a gospodina”—Joc de rol 

„Unde s-au ascuns papuceii!”- joc de atenţie 

„Casa păpuşii”—Joc exerciţiu 

 

3. Deprinderi de autonomie personală şi colectivă 

„Pantofiorii buclucași! ”—activitate practică 

„ Poftiți la masă! ”─ joc-exercitiu; 

„Năstureii năzdrăvani” -activitate practică 

,,Salata de fructe sau de legume’’─ Activitate practică 

,,Ia priviţi cum fac eu treabă” de E. Blaghinina ─memorizare 

 

4. Deprinderi de comportare civilizată 

„ Ghici ce trebuie să zici? Politețea pentru pici” – jocuri de rol  

„Iedul cu trei capre” de Octav Pancu Iaşi- dramatizare  

„Lanţul cuvintelor frumoase”—Joc exerciţiu 

,,Cum mâncăm?” de Silvia Dima─povestea educatoarei 

5. Deprinderi de bună relaţionare şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi 

„Împreună ne jucăm, niciodată nu ne certăm”—joc exerciţiu 

,,Nu te supara, frate!”- joc exercitiu 

 

Evaluare 

 ,,Arată-mi ce şi cum pot folosi”- Joc didactic 

„ E ziua prietenului meu”─ aniversarea unei zile onomastice; 

„Dacă mănânci sănatos, te faci mare şi frumos”—Joc concurs 
 

BIBLIOGRAFIE: 

***” Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3 – 6/7 ani, 2008 

***” PRET, Noi repere ale educaţiei timpurii în grădiniţă” (Modulul 3), Editura Educaţia 2000+, Bucureşti, 2008; 
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Îl  întrebi în fiecare zi cu nerăbdare: 

―Ia spune-mi, ce-ai făcut azi oare? 

―Nimic, nimic! Râde și sare. 

Zâmbești cu drag, oftezi cu-ngrijorare. 

 

Dar poate că „nimic” înseamnă, 

 am citit o carte 

Sau am  preparat, din fructe,  

delicioase tarte. 

Poate am  pictat un tablou albastru 

Sau am ascultat o poveste  

cu un șoarece măiastru. 

 

Poate am scris cu creta prima dată 

Sau am descoperit o carte minunată. 

Poate mi-am făcut un prieten  

și l-am ajutat. 

Sau am  lucrat singur 

 la sectorul preferat. 

 

Poate astăzi a fost prima dată 

Când am decupat în linie dreaptă. 

Poate am prins curaj și am cântat 

Sau am învățat un cuvânt fermecat. 

 

Când  ești copil și inima-ți se-nalță  

către soare, 

”Nimic” e un cuvânt atât de mare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Atunci când mă joc în parc,  

Nu pot să rămân curat  

Din nisip când fac căsuţe,  

Rămân urme pe mânuţe 

 Eu nu ştiu cum reuşesc  

Zilnic să le murdăresc,  

Dar o magie ştiu să fac  

Şi petelor le vin de hac.   

 

Refren: Săpunel,  

Apă-călduţă,  

Pastă şi cu Periuţă 

 Au grijă de corpul meu 

Să fie curat mereu. 

 

 

2. Obrăjorii mei îţi spun 

 Ce-am mâncat azi la dejun 

 Dinţişorii mititei 

 Strigă că-s murdari şi ei.  

Eu nu ştiu cum reuşesc  

Zilnic să mă murdăresc,  

Dar o magie ştiu să fac  

Şi petelor le vin de hac.  

 

Refren: Săpunel,  

Apă-călduţă,  

Pastă şi cu Periuţă 

 Au grijă de corpul meu 

Să fie curat mereu 

 

Sursa  http://www.cutiutafermecata.ro 

 

 

http://www.cutiutafermecata.ro/
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FORMAREA UNOR COMPORTAMENTE ALIMENTARE SĂNĂTOASE LA COPII 

 

Primii ani din viaţă sunt deosebit de importanţi pentru formarea 

obiceiurilor sănătoase. Pentru a-i forma copilului un comportament alimentar 

sănătos trebuie mai întâi ca părintele să aibă acest comportament.  

Atunci când un copil vede în frigider, pe lista de cumpărături sau în farfuria 

părintelui mâncare sănătoasă, învaţă că aceasta este normalitatea. 

 Un rol deosebit de important îl are stabilirea unor rutine sănătoase. De exemplu, a mânca zilnic 

micul dejun, a avea ore stabile de masă, a mânca împreună cu familia la masă şi nu în faţa televizorului, 

a aloca suficient timp meselor pentru a nu mânca pe fugă, le formează şi consolidează copiilor un 

comportament alimentar sănătos. 

 Micul dejun aduce un aport substanţial nutritiv (vitamine, minerale şi fibre) ducând la creşterea 

performanţelor şcolare. Luarea micul dejun devine mai rară odată cu vârsta, atât în rândul fetelor, cât şi 

al băieţilor. 

Idei pentru servirea micului dejun: 

 Treziţi copiii cu câteva minute mai devreme, ca sa fie timp suficient pentru masă; 

 În criză de timp,  dimineaţa, copiii trebuie să bea cel puţin un pahar cu suc de fructe, lapte sau iaurt 

şi să ia cu ei o gustare consistentă; 

 Cerealele sunt o sursă bogată de energie pentru o nouă zi deoarece conţin multe vitamine şi 

substanţe minerale; 

 Un mic dejun cât mai des în familie; 

 Nu obligaţi copilul să mănânce. Propuneţi-i mai multe variante de meniu; 

 Implicaţi copilul în pregătirea micului dejun.  

Consumul de fructe şi legume în perioada copilăriei are multiple beneficii asupra sănătăţii. El se 

reflectă asupra stării de sănătate a viitorului adult, prin scăderea riscului de boală coronariană, de infarct 

şi de cancer. Înlocuirea gustărilor nesănătoase şi a alimentelor hipocalorice cu fructe şi legume 

contribuie la prevenirea şi tratarea obezităţii, mai ales că forma şi culoarea acestora pot stimula pofta de 

mâncare. 

Cantitatea de fructe şi legume consumată descreşte, atât pentru fete, cât şi pentru băieţi, odată cu 

creşterea vârstei. Copilul refuză fructele cel mai adesea când este obişnuit să mănânce dulciuri 

concentrate (bomboane, ciocolată, biscuiţi etc.). Organismul copilului are astfel un aport de glucide din 

aceste surse nesănătoase. De aceea, dulciurile rafinate trebuie înlocuite treptat cu fructe. Neavând alte 

surse de dulce, copilul nu le va mai refuza. 

  Copiii sunt mai încrezători să guste ceva atunci când şi ei au „muncit” la prepararea mesei 

respective. Va consuma cu plăcere alimentele, dacă acestea sunt preparate cât mai atractiv: chipuri 

umane din legume/fructe-aşezate pe farfurie sau sub formă de decor pe sandwich. „Camuflarea”  

legumelor (ciuperci, broccoli, morcovi, spanac, ţelină etc.) în chifteluţe, omlete,  salate etc., este un alt 

truc. 

Consumul de băuturi îndulcite conduce la creşterea aportului caloric, creşterea în greutate, a 

riscului de supraponderalitate şi a obezităţii, precum şi la boli asociate obezităţii, cum ar fi diabetul 

zaharat. 

Să nu transformăm mesele în negocieri fără sfârşit şi să ne concentrăm pe aprecierea alegerilor 

sănătoase făcute de copil. Un mod de a face acest lucru este să-l lăudăm pe copil atunci când alege un 

aliment sănătos, şi să-i explicăm,  într-un mod simplu,  ce beneficii va avea: „Vei avea oase puternice 

pentru că ai ales să bei lapte!” 

 

Prof. înv. preşc., Denisov Mariana 
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EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVĂ ECOLOGICĂ 

 

Realizat de profesor pentru învățământul preșcolar Adriana Senciuc 

 

Ceea ce numim în mod curent tratarea diferențiată a copilului conform particularităților sale  

individuale înseamnă, de fapt, a respecta bioritmul individual al fiecărui copil, pentru că acesta este 

suportul natural fundamental al asimilărilor de orice fel. Ritmul activității de învățare poate fi format, 

educat, provocat, dirijat, menținut și automenținut prin intervențiile educaționale ale familiei, 

grădiniței, grupului sau efortului personal. Pentru că într-o definiție a ecologiei se spune că această 

știință vizează, în ultimă instanță, „sănătatea omului și mai ales cea mentală”, este foarte important să 

luăm în considerare felul în care copiii înțeleg valoarea ființei umane, necesitatea de a cunoaște reguli 

care să le protejeze viața, să le mențină starea de sănătate. În acest context adaug importanța pe care o 

are mediul în care trăim, calitatea vieții, stilul de viață pe care îl abordăm, iar copiii îl deprind din 

copilărie. 

Conștiința ecologică, a responsabilității față de viață, față de calitatea mediului înconjurător 

este o manifestare esențială a spiritualității umane pe care se întemeiază, în mod necesar, grija față de 

noi înșine.  

De-a lungul timpului, omul a acționat asupra naturii transformând-o conform intereselor sale,  

devenind creator al mediului său de viață, activitate ce a determinat totodată dezvoltarea inteligenței 

sale. Tratând natura ca pe învinsul său, omul a reușit să-și provoace pagube atât lui, cât și societății 
omenești, pagube imense. Oamenii au înțeles, în sfârșit, că supraviețuirea, evoluția și dezvoltarea vieții 
sunt condiționate de interdependența reciprocă, interconectată a sistemului de viață al planetei. Astfel, 

oamenii au descoperit ecologia ca un simptom al supercivilizației, a supraîncărcării și a stresului, din 

dorința de a fi din nou oameni relaxați, odihniți, buni, iubitori de natură, într-o lume mai bună. De ce 

iubitori de natură? 

  Din egoism sau din altruism? Protejăm natura pentru că avem nevoie de ea. Ca și noi, este 

supraîncărcată (poluată), nu mai funcționează normal, i s-a stricat echilibrul, iar noi suntem foarte 

afectați din această cauză. 

Așa stând lucrurile, ne dăm seama că avem nevoie de un nou stil de viață. Dezideratul nostru 

este să trăim mai bine, într-o lume mai bună. De aceea, în programele educaționale, studierea 

raporturilor om-biosferă a luat o mare amploare. O perspectivă marginală în materie de educație 

ecologică nu va face decât să mărească dificultățile realizării mult visatei armonii dintre mediul natural, 

cel tehnic, a omului cu produsele activității sale. 

