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    Noi, suntem  Riţe Gărgăriţe!                                      Aici, e Universul nostru!   

    În fiecare dimineaţa când ne trezim,                           Prin cânt, prin joc şi voie bună, 

    La grădiniţă  pornim !                                                  Noi  matematica învăţăm  

    Doamnele  educatoare,                                                 Poveşti frumoase ascultăm. 

    Cu drag  ne aşteaptă.                                                    Iar când vom creşte mari, 

    Lucruri noi să învăţăm,                                                Cu drag ne vom aminti,  

    Frumos să ne comportăm.                                            De anii copilăriei, pe care îi iubim ! 

 

              Dragii noştrii cititori, vă rugăm să ne urmăriţi în paginile revistei şi veţi descoperii lucruri 

minunate despre noi, despre activităţile noatre şi lumea care ne înconjoară.  

                     Este o lume de vis  pe care nu o vom uita niciodată !  

         Aici, e Universul nostru, aici e Universul Copilăriei  în care suntem cu adevărat fericiţi, şi 

lipsiţi de griji.  Totul este minunat ! Sala de grupă, jocurile şi  jucăriile care ne privesc şi ne cheamă 

la ele în fiecare zi, cărţile  din care aflăm atâtea  lucruri noi, frumoase şi interesante, experienţele pe 

care le trăim în fiecare zi, zâmbetele doamnelor educatoare care ne alina dorul de mama 

Dezvoltarea intelectuală şi morală a copilului depinde de modul în care noi, adulţii, ştim să-i 

susţinem, să-i călăuzim pe mici, pentru a-şi făuri propriul destin. Este motivul pentru care ne 

preocupăm, încă de la vârsta preşcolarităţii, să-i sprijinimîn a se afirma, fiecare în parte, cu 

individualitatea sa, dar fără  părinţi nimic nu e posibil ! 

                 Vă mulţumim dragi părinţi,  pentru copiii minunaţi pe care-i aveţi, pentru  implicarea 

dumneavoastră  în  activităţile desfăşurate de noi, care au încununat rezultatele exceptionale ale 

<gărgăriţelor. > 

                                                                                                   Doamnele educatoare 

 

   ,,GÃRGÃRIŢELE’’ 
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          „Educator adevărat poate fi numai acela care face din munca şi 

viaţa sa un îndreptar şi pentru alţii, iar asta nu-i cu putinţă fără acel simţ de armonie 

interioară, care stăpâneşte în fiecare clipă cugetul şi voinţa educatorului” (Simion Mehedinţi). 

               Copilǎria este starea idealǎ  pe care ne-o dorim atunci când fizic credem cǎ am pierdut-o. 

Numai cǎ ea revine treptat în sufletul nostrum atunci când ne asteptǎm mai puţtin.  Nu este nevoie  

de o fereastrǎ deschisǎ sau de o celebrǎ,,uşǎ”.Îi este de ajuns un firicel de dor cu care sǎ legi visul 

de realitate. Şi ce poate fi mai real decât roua din ochii copiilor care se îndreaptǎ spre tine ca un 

imens semn de intrebare! Ce poate fi mai puternic decât zumzetul cristalin al glasurilor ce-ţi spun în 

prag de zi: 

-,,Bunǎ dimineaţa, doamna!” 

-,, Bunǎ dimineaţa, copilǎrie!” 

        Dǎ-mi mâna, sau mai bine ia-mǎ de mânǎ sǎ cǎutǎm împreunǎ mirajul ce-ţi încununeazǎ  

fruntea. Strânge-mǎ de mânǎ sǎ am certitudinea cǎ nu  te voi mai pierde! Cǎci mâna ta fragilǎ este 

mai puternicǎ decât mâna mea obositǎ de ani. Doar sufletul meu poartǎ fǎclia iubirii ce ne 

lumineazǎ drumul spre locul unde împreunǎ rescriem povestea. Este povestea ta, povestea  mea, 

povestea noastrǎ! Este povestea tuturor, de pretutindeni şi de nicǎieri. Doar locul este aici, în 

sufletul  fiecǎruia dintre noi. Sau poate mai aproape!Aici!?... 

 Aici este locul minunat ,, unde s-aratǎ  prichindeii” în fiecare dimineaţǎ  iar ,,zâna cea bunǎ” îşi 

culege ghioceii de la tâmple cu bagheta magicǎ … sǎ nu destrame vraja! 

 Aici este locul unde generaţii de fetiţe şi bǎieţi au vibrat ascultând poveştile cu Feţi –Frumoşi şi 

Ilene Cosânzene. Aici este locul unde micuţele ,,dudui” cu nume ,,Lizuca” şi-au început ,,expediţia” 

îndrazneaţǎ spre aventura cunoaşterii, alǎturi de fiii de împǎrat care locuiesc ,,dumbrava”.Doar aici,  

,, la  hotarul împǎrǎţiei minunilor”visul devine realitate. 

   De ce grǎdiniţa noastrǎ e o lume fermecată în caruselul copilariei? 

     E simplu!Închide ochii şi întoarce-te pentru o clipǎ în copilǎrie. Sau imagineazǎ-ţi un colţ de rai. 

Vei revedea întotdeauna cu ochii minţii o oazǎ de luminǎ şi verdeaţǎ, ca un luminiş  fermecat într-o 

dumbravǎ. Este locul ideal sǎ trǎieşti sau sǎ retrǎieşti mirajul copilǎriei. Aici coboarǎ harul divin 

asupra a tot şi toate spre a ne împlini menirea  de a dǎrui un strop de cunoaştere. Si Dumnezeu ne-a 

binecuvântat pe noi , educatoarele, cu acest har divin: sǎ dǎruim iubire prichindeilor care locuiesc în 

minunatul ,, tǎrâm al tinereţii fǎrǎ bǎtrâneţe”, de la  ,,hotarul împǎrǎţiei minunilor”. Copiii 

reprezintă cel mai de preţ „patrimoniu uman”, decisiv pentru destinele şi viitorul umanităţii. De 

aceea, rolul cel mai important în modelarea personalităţii celui mic îi revine educatorului. 

Educatoarea este o „mamă” calificată, gata oricând să depene poveşti şi să improvizeze jocuri 

copiilor atât de dornici şi plini de copilărie. 

Având în vedere că anii copilăriei sunt şi anii grădiniţei, iar copilărie fără joc, fantezie şi 

nebunii chiar nu există, educatoarea trebuie să creeze un climat familial, să înlocuiască prin 

persoana ei lipsa mamei pe o perioada mai scurtă sau mai lungă de timp. Blândeţea,  înţelegerea, 

EDUCATOAREA  ŞI  LUMEA COPILÃRIEI ! 
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răbdarea şi dragostea cu care o mamă se apleacă spre copiii ei sunt sentimente fără de care o 

educatoare nu se poate apropia de micuţii „elevi”, nu-i va putea înţelege, nu se va putea face iubită. 

Activităţile libere, organizate în cadrul grădiniţei, dau copiilor impresia unei familii 

numeroase, cu mulţi fraţi şi surori ce-şi împart sau dispută jucăriile între ei, ce aleargă, râd, sau 

uneori se îmbrâncesc, plâng… Şi atunci vin repede la „mama” lor de la grădiniţa, cerându-i ajutorul, 

plini de încredere şi dragoste. Iar această nouă „mămică” trebuie să ştie să mângâie copilul lovit, să-

l dojenească pe cel vinovat, să-i împace, plină de răbdare şi tact. 

Răsplata cea mai mare pentru „doamna educatoare” este atunci când copilul se reîntoarce cu 

drag la grădiniţă.  Bucuria noastră  este fără margini, atunci când reuşim  să devenin o a doua mamă 

pentru copiii din grupă. 

          Educatoarea luptă pentru formarea primelor deprinderi de gândire corectă, de judecată, pentru 

dezvoltarea anumitor aptitudini, pentru dezvoltarea vocabularului. Tot în cadrul acestor activităţi, 

educatoarea le trezeşte copiilor dragostea pentru cunoaştere, dorinţa de a realiza diferite lucruri ce 

cer îndemânare, atenţie şi răbdare. 

