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       Copiii au nevoie de libertate și timp pentru joacă.  

       Joaca nu este un lux. 

       Este o necesitate. 

 

 

 

 

 

ETAPELE DE DEZVOLTARE  PSIHOLOGICĂ  ALE PREȘCOLARULUI(3-6 ani) 
 

 

 

        Dezvoltarea copilului din perioada prescolara este extrem de importanta pentru performanta sa scolara  

ulterioara.                          

 

         In aceasta perioada se pun bazele personalitatii, se dezvolta capacitatile cognitive, capacitatea de comunicare, 

capacitatea de proiectare, se amplifica posibilitatile de independenta. 

 

                   EXPANSIUNEA PERSONALITĂȚII PRIN JOC 

  

                   Activitatea de joc ramane de departe cea mai contribuanta in formarea personalitatii. Jocul se  

considera ca o activitate fizica sau mintala ce se realizeaza doar datorita placerii ce o provoaca. 

  

                  Jocul "de-a familia" este intens proiectiv si prezinta foarte mare importanta si din cauza ca familia 

 este scena principala de viata a copilului si totodata nucleul social in care se condenseaza si reflecta in mod 

 sensibil intreaga viata sociala. Variabilitatea mare a acestui tip de joc se datoreaza faptului ca familia ofera  

experienta cea mai nuantata si traita intens de catre copii. Jocul "de-a familia" oglindeste habitudinile, atmosfera, 

 stilul de comunicare si afectiune din tensiunile ce se consuma in familie, evenimentele ce o traverseaza. 

  

                  La 3 ani jocul este inca legat de obiecte si cuprinde elemente numeroase de manualitate activa. Incep  

insa sa apara terenuri noi, mai complexe de antrenare ale acestuia. Interesul mare al copilului fata de adulti,  

conduitele si fortele acestuia creeaza jocului o noua consistenta. Copilul incepe sa decupeze din conduitele umane 

 din jur momente, situatii si sa le reproduca. In aceste conditii capata teren jocul cu subiect si rol. Prescolarul 

 detaseaza papusa ca personaj in jocul "de-a familia" sau "de-a scoala", "de-a teatrul" etc. De multe ori rolul 

 acesteia se estompeaza relativ sau ramane pregnant pasiv. In schimb, rolul copilului capata contur, profil, se 

diferentiaza ca atare ca rol de medic sau parinte, si se integreaza intr-un subiect (vizita medicala la policlinica, 

 in gradinita sau in familie) sau ca episod de familie (copilul in rol de adult pune masa impreuna cu papusa sau  

duce copiii - papusile - la plimbare etc.). 

  

                  La 4 ani, jocul nu mai este izolat. Partenerul concret este solicitat desi copilul de 4 ani nu este 

 intotdeauna multumit de el, din care motiv are numeroase interventii extrajoc in care spune partenerului ce sa 

 faca. In genere, se joaca mai bine cu un copil mai mare sau cu unul mai mic. In jocul cu copilul mai mare, 

 initiativele acestuia alimenteaza jocul, in cazul jocului cu copii mai mici, copilul de 4 ani isi asuma si rolul de 

animator. La 5 ani jocu1 cu subiect si rol atinge un foarte important nivel de dezvoltare, adaptarea la posibilitatile 

 de rol ale partenerului sunt evidente, dupa cum evidenta este si capacitatea de a alimenta subiectul. Apar  

acordurile si proiectele in joc, astfel, in timp ce actiunea si conduitele ce o compun devin din ce in ce mai dense  

spre 5 ani in joc, jucariile si accesoriile au o crestere de participare mai putin pregnanta, substitutiile si "adaptarea" 

acestora la conditiile subiectului jocului fiind evidenta. Totusi exista o relatie pozitiva intre jucarii si jocuri,  

subiecte de joc. Antrenarea ludica se realizeaza intotdeauna spontan in cazul unei mari bogatii de jucarii.  

 

 

 

 

 

 

 



     

       Jucaria este un stimulent al jocului, dar jocul propriu-zis este o stare psihologica, o antrenare energetica 

 intr-o relationare imaginativa coerenta cu jucaria. Cate odata copilul are o lunga faza de organizare a jocului care 

ulterior poate sa nu se mai realizeze ca atare. La 5 ani, copilul are nevoie de partener in cele mai multe cazuri, ceea 

 ce pune in evidenta o stimulare sociala inter-relationala ca instrumentare a jocului.  