Așadar, prima obligație ne revine în raport cu modul în care organizăm viața copiilor noștri.  
Copilul este frapat și absorbit de marele spectacol al vieții, pe care o percepe cu o prospețime 

caracteristică numai lui. Lumea i se prezintă în fiecare zi mai bogată, mai diversificată, mai nouă, mai 

atractivă, pe măsură ce capacitățile lui mentale cresc. Curiozitatea copilului este condiționată de câțiva 

factori.  

Unul dintre ei este cadrul cultural al vieții copilului, care îi prilejuiește o comunicare elevată, 

contact cu surse informaționale interesante și diversificate, exigență față de gândirea și exprimarea 

proprie, aspect pe care trebuie să îl aibă în vedere și familia.  Trebuie să recunoaștem că în unele cazuri, 

acest cadru este impropriu. 

  Dragoste, joc, activități de învățare, activități de relaxare, odihnă. Respectarea unui echilibru 

între toate aceste aspecte este foarte importantă. Se impune stabilirea unui regim de viață al 

preșcolarului în care activitatea, odihna, jocul, somnul să fie bine dozate și în nici un caz, neglijate. 

„Individualizarea educațională, pe fondul optimizării globale a solicitărilor colective, poate constitui o 
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strategie utilizabilă cu suficientă forță transformatoare, după cum și alte strategii de cunoaștere, 

organizare și valorificare a timpului destinat altor refaceri (somnului, în mod special) constituie 

elemente reper extrem de eficiente.” Neacșu I.  

Necesitatea educării copilului într-un mod care să îi permită să experimenteze, să exerseze, să 

facă descoperiri, să facă alegeri, să fie responsabil și să aibă inițiativă trebuie să fie o prioritate pentru 

familie și pentru grădiniță, școală. 

Supunând analizei câteva probleme ale formării conștiinței și conduitei ecologice a tinerei 

generații, Ioan Neacșu apreciază că se pot delimita câteva niveluri posibile ale educației ecologice. Ca 

prim nivel ar fi cel al inițierii empirice, rezultat al cunoașterii directe, spontane sau metodice și 
sistematice a mediului. 

Urmează nivelul inițierii științifice, bazat pe construcții conceptuale, pe descoperirea de relații 
cauzale între agenți și efectele lor asupra calității vieții umane, asupra relațiilor umane în sistemelor de 

habitat, asupra formelor de adaptabilitate în ecosistemele cunoscute, asupra sistemelor de echilibrare a 

ratelor de producție și consum energetic convențional și neconvențional. Al treilea stadiu este cel numit 

al inițierii tehnice, care pregătește tineretul în vederea stăpânirii mecanismelor de intervenție și 
menținere a echilibrelor în diferite medii: familial, școlar, socio-productiv. Cel de al patrulea stadiu, de 

inițiere practic operațională, vizează convertirea informațiilor și tehnicilor teoretice în instrumente de 

acțiune transformatoare asupra mediului, în modele interne de conduită socială. Al cincilea stadiu, 

numit inițiere în gestiunea resurselor, vizează stăpânirea de către tânăra generație, dar și de către adulți, 
a interacțiunilor pozitive majore dintre factorii ecologiei și cei urbani, demografici, tehnologici și de 

habitat, consum și producție.  

Educația la vârsta preșcolară parcurge aceste etape, respectând, evident, particularitățile de 

vârstă, și este structurată pe dobândirea de cunoștințe despre om și mediul în care trăiește, pe formarea 

unor deprinderi intelectuale, de muncă, de protejare a vieții sub toate formele ei.  

În grădiniță învățăm copiii să cunoască, să iubească și să ocrotească ființa omenească,  tot ce 

înseamnă natură, mediu înconjurător, viața pe planeta noastră. Interesul pentru ecologie a fost motivul 

pentru care am desfășurat de-a lungul timpului activități opționale  cu numele ”Prietenii naturii”, 

”Sănătos și cuminte”. 

Am participat la proiecte naționale, interjudețene, locale, cum ar fi 

”Ecogrădinița”, ”Școala Verde”, ”Grădina verde”, ”Pădurea în cele 

patru anotimpuri”. 

 Cunoașterea lumii înconjurătoare este o călătorie de suflet și în același 
timp o călătorie cu ajutorul căreia copiii dobândesc o serie de 

cunoștințe despre plante, animale, medii de viață, fenomene ale 

naturii. Activitățile pe domenii experențiale, ca și cele integrate, 

facilitează însușirea acestor cunoștințe și prin intermediul acestor 

activități copiii dobândesc deprinderi de muncă intelectuală, exersând 

procesele cognitive, voința și motivația. 

Cunoscând natura și frumusețile ei, darurile planetei Pământ, este 

imposibil să nu descoperim în demersul nostru științific, dar și de 

suflet, care sunt problemele cu care se confruntă mediul înconjurător. 

Familiarizarea copiilor cu problema poluării, a neglijenței, cu 

existența elementelor răuvoitoare (braconieri) ne conduce către etapa 

în care copiii învață să caute și să găsească soluții pentru salvarea 

planetei, casa noastră a tuturor. 
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 Următorul pas este să antrenăm copiii în acțiuni practice de îngrijire a naturii. Am învățat 

copiii să ecologizeze locurile în care trăiesc, sau desfășoară activități, în condiții de igienă și securitate 

pentru ei, să transmită mesaje de protejare a naturii către toți semenii noștri. 
Am organizat activități de plantare de flori, pomișori, în parteneriat cu familia, cu membri ai 

comunității locale. Nimic nu este mai de folos decât punerea în practică a îndemnului: ”Iubiți și ocrotiți 
natura!”. Când copilul are în mână lopățica, stropitoarea și planta, pe care el o pune în pământ, putem fi 

siguri că aceasta va deveni atitudinea sa față de mediul înconjurător.  

Am realizat cu copiii ”hrănitoare” pentru păsări, am învățat să hrănească animăluțele, oferindu-

le adăpost, când se poate, evitând cruzimea și luând atitudine față de cei care se comportă cu 

indiferență, sau răutate, față de plante, animale, mediu. 

Am învățat copiii poezii despre natură și elementele ei, despre ocrotirea lor, am sus povești, am 

organizat vizite la membri ai comunității locale care ne pot sprijini în acest sens: CIEMD, ICEM, 

ARBDD. Am sărbătorit zilele de interes pentru planetă: Ziua Apelor (22 martie), Ziua Păsărilor (1 

aprilie), Ziua Pământului (22aprilie), Ziua Mediului (5 mai), Ziua Parcurilor (24 mai), activități care 

ne-au făcut să fim aproape de problemele pământului, să devenim activiști pentru păstrarea naturii. 

Am organizat activități despre reciclarea deșeurilor și refolosirea unor materiale care au fost 

dintre cele mai interesante și plăcute, activități de colectare selectivă de deșeuri, activități de folosire a 

aparatelor pentru micșorat peturile, activități în care se folosesc costume din materiale reciclabile și 
activități de confecționare de obiecte din materiale din natură sau materiale reciclabile. 

Am pregătit cu copiii scenete în care aceștia au personificat elemente ale naturii, care discută 

despre problemele lor, sau despre foloasele pe care le aduc altor elemente din natură. Impactul asupra 

copiilor este puternic și copiii au conștientizat pe deplin importanța fiecărui element, fiecărei verigi din 

lanțul trofic. Copiii învață să aprecieze darurile naturii: aerul curat, ozonul parcurilor și al pădurilor, 

soarele, apa de calitate (apa potabilă, apa mării), bucuria de a îngriji animalele, de a planta flori, copaci, 

de a îngriji o grădină, un parc și felul în care ne influențează viața toate aceste lucruri, calitatea 

timpului petrecut în natură. Acesta este cel mai mare câștig pentru ei și pentru noi. 

Perspectiva ecologică asupra educației poate fi soluția pentru o lume mai bună în care copilul să 

se dezvolte psihic normal, echilibrat, să se maturizeze emoțional, pentru că îi satisfacem în acest mod 

nevoia de securitate afectivă, de a iubi și de a se simți iubit, nevoia de a se simți util și de a avea 

conștiința propriei valori, nevoia de a înțelege și de a găsi sensul propriei existențe, cât și sensul 

mediului în care trăiește. 
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CUM PUTEM SĂ NE JUCĂM CU LIMBA ENGLEZĂ 

      

 

      Învățarea limbii engleze poate părea un plan prea ambițios  

pentru vârsta  preșcolară dar, acum, la această vârstă, maleabilitatea  

structurilor operatorii mentale, poate constitui un avantaj. De  fapt, 

limba străină nu ,,se  învață” într-un an, iar noi nu ne propunem ca  preșcolarii să vorbească în limba  

engleză cursiv; ne dorim să-și dezvolte un mod specific de articulare a sunetelor și să cunoască 

elementele de bază ale exprimării în această limbă. 

    Principalul obiectiv al învățării limbii engleze în grădiniță este formarea deprinderilor de 

vorbire în crearea automatismelor verbale. Scopul fundamental al predării limbii engleze la grădiniță 

este recunoașterea cuvintelor din limba engleză și asocierea acestora cu limba română. 

      Activitățile de limbă engleză au rolul de a-i pune pe copii în situații de comunicare similare 

celor din viața de zi cu zi, stimulându-le astfel apetitul de a interacționa verbal cu cei din jur și totodată 

să aibă o mai mare încredere în ei. 

     Aspectele principale în formarea deprinderilor de însușire a limbii engleze, pe care trebuie să le 

avem în vedere sunt următoarele: 

-pronunțarea corectă a sunetelor și a grupurilor de sunete; 

-însușirea vocabularului; 

-utilizarea vocabularului în structurile specifice și formarea automatismelor de vorbire. 

      Poeziile, cântecele și jocurile sunt metode strict necesare în cadrul lecției de limba engleză. Prin 

poezii și cântece se facilitează asimilarea materialului de limbă, iar prin jocuri se verifică gradul de 

asimilare a cunoștințelor dobândite de către copii. 

     Prin urmare, prin dialoguri minimale, jocuri, poezii și cântece, preșcolarii vor dobândi o 

atitudine mai degajată și mai sigură ca vorbitori de  limba engleză. 

     Înainte de a începe efectiv să-i implicați pe copii în procesul de învățare al limbii engleze, este 

recomandat să aveți în vedere câteva aspecte. În primul rând, asigurați-vă că are cunoștințele necesare 

pentru a-și însuși fără mari dificultăți noile denumiri (de exemplu, dacă vreți să învățați animalele 

sălbatice, ai grijă să le știe în limba română). Încercați să alegeți jocuri bazate pe noțiuni deja familiare 

(cum ar fi culorile, numerele, obiecte din casă, animale, alimentație etc.), cu care s-a mai întâlnit în 

discuțiile de acasă, de la grădiniță sau de la școală. 