Bun psiholog şi pedagog, înarmată cu răbdare şi tact, educatoarea îndrumă primii paşi ai 

copiilor spre viaţă şi cunoaştere. Acum ei vor deveni perseverenţi, atenţi, harnici. 

De felul în care educatoarea reuşeşte să formeze sau măcar să schiţeze aceste trăsături la 

micii săi „elevi” depinde formarea personalităţii viitorului şcolar. 

În mod cert, nu există reţete ori şabloane pe care să aplicăm. Toate acestea izvorăsc din 

capacitatea de a ne dărui celor ce au nevoie de munca noastră, izvorăsc din pasiunea cu care ne 

exersăm profesia. 

Aşa că, prin joc, înconjurat de multă dragoste şi veselie, pentru copil mersul la grădiniţă poate 

deveni o plăcere. Atunci când, la sfârşitul programului, copiii au zâmbetul pe buze, sunt bine 

dispuşi şi se arată încântaţi de ceea ce au realizat în ziua respectivă la grădiniţă, înseamnă că le-am 

oferit cunoştinţele, ocaziile de dezvoltare şi dragostea la care fiecare dintre ei au dreptul. 

    Meseria de  educatoare  este o profesie nobila şi frumoasă, care nu seamănă 

cu nici o alta! 

 

                                                                 Prof. Mihaela Margareta Grigorescu  - Somnorila,somnorila ,hai trezeştete ! Soarele  a rasarit  demult si-ţi măngâie faţa cu razele lui tomnatice , gândindu-se cu parere de rau ca, în curand nu o va mai putea face cu atata putere. 

  

- 
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LUNI / LECŢIA DE ŞTIINŢE 

-să recunoască şi să descrie verbal anumite schimbări şi transformări din mediului apropia ; 

- să comunice impresii pe baza observărilor efectuate; 

                                

 

EXPERIMENTE: VULCANUL – bicarbonat de sodium şi oţet 

CULORI   SURORI- bomboane colorate puse in apã 

 MARŢI / UN AER MAI CURAT PENTRU NOI TOŢI! 

-să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de ingrijre şi protejare a mediului, aplicând 

cunoştinţele dobândite; 

-să conştientizeze efectele secundare, negative ale activităţii omului asupra mediului; 

  MIERCURI / ORA DE ECHITAŢIE  

 -să-şi formeze o ţinută corporală corectă; 

- să perceapă componentele  spatio- temporale ( ritm, localizare); 

 

 

                                        

PROGRAMUL <ŞCOALA ALTFEL> /SÃ ŞTII MAI  MULTE ,SÃ FII MAI BUN !  
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JOI  /  TRADIŢII  ŞI OBICEIURI  ROMÂNEŞTI /EVOLUŢIA OMULUI 

 URSITUL /   RUDA – PAPARUDA 

  - să compună în mod original şi personal spaţial plastic; 

  - să cunoască şi să respecte tradiţiile cultural naţionale ; 

 

         URSITUL                          RUDA –PAPARUDA                  MUZEUL EVOLUTIEI 

            

 VINERI/ TEATRU /ŢESTOASA NINJA SI MINION 

-să asculte şi să recunoasă fragmente din creaţii universale corespunzãtoare specificului vârstei. 
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                   CUNOAŞTEREA DE SINE CA  PRECONDIŢIE,  CALE  ŞI  SCOP  

ÎN  EDUCAŢIE 

                      Cerc  pedagogic  17.11.2016 

                                                                                                            P.I.P.P. LEAFU LAURA   

 

                          “ Incearcăsă nu fii un om de succes, ci un om de valoare!” 

Albert Einstein 

 

 Cunoaşterea de sinese referă la procesul de explorare şi structurare a propriilor caracteristici 

(abilităţi, emoţii, motivaţii, atitudini, credinţe, mecanisme de apărare şi adaptare, etc.) în 

urma căruia rezultă imaginea de sine a persoanei; 

 Cunoaşterea şi acceptarea de sine sunt variabile fundamentale în funcţionarea şi adaptarea 

optimă la mediul social, în menţinerea sănătăţii mentale şi emoţionale; 

 Acceptarea necondiţionată (indiferent de performanţe) şi gândirea pozitivă (convingerea că 

fiecare avem ceva bun) sunt atitudini care favorizează dezvoltarea personală; 

 Fiecare persoană este valoroasă în sine, are capacitatea de a se dezvolta şi de a-şi alege 

propriul destin, de a-şi valida calităţile şi caracteristicile pozitive în măsura în care mediul îi 

crează condiţiile de actualizare a sinelui; 

 

 IMAGINEA DE SINE 

Dimensiunea evaluativă a imaginii de sine şi se referă la modul în care ne considerăm ca persoane 

în raport cu propriile aşteptări şi cu ceilalţi.Copii îşi evaluează imaginea de sine pornind de la 

părerile şi reacţiile adulţilor. Aprecierile sau criticile acestora sunt preluate şi interiorizate de către 

copil, ducând la formarea unei stime de sine scăzute sau ridicate;     

Copiii cu stimă de sine ridicată îşi cunosc punctele forte, resursele, atuurile, dar îşi acceptă şi 

limitele şi vulnerabilităţile. Ei dezvoltă abilităţi superioare de a rezolva probleme, de a face faţă 

presiunilor celor din jur, de a rezolva conflite, de a construi relaţii cu ceilalţi, au aşteptări realiste de 

la cei din jur, sunt echilibraţi şi optimişti, zâmbesc şi se bucură de situaţiile pe care le trăiesc. 

Copilul  încrezător în sine se simte confortabil în aproape orice situaţie socială, se descurcă în 

activităţi de grup, dar lucrează bine şi pe cont propriu. De obicei, el perseverează când dă de greu, 

este orientat către soluţii şi exprimă adecvat îngrijorările şi temerile aferente. De exemplu, îl auzim 

spunând “e greu “  şi  nu îi este teamă să spună “nu ştiu” sau “nu înţeleg.  

Copiii cu stimă de sine scăzută transformă orice situaţie dificilă de viaţă într-o sursă de anxietate şi 

frustrare, nu reuşesc să identifice soluţiile problemelor cu care se confruntă, par retraşi, cu stări 

emoţionale negative (depresie), au o atitudine pasivă faţă de tot ce îi înconjoară, iar verbul lor 

preferat este “nu pot”. Este copilul mereu pus pe refuz: intră cu dificultate în situaţii noi, activităţi 

noi, relaţii noi. Acest copi renunţă repede la activităţile dificile si simte ca  “oricum nu contează” 

dacă le finalizează sau nu, pentru că “nimănui nu-i pasă”. Este critic cu sine însuşi şi pare 

permanent dezamăgit, vede în orice obstacol, o limită definitivă, un drum închis. Astfel, stima de 

sine negativă devine un factor de ris pentru apariţia problemelor de sănătate mintală – anxietate, 

depresie – şi a dificultăţilor reale în orice situaţie de viaţă. 
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Cepot facepãrinţii pentru a dezvolta cunoaşterea de sine a copiilor? 

 

 Acordati-le mai mult timp și atenție. 

 Acceptati și validati emoțiilor și sentimentelor copilului: chiar și atunci când nu 

suntem de acord cu ceea ce simt copiii este important să transmitem un mesaj de 

înțelegere și acceptare . 

 Oferiți-le  iubire și acceptare necondiționată.  

 Apreciaţi efortul, nu rezultatul final. 

 Sprijiniţi copilu în a-şi accepta propriile limite şi rezultate, chiar şi atunc când nu 

sunt excelente. 

 

       PROIECTUL TEMATIC :  < EU SI LUMEA MEA>  

 Exemple din activitătile proiectului : întâlnirea de dimineaţă- joc/cine sint eu ? 

                                                               Joc de constructuctie  - casa  mea 

                                                               Biblioteca - prezentarede imagini –totul despre mine 

                                                               Artă - desen –totul despre mine 

 

 

                                         

                                 

                         Îndemn: «Cele mai fascinante schimbări ale secolului XXI nu vor avea loc 

datorită tehnologiei, ci datorită extinderii conceptului a ceea ce înseamnă să fii OM" (John 

Naisbitt). 