 

         Copilul poate crea subiectul unui joc si fara partener la aceasta varsta, dar acesta din urma aduce un plus de 

neprevazut necesar in jocul cu  

subiect si creeaza realitatea unei relatii duale, de care copilul are nevoie, jocul lui fiind trecut pe planul existential 

 al relatiilor vii si impregnat de conditia socialului. Subiectul are o forta atat de activa incat adeseori copilul se joac 

a si cu parteneri imaginari la 5 ani.  

  

         Interesante sunt rolurile profesionale prezentate in jocurile copiilor de 5-6 ani (medic, vanzator in magazin, 

 casierla teatrul de copii etc.). Copilul utilizeaza paternuri elementare profesionale, decupate din profesiunile ce se 

exercita in public sau sunt de contact cu publicul, asa ca pot fi observate. E vorba de roluri in care exista actiuni tipice, 

o oarecare autonomie a comportamentelor. Prin aceste jocuri, copilul se apropie de universul profesiunilor si al muncii.  

Imitatia in joc este creatoare. Jocul raspunde trebuintei de creatie a personalitatii, dar si a sinelui in raport cu viata 

 si ipostazele ei felurite. Analiza jocului pune in evidenta statutul mintal, cel afectiv, cel de sanatate al copilului. Dar 

 si structura experientei si a mediului de cultura. 

 

       La 4 ani si jocurile de miscare se complica si se dezvolta. Copilul incepe sa se joace mai mult cu mingea, cu 

 cercul, face cu tricicleta tururi complicate, ii plac jocurile de constructii, dar si papusile, carucioarele, este atras de 

truse, colectii. La 5 ani, ii plac cuburile mari, ii plac si casele de papusi in care aranjeaza mobile. Este un moment  

ontogenetic in care papusile intereseaza si pe baieti, care le considera bebelusi. La 6 ani au mare atractie jocurile  

cu apa si pamant. Copilului ii place sa faca tunele, turnuri etc. Mingea ramane pe primele planuri; apare o mai mare 

atentie fata de coarda (la fetite). Jocul cu papusi ajunge la apogeu. Are, de asemenea, o mare incidenta jocul cu  

coarda, mingea, patinele cu roti, dar si jocul "de-a travestirea". Mai ales fetitelor le place sa se costumeze, rascolesc 

dulapurile, sau imbraca si dezbraca papusile, incearca sa le confectioneze si accesorii, baietilor le place mai mult  

sa se joace "de-a pieile rosii", ori "de-a cow-boy-ii". O tot mai mare incidenta incepe sa aiba dupa 5 ani jocul cu  

reguli. Si jocurile didactice sunt jocuri cu reguli, ceea ce face sa se poata vorbi de jocuri cu reguli de miscare  

(fizice) si jocuri cu reguli in care domina strategiile intelectuale. Dealtfel, regulile incep sa devina importante si in 

jocurile cu subiect. Printre jocurile cu reguli, jocul "de-a ascunselea" este tipic. In acest joc, copilul prescolar mic, 

mijlociu si mare are comportari diferite, oglindind prin acestea caracterul si nivelul insusirii si exercitarii regulilor 

implicate in desfasurarea lui. 

  

     Prescolarul mic desprinde din regulile jocului "de-a ascunselea" doar regula ascunderii si aceea a alergarii la locul 

 de numarat a celui ce are rolul de a cauta pe ceilalti. Exercitarea celor doua roluri este insa ne-coordonata si nelegata 

de conduitele celorlalti copii care se joaca. In acest sens, prescolarul mic se "ascunde" asezandu-se cu spatele intr-un 

colt al camerei. Faptul ca el nu mai vede pe ceilalti echivaleaza pentru el cu a "fi ascuns", ceea ce exprima o conduita 

inca egocentrica. 

 

      Prescolarul mijlociu face exces de zel privind regula ascunderii. El cauta locurile cele mai complicate fapt ce  

afecteaza de cele mai multe ori strategiile de ajungere prioritara la locul de bataie. Aceste conduite pun in evidenta 

dificultatile prescolarului mijlociu de a vedea latura de strategii, in jocul cu reguli, acestea facand parte din latura 

instrumentala. 