       În același timp, procurați-vă ”recuzita” esențială pentru desfășurarea optimă a activităților. De 

exemplu, nu trebuie să vă lipsească creioanele colorate, coli de hârtie, hârtia colorată, diferite reviste, 

cărți, puzzle-uri, jucării, și, de ce nu, un cd-player. Nu în ultimul rând, alegeți cu grijă momentul din zi 

în care îl invitați pe cel mic ,,să vă jucați în engleză”. Țineți minte că, pentru a se implica pe deplin în 

activități, învățând câte ceva, copilul trebuie să fie cât mai odihnit și mai binedispus. 

     Vă propun câteva activități pe care puteți să le desfășurați împreună cu copilul dumneavoastră: 

1. ”Role playing” (joc de rol): Hello, hello! What's your name? (Bună, bună! Care este numele tău?) 

Această activitate va încuraja copilul să interacționeze cu cei din jur. Veți avea nevoie de jucăriile 

preferate ale copilului, care vor deveni protagonistele unui ”role playing” (joc de rol). Rugați-l să-și 
aleagă una dintre jucării, căreia va trebui să-i spună numele, repetând: ”Hello! My name is...  ”(Bună! 

Numele meu este…) 

2. ,,Simon says!” (game) (Simon spune..)- Când vrem să verificăm cât de bine și-au însușit anumite 

cuvinte, respective, pentru obiecte din mediul înconjurător, îi invităm să meargă în anumite locuri din 

încăpere (door, window, sofa, armchair, etc) spunându-le ,,Simon says…go to the…”. Când a ajuns în 

acel loc, va spune ,,I am here!”, iar ceilalți îi vor răspunde ,,It’s ok!”. Jocul poate fi utilizat pentru a fixa 
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anumite comenzi, cum ar fi: stand up, run, jump, sit down, close your eyes, open your eyes, snap your 

fingers, brush your teeth, wash your hands etc) 

 3. ”Let's jump on the coloured dots!” (Să sărim pe bulinele colorate!) - Este o activitate pe care o puteți  
desfășura cu  copilul dumneavoastră de la vârsta de 2 ani și jumătate (numai dacă știe câteva culori). 

Aveți nevoie de carton colorat, din care veți decupa cercuri cam de dimensiunea unei farfurii întinse de 

mărime medie. Așezați apoi ”bulinele” obținute pe o suprafață netedă, nealunecoasă, sub forma unui 

șir, nelăsând un spațiu prea mare între ele. Aliniați-vă la mică distanță de prima ”bulină” (ia în 

considerare faptul că cel mic va trebui să sară și el pe ”bulină”. Sărim pe prima bulină, spunând numele 

culorii ei (”red”, ”blue”, etc.). Încurajați copilul să se ducă pe o ”bulină”, spunându-i culoarea în 

română și imediat în engleză. Această activitate este foarte placută, iar copii își vor dori să repete acest 

joc. 

4. ”Yes/No”- game- un joc potrivit după ce te-ai convins că se știu denumirile în limba engleză a 

fructelor, legumelor, alimentelor de bază (de exemplu: măr-apple, portocală-orange, pară-pear, roșie-

tomato, castravete- cucumber, pâine-bread, brânză-cheese, ou-egg, lapte-milk, etc.). Aveți nevoie de o 

minge ușoară și ar fi ideal să aveți și alți parteneri de joacă (o rudă sau prieteni). Copilul va arunca 

mingea spre unul dintre participanți și îl va întreba: ”Do you want some...?” (numele unui aliment pe 

care-l știe). Pentru ca jocul să fie mai interesant, stabiliți dinainte cu ceilalți să-i răspundă negativ 

copilului. Astfel, acesta va fi provocat să formuleze o altă întrebare, încercând să-l păcălească pe cel 

întrebat (spre exemplu, poate fi pusă întrebarea ”Do you want a door?”). Va fi o adevarată bucurie 

pentru cel mic să audă că cel ce a primit întrebarea nu a fost atent și a răspuns cu ”yes„ când i s-a 

propus ceva ce nu este comestibil. Jocul poate continua cât mai mult, realizându-se o adevărată 

”incursiune” prin vocabularul limbii engleze. 

5. ,,Let’s count to ten!” (Să numărăm până la 10!)- Folosiți creioanele colorate și numărați crescător 

până la 10, asociind cu corespondentul din limba română. Puteți să vă jucați ,,Ten little toys”, 

numărând astfel 10 jucării cu care el se joacă: one little, two little, three little toys….ten little toys! 

6. ,,Put your little finger…on!” (Pune degețelul pe…!) Atunci când copilul știe câteva părți ale 

corpului, puteți să încercați jocul ,,Put your  little finger…on!”. Se poate înlocui cu alte părți ale 

corpului: nose, ear, knee, foot, etc. 

  Jocurile și activitățile de mai sus reprezintă doar o mică parte din posibilitățile de familiarizare 

cu noțiunile de bază ale limbii engleze într-o formulă cât mai amuzantă și eficientă. Esențial este să 

găsim suficient răgaz pentru a petrece timpul alături de copil, bucurându-ne de fiecare progres pe care 

acesta îl face, lăudându-l și încurajându-l să pătrundă în tainele limbii engleze. 

   

 

                                                                                                                        Prof. ptr. înv. preşcolar, Coman Marinela 
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CE-AR TREBUI SĂ ÎNVEŢE COPILUL ÎN 

CEI ŞAPTE ANI DE-ACASĂ? 

Educatoare, Canareica Adina 

Limbi străine? Engleză, germană sau chineză? Nu sunt 

atât de importante. 

Putem să-l iniţiem în ştiinţe, să facem experimente chimice în 

bucătărie, să-l ducem în toate orăşelele cunoaşterii din lume şi 

să-i cumpărăm mii de cărţi. Dar dacă lecţiile esenţiale nu sunt 

învăţate, așa că nici asta nu va conta aşa de mult. 

Putem să-l învăţăm să împartă jucăriile cu alţii, să doneze, să fie tolerant. Însă nici asta nu este 

suficient. Care sunt, de fapt, lecţiile esenţiale din primii șapte ani de viață? 

 Răbdarea: când îl învăţăm pe copil să aştepte liniştit, să amâne satisfacerea unei plăceri, să îşi 

urmeze scopul cu perseverenţă, să nu bată din picior pentru că „toate” i se cuvin doar lui, am 

pus o piatră extraordinară la temelia caracterului sau. 

 Bunătatea: una din primele lecţii pe care i le-am dat fiicei mele, şi a prins, în parte pentru că a 

văzut exemplul în familie, în parte datorită firii ei sensibile, a fost să nu râdă niciodată de 

nimeni. Am învăţat-o să se poarte frumos cu copiii, mai ales faţă de cei cu nevoi speciale, să nu 

râdă, ci să poarte de grijă. 

 Să nu invidieze: cunoaşteţi adulţi care reuşesc să aibă o relaţie omenească cu cineva doar atunci 

când respectivul este… un pic mai prejos decât ei? Altfel, sunt roşi de invidie. Noi, ca părinţi, 

trebuie să fim cu luare aminte, să nu comparăm, să nu încurajăm excesiv spiritul de competiţie. 

Cel mic e bine să înveţe că îşi este suficient sieşi exact aşa cum este, iar darurile şi avantajele 

altora nu-i vor ştirbi din calităţile lui. 

 Bună cuviinţă: este una dintre lecţiile de la sine-înţelese pentru cei şapte 

ani de-acasă. Însă doar o mamă vă poate spune cât de dificil e ea de predat, 

cât de multă consecvenţă îţi trebuie să îi predai copilului bune maniere, 

respect pentru oameni şi bunurile lor şi o purtare frumoasă în public. Din 

nou, pilda comportamentului părinţilor va vorbi mai mult decât o mie 

de cuvinte. 

 Să nu îşi urmărească doar propriul interes: de obicei ne 

învăţăm copiii să facă orice ca să le fie bine, iar un astfel de sfat 

pare ciudat. Atunci când îl învăţăm pe cel mic să vadă şi folosul 

celuilalt, să lucreze în echipă, să se bucure de binele celui de lângă el, într-

un cuvânt, să fie altruist şi empatic, i-am dat un dar nepreţuit pentru toată viaţa! L-am învăţat să 

semene sămânţă de prieten! 
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 Autocontrolul: este una dintre cele mai preţioase 

lecţii. Ce bine-ar fi dacă toţi am reuşi să ne-o însuşim. Eu 

recunosc că îmi lipseşte: este unul din lucrurile pe care 

vreau să le consolidez în mine în următoarea perioadă. 

Visez la un corp mai suplu (dacă îmi voi controla pofta de 

mâncare), visez să fiu o mamă mai blândă pentru copiii 

mei (dacă îmi voi controla tonul şi vocea), o gospodină 

mai organizată (dacă îmi voi controla obiceiul de a pierde 

vremea pe Facebook). 

 O gândire optimistă : iată încă o lecţie care se prinde din „zbor”. Când în casă  pluteşte 

optimismul, copilul va învăţa să gândească pozitiv prin imitaţie. Reversul e valabil. Dacă ne 

lăsăm măcinaţi de gânduri rele, dacă suntem permanent îngrijoraţi şi sumbri, la fel va deveni şi 

puiul nostru în timp. 

Lecţiile acestea enumerate mai sus nu le-am inventat eu. Le-am găsit scrise într-o carte veche, un text 

de mii de ani, foarte cunoscut, pe care am îndrăznit să îl parafrazez. Cartea este de fapt o scrisoare 

adresată Corintenilor, iar rândurile reprezintă o descriere a iubirii. 

Ar fi fost de ajuns să spun că lecţia esenţială a celor şapte ani de-acasă este să îi învăţăm pe copii ce e 

dragostea, dar pentru asta, nu-i aşa, e nevoie de o viaţă întreagă. 

 

 

CUVINTE MAGICE 

           de Canareica Adina 

 

„Îți mulțumesc!”, ”Te rog frumos!” 

Nu sunt cuvinte de prisos. 

De le vei spune, orișicine 

Va ști că ești politicos. 

 

„Bună ziua!” și „La revedere!” 

Să fie vorbe ce îți fac plăcere. 

Acei ce de la tine le vor auzi, 

Îți vor zâmbi. 

 

„Cuvinte magice” le spunem însă, noi. 