 
BIBLIOGRAFIE: 

 Bonchis, Elena, Studiereaimaginii de sine in copilãrie si pre-adolescenţã, EdituraImprimeriei de Vest, 
Oradea, 1997 

 Chelcea, Adina&Septimiu, Cunoaşterea de sine şi a celorlalţi,1997 

 Stima de sine la copiiipreşcolari-in RevistaInvãţãmântuluiPreşcolar 1-2, 2006 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

10 
 

                                                   DIN ACTIVITATILE GRUPEI 
 
ÎNCEPUT DE AN ŞCOLAR                                                        TOAMNA  E BOGATĂ   

                                 
 

 

 

     CERC PEDAGOGIC                                   IN ASTEPTAREA LUI MOS CRACIUN 
 

                   

 

              

EXPOZIŢIE DE LUCRÃRI – BIBLIOTECA " GH.N.COSTESCU" PUCIOASA/ 

IANUARIE 2  /MOMENT POETIC – MIHAI EMINESCU –MICA UNIRE 
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   EXPOZITIE DE MARTISOARE /ACTIUNE CARITABILA LA CENTRUL DE BATRANI 

ASISTATI                                

                               

 

EXPOZITIE DIN MATERIALE RECICLABILE / PROIECTUL ,, EU SI FAMILIA MEA’’ 

 

 <UN AER MAI CURAT PENTRU NOI TOTI>                  < MAGIC GIRLS!> 
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IUNIE /IULIE– “ RÃMAS BUN GRÃDINIŢÃ! ”  /FESTIVALNATIONAL DE DANS 

CONDURUL DE CLEŞTAR  LOCUL I 

 

                    

 

   IN DRUMETIE                                                       MULŢUMIRE 
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PROMOVAREA IMAGINII GRÃDINIŢEI PRIN CONCURSURI ŞI PARTENERIATE 

                                                                                                                       Colectivul de redacţie 

                Am promovat imaginea grădiniţei prin participare la diferite programme şi proiecte, prin 

darticipari la concursuri şi simpozioane.Am colaborat cu părinţii explicandule rolul activităţilor 

extracuriculare  iar aceştia au participat alături de cipii cu diferite mijloace: materiale şi financiare. 

Am derulat activităţi practice cu copiii care să vizeze cunoasterea normelor de asigurare a sănătăţii 

şi securităţii în munca precum şi a normelor de PSI. 

   Participare la proiecte internationale eTwinning 

       Together let's learn manage emotion / Célia Mandon Kameneff (Fondator)ecole primaire, 

91150 FRANŢA  si Mihaela Margareta  Grigorescu(Fondator)  / G.P. P. nr.2 Pucioasa -

Romania ,Leafu Laura , G.P. P. nr.2 Pucioasa / alte tari participante :Bulgaria, Turcia  

    Fairy tales in many different ways Karin Ceder (Fondator) Suedia si Elisabet García 

Ramos (Fondator) /Spania ;Tari participante:Spania, Suedia, Croatia ,Islanda , Lituania , 

Romania /Grigorescu Mihaela si Leafu Laura 

          Mai sunt si altele, existente pe platforma 

Proiecte şi parteneriate cu finanţare/fără finanţare incluse  în calendarele MEN, ISJ 

  “e-Educatia pentru competenţe cheie”-Simpozion internaţional /Sc.nr.4 Pucioasa 

 Parteneriat educaţional internaţional -“Discovery” 

 Parteneriat educaţional internaţional -“Cu Europa…la joacã-micul artist” 

 <Povestea  mea incepe cu un dascãl>-Simpozion, judeţean  Şcoala ,,Ion  

Mareş’’Vulcana Bãi 

 Parteneriat educaţional  naţional - ,,Editura EDU’’ 

 Parteneriat educaţional  naţional  -Paralela 45 concursul ,, Tim Tim Timmy’’ 

  Parteneriat juduţean-Gradinita cu P.P. nr.18 Focsani 

Parteneriate realizate cu autorităţile locale, instituţii, ONG-uri etc. 

Parteneriate cu Biserica , Clubul Copiilor Pucioasa, Centrul Cultural Pucioasa, 

Politia Pucioasa, Biblioteca Pucioasa , 

Participare la competitii organizate de ISJ sau Gradinita 

 PROIECTUL,,O ZI IMPREUNA”-faza locala (Ziua internationala a familiei) 

  PROIECTUL,, UN AER MAI CURAT PENTRU NOI TOTI !”/domeniul educatiei 

ecologice si protectia mediului, desfasurat in cadrul programului Scoala Altfel / săptămâna 

,, Să ştii mai multe sa fii mai bun ! ”  a participat la etapa nationala la Săptămâna 

activităţilor extraşcolare – 2017   

                CONCURSURILE EXTRAŞCOLARE ÎNSCRISE ÎN CAEN, CAER ŞI CAEJ   

CAEJ-DB: “Copilarie, zambet si culoare/ Vasile Maria Teodora şi Florea Talida / locul I /Pucioasa 

https://live.etwinning.net/projects/project/131736
https://live.etwinning.net/profile/276401
https://live.etwinning.net/profile/276401
https://live.etwinning.net/profile/school/224707
https://live.etwinning.net/projects/project/128899
https://live.etwinning.net/projects/project/128899
https://live.etwinning.net/profile/612363
https://live.etwinning.net/profile/612363
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CAEJ-DB : “Zambet de copil” locul I dans tematic /Capra cu trei ierzi/ Formatia Flori de Iris 

CAEJ-VR : ,,Copilaria in pasi de dans’’locul I dans tematic /Capra cu trei ierzi/ Focsani /Formaţia 

Flori de Iris si  Majorete/Formaţia Magic Girls 

CAEN: “Tim Tim Timmy”/Paralela45  /7 locuriI , Dragan Rares, Mastacan Ana, Dragne David, 

Vasile Maria Teodora ,Floarea Talida Ana Alexandra / 5 locuri II Ilie Eduard, Uta Robert, Neacsu 

Eric, Mihaila Andrei, Uţa Alexandru / 2 locuri III Codreanu David,Cucuteanu Iannis 

CAEN –Concurs ce creatie/Gaiesti/ locul I /Vasile Maria Teodora şi Mastacan Ana 

“DISCAVERY”-concurs international / 4 locuri Performeri  Mastacan Ana ,Vasile Maria-

Teodora, Florea Talida,Dragne David/5 locuri I  ,Ana Alexandra, Spataru Teodora,Mihaila 

Anrei,Ana Alexandra,Neacsu Andrei, 

“FORMIDABILII”-concurs  internaţional/ 3 locuri IMastacan Ana, Vasile Teodora, Dragne 

David 

Cu Europa…la joaca-Micul artist –concurs internaţional /1 loc I  Dragne David 

 CAEN /Culorile Patranei /Pucioasa / creaţie literară/ Premiul  Mos Craciun-Vasile Maria-Teodora 

 CAEN /Culorile Patranei /Pucioasa / creaţie plastică / Premul II-Vasile Maria     

CONCURS NAŢIONAL DE DANS/ GĂIEŞTI /CONDURUL DE CLEŞTAR – LOCUL I 

 

                              POEZII PENTRU COPII 

 

                                       EU ŞI.....MIZOI 

Picături de ploaie 

În geamul meu bat. 

Mă  uit pe fereastră 

Şi tare îmi plac. 

  

Motanul Mizoi 

Cu familia lui, 

Ne zgârie-n uşă 

Făcând tărăboi. 
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În casă-i plăcut, 

Mirosul ne-mbie, 

Că uşa-i deschisă 

La bucătărie. 

 

Bunica friptura întoarce, 

Iar mama la plăcinte coace. 

Eu pe furiş deschizând uşa 

Invit pe Mizoi în casă la noi. 

                                                          MAMA 

 

Mică e şi subţirică 

Mama, draga mea, 

Veselă şi hărnicuţă 

Cum nu-i nimenea. 

Când mă strânge ea în braţe,  

Parcă mă topesc. 

Inima-i tresaltă 

Când eu îi vorbesc. 

Ea m-alintă-ntr-una  

Şi mă ocroteşte, 

Mă-nvaţă de toate 

Şi duios zâmbeşte. 

Seara, la culcare, 

Iar mă strânge-n braţe, 

Mă sărută dulce 

Şi somnu-mi veghează. 

 



 
 

16 
 

 

 

 

 
Un copil de 4 ani pune aproximativ 437 întrebări pe zi? 

 Desenul, pictura şi modelajul dezvoltă personalitatea copilului? 

  Desenul reprezintă o radiografie a stării emoţionale a copiilor?  

 Folosirea preponderentă a culorii “negru” în desenul copilului exprimă “depresia, apatia,  

tristeţea”?  

 Bebeluşul visează aproape tot timpul cât este în burta mamei 

 Se poate afla dacă un copil este stângaci încă din primele luni de viaţă? Un părinte poate 

observa dacă copilul său este stângaci sau dreptaci după primele 5-6 luni de viaţă ale 

bebeluşului, iar pe la vârsta de 2-3 ani se conturează corect mâna şi piciorul pe care acesta le 

va folosi în principal. Copilul stângaci va folosi emisfera dreaptă a creierului, cea care este 

responsabilă de limbaj, imaginaţie, memorie vizuală şi auditivă şi creativitate. 
 Dacă ascultaţi o melodie, cântaţi-o şi priviţi copilul în ochi. Un copil răspunde la muzică 

atunci când experienţa îi este împărtăşită direct.  

 Copiii au capacitatea înnăscută pentru o a doua limbă? Studiile arată ca multi-lingvismul 

încurajează gândirea flexibilă, îmbunătăţeşte memoria şi stimulează concentrarea unui copil. 

Experţii recomandă să aşteptati până la vâsta de 3 ani pentru a-i introduce o noua limbă. 

Specialiştii cred că este bine ca o persoana din anturaj (soţ, bunic, rudă) să vorbească în a 

doua limbă cel puţin 30 % din timp. 

 Atunci când respiră pentru prima dată, nou-născutul depune un efort de 50 de ori mai mare 

decat un adult pentru a-şi umple cu aer plămânii?  

 Sugarii sunt sensibili emotiilor? Chiar dacă au câteva săptămâni, ei fac diferenţa dintre o 

expresie fericită şi una tristă. În jurul vârstei de 1 an, un copil este capabil să simtă toate 

tipurile de sentimente pe care le au cei din jurul său. 

 

 

 

 
 

 

 

    DACA  COPILUL  MEU A FÃCUT O PROSTIE, CUM TREBUIE SÃ 

PROCEDEZ? 

 

 

 

 

 CURIOZITĂŢI 

AŞA  NU 

NU 

NU-L  INTRABAŢI  NICIODATÃ PE COPILDE CE A FACUT UN LUCRU 

               SFATURI PENTRU PÃRINŢI 
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Copilului îi va fi imposibil să găsească un răspuns mulţumitor şi atunci va ridică din umeri sau va 

spune….,,nu ştiu…”, sporind astfel tensiunea deja existenţa  între dvs. şi el! 

Nu încercaţi  să comunicaţi cu copilul dacă sunteţi supăraţi.După ce vă recăpătaţi calmul…. 

 

 

 

Întrebaţi-l pe copil CE S-A ÎNTÂMPLAT şi lăsaţi-l să vă povestească versiunea lui. 

 

 

 

Ajutaţi-l pe copil să găsească o soluţie să-şi planifice singur rezolvarea problemei prin urmarea 

unor paşi concreţi în acea direcţie. 

 

 

Planul de rezolvare al problemei 

Repetaţi regulile de bază oferindu-i un exemplu copilului, fără a-i ţine o predică.Arătaţi-i că , 

indiferent ce a făcut problemele lui va preocupa sincer şi că îl veţi ajuta cât puteţi ACUM, când 

are nevoie, pentru 

 A CORECTA GREŞEALA  

 A SE CORECTA 

 

 

 SĂ FIŢI…. … UN BUN ASCULTĂTOR / Faceţi-l pe copil să înţeleagă că va preocupa 

sincer problemele lui. Confesiunea creează o atmosferă de respect şi simpatie reciprocă. 

 …..FLEXIBIL / Lăsaţi-i copilului o portiţă de ieşire ! Nu-l puneţi la zid fără să-i acordaţi 

nici o şansă! Arătaţi-i ca şi dvs. sunteţi gata să faceţi nişte schimbări pentru că lucrurile să 

intre în normal. 

 ….REALIST  / Nu-i cereţi copilului dvs. mai mult decât poate să dea, având în vedere 

vârsta lui, puterea lui de înţelegere… 

 ….CAPABIL SĂ ZÂMBIŢI / Simţul umorului vă poate ajuta să ieşiţi dintr-o situaţie 

dificilă…Un zâmbet vi-l poate apropia pe copil chiar şi într-un moment de criză. 

 ….CAPABIL SĂ COLABORAŢI  / Creşterea unui copil este un efort de echipă!NU 

UITAŢI!Medicul  

ASA  DA 

NU 

Ascultaţi-l pe copil cu atenţie şi politeţe. Nu-l  întrerupeţi când încearcă să-şi istorisească povestea. 

 

CUM TREBUIE SÃ FIE PÃRINTELE? 
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 SĂ FOLOSESCA RECOMPENSE / pentru o comunicare bună 

 

APROPIERE   SUFLETEASCÃ 

Faţa de copilul dumneavostra, cu care veţi putea astfel, deveni prieten pentru toatã viaţa. 

 

               SATISFACŢIE  ŞI MÂNDRIE 

 

Nimic nu va putea egala mândria  de  părinţi văzând cum copilul se îndreaptă cu paşi siguri 

dinspre copilărie spre viaţa adultă, reuşind să-şi atingă potenţialul maxim în viaţa. 

ÎNCREDERE ÎN CALITĂŢILE  DVS. DE PĂRINTE 

Să ai un copil ,,bun”nu înseamnă să ai noroc – înseamnă o muncă susţinută pentru obţinerea unor 

rezultate pe termen lung alături de cei dragi. 

 

DISCIPLINA ŞI RESPONSABILITATE 

Disciplina este cea care îl ajută pe copil să îşi schimbe comportamentul în bine, să înveţe o lecţie 

care să-i folosească toată viaţa, afectându-i în mod pozitiv comportamentul viitor. 

Numai printr-o bună comunicare copilul va  înţelege, va accepta şi va aplica regulile care vor duce 

la asumarea de responsabilităţi viitoare. 

DECI…!  PĂRINŢII SUNT PRIMII CARE TREBUIE SĂ STABILEASCĂ O BUNĂ 

COMUNICARE CU COPILUL 

GĂSIŢI  UN  LOC  atât în inima cât şi în casa dvs. unde  nimic să nu vă deranjeze atunci când 

vreţi să comunicaţi cu copilul. 

ACCEPTAŢI  EFORTURILE LUI  de a comunica şi lăudaţi-le chiar şi atunci când nu reuşeşte pe 

deplin! 

ACCEPTAŢI RĂSPUNDEREA  pentru mesajele greşite pe care le transmiteţi copilului dvs. 

Mesajele negative conduc de cele mai multe ori către rezultate negative. 

COLABORAŢI  cu toţi aceia care vă pot srijini în efortul dumneavoastra sau pe care îi puteţi 

sprijini spre binele copilului: profesori, psihologi, medici, asistenţi sociali, organizaţii pentru copii 

etc. 

 

                 ŞI ASTFEL, DUMNEAVOASTRĂ ŞI COPILUL VEŢI  REUŞI  SĂ  FIŢI  ŞI  MAI 

BUNI PRIETENI! 
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                                              JOCURI CU DEGEŢELELE 

             ÎMPREUNĂ 

Cinci degeţele voinice(arată mâna) 
Mărul vor să îl ridice. 

Primul deget nu îl poate(degetul mare) 

Al doilea spune: ce greutate! 

Singur al treilea nu poate… 

Al patrulea are dureri de spate(imită) 

Al cincilea şi cel mai mic, spune: 

Nu pot să-l ridic! 