Ar trebui să le rostim așa, firesc, 

Cum spunem celor dragi: 

”Eu te iubesc!” 
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DEPRINDERI DE RELAŢIONARE ÎN TIMPUL TRANZIŢIILOR 

Odată cu trecerea timpului în actul învăţământului intervin o serie de modificări care reuşesc să 

îmbunătăţească rolul procesului de învăţământ. Aceste elemente au sarcina de a aduce puţină culoare în  

procesul învăţării şi de a face învăţarea să fie mai frumoasă prin intermediul jocului.  

Astfel, conform Noului Curriculum, ȋn planul de ȋnvăţămȃnt, pe lȃngă activităţile liber alese şi 

activităţile pe domenii experienţiale, au fost incluse şi rutinele şi tranziţiile. Aceste momente creative 

erau folosite de doamnele educatoare şi înainte, însă nu erau trecute în planificare. 

Tranziţiile fac parte dintre activităţile de dezvoltare personală, alături de rutine şi ȋntȃlnirea de 

dimineaţă, şi se realizează zilnic ȋn cadrul programului din grădiniţe, avȃnd un rol important, alături de 

activităţile obligatorii, ȋn formarea personalităţii copiilor. 

Pornind de la definiţia dată de Noul Curriculum, tranziţiile sunt “activităţi de scurtă durată 

care fac trecerea de la momentele de rutină la alte tipuri /categorii de activităţi de ȋnvăţare, de la o 

activitate de ȋnvăţare la alta, ȋn diverse momente ale zilei”. Astfel, tranziţiile reprezintă mici pauze 

ȋntre activităţi, realizate sub formă de jocuri, pentru a crea cu succes o trecere fabuloasă de la o 

activitate la alta, captȃnd atenţia copiilor.  

Ţinȃnd cont că jocul reprezintă un moment esenţial ȋn activitatea copiilor preşcolari, tranziţiile 

trebuie să fie pentru copii, relaxante şi jucăuşe. Astfel, acestea se pot realiza sub diferite forme prin 

versuri improvizate, cȃntece, jocuri muzicale şi de imitaţie, jocuri cu text şi cânt, dansuri ritmice 

cunoscute de copii, mers/alergare/sărituri, ȋnsoţite de recitări, jocuri recitative, numărători, fragmente 

din poezii cunoscute, mici jocuri de rol, etc. 

De aceea, rolul educatoarei este de a căuta şi de a insera ȋn programul zilnic acele tranziţii care 

se potrivesc activităţilor pentru a crea ȋmpreună minunatul scenariu al zilei, dar avȃnd ȋntotdeauna grijă 

să se potrivească ȋntocmai cu nevoile şi nivelul grupei de preşcolari. 

Vom enumera mai jos cȃteva dintre tranziţiile folosite ȋn procesul instructiv educativ: 

  

1, 2, 1, 2, 

   Cȃte doi ȋn pas vioi. 

Braţele le ridicăm, 

Mȃinile le fluturăm. 

Stȃnga, dreapta 1, 2, 

Faceţi şi voi ca şi noi. 

 

   

 

 

Haideţi cu toţii, degrabă ne-adunăm, 

     Sala de grupă frumos o aranjăm. 

     Fetele fac ordine la bucătărie, 

     Iar băieții strȃng de zor cuburile. 

  

 Am o căsuţă mică! Aşa ş-aşa! 

    Şi fumul se ridică! Aşa ş-aşa! 

    Eu bat la uşa casei! Aşa ş-aşa! 

Şi-mi lustruiesc pantofii ! Aşa ş-aşa ! 

 

 

 

 

Odihna 

Ca să creştem mari, 

Falnici şi ştrengari, 

După o masă bună, 

Mergem împreună 

Chiar în dormitor  

S-adormim de zor. 

 

CÂNTECUL DEGETELELOR 

Degetul mare pleacă la plimbare, 

Arătătorul duce bastonul,  

Mijlociul duce pardesiul,  

Inelarul duce geamantanul,  

Degetul mic nu duce nimic, 

Degetul mic nu duce nimic...  

Fiindcă este cel mai mic,  

Fiindcă este cel mai mic... 
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GIMNASTICA DE ÎNVIORARE 

Dacă vreau să cresc voinic, 

Fac gimnastică de mic. 

Merg ȋn pas alergător, 

Sar apoi ȋntr-un picior. 

Mă opresc, respir uşor, 

Ȋntind braţele să zbor. 

Toată lumea e a mea  

Cȃnd m-aşez jos la podea. 

Asta-i doar un ȋnceput. 

Ia, priviţi, cȃt am crescut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOCURI DE DEGETE- liniştitor 

Eu am un gărduleţ ( mȃna stȃngă cu degetele 

desfăcute) 

Şi vine pisica Miaunica: ( de la mȃna dreaptă 

arătătorul şi mijlociul merg pe gard) 

Miau, miau, miau, miau, miau! (mieunat 

languros, merge pe gard) 

Dar, iată vine-un şoricel : 

chiţ, chiţ, chiţ ,chiţ, chiţ! (trece repede, pe gard) 

Dar iată vine-un uriaş : 

Bum, bum, bum, bum, bum (fiecare deget se 

ȋnchide cȃnd trece uriaşul) 

Şi dărȃmă gărduleţul! 

Dar iată vine-un piticuţ (arătătorul de la mȃna 

dreaptă, desenaţi chipul) 

C-un ciocănel atȃta de micuţ (ȋndoi arătătorul 

de la mȃna dreaptă) 

Cioc, cioc, cioc, cioc, cioc (ciocănesc fiecare 

deget care se ridică) 

Şi repară gărduleţul! 

 
 

 

Zboară, zboară ! 

 

Toţi copii repetă "zboară,zboară" , iar 

educatoarea spune un nume de obiect, ex.: 

"Maşină", "Avionul". Dacă acel obiect poate 

zbura, copii trebuie să spună “ Zboară ” şi să 

ridice mȃinile, iar dacă nu zboară, să lase 

mȃinile jos şi să spună “ Nu zboară ”. 

 

Dacă-i porto, porto, porto 

Dacă-i cală , cală, cală 

Dacă-i porto 

Dacă-i cală  

Dacă-i por-to-ca-lă! 

Dacă-i cioco, cioco, cioco, 

Dacă-i lată, lată, lată, 

Dacă-i cioco, 

Dacă-i lată,  

Dacă-i cio-co-la-tă! 

Dacă-i mură, mură, mură, 

Dacă-i tură, tură, tură, 

Dacă-i mură, 

Dacă-i tură, 

Dacă-i a-cri-tu-ră! 

 

Prof.înv.preşcolar: Gruzea Loredana-Ioana 

Grupa mică: “Albinuţele” 

 

 

 

 

 

Bibliografie: Adina Glava, Maria Pocol, Lolica-Lenuta Tataru, Educația timpurie: ghid metodic pentru 

aplicarea curriculumului preșcolar, Editura Paralela 45, 2009;   

Revista Învățământului Preșcolar nr: 1-2/2009; Revista  Învățământului Preșcolar  nr. 3-4/ 2009 

 http://www.didactic.ro/ 

http://www.didactic.ro/
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ACTIVITĂŢILE PRACTICE, 

MODALITATE DE FORMARE A DEPRINDERILOR   

PRACTIC- APLICATIVE LA PREŞCOLARI 

 

                                                                     de prof. înv. preşc. Barbu Elena – Iuliana  

 

 

           Formarea deprinderilor la copii presupune o muncă susţinută, bine organizată şi focalizată pe 

modelarea corespunzătoare a lor. Aceasta implică valorificarea particularităţilor fiecărui individ spre 

câştigul întregului grup, dar mai ales, formarea şi influenţarea atitudinilor, ca elemente structurale 

principale ale caracterului preşcolarului.  

În primul rând, părinţii şi  apoi educatoarele au obligaţia de a folosi toate metodele şi tehnicile 

specifice pentru educarea copilului, în principal prin educarea atitudinilor fundamentale ale copiilor- 

faţă de sine, faţă de ceilalţi, faţă de societate şi faţă de muncă, totul pornind de la simpla mototolire sau 

rupere a hârtiei, până la aplicaţii sau confecţii. Toate acestea contribuie la pregătirea psihică şi fizică a 

copiilor pentru participarea la munca de mai târziu. 

            Activităţile practice desfăşurate în grădiniţă sunt, de obicei, realizate de copii cu mult interes şi 

plăcere. Astfel putem profita de motivaţia lor internă pentru a optimiza atingerea anumitor obiective de 

dezvoltare psihomotrică a copiilor, pe care prin alte forme de activitate nu le putem realiza. 

Optimizarea este bine să fie făcută  în mod raţional, în acord cu nivelul de dezvoltare a copiilor, cu 

etapa de vârstă  la care se află, cu abilităţile şi deprinderile anterior însuşite, conform  particularităţilor 

constituţionale ale fiecăruia. În  Curriculumul  pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani) sunt prevăzute 

numeroase şi variate activităţi practice tocmai pentru ca prin exerciţiul pe care-l impun  să se formeze  

abilităţile practice specificate de obiectivele de referinţă şi exemplele de comportamente menţionate în 

el. Aceste activităţi sunt prevăzute diferenţiat pentru cele două niveluri astfel: pentru nivelul I, respectiv 

3-5 ani şi nivelul II, 5-7 ani.  

           Eşalonarea de activităţi e bine să ţină cont de particularităţile de dezvoltare specifice fiecărui 

nivel în parte, urmărind gradarea în dificultate şi sarcina  pe care o concretizează  fiecare comportament 

în parte. La grupa mică, activităţile specifice ei au ca obiectiv cunoaşterea materialelor, să le 

denumească, să-şi fixeze în memorie forma şi culoarea lor, le analizează, le cunosc funcţionalitatea,  

mulţi dintre copii luând  pentru prima dată contact cu ele; în acelaşi timp trebuie  avut în vedere că 

centri coordonatori ai mişcărilor fine ale musculaturii mâinilor nu sunt încă dezvoltaţi  şi o tehnică de 

lucru ca îndoirea, necesită o oarecare forţă de apăsare pe laturile mâinii, forţă de care copiii nu dispun 

la începutul anului şcolar. Conţinutul tematic al activităţilor practice se eşalonează astfel: la nivelul I 

copiii execută o singură operaţie (rupere, mototolire, lipire, şnuruire), exersând abilităţi de un anumit 

fel (o singură tehnică de lucru, eventual repetată la alte teme), iar la nivelul II, copiii având deja formate 

abilităţile de bază, pot realiza lucrări prin 2-3 tehnici şi cu materiale variate. Fiecare educatoare îşi 

stabileşte temele sau proiectele tematice  abordate în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale 

ale copiilor din grupă şi de interesele acestora, conţinuturile, tematica şi timpul de instruire.   