Cu toate cinci împreună 

Mărul de jos îl adună(imită). 

                                                            MESERII 

Ale mele degeţele/ Azi sunt foarte hărnicele: 

Cel mare e bucătar/ Face plăcinte cu mărar;(imită) 

Arătătorul e dirijor/ Dirijează întregul cor;(imită) 

Mijlociul e ţăran/ Duce văcuţa pe maidan;(imită) 

Inelarul e zidar/ Construieşte cu nisip şi var; 

Nu, oh,nu!strigă cel mic/ Eu nu pot să fac nimic! 

 

                                                          NUMĂRĂTOARE 

1-2-3-4-5 marinari, vor merge toţi odată  

1-2-3-4-5 marinari, să vadă lumea toat           

Degetul mare, face de mâncare                       

 Degetul arătător, e maşinistul pe vapor 

Mijlociul, voinicel ţine cârma după el 

Inelarul, este capitan de frunte 

Degetul mic e marinar pe punte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE JUCĂM,  ÎNVĂŢĂM,  MULTE LUCRURI NOI AFLĂM  

! 
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                                   DIMENSIUNI ALE PERSONALITĂŢII 

 

                                                                    Prof. Cornelia Hurmuzache 

                                                                                            Gradinita cu Program Normal nr.11Onesti 

 

           Definirea conceptului de personalitate. Prin personalitate înţelegem elementul stabil al 

conduitei unei persoane sau ceea ce o caracterizează şi o diferenţiază de alte persoane. Aceasta 

îmbină atât trăsături generale, cât şi trăsături particulare. Personalitatea se formează încă de la 

naştere şi continuă să se dezvolte pe tot parcursul vieţii, având la bază ereditatea şi fiind puternic 

influenţată de relaţiile interpersonale şi sociale. Pentru a înţelege mai bine acest element, trebuie să 

observăm diferenţa dintre termenul de ”personalitate” şi cei de ”individ” sau ”persoană”. Cuvântul 

”individ” se referă la orice fiinţă vie, ca reprezentant al speciei sale. El desemnează totalitatea 

însuşirilor fizice, biologice şi psihice ale fiinţei respective, identice la toţi ceilalţi care fac parte din 

specia sa. În cadrul indivizilor, distingem şi specia umană.Termenul de ”personalitate” are, aşadar, 

un conţinut mai bogat decât cel de ”persoană”. Acesta subliniază faptul că fiecare om are o serie de 

trăsături tipice, proprii tuturor oamenilor, indiferent de loc şi timp, care rămân stabile şi se 

manifestă constant în comportament.Conform unui  studiu realizat de psihologul american, Gordon 

Allport, personalitatea este alcătuită din numeroase trăsături, structurate pe trei niveluri.  

Temperamentul reprezintă dimensiunea dinamico-energetică a personalităţii, care se 

exprimă cel mai pregnant în conduită. Acesta îndeplineşte şi funcţia de latură expresivă a 

personalităţii, întrucât furnizează informaţii despre felul persoanei: iute sau lentă, mobilă sau rigidă, 

etc. Trebuie precizat faptul că temperamentul este înnăscut, dar evoluează şi se formează pe 

parcursul vieţii. De asemenea, un temperament nu poate să fie bun sau rău, de dorit sau indezirabil. 

Conform tipologiei lui Hipocrat, există patru tipuri temperamentale diferite: sangvinic, 

flegmatic, coleric şi melancolic. Acestea sunt coordonate de către una dintre cele patru ”umori”: 

sângele, limfa, bila galbenă şi, respectiv, bila neagră. 

Sangvinicul este vioi, vesel, sociabil şi activ. El are uşurinţă în a stabili contacte cu ceilalţi şi are o 

capacitate de lucru ridicată. Cu toate acestea, sangvinicul experimentează trăiri afective intense şi 

dovedeşte sentimente superficiale. 

Flegmaticul este liniştit, meticulos şi imperturbabil. El are o putere de muncă deosebită, însă 

desfăşoară activităţi monotone. 

Colericul este energic şi neliniştit. Acesta are stări afective intense, uneori exagerate, risipeşte 

energia şi nu se adaptează la activităţi monotone. 

Melancolicul este sensibil, visător şi puţin sociabil. În plus, are puţină energie şi nu este foarte 

rezistent la eforturi îndelungate. 

Aptitudinile sunt un ansamblu de însuşiri de ordin instrumental-operaţional, care 

diferenţiază oamenii între ei, în ceea ce priveşte maniera de desfăşurare a activităţilor. Nu orice 
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însuşire reprezintă o aptitudine, ci numai aceea care favorizează desfăşurarea unei activităţi cu 

rezultate peste medie. Nivelul de dezvoltare şi funcţionalitate al aptitudinilor poate fi evaluat după: 

rapiditate, volum, precizie, eficienţă şi originalitate. Ele pot fi dobândite sau înnăscute şi se clasifică 

în mai multe categorii. În funcţie de natura proceselor psihice, se evidenţiază: aptitudinile 

senzoriale, aptitudinile psihomotorii şi aptitudinile intelectuale. În funcţie de orientare, există două 

ramuri: aptitudini speciale (tehnice, literare, artistice, etc.) şi aptitudini generale (inteligenţa sau 

latura rezolutiv-productivă a personalităţii, spiritul de observaţie, etc.). Aptitudinile au o importanţă 

deosebită, deoarece favorizează succesul profesional şi, câteodată, constituie cerinţe obligatorii 

pentru exercitarea unei profesii. 

Caracterul desemnează latura relaţional-valorică a personalităţii, fiind alcătuit din trăsături 

care se înscriu pe un continuu de la pozitiv la negativ. De aceea, se poate afirma că toţi oamenii au 

caracter, dar orientat valoric diferit. Această componentă a personalităţii integrează trăsături 

caracteriale, precum următoarele: toleranţă/încăpăţânare, bunătate/răutate, dărnicie/egoism, 

perseverenţă/neseriozitate etc. Caracterul este schimbător, iar puterea acestuia este dată de forţa 

convingerilor, de tăria cu care le apărăm şi le susţinem. Formarea caracterului debutează în 

copilărie, prin diferite mijloace, numite mecanisme:al conditionarii, al autoritatii si al intuitiei. 

Creativitatea este ansamblul unitar al factorilor subiectivi şi obiectivi care duc la realizarea de 

către indivizi, sau grupuri, a unui produs original şi de valoare pentru societate. În procesul creaţiei 

sunt implicaţi factori psihologici: 

 Intelectuali: factori de fluenţă, flexibilitatea gândirii, originalitatea, imaginaţia şi inteligenţa. 

 Non-intelectuali: factori aptitudinali, motivaţionali, atitudinali şi temperamentali. 

Creativitatea are mai multe niveluri. Astfel, creativitatea expresivă este forma fundamentală şi 

se manifestă în comportamentul spontan: mimică, gesturi, dar şi în desenele copiilor mici. 

Următorul nivel este ocupat de creativitatea productivă, care este orientată spre obţinerea unor 

lucruri noi. Urmează creativitatea inventivă, ce se valorifică prin invenţii şi descoperiri, iar apoi 

creativitatea inovatoare, care aduce modificări semnificative în principii care stau la baza artei sau 

ştiinţei. Ultimul nivel este reprezentat de creativitatea emergentă, specifică omului de geniu, care 

revoluţionează un anumit domeniu. 

În concluzie, omul îşi formează o personalitate unică, ce învăluie trăsăturile emoţionale, 

cognitive şi comportamentale specifice fiecărui individ, învăţate şi dezvoltate prin experienţă şi 

relativ consistente de-a lungul timpului. Prin urmare, omul trebuie să înţeleagă natura personalităţii 

atât pentru o mai bună cunoaştere de sine, cât şi pentru cunoaşterea celorlalţi oameni cu care 

interacţionează! 

Bibliografie:  

1. Allport, G. W. (1991) Structura şi dezvoltarea Personalităţii, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti 

2. Dîrţu, C (2007) – Psihologia personalităţii în Psihopedagogie sociala, suport de curs, 

anul II ID, Editura Universitaţii „Al Ioan Cuza”, Iaşi. 
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                                       ÎMPREUNĂ PENTRU COPIII NOŞTRII 

 

                                                              Prof. Dima Gigea 

                                                                                           Gradinita cu P.P NR.18/Focsani / Vrancea 

                     Cum gândeşte o tânără mamă: ,,pătrunsă de puterea exemplului în educaţie, se 

supraveghează, se perfecţionează, căci gândeşte: zadarnic pretindem că ne educăm copiii, 

dacă nu începem prin a ne educa pe noi înşine, întrucât nu putem da decât ceea ce posedăm”,       

(Vérine). ...  

                 Trăim într-o lume în care merită să ne mai preocupăm de bunele maniere? N-ar fi mai 

bine să ne întrebăm dacă ele nu au devenit cumva inutile? Răspunsul e unul: buna creştere nu este şi 

nu va deveni niciodată inutilă, pentru că ea îl face pe om să se respecte în primul rând pe sine.  

Pornind de la adevărul că fiecare dintre noi este unic şi de neînlocuit, putem afirma că orice om are 

dreptul de a fi respectat. Este o preocupare de mare gingăşie a şti să pătrunzi în sufletul copilului, 

pentru a face să rodească acolo sâmânţa binelui şi a purtărilor alese. Cui oare i-ar reveni această 

nobilă îndatorire dacă nu familiei, mamei care l-a purtat la sân, tatălui care l-a primit ca pe un dar de 

la Dumnezeu? Educaţia copilului începe în familie şi va fi desăvârşită numai dacă va exista o foarte 

bună colaborare între aceasta şi factorii care vor prelua copilul: grădiniţa, şcoala, societatea. Familia 

constituie cel mai important factor educativ. În atmosfera caldă de familie se făureşte sufletul unui 

copil şi se trasează aproape definitiv, liniile mari ale personalităţii lui.  Ce nu ştiu astăzi copiii 

noştri?!…familia, cărţile, revistele, televizorul, calculatorul, strada, spectacolele…oferă experienţe 

de viaţă care lasă urme adânci în conştiinţele ce se formează. Nimic nu este lipsit de importanţă în 

educaţie şi de multe ori ceea ce pare mărunt, neînsemnat, are o covârşitoare influenţă asupra 

copilului nostru. Numai împreună, părinţi şi educatori, vom reuşi să “stăm de vorbă” simplu şi 

natural, fără pretenţii de doctrine şi metode, fără idei preconcepute, despre ”ce este bine pentru 

copilul meu”. Fără să delimităm strict rolul familiei de cel al grădiniţei în formarea şi educarea 

deprinderilor morale la copiii de 3-6/7 ani recunoaştem că deopotrivă suntem responsabili de 

calitatea “obiceiurilor” formate la această vârstă. Referitor la rolul familiei în formarea bunelor 

deprinderi la copii, Fröbel se adresa mamelor: ”Mama, spune el, recunoaşte în iubirea copilului tău 

nu numai o plăcere, ci o problemă şi o datorie a vieţii. Te vei bucura de iubirea şi stima lui, aşa cum 

îi asiguri educaţia”… 

 Familia reprezintă prima şcoală în care copiii învaţă să se comporte în viaţă şi în societate. Până la 

6/7 ani părinţii sunt cei ce reprezintă un model de viaţă, de comportare, cu influenţă decisivă asupra 

copilului. În familie, copilul învaţă limbajul şi comportamentul social, îşi formează idealuri şi 

aspiraţii, convingeri, sentimente, trăsături de voinţă şi caracter. Un exemplu este mai mult decât o 

regulă. Este o învăţătură prin faptă; este o lecţie fără cuvinte. Până la 7 ani trebuie să formăm 

copilului deprinderi pozitive de voinţă şi caracter, să-l ferim de toate împrejurările care ar putea să 

facă din el un copil rău, leneş, necuviincios, necinstit deoarece este mai uşor “a-l feri” decât a-l 

dezobişnui de o deprindere negativă odată dobândită. Primul factor de răspundere este mama, cu 

dragostea şi devotamentul ei, al doilea factor este grădiniţa - educatoarea chemată să întregească 

opera de educare şi instruire a copiilor până la 6/7 ani. A educa un copil nu este un lucru atât de 
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uşor cum s-ar părea la prima vedere, copilul pune adeseori părinţii în faţa unor probleme pe cât de 

variate pe atât de complicate, trebuindu-le o adevărată “artă” de a le rezolva. De aceea, trebuie să 

recunoaştem, că pentru a se face o bună educaţie a copiilor, e nevoie mai întâi de o bună educaţie a 

părinţilor.  

Educatori şi părinţi - avem o datorie sfântă - să ne dăm mâna pentru educarea copiilor noştri.  

 

 

EDUCATIE PENTRU SOCIETATE PARTE COMPONENTA A CURRICULUMULUI 

PRESCOLAR 

 

                                                                                                             Prof. Leafu Laura Roxana 

                                                                                                     G.P.P. nr.2 Pucioasa /Dâmboviţa 

 

              Una din principalele caracteristici ale omului o reprezintă moralitatea.  Prin procesul de 

educaţie morală se urmăreşte formarea conştiinţei şi coduitei morale. 

     Activităţile de EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE   din cadrul Domeniului Om şi Societate 

sunt abordate într-un mod specific plecând de la premisa că preşcolarii vor înţelege mult mai uşor 

concept precum dreptatea, echitatea, bunătatea,adevărul , atunci când le vor putea observa şi 

concretiza  în acţiunile adulţilor. De asemenea dezvoltarea unei conduite  cu principia morale 

precum trezirea conştiinţei morale, cultivarea convingerilor morale, stimularea comportamentelor  

afective,  formarea atitudinilor etice, structurarea unor valori şi a idealului moral vor conduce la 

fundamentarea  moralităţii  de mai târziu a preşcolarului. 

   DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE  include activităţi din cadrul Educaţiei pentru Societate ce 

reunesc aspect de morală, combinate cu activităţi din cadrul Activităţilor Practice bazate pe 

elemente de activitate practic- gospodăreasca,dar şi de dezvoltarea unor abilitaţi practice.Preşcolarii 

sunt puşi în contact cu anumite materiale ce folosesc la realizarea unor lucrări ce ţin de domeniul 

abilitaţilor practice  prin constatarea proprietăţilor materialelor, prin selecţia lor în funcţie de 

calităţile estetice: culoare, textura, forma. 

  Tot în cadrul DOS se vizează achiziţionarea  de către preşcolari a comportamentului social şi 

configurarea unor atitudini faţă de ceilalţi copii, precum : spiritul de cooperare,loialitate faţă de 

grup, atitudinea de sprijin, relaţii de simpatie fată de cei  suferinzi , popularitate, tendinţa de 

conducere: de lider, rivalitate,etc. 

  Educaţia moral –civica  se realizează prin următoarele mijloace: povestiri, poezii, convorbiri, 

lectura după imagini, joc de rol, problematizarea, vizionare de spectacole cu caracter moral. 

  Domeniul curricular „ Om şi societate ”- Obiective şi conţinuturi  

METODOLOGIA de aplicare a planului de învăţământ pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 

6/7 ani 

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE 

Obiective cadru: 

1. Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea abilităţii de a intra în 

relaţie cu ceilalţi; 

2. Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine 

şi faţă de ceilalţi; 

3. Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive (iniţiativă) 



 
 

24 
 

4. Dezvoltarea abilităţii de recunoaştere, acceptare şi respect al diversităţii 

5. Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al 

poporului român; 

6. Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică; 

7. Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici de 

lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple; 

8. Formarea deprinderilor practic-gospodăreşti şi utilizarea vocabularului  specific.   

 

Obiective de referinţă 

- Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de 

securitate personală (ex.: importanţa alimentelor sănătoase pentru organismul uman; reguli ale 

activităţii şi ale jocului, în vederea evitării unor situaţii periculoase; reguli de minimă protecţie a 

naturii şi pericolul încălcării lor; reguli privind protecţia vieţii proprii şi a celor din jur etc.) 

- Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, 

grupul de joacă) 

- Să negocieze şi să participe la decizii comune 

- Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi 

cunoscute. 

- Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, 

armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului. 

- Să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte 

(elemente de relief, aşezare geografică, obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice). 

- Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice. 

- Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice 

- Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice 

- Să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în 

cadrul activităţilor practice. 

- Să se raporteze la mediul apropiat, contribuind la îmbogăţirea acestuia prin lucrările personale. 

- Să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi faţă de alte 

fiinţe şi obiecte. 

- Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi 

util celorlalţi. 

- Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti. 

- Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale. 

        Finalităţile urmărite prin acest domeniu curricular ar fi: 

           •  Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul 

propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia.  

          •  Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a 

dobândi cunoştinţe,  deprinderi,  atitudini  şi  conduite  noi;  încurajarea  explorărilor,  exerciţiilor,  

încercărilor  şi experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare.  

          •  Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei 

imagini de sine pozitive.  

          •  Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini 

necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii. („Curriculum pentru Învăţământul 

Preşcolar 3-6/7 ani“ aprobat prin OM nr. 5233/1.09.2008) 
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                              CE TREBUIE SĂŞTIM DESPRE JUCĂRII ? 

                                                                                                    Colectivul de redacţie 

 

                         Ştiaţi că…! 

 Jocul este esenţial pentru copii în dezvoltarea lor intelectuală si psihomotrică? 

 Jucăriile sunt instrumente cu ajutorul cărora copiii capătă cunoştinţe despre lumea 

înconjurătoare?    

Prin jucăriile şi materialele pe care le cumpăraţi dumneavoastră alegeţi ce şi cum învaţă copiii. 

Alegeţi deci jucăriile cu grijă!  Jucăriile din zilele noastre sunt însă mai scumpe şi, de cele mai 

multe ori, o să alegeţi dintre sutele de variante! 

Nu e uşor să alegeţi jucăria potrivită! Iată, de aceea, câteva SFATURI UTILE: 

 Ganditi- vă la tipurile activitatilor care îi fac plăcere copilului dumneavostra, şi veţi putea să 

alegeţi jucării bune, care să îi atragă. 

 Înlocuiţi jucăriile în funcţie de stadiul de dezvoltare a copilului dumneavoastră: aşa cum din 

cauza dezvoltării rapide a copiilor hăinuţele rămân repede mici şi trebuie schimbate! 

 Alegeţi jucării care vor creşte împreună cu copiii dumneavoastră! 

 Adecvaţi jucăria, copilului! 

Jocul copiilor se schimbă pe măsură ce mintea şi corpul se dezvoltă. 

 

CE  INVAŢÃ COPIII  ATUNCI  CÂND  SE JOACA? 

 Învaţă să-şi controleze şi să-şi coordoneze mişcările.Pentru a obţine efectul dorit de la 

jucărie, copilul este dispus să repete de zeci deori o mişcare, reuşind în final o coordonare 

perfectă mişcărilor! 

  Îşi dau seama cum funcţionează lucrurile. În  cursul experienţelor cu diferite tipuri de 

jucării, copilul învăţa despre căuşe şi efecte şi cum pot fi acestea stăpânite. 

   Îşi dezvoltă musculatura.Manipulând jucăriile, copii îşi folosesc din plin musculatura şi 

articulaţiile, dezvoltându-se astfel armonios! 
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 Învaţă cuvinte şi idei noi. Folosin diferite tipuri de jucării, copilul invatadespre greutatea 

lucrurilor, volumul lor, sau despre calităţi ale diverselor material din lumeacare îi 

înconjoară. 

 Îşi dezvoltă creativitatea.Jocul, le oferă  copiilor posibilitatea să încerce noi tipuri de 

comportamnet pentru o mai complete înţelegere a lumii înconjurătoare. 

 Îşi folosesc imaginaţia.Imaginile noi, cărţile cu poveşti sau jucăriile mai neobişnuite 

stimulează şi îi fac pecopii să sesizeze şi apoi să aprecieze frumosul în viaţa, în formele 

cele mai diferite. 

 Rezolvă situaţii problema.Preocupaţi sau nu de rezultatul final, copiii reuşesc prin 

experimente repetate să geseasca cai inedited de rezolvare a problemelor lor. 

 Învaţă cum se coopereze cu alţii.Regulile pe care trebuie să le respecte în timp ce se joacă, 

îi pregătesc pe copii pentru o integrare familială şi socială ulterioară. 

CUM TREBUIE SÃ FIE JUCÃRIILE ? 

Când alegem jucăriile pentru copiii noştrii, trebuie să avem în vedere că ele să întrunească  cât mai 

mult calităţile de mai jos, adică 

SĂ FIE: 

 POTRIVITE VÂRSTEI. Gândiţi-vă mai ales la ce i-ar face plăcere copilului, în acesta 

etapă de  dezvoltare, nu ce v-ar plăcea dumneavoastră să-i cumpăraţi. 

 EDUCATIVE.Gândiţi-vă că îl ajutaţi  mai repede unele lucruri cu ajutorul anumitor jucării. 

 ATRĂGĂTOARE. Oricât ar fi de educative şi potrivite vârstei, uneori aspectul jucăriilor 

are o importanţă covârşitoare, mai ales la copiii mai mari unde moda îl poate influenţa 

decisiv. 

 NEPRIMEJDIOASE.Jucăriile care au părţi mai mici ce se desfac sunt extrem de 

periculoase pentru copiii sub trei ani! Ei  se pot sufoca dacă inghi în timpul jocului aceste 

fragmente!Un pericol similar îl reprezintă muchiile tăioase sau vârfurile ascuţite. Citiţi 

întotdeauna instrucţiunile de pe ambalajul jucăriilor! 

 UŞOR DE CURĂŢAT. Copiii se ataşează adeseori de unele jucării, care chiar şi atunci 

când se degradează şi se învechesc le sunt încă dragi. Praful şi microbii ce se acumulează în 

timp trebuie, de aceea să poată fi uşor îndepărtate de pe jucării. 

 BINE FĂCUTE. Alegeţi jucării solide!În felul acesta copilul poate să le mânuiască în voie, 

fără a le distruge înainte de vreme. 

 IEFTINE.Nu în ultimul rând, gândiţi-vă la preţ atunci când cumpăraţi jucăriile copilului 

dumneavoastră.Amintiţi-vă că, asemenea hăinuţelor, jucăriile trebuie schimbate des, şi că se 

strică la fel de repede! 

CUM ŞTIU DACÃ AM CUMPARAT O JUCARIE BUNÃ?  

      Puneţi-vă următoarele întrebări atunci când cumpăraţi o jucărie:  

Dacă răspunsul este DA la cele mai multe dintre ele, jucăria este, probabil, o achiziţie bună. 

 

 Este aceasta jucărie neprimejdioasa pentru un copil de vârsta copilului meu? 

 Va fi copilul meu interest de ea atât de mult încât să se joace în repetate rânduri?  
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 Este bine construită ? Se poate folosi timp îndelungat ? 

 Are copilul meu puterea şi imaginaţia pentru a folosi jucăria? 

 Se va simţi copilul meu mândru când va folosi jucăria? 

 Stimulează jucăria suficient capacităţile copilului meu? 

 Poate jucăria să crească odată cu copilul meu? Va fi mai atrăgătoare peste un an? 

Peste mai mulţi ani? 

 Poate copilul meu să folosească jucăria în mai multe feluri ? Poate fi ea folosită în 

mod creator? 

 Îl va ajuta jucăria pe copilul meu să înveţe cât mai multe lucruri? 

SELECTAŢI DIFERITE TIPURI DE JUCÃRII PENTRU COPIII DIMNEAVOASTRÃ! 

Jucăriile influenţează şi felul în care copiii se văd pe ei înşişi în raport cu ceilalţi .Ei căpătă 

mai multă încredere în sine. 

Alegeţi diferite tipuri de jucării pentru a-i ajuta pe copii să devină oameni compleţi! 

CE TIPURI DE JUCÃRII POT SA ALEG? 

              Jucării  de  îndemânare - zornăitoare, puzzle, jucării pentru nisip, fire de tricotat etc. 