În realizarea celor mai simple tehnici, din partea copilului sunt angajate gândirea, imaginaţia, 

reprezentările de formă, de mărime, de culoare, în spaţiu, în vederea executării unor mişcări precise. 

Automatismele se realizează pe baza unor mişcări mentale şi prin exerciţii bine conduse de educatoare.  

            Copiii îşi formează deprinderi practice- aplicative, li se dezvoltă dragostea de frumos, simţul 

estetic. Bucuria, satisfacţia  pe care le resimt în momentul  în care constată că au ajuns la rezultatul 

dorit  şi lucrarea lor este apreciată, contribuie la educarea dragostei pentru muncă, a optimismului şi 

încrederii în forţele proprii. Acest gen de activităţi sunt interesante, plăcute, de aceea copiii pot fi 

antrenaţi  cu uşurinţă să realizeze diferite obiecte imaginate de educatoare sau de ei înşişi. Modalităţile 

de lucru sunt variate, copiii executând operaţii pentru a-şi forma următoarele deprinderi practice: 
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mototolire, rupere, înşirare, îndoire, bobinare, rulare, răsucire, şnuruire, înnodare, lipire pe suprafeţe 

plane, tăiere, festonare, împletire, coasere; ei pot realiza confecţii tridimensionale cu materiale din 

natură (de exemplu „ariciul” din imagine).  

           Natura, cu bogăţia ei de forme şi culori, ne dă posibilitatea de a realiza în fiecare anotimp teme 

numeroase şi tot ea este cea care ne oferă cu dărnicie o multitudine de materiale pentru toate activităţile  

pe care le desfăşurăm, mai ales cele practice.  

           În decursul anilor am realizat cu copiii, prin lucrări colective, macheta fiecărui anotimp pe care îl 

parcurgeam. De exemplu, pentru primăvară, berzele, lebedele, ghioceii, narcisele pot fi din vată, 

şerveţele de hârtie rupte mărunt, polistiren expandat mărunţit sau fire de melană albă tăiate mărunt, iar 

copacii, din crenguţe de pom, cu muguri sau flori din unul din aceste materiale. Buburuzele le 

confecţionăm  din vată, nuci sau le modelăm din plastelină. Casele pot fi  din cutii de chibrituri sau alte 

ambalaje, iar gardurile din  beţişoare, chibrituri, etc.   

           Lucrând în colectiv, copiii au cooperat, s-au sfătuit, au luat hotărâri în comun, au muncit cu 

plăcere şi au realizat lucrări deosebit de apreciate de vizitatorii grupei, dar mai ales de părinţi. 

Urmărindu-le activitatea am căutat să-i încurajez, să-i stimulez, având mereu o atitudine pozitivă faţă 

de ideile lor.   
 
 

        

 

 

 

Bibliografie:  

Curriculum pentru învăţământul preşcolar de la 3 la 6/7 ani, M.E.C.I, 2008 

Lolica Tătaru, Adina Glava, Olga Chiş, Piramida cunoaşterii, Editura Diamant, 2014 
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31 
 

 

DESENUL ESTE MODUL COPIILOR DE A 

COLABORA CU LUMEA 

                         -Material informativ- 

       De la cea mai fragedă vârstă, limbajul plastic al copiilor 

reprezintă rezultatul gândirii lor artistice care face posibilă 

relația lor cu lumea înconjurătoare prin exprimarea unor 

sentimente sau stări emoționale, în orice etapă a vieții lor. La 

începutul preșcolarității, copiii își exprimă dorința de a se 

reprezenta prin intermediul unor semne, dar care sunt mesaje 

cu sens, elocvente, adresate celor din jurul lui. Unele linii sau 

puncte reprezintă, pentru copil, lumea interioară, dar și 
realitatea. Orice desen are o semnificație și cu ajutorul 

explicației copilului acesta poate fi înțeles. Uneori, prin 

explicațiile date de copil se poate dezvolta o poveste a lui, se 

pot înțelege dorințele sau emoțiile copilului. Desenul este actul 

creativ care permite copilului să perceapă lumea înconjutătoare, să-și exprime gândurile sau ideile liber, 

să se elibereze de conflictele, de trăirile puternice și să-și dezvolte empatia. Desenul după model sau 

din imaginație este cea mai îndrăgită activitate a copiilor din grădiniță, aflat la îndemâna oricui, atât a 

copiilor cât și a cadrelor didactice.  

         În domeniul psihologiei desenul este o ,,autoexprimare artistică” care este legată de întărirea 

psihicului copilului și este exprimată ca un factor psihologic important. Desenul reprezintă modul de a 

relaționa în diferite situații, când copilul se reprezintă pe sine, în unele desene neplăcute sau traumatice 

chiar, în funcție de problemele pe care ei le întâmpină. În activitatea din grădiniță copiii redau teme 

plastice specifice desenului, recunosc elemente ale limbajului plastic și diferențiază formele și culorile 

din mediul înconjurător. Copiii realizează unele forme și modele noi prin combinarea culorilor și 
organizează spațiul plastic în funcție de dimensiunea și poziția suprafețelor de lucru. Ei recunosc 

culorile de bază, combină culorile, obținând diferite nuanțe, deseneză liber sau la cererea educatoarei 

diverse obiecte, ființe sau personaje reale sau imaginare, completează unele desene, trasează linii, 

puncte, forme și realizează pete de culoare. 

        Există o permanentă interdisciplinaritate între activitatea de desen și celelalte domenii de activitate 

ceea ce permite copiilor să perceapă mediul înconjurător, să-și exprime emoțiile și sentimentele, 

visurile și speranțele.                                                                                                     

Pentru a se dezvolta și manifesta creativ copilul are nevoie de libertate de exprimare, de îndrumare, 

de încurajare, dar și de implicarea adultului în activitatea lui deoarece absența unor sugestii și a unor 

aprecieri poate diminua conduita creativă a copilului.                                                                                                                                                                                            

                                                                                                              

Prof. pt. înv. preșcolar,    Nechifor Aurelia 
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A FI EDUCATOARE….. 

 

Educatoare, Buturugă Maria Magdalena 

 

 

 

 

“Ce mare lucru?” ar zice mulți…Să îți petreci 5 ore pe zi la grădiniță, să îți bei cafeaua  și să dai 

ordine unor ființe care oricum  nu știu  să protesteze. 

Dacă e atât de ușor, atunci de ce această meserie nu este pentru oricine? 

Într-adevăr, a fi educatoare, este foarte plăcut, iar satisfacțiile sunt nenumărate. Însă ceea ce se ascunde 

în culisele acestei scene asemănătoare unei lumi de basm, unde fetițele sunt prințese și băiețeii prinți, 

numai cel ce educă poate ști. 

A fi educatoare nu înseamnă doar a educa, ci înseamnă, mai presus de toate a simți…să simți 

iubire pentru copii, să simți că aceștia înseamnă ceva pentru tine. Câți dintre noi am face lucruri bune 

pentru oamenii care nu înseamnă nimic? Într-o lume atât de rea, e greu să ne gândim și la cei apropiați 

nouă, pe care îi ajutăm doar când avem timp și resursele necesare, darămite să ne mai asumăm 

responsabilități pentru niște ființe străine? 

Primii pași către noul univers, GRĂDINIȚA, este primul moment în care, nu unul, ci 25-30 de 

copii se desprind cu greu de mâinile mamelor lor și le apucă pe cele ale educatoarei. Doar două mâini 

care trebuie să primească cu caldură, să șteargă sute de lacrimi și să mângâie alte 25-30 de mânuțe. 

Doar doi ochi care să le exprime blândețe, doar o singură voce care să transmită sinceritate și siguranță 

unor omuleți speriați, cărora le e teamă de ceea ce îi așteaptă. 

            Doar două urechi ce trebuie să asculte dorințele atâtor părinți și să țină seama de ele. E de 

neconceput și de neiertat, ca aceste două urechi să uite o dorință sau o rugăminte mică. 

            Treptat, cu pași mici, lacrimile copiilor se vor transforma în zâmbete timide. Dar, atentie! 

Obiectivul educatoarei este atins abia când toți copiii zâmbesc. Acest lucru implică multă răbdare, mult 

calm, multe șervețele. 

Pe lângă un circuit de vocații, educatoarea trebuie să aibă și o calitate 

sufletească fantastică. Pe lângă multe cunoștințe, o creativitate ieșită din comun 

și capacitatea de a transforma orice activitate de învățare în joc, în concepția 

părinților, educatoarea trebuie să fie  persoana care să îi protejeze copilul, să fie 

cu ochii pe el minut cu minut, să îl alinte și să îi vorbească frumos, adică exact 

ceea ce face un părinte…Numai că, acest lucru nu îl face doar pentru un copil, ci 

pentru toți, chiar dacă părintele nu conștientizează că nu doar propriul său copil 

are nevoie de afecțiune, educație, etc. 

Tuturor trebuie să le formăm deprinderi, pe care poate nu le au de acasă: să mănânce singuri, să 

se îmbrace, să își așeze pijamaua, să se spele pe mâini și pe dințișori. La prima vedere, nu pare “mare 

lucru”, dar nu-i deloc așa. 

În timp ce trei preșcolari vor la baie, alți șase vor să bea apă, pe unul îl doare burtica, un altul nu 

își poate încălța cizmulițele, altor patru le este dor de mami, doi băieței stau retrași în căsuță și două 

fetițe se ceartă pe o păpușă. Toate acestea în mai puțin de un minut trebuie gestionate de educatoare în 

cel mai eficient mod cu putință. 

Pe lângă inspecții, planificări, proiectări, organizări de concursuri, participări la cercuri și 

consilii, educatoarea trebuie să își facă timp să le aranjeze părul fetițelor, să îi ducă la baie pe copii și să 

își aducă aminte pe cine a șters pe mânuțe și pe cine nu, să așeze mobilierul  pentru activități și să 

răspundă la telefon parintelui x. Înseamnă deci multă muncă, dăruire și concentrare. 
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De multe ori, a fi educatoare înseamnă să prezinți copiilor o lume mai bună, să le zâmbești, 

chiar dacă starea ta nu e tocmai bună în ziua respectivă. 

A fi educatoare înseamnă să îți recunoști greșelile în fața preșcolarilor tăi, să râzi și să plângi cu 

ei, să știi  să te apropii de ei, să îi cerți și să îi împaci la fel de ușor. 

Educatoarea este singura persoana care aduce zâmbetul unui copil prin lipirea unui banal 

abțipild pe cămășuță, iar copilul este singurul care îi poate face acesteia ziua mai bună printr-o singură 

fraza:   

”- Doamna, sunteți frumoasă ca o prințesă!” 

Uneori, educatoarea în ochii copiilor e o prințesă, alteori o vrăjitoare, însă e o adevarată mamă, 

care le alină durerea și o adevarată prietenă, care le e alături la bine și la greu. 

 

http://carmenganduriprintreranduri.blogspot.ro/ 

 

 

 

SĂ FIU DASCĂL MI-AI MENIT 

 

 

Ce bun ai fost cu mine, Doamne, 

Lasându-mă copil mereu, 

Să pot veni atâtea toamne 

La școală, făr` să-mi fie greu... 

 

Să simt mereu doar bucuria 

De-a mă juca, de a cânta, 

Cu ei să-mpart copilăria, 

Poveștile și viața mea... 

 

Ce bun ai fost, Doamne, cu mine,  

Când să fiu dascăl mi-ai menit! 

N-ai fi putut s-alegi mai bine! 

Nu știu de mi s-a cuvenit... 

 

Mi-ai dat pe mână lutul bun 

Din el să modelez iubire, 

Să văd cum cresc din mugur pur, 

Oameni, ce vieții dau cinstire! 

 

Cât ai fost Doamne, tu, de bun, 

Că m-ai trimis printre copii, 

Din râsul lor puteri s-adun, 

Din plâns să fac mici simfonii. 

 

Cu ei să cad, să mă ridic, 

Să-nvăț din nou, să înalț zmeie, 

Să las realul pentru ludic, 

Să fiu copil și nu femeie! 

 

Mi-ai dăruit ce alții n-au: 

Copii, care să mă iubească, 

Și cărora să pot să dau, 

Din suflet, vorbă părintească! 

 

TU, dascăle, ești fericit, 

Că ești părinte pentru semeni, 

Doar ție ți-a fost hărăzit, 

Cu Prometeu să te asemeni! 

 

Ce bun ai fost cu mine, Doamne, 

Lasându-mă copil mereu, 

Să pot veni atâtea toamne 

La școală, făr să-mi fie greu... 

 

 

 

 

poezie scrisă de Munteanu Gabriela și preluată 

de pe 

https://www.facebook.com/groups/activitatigra

dinite/

 

http://carmenganduriprintreranduri.blogspot.ro/
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Pagină realizată de educatoare, Sergi Dumitra 

 

 

 

 

  

Copilul își privea bunicul scriind o scrisoare. 

La un moment dat, întrebă: 

– Scrii o poveste care ni s-a întâmplat nouă? Sau 

poate e o poveste despre mine?  

Bunicul se opri din scris, zîmbi și-i spuse nepotului: 

– E adevărat, scriu despre tine. Dar mai important 

decât cuvintele este creionul cu care scriu. Mi-ar 

plăcea să fii ca el, când vei fi mare. 

 

Copilul privi creionul intrigat, fiindcă nu văzuse nimic special la el. 

– Dar e la fel ca toate creioanele pe care le-am văzut în viața mea! 

– Totul depinde de felul cum privești lucrurile. Există cinci calități la creion, pe care dacă reușim să le 

menținem, vom fi totdeauna un om care trăiește în bună pace cu lumea. 

Prima calitate: poți să faci lucruri mari, dar să nu uiți niciodată că există o Mână care ne conduce pașii. 

Pe această mână o numim Dumnezeu și El ne conduce totdeauna conform dorinței Lui. 

A doua calitate: din când în când trebuie să mă opresc din scris și să folosesc ascuțitoarea. Asta 

înseamnă un pic de suferință pentru creion, dar până la urmă va fi mai ascuțit. Deci, să știi să suporți 

unele dureri, pentru că ele te vor face mai bun. 

A treia calitate: creionul ne dă voie să folosim guma pentru a șterge ce era greșit. Trebuie să înțelegi că 

a corecta un lucru nu înseamnă neapărat ceva 

rău, ceea ce este neapărat este faptul că ne 

menținem pe drumul drept. 

A patra calitate: la creion nu este important 

lemnul sau forma lui exterioară, ci mina de 

grafit din interior. Tot așa, îngrijește-te de ce se 

întâmplă înlăuntrul tău. 

Și, în sfârșit, a cincea calitate a creionului: lasă 

totdeauna o urmă. Tot așa, să știi că tot ce faci 

în viață va lăsa urme, astfel că trebuie să 

încerci să fii conștient de fiecare faptă a ta. 

 

 

 

 

 

http://www.diane.ro/2015/07/paulo-coehlo-povestea-creionului.html 

 

 

 

http://www.diane.ro/2015/07/paulo-coehlo-povestea-creionului.html
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INFLUENŢA CLIMATULUI FAMILIAL 

ASUPRA DEZVOLTĂRII COPILULUI 

 

 

 

Prin climatul familial se întelege un ansamblu complex 

de stări psihice, atitudini, modalități de relaţionare interpersonal 

şi un anume nivel de satisfacţie a mediului familial.  

Cu cât acest climat este într-o mai mare măsură cald, 

pozitiv și echilibrat, constituie o conjunctură favorabilă, 

importantă a dezvoltării intelectual-afective a copilului, ori 

dimpotrivă, dacă acest climat este unul negativ, dezechilibrat 

emoţional, tensionat, violent, conflictual intra și extra familial, 

constituie un dezavantaj evident în dezvoltarea personalității și 

caracterului copilului. Prin urmare, climatul familial facilitează 

și intensifică sau, după caz, diminuează și îngrădește 

îmbunătățirea influenţelor educaţionale şi transformarea 

acestora în achiziţii psiho-comportamentale la nivelul personalităţii copilului. Familia, ca mediu de 

formare și dezvoltare pentru adulţi şi copii, este necesar să poată funcționa ca un suport emoţional şi 

material, să poată asigura securitatea membrilor săi, încurajându-i în situaţii dificile și susţinându-le 

iniţiativele. 

Mediul în care trăieşte şi se 

dezvoltă copilul, nivelul de educaţie al 

părinţilor, valorile morale care sunt 

transmise noilor generaţii îşi pun 

amprenta pe relaţiile vieţii de familie. În 

general, în familiile cu un nivel de 

cultură mai ridicat există o atitudine mai 

liberală privind independenţa şi 

iniţiativa copilului, controlul vieţii 

acestora, respectul mutual pentru 

drepturile fiecărui membru. 

Într-o familie în care domneşte o 

atmosferă de stimă reciprocă, care 

manifestă stabilitate, iar membrii ei se 

declară satisfăcuţi de rezultatele 

interacţiunilor, copilul ocupă un loc central. Existenţa unui copil poartă o semnificaţie pozitivă, însă 

complică relaţia bidirecţională dintre soţi, transformând-o într-una tridimensională. Copilul îşi exercită 

influenţa asupra familiei, restructurându-i activitatea, impunând o modificare adaptativă. În condiţii 

normale acest lucru nu duce la un dezechilibru familial, ci doar la o nouă organizare, impusă de ţeluri 

considerate de părinţi demne de sacrificiile lor. 

Nu doar copilul este cel care influenţează echilibrul familial, mai ales luând în considerare 

aspectele evidențiate de unii cercetători în domeniu şi anume că interacţiunea dintre două persoane se 

schimbă în prezenţa celei de-a treia, chiar dacă este vorba de duplexul mamă-copil, iar persoana care se 

interpune este tatăl copilului. 

Familia poate influenţa copilul pe multiple căi, iar rezultatele disfuncţiei familiale se situează 

undeva între cei doi poli: hiperprotecţie şi neglijare. 
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Tensiunile şi conflictele dintre părinţi şi copii, pot avea intensităţi diferite şi durate variabile 

distingându-se forme simple, cum ar fi: cearta, neînţelegerea, contrazicerea, refuzul asumării unei 

obligaţii conjugale sau forme complexe, precum agresivitatea fizică, violenţa, plecarea unui partener de 

la domiciliu. 

Este suficientă o singură carenţă a familiei pentru a afecta planul vieţii psihice a copilului, 

antrenând o serie de neajunsuri, printre care şi dificultăţi în activitatea lui dominantă; pot apărea traume 

de natură psihică sau morală, copilul eşuând în stări maladive de natură psihică, în comportamente 

indezirabile. 

Într-o familie dezbinată, în care raportul soţ-soţie s-a destrămat sau este pe cale să se distrugă, 

copilul, conştientizând drama ce are loc, începe să se frământe, să-şi pună tot felul de întrebări, de 

probleme cărora nu le găseşte un răspuns favorabil, îşi simte sufletul încărcat, este chinuit de 

perspectivele sumbre pe care le întrevede. Trepat îşi pierde încrederea în ceea ce reprezintă dragostea, 

securitatea, liniştea. 

Cercetările arată că există dificultăţi mai mari în cazul copiilor provenind din familii în care 

soţii convieţuiesc, dar în care predomină neînţelegerile şi certurile, decât în cazul separării celor doi 

soţi. M.J.Chombart De Lave arăta că în cazul familiilor în care predomină neînţelegerile, certurile, 

alcoolismul, nervozitatea, copiii pot prezenta tulburări psihomotorii, instabilitate, nervozitate, ticuri, 

enurezis, manifestări de mânie, opoziţie faţă de părinţi, minciună, comportamente predelicvente precum 

furtul, fuga de acasă, violenţa. Autorul menţionat pledează pentru separare în condiţiile unor familii în 

care domină conflictele, în ciuda faptului că va exista o adaptare dificilă a copiilor la noile condiţii de 

viaţă, la noua configuraţie a familiei în care unul dintre părinţi va lipsi. 

Familiile care nu-şi pot soluţiona singure problemele, pot apela la servicii de asistenţă familială, 

precum consiliere şi terapie pentru prevenirea disoluţiilor sau pentru rezolvarea problemelor specifice.  

„Copilul necesită dragoste, disciplinare şi obţinerea treptată a unui grad de independenţă. El nu 

este vinovat dacă nu corespunde expectanţelor 

părinţilor, dacă copilul „real” nu are calităţile 

copilului „ideal”. Copilul are dreptul la interacţiuni 

care să-i asigure siguranţa şi dezvoltarea fizică, 

comunicarea, educarea trăsăturilor pozitive, 

înţelegere şi toleranţă.” (Carmen Ciofu, pag. 109) 

Părinţii sunt în primul rând persoane şi apoi 

părinţi. Ei au drepturi cel puţin egale cu ale copilului 

în cadrul familiei, au nevoie de respect ca autoritate 

familială şi ca persoane. Părinţii au dreptul la un timp 

propriu, la intimidate şi la fericire personală. 