DE CE?   Dezvoltă coordonarea mişcărilor, încurajează încrederea în sine, ajuta la dezvoltarea 

cooperării şi a rezolvării de situaţii – problema. 

Cărţile şi înregistrările - basme,  poezii, cântece, etc) 

DE CE?  Îi  ajută pe copii să aprecieze literatură şi muzică şi dezvolta vocabularul, stimulând 

interesul pentru evenimente din viaţa de zi cu zi , animale etc. 

Jocuri de construcţie - cuburi, seturi LEGO sau alte seturi de construit) 

DE CE? Contribuie la dezvoltarea ideii de număr, stimulează creativitatea şi imaginaţia, fiind 

suportul a ore întregi de joc neîntrerupt. 

Materiale experimentate-apă, nisipul, argila, instrumente muzicale, plastilina etc) 

DE CE? Îi  ajută pe copii cel mai mult să se apropie de ştiinţă şi de matematică.Ei au contact total 

asupra acestor materiale  şi pot descoperii în linişte legile naturii şi îşi pot manifesta creativitatea. 

CUM  SÃ FOLOSESC LA MAXIMUM JUCÃRIILE? 

 Aranjaţi jucăriile pe rafturi joase, pentrua fi uşor de găsit şi de pus la loc de către copiii mici. 

Nu aşezaţi jucăriile în cufere pentru jucării sau în cutii, pentru că în acest fel se pierd, sau sunt greu 

de găsit, şi adeseori se strică fără a fi folosite! 

ATENŢIE! 

 Copiii au nevoie de timp, spaţiu, şi în unele cazuri, de compania adulţilor pentru a se bucura 

de jucăriile lor! Un adult vorbăreţ dar şi înţelegător poate să le deschidă calea spre noi 

universuri de joc educativ. 

Dragi părinţi! 
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  EGALITATEA DE SANSE IN EDUCATIE TIMPURIE-PREMISA PENTRU 

INTEGRAREA SCOLARA SI SOCIALA VIITOARE A COPILULUI 

                                                                      Prof. Glodeanu Ileana/ Constantin Elena 

                                                                        Gradinita Gura –Vulcanei, Dambovita 

 

  Educaţia timpurie vizează intervalul de timp cuprins între naştere şi vârsta intrării la şcoală si 

sustine ideea că  vârstele mici sunt baza dezvoltării personalităţii. În această perioadă, copilul se 

dezvoltă şi învaţă, atât în mediul familial, cât şi în mediul oferit de instituţiile specializate: grădiniţe 

şi creşe. Educaţia timpurie include toate formele de sprijin sau suport necesare copilului pentru a se 

dezvolta si este o necesitate a contextului social actual întrucât obiectivele propuse de aceasta sunt 

uşor de atins acum, în această perioadă de dezvoltare rapidă a copilului. 

             Mediul este un factor important în dezvoltarea intelectuală, deoarece s-a constatat faptul că 

acei copii crescuţi într-un mediu stimulativ au o dezvoltare intelectuală rapidă şi intensă în 

comparaţiei cu cei crescuţi într-un mediu restrictiv, nestimulativ. Copilul are nevoie să fie sprijinit 

în dezvoltarea abilităţilor sale fizice mentale, sociale, care îi facilitează supravieţuirea şi realizarea 

individuală şi socială de mai târziu. Dacă dorim să sprijinim copilul mic în procesul dezvoltării sale 

trebuie să înţelegem multiplele faţete ale acesteia şi să definim contextul în care trăieşte. 

           Un mediu propice dezvoltării copilului este unul stimulativ, sigur, sănătos, ce crează situaţii 

de interrelaţionare şi care oferă situaţii de învăţare. Învăţarea reprezintă achiziţiile de cunoştinţe, 

deprinderi şi abilităţi dobandite de copil. Astfel, învăţarea este o verigă importantă a procesului de 

dezvoltare, iar rezultatele ei pot fi influenţate de calitatea îngrijirii primite de cel mic. Presiunea şi 

sprijinul sunt două laturi ale dezvoltării şi ale învăţării. Acţiunile de sprijin presupun stimularea 

dezvoltării şi implică presiune directă asupra copilului şi asupra mediului înconjurător. 

            Una dintre valorile promovate de curriculum pentru educaţia timpurie este non-

discriminarea şi excluderea inechităţii sociale, cuturale, economice şi de gen (asigurarea de şanse 

egale tuturor copiilor, indiferent de gen, etnie, religie, printr-o abordare educaţională echilibrată). În 

acest sens, cadrul didactic trebuie să evite exprimările şi prejudecăţile de tip discriminator şi să nu 

manifeste prejudecăţi faţă de copii din cauza comportamentului părinţilor acestora. De aceea, 

educatorul trebuie să aibă în vedere nevoile educaţionale ale fiecărui copil, astfel încât toţi copiii să 

se simtă acceptaţi şi valorizaţi. NU trebuie uitat următorul aspect: fiecare copil are o latură pozitivă 

ce îl aşază într-o lumină ce are proprietatea de a estompa anumite „pete” ale 

comportamentului. Niciun copil nu trebuie să se simtă exclus sau dezavantajat datorită etniei, 

culturii, religiei, limbii materne, mediului familial, deficienţelor de orice natură, sexului sau 

nivelului capacităţilor sale. Poate că acesta este motivul pentru care una dintre temele specifice de 

educaţie pentru politicile UNESCO şi UNICEF este dezvoltarea şi protecţia micii copilării. Astfel, 

comunitatea este încurajată să ofere condiţii favorabile dezvoltării tuturor copiilor, deoarece 

aceştia pot deveni vulnerabili în dezvoltare atunci când trăiesc experienţe negative sau sunt 

defavorizaţi. De aceea, ar fi indicat să nu uităm câteva dintre cele mai importante drepturi ale 

copilului, drepturi ce îi pot oferi siguranţă în procesul de dezvoltare: 

- copiii au dreptul de a trăi şi de a-şi dezvolta la maxim potenţialul 

-  toţi copiii, fără distincţie de sex, rasă, limbă, religie, au dreptul la educatie 
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- copiii, datorită vulnerabilităţii lor fizice şi mentale, au nevoie de îngrijire şi atenţie specială 

- copiii care trăiesc în condiţii foarte dificile au nevoie de atenţie specială 

- familiile au responsabilitatea primară pentru creşterea, dezvoltarea şi educarea copiilor lor 

Câteva aspecte ce trebuie urmate pentru predarea respectului şi a toleranţei: 

- găsiţi latura pozitivă a fiecărui copil şi nu ezitaţi să o afişaţi colegilor săi (X poate cânta, 

dansa, colora, etc.) 

- argumentaţi cele spuse prin oferirea unui exemplu concret (Cabral este negru dar are o 

carieră de succes, Sharon (personaj de desene animat) poartă aparat dentar, dar poate avea 

mulţi prieteni, etc.) 

-  arataţi interes faţă de problemele ridicate de cei mici 

-  fiţi constant în urmărirea obiectivelor propuse 

Pentru a păstra valorile morale şi sociale, sau pentru a le înbunătăţi trebuie să începem de la cei 

mici. Depinde de noi, ca părinţi, educatori sau simpli membri ai comunităţii să influenţăm politicile 

şi practicile sociale pentru a constitui prin programele educaţiei timpurii un start mai bun pentru toţi 

copiii. 

 

                    ÎN LOC DE SFÂRŞIT  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   UN AN ŞCOLAR FERICIT URAM COPIILOR: 

 

 

  

        

    

 

 

 

MULŢUMIM PÃRINŢILOR PENTRU IMPLICAREA IN ACTIVITÃŢILE 

EDUCATIVE ŞI EXTRACURRICULARE! 

       MULŢUMIM PÃRINŢILOR PENTRU SPONSORIZÃRILE  FÃCUTE ! 

            MULŢUMIM PÃRINŢILOR PENTRU ÎNCREDEREA ACORDATÃ! 

                              Cu drag, 

                                               Doamnele educatoare 

 

MARIA 

TEODORA    

VASILE 

ANA 

MASTACAN 

ANA           

ALEXANDRA 

TEODORA  

SPATARU 
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