Relaţia părinţi-copii în cadrul familiei ar 

trebui să fie un exerciţiu de perfecţiune, dar din 

păcate există slăbiciuni şi lipsă de armonie în orice 

cuplu familial. Părinţii acceptă cu uşurinţă că ei nu 

pot fi perfecţi, dar ar dori nişte copii perfecţi care să 

le îndeplinească propriul lor ideal moral sau 

comportamental. 

Este de dorit ca părinţii să accepte copilul aşa 

cum este el cu calităţi şi defecte, să-l iubească şi să-l 

sprijinene condiţionat. 

 

 

  Profesor psiholog, Stașencu Gianina 
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LÂU, LĂŢUŞCĂ, LĂMULICĂ 

(Tulburări în articularea sunetului R) 

 

 

Rotacismul este o tulburare de limbaj care constă în omisiunea sunetului R  în vorbire.  

Pararotacismul constă în înlocuirea sunetului “r” cu alte sunete, determinând astfel pronunţia 

incorectă a cuvintelor. Aceste forme de dislalie sunt des întâlnite la copiii din grădiniţe şi din clasele 

primare. 

 Sunetul r este printre ultimele care se formează, deoarece presupune dezvoltarea integrală a 

aparatului fonoarticulator. Pronunţia lui necesită consolidarea  siflantelor (s, z) africatelor (ţ, ce, ci, ge, 

gi) și şuierătoarelor (ş, j). La preşcolari  sunt frecvente înlocuirile acestui sunet cu l, cu d, cu h, cu i sau 

u. Tulburările de articulare sunt îngrijorătoare dacă se prelungesc după vârsta de 5 ani.  

         Consoana r, numită vibrantă, se pronunţă prin mai multe mişcări, într-o acţiune unitară:  

-vârful limbii, subţiat şi liber, atinge uşor, fără să apese, regiunea alveolară a incisivilor superiori, iar 

marginile laterale ale limbii se sprijină pe molarii superiori, spre a împiedica scurgerea laterală a 

aerului. La mijlocul limbii se formează o adâncitură prin care se scurge, spre vârful limbii, aerul 

expirat.  

-maxilarele şi buzele sunt îndepărtate, trase puternic în părţi şi încordate (ca într-un zâmbet forţat, 

exagerat). 

-vălul palatin este ridicat blocând trecerea aerului prin cavitatea nazală. Coardele vocale intră în 

vibraţie.  

Abaterile de la această formă de pronunţie sunt cunoscute în logopedie sub denumirea de rotacism şi 

pararotacism.   

          Pronunţarea greşită a sunetului r determină neînţelegeri, apariţia unor cuvinte fără sens şi 

confuzii. Cei din jur nu reuşesc să înţeleagă în totalitate mesajul transmis de către copil ceea ce 

determină întrebări multiple din partea lor sau insistenţe pentru pronunţarea lui corectă, adesea 

ajungându-se la o modalitate inadecvată de pronunţie (r-ul francez sau uvular). Exigenţele  celor din jur 

(şi în absenţa unui suport specializat) pot determina copilului trăirea unor  momente de teamă sau de 

frustrare atunci când încearcă să comunice, iar acest fapt poate conduce la introversie, retragere socială. 

Specialiştii recomandă oferirea unui model corect de vorbire, fără a forţa copilul în corectare. 

 Începerea terapiei logopedice a rotacismului presupune în primul rând corectarea celorlalte 

sunete afectate şi consolidarea lor. 

Emiterea corectă a suntetului r presupune implicarea mai multor părţi ale aparatului 

fonoarticulator (buze, limbă, dinţi, etc). Antrenarea şi coordonarea lor presupune timp. Exerciţiile sunt 

obositoare, necesitând a fi efectuate pe parcursul întregii zile, în sesiuni scurte. Copilul are nevoie de 

susţinerea părinţilor şi de aprecierea progreselor pe care le face. 

O altă etapă esenţială este diferenţierea auditivă a sunetelor L/R prin exerciţii de analiză 

fonematică.  

Consolidarea şi automatizarea sunetului necesită exersarea pronunţării cuvintelor-

propoziţiilor ce conţin sunetul R. 

În situaţia în care există un diagnostic de întârziere psihică, corectarea sunetului r poate 

presupune o durată mai mare în timp. 

           

Succesul terapiei logopedice este condiţionat de constanţă şi de colaborarea părinţilor cu 

logopedul. 

 Profesor logoped, 

Tudor Daniela 
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CUM NE SPĂLĂM PE MÂINI? 

Motto: 

         A învăța copilul, de la vârsta cea mai fragedă să fie îngrijit, să respecte reguli de igienă 

personală, să se obișnuiască cu un regim rațional de alimentare, înseamnă a rezolva în cea mai mare 

parte problema esențială a formării comportamentului igienic. 

G.A.Batchis 

De-a lungul timpului s-a constatat că fiecare dintre noi la naştere primim o zestre genetică 

specifică, unică. În funcţie de vârstă şi mediul din care provenim şi în care trăim avem fiecare nevoile 

noastre. Educaţia pentru o viaţă sănătoasă presupune abordare diferenţiată ţinându-se cont de trăsăturile 

mai sus amintite. În activitatea din grădiniţă se implementează cu creativitate şi succes deprinderi de 

viaţă sănătoasă accesibile copiilor preşcolari. Dezvoltarea timpurie a acestor deprinderi stau la baza 

procesului de autorealizare a fiinţei umane. 

      Pornind de la adevarul că deprinderile de viaţă sănătoasă se află într-o relaţie de interacţiune şi 

interdependenţă, se poate spune că fiecare abilitate dobândită generează o alta şi împreună susţin 

procesul de formare a unui stil de viaţă sănătos. Copiii au nevoie de la vârste mici de oportunităţi de 

autodescoperire, de exersare şi dezvoltare a calitaţilor, aptitudinilor, capacităţilor personale şi 

competenţelor sociale care să-i conducă spre o viaţă de calitate. 

 Spălatul pe mâini, cea mai eficientă acțiune profilactică 

Spălatul pe mâini are o acţiune profilactică mai eficientă 

împotriva pandemiilor de gripă sau a virozelor respiratorii decât 

administrarea vitaminei C sau a altor antioxidanţi naturali sau artificiali. 

Astfel, spălatul pe mâini reprezintă o masură de igienă şi protecţie a 

oricărei persoane ce pare a fi cea mai bună strategie de luptă în fața 

infecţiilor respiratorii. 

Spălatul mâinilor trebuie să se facă frecvent, să devină un obicei 

şi să avem în vedere că niciodată nu se întâmplă nimic rău dacă ne 

spălăm prea des. 

 Spălatul pe mâini este cea mai bună metodă pentru a preveni 

răspândirea germenilor şi pentru a ţine departe bolile infecţioase. 

Germenii, precum bacteriile, viruşii şi paraziții au mai multe căi de 

trasmitere, însă principalul factor favorizant dezvoltării şi înmulţurii 

acestora este reprezentat de mâinile murdare. Alte modalităţi de transmitere includ: apa şi mâncarea 

contaminată, microbii eliberaţi în timpul răcelii prin strănut, suprafeţe contaminate, fluidele unei 

persoane bolnave. 

 În situaţiile în care copiii vin în contact cu germenii, ei se infectează prin simpla atingere a 

obiectului contaminat de nas, de ochi sau de gură. Spălatul mâinilor constituie prima metodă de luptă 

împotriva acestor microorganisme. 

Boli serioase precum meningita, bronșiolita, hepatita A și diferite tipuri de diaree infecțioasă pot 

fi  prevenite prin simpla activitate de spălare a mâinilor. 

 Aşadar, spălatul mâinilor trebuie să devină o rutină atât în programul adulţilor cât şi al copiilor. 

Pentru a preveni majoritatea bolilor infecţioase, este suficient să spălam mâinile corect şi frecvent, 

pentru că mâinile transmit 80% dintre bolile infecţioase dintre care fac parte răceala şi gripa. Cel mai 

important lucru este ca spălatul mâinilor să se facă aşa cum trebuie, nu superficial. 

 De asemenea, cercetătorii atrag atenţia că săpunurile antibacteriene nu oferă o protecţie 

suplimentară împotriva bolilor infecţioase frecvente, dimpotrivă - folosirea lor periodică ar putea duce 

la rezistenţa bacteriilor la antibiotice. 

 Gelurile antiseptice pe bază de alcool contribuie la prevenirea infecţiilor. Acest produs este 

recomandat datorită modului foarte practic de a fi folosit ori de cate ori nu există apă și săpun. Însă, 
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pentru că alcoolul ucide atât bacteriile bune cât şi pe cele rele, este de preferat folosirea moderată. Gelul 

antiseptic nu este eficient dacă mâinile sunt foarte murdare sau pline de grăsime. 

 Acţiunea mecanică de spălare a mâinilor este simplă, respectiv frecarea pielii împreună cu 

săpun şi apă contribuie la eliminarea grăsimilor şi a murdăriei acumulate pe mâini. Nu doar săpunul 

este cel care omoară germenii, combinarea proceselor de frecare, săpunire, clătire şi uscare ajută de 

eliminarea bacteriilor. 

Hepatita A este cunoscută ca “boala mâinilor murdare”, la fel şi multe boli diareice, ulcerul sau 

parazitoza intestinală. Gripa se transmite şi prin lipsa de igienă. Pe mâini există 4.700 tipuri de 

microorganisme repartizate inegal. Pentru restul, este suficient spălatul pe mâini înainte de masă, după 

folosirea toaletei şi de câte ori venim în contact cu persoane bolnave sau copii mici. 

Aşadar, majoritatea bolilor infecţioase pot fi prevenite într-un mod foarte simplu: spălându-ne pe mâini 

corect şi des! 

 Hepatita A afectează ficatul, dar nu este la fel de gravă ca hepatita B sau C. Se vindecă în 

totalitate, fără sechele. Mai grav este că deseori nu prezintă simptome (scăderea poftei de mâncare, stări 

de slăbiciune, greţuri, vărsături, urina foarte închisă la culoare, scaune decolorate) şi-i poate îmbolnăvi 

şi pe cei din jur, boala fiind foarte contagioasă. 

 Infecţiile digestive debutează cu crampe violente, diaree, greaţă şi vărsături. Parazitozele sunt 

frecvente în comunităţile de copii, infecţiile cele mai des întâlnite fiind cu giardia, oxiuri sau limbrici. 

Balonarea, greaţa, lipsa poftei de mâncare şi pruritul (mâncărime) anal sunt câteva dintre simptome. 

Te-ai întrebat vreodată câți microbi se adună pe mâinile tale în timp ce te joci? Ei bine, o 

mulțime! Sunt atât de mulți și de mici încât nici nu îi poți vedea, nici nu îi poți număra, și ei sunt cei 

responsabili atunci când te îmbolnăvești și nu mai poți participa la niciuna dintre activitățile tale 

preferate. Tocmai de aceea trebuie să te speli foarte bine pe mâini, pentru ca niciunul dintre micii 

monstruleți să nu-ți mai poată face rău. 

În imaginea de mai jos, sunt desenați pași simpli pentru o spălare corectă a mâinilor. Hai să-i repetăm 

împreună:  

 Mai întâi, umezește bine mâinile, 

pentru a înlătura urmele vizibile de murdărie; 

 Pune o cantitate potrivită de săpun 

lichid în mâini sau freacă săpunul solid de 

câteva ori între palme, pentru a te curăța și de 

restul microbilor; 

 Freacă bine mâinile, în toate direcțiile 

și pe toate părțile, pentru a spăla corect și 

locurile unde săpunul pătrunde mai greu; nu 

uita să cureți bine și partea de sus a mâinii, 

între degete și, mai ales, sub unghii - locul 

unde caută adăpost o mulțime de microbi răutacioși; 

 Clătește cu atenție mâinile, înlăturând toți clăbucii de săpun care s-au format în timpul spălării; 

 Închide robinetul pentru a nu face risipă de apă; dacă ai murdărit robinetul încercând să îl 

deschizi, atunci poți folosi un șervețel pentru a-l închide sau asigură-te că ai spălat și părțile 

murdare ale acestuia în timp ce spălai mâinile; 

 Șterge mâinile cu un prosop curat și uscat sau un șervetel. 

 

Este foarte important pentru sănătatea ta să te speli cât mai des pe mâini și, mai ales, să îți aduci 

întotdeauna aminte să te speli înainte de masă sau înainte de a atinge orice fel de mâncare sau obiect, 

pentru a nu te infecta. 

  Asist. Cozma Iuliana și Cazacu Camelia  



NE SPĂLĂM PE MÂINI 

De la joacă am venit 

Și în hol noi ne-am oprit, 

De pantofi ne descălțăm 

Și frumos îi aranjăm. 

 

Hainuțele-ar vrea, în cui, 

Cu grijă tu să le pui, 

Ca s-aștepte cu răbdare 

Aventura următoare. 

 

Mâinile, cam lipicioase, 

Parcă ne privesc curioase: 

“Vrem să ne jucăm”, ne spun 

“Cu apă și cu săpun!” 

 

Spre baie ne îndreptăm, 

Mâinile să le spălăm. 

Imediat îți povestesc 

Ce metodă folosesc: 

 

Mai întâi le umezim, 

Luăm săpunul și-l rotim 

Între mâini, ca să ne-ajute, 

Clăbuc mult să facem, iute. 

 

Frecăm mâinile frumos 

Și în palmă și pe dos, 

Ca să nu rămână, iată, 

Nici o dungă, nici o pată! 

 

Nu uita de unghiuțe: 

Dacă-s albe, sunt drăguțe. 

Degetele le-adunăm 

Și-n palmă le-nșurubăm. 

 

Cu spumă acoperite, 

Mâinile parcă-s vrăjite. 

Stai puțin, să le privim 

Și-apoi cu apă le clătim. 

 

Uite: două mâini curate, 

Frumoase și-nmiresmate! 

Apa iute s-o oprim, 

Ca să nu o irosim. 

 

Pe prosop să ne uscăm 

Și-apoi putem să mâncăm, 

Să ne jucăm, să citim, 

Sau chiar să ne odihnim. 

CUVÂNTUL MAGIC 

 

Zice-se c-a fost odată…  

O fătucă răsfățată, ce stătea cam încruntată. 

Multe cadouri primea, dar deloc nu mulțumea: 

Lua cadoul și-o zbughea și apoi se bucura. 

. 

 

Dar să vezi ce întâmplare avea s-o învețe acusi 

Să se poarte cu mănuși! 

Fata a primit, odată, o bomboană fermecată. 

Și pe când o savura și-n gură i se topea 

Totul în jur dispăru și în loc, ce-mi apăru? 

 

Un tărâm ca de poveste, cum a fost și nu mai 

este, 

Unde totul strălucea, lumea toată îți zâmbea, 

Foarte frumos se purta, la masă te invita 

Și de toate-ți oferea. 

Într-o casa a poposit și la fructe a poftit. 

 

Stai să vezi ce întâmplare! 

Fata luă mărul cel mare, dar spre gură când îl 

duse, 

Printre degete i se scurse. 

Apă, dulciuri sau mâncare, flori, podoabe, 

pietre rare, 

Nimic nu putea lua căci ea de se bucura 

O făcea în sinea sa și deloc nu mulțumea. 

 

Orice i se oferi, cu jind ea doar le privi, 

Lacrimi în ochi ea avea, însă tot nu mulțumea 

Și-apoi tristă ea pleca, drumul spre casă căta. 

Și a înțeles că-i tragic, când nu spui cuvântul 

magic. 

 

Altă bomboană găsi și atunci ea mulțumi, 

Plină de recunoștință, căci acum avea știință 

Și respect și bucurie, cât pentru oameni, o mie. 

Bombonică a mâncat și s-a simțit minunat. 

 

Iar ochii când i-a deschis, se-ntreba dac-a fost 

vis 

Căci revenise acasă: mama o chema la masă. 

Din acea zi s-a schimbat, a zâmbit și apreciat 

Fiece cadou primit și mereu a mulțumit. 

 

 

 

 



ROCHIȚA FERMECATĂ- poveste terapeutică 

A fost odată ca niciodată o fetiță mofturoasă. Făcea nazuri la orice și, cât era ziua de lungă, se 

plângea, ofta, se supăra și nimeni nu-i putea intra în voie. Nici pe mama ei nu o asculta și îi răspundea 

cu vorbe obraznice. Trântea jucăriile, rupea cărțile, murdărea hainele și nu avea respect pentru nimic. 

Din cauza mofturilor ei, toți copiii o ocoleau și nu o includeau în jocurile lor. Mama ei încercase în fel 

și chip să o facă să înțeleagă că răutatea nu o ajuta la nimic. Întrebase pe toată lumea dacă ar putea să îi 

îndrepte pașii către cineva care să aibă vreun leac, astfel ca fata să devină mai înțelegătoare. Nimeni 

însă nu știa ce ar fi de făcut. 

Într-o zi însă, pe când femeia trebăluia prin curte, o 

bătrânică trecu pe la gard. Văzând-o așa de supărată, o întrebă 

care este oful ei. Mama îi povesti toată problema cu fetița ei și 

atunci bătrânica îi zise cu un zâmbet ștrengar: 

– Aaa, știu eu ce este de făcut! 

După ce căută o vreme prin coșul de nuiele pe care îl 

purta cu ea, scoase de acolo o rochiță frumoasă, albă ca laptele, 

făcută din multe rânduri de voal și tivită cu pietre prețioase, pe 

care i-o întinse femeii peste gard, zicându-i să îi dea fetei acel 

cadou din partea ei. 

Mama rămase fără cuvinte când văzu rochia, atât de delicată și de frumoasă, și se codi să o ia, 

căci nu înțelegea în ce fel ar putea acest dar să îi ajute copilul să înțeleagă cum ar trebui să se poarte. 

Bătrânica, simțind nedumerirea ei, îi spuse: 

– Stai liniștită, e de-ajuns ca fata să îmbrace rochia și va învăța să se poarte mai frumos.  

Femeia nu crezu că acea rochie minunată avea s-o ajute în vreun fel pe fiica ei, însă o luă și o 

duse în casă. Micuța fu încântată, o îmbrăcă imediat și se admiră prelung în oglindă, căci arăta minunat! 

Acele câteva minute de liniște și cumințenie se terminară parcă prea repede, căci copila reveni la joacă 

și începu să mâzgălească o păpușă cu cariocile. Dar ce să vezi? Aceleași dungi urâte apărură și pe un 

voal al rochiței. Fata nu înțelese cum se întâmplase asta, se supără puțin, dar nu dădu prea mare atenție 

acestui lucru. 

A doua zi, îmbrăcată din nou cu rochița, plecă să cumpere ceva de la magazin și pe drum le 

vorbi foarte urât copiilor pe care îi întâlni și care nu doriseră să se joace cu ea. Pe rochiță apăru o pată 

neagră. Fata încercă să ascundă volănașul cu pata și din nou uită destul de repede de această întâmplare. 

Credea că se murdărise din neatenție. 

În ziua urmatoare, la gradiniță, rupse păpușa unei colege, îi adresă educatoarei vorbe nepotrivite 

și trezi copiii din somn înainte de ora stabilită. Acum rochița ei devenise toată murdară, căci era plină 

de mâzgălituri și mai avea și trei broaște negre și urâte, pictate pe ea. Fata fugi repede către casă, o 

căută pe mama ei și îi arătă petele de pe rochie. Mama începu să o descoasă pe copila, încercând să afle 

tot ce făcuse în ziua respectivă. Fata îi spuse printre lacrimi și suspine tot ce se întâmplase și că nu știa 

totuși de unde apăruseră acele pete. 

Abia atunci a înțeles mama puterea rochiței și i-a mulțumit încă o dată, în gând, bătrânei. I-a 

explicat fetei că atunci când ne purtăm urât cu ceilalți, noi aruncăm în afară pete negre, iar ele au 

puterea de-a murdari rochița aceasta fermecată. Când a vorbit urât cu copiii și cu educatoarea, semnele 

purtării ei au rămas imprimate pe rochiță. Atunci a înțeles și fetița că ea împrăștia în jurul ei numai 

lucruri urâte și cum de rochia care fusese atât de frumoasă la început era acum atât de murdară. Din 

ziua aceea a încercat să fie blândă și înțelegătoare și să se poarte frumos cu toată lumea. 

Au trecut câteva săptămâni și rochița a redevenit albă și frumoasă ca-n prima zi. Petele s-au 

curățat și broaștele au dispărut. În locul lor au apărut flori minunate, cu parfumuri încântătoare, după 

cum era și purtarea ei. A păstrat în continuare rochița căci, deși crescuse mare și nu i se mai potrivea, îi 

plăcea să o mai privescă din când în când. Și încă mai încearcă și acum să o păstreze așa frumoasă ca în 

ziua în care a primit-o. 
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Urmărește linia creionului și colorează corespunzător fluturașul! 
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                               COLOREAZĂ DUPĂ LEGENDĂ!                                                                                                                                             
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