  

      Prescolarul mare (la 6 ani) exprima in conduita din jocul "de-a ascunselea" o orientare mai evidenta spre strategiile 

 care faciliteaza telul atingerii facile a locului de numaratoare. In acest sens, prescolarul mare se ascunde aproape  

de locul de bataie si speculeaza atingerea lui inaintea celui ce cauta pe ceilalti. 

  

       Perioada prescolara este dominata de trebuinta de joc in care actioneaza combinatii mintale, reprezentari de 

 imaginatie si sunt actionate forme de experienta complexa. Intreaga perioada prescolara este dominata de  

socializarea subiectelor jocului, dar si de socializarea rolurilor. Regulile se refera la conduitele de rol in jocul cu 

 rol si subiect, la obligatia de a ramane in rol pentru a permite replica partenerului. 

  



 

       Exista si reguli de obligativitate care se refera la obligatia copilului de a participa la joc dupa ce s-a angajat,  

astfel incat sa nu se strice jocul. Aceasta, regula devine activa mai ales dupa varsta de 5 ani, cand un copil ce 

 o incalca este taxat ca neserios sau nepriceput, neindemanatic. In genere, un astfel de copil este greu acceptat in 

jocurile urmatoare. 

Astfel, are loc o crestere a compozitiei numerice si de conduite diferentiate, mai ales dupa 5 ani, o crestere a 

 organizarii jocului si a vietii jocului. Acest din urma aspect se refera la durata unui joc, situarea lui pe locul de joc 

prioritar.  

  

      Jocul capata roluri psihologice tot mai complexe, functii formative, functii de relaxare, functii de facilitare a  

adaptarii copiilor la aspectele mai complexe ale mediului inconjurator, functie de umanizare, constituind o  

preparare a copilului pentru viata. 

  

      Jocul creeaza copilului o apropiere intuitiva complexa, de aspecte si laturi importante ale realitatii. In joc, copilul 

descopera legea gravitatiei, aspectele diferentiate ale diferitelor tipuri de parghii, a echilibrului pozitional al  

acestora, ale relatiilor si diferentelor de viteze 

Important este si rolul jocului ca instrument si mijloc al educatiei sociale si morale. Prin jocul cu subiect si rol  

se faciliteaza ca acceptare aspecte legate de frustratie si de regulile de viata sociala mai greu de acceptat. 

  

      Jocul vehiculeaza experienta umana pozitiva, cat si experienta negativa. Adultul are rol de securizare in joc, rol  

care se poate exercita prin participare intr-un rol definit, intr-unul nedefinit clar sau in rolul sau de adult. In genere 

copiii se obisnuiesc cu aceasta situatie. Daca apare alt adult, jocurile tind sa inceteze sau sa piarda caracterul lor 

spontan. 

  

In jurul jocului si al jucariei se organizeaza o serie intreaga de conduite evaluabile.  

  

Joaca este începutul cunoașterii … 

 

 

 

 

Director, 

Prof. Dumitru Georgeta Irena 
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ALTERNATIVA STEP BY STEP IN INVAȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

     Grija pe care o oferim copiilor nu ar trebui să fie guvernată de dorința de a-i face să învețe 

lucruri, ci de a-i ajuta să aprindă în ei înșiși lumina care se numește inteligență. – Maria 

Montessori 

 

     Alternativa educaţională Step by Step respectă Curriculum naţional, integrează standardele 

de învățare și dezvoltare ale copilului şi utilizează cele mai bune practici internaţionale din 

domeniul educaţiei. Programul promovează educaţia centrată pe copil, raportată la nevoile şi 

interesele copilului, implicarea familiei şi comunităţii în educaţie, respectă şi apreciază 

diversitatea umană. Alternativa educaţională Step by Step are rolul de a dezvolta în fiecare 

copil capacitatea de a fi creativ, de a-şi forma o gândire critică, de a avea iniţiativă, a defini şi 

a rezolva o problemă, a comunica uşor cu semenii. 

   În procesul instructiv-educativ se are în vedere dobândirea de competențe la nivel: cognitiv, 

fizic, social, emoţional şi estetic. În funcție de aceste repere, cadrul didactic va realiza o 

selecție  a conținuturilor prevăzute în programă tocmai pentru a urmări nevoile și interesele 

copilului. 

  Metoda alternativă de învățare Step by Step presupune: 

– individualizarea actului didactic; 

– lucrul în grupuri mici de copii; 

– învățarea organizată pe centre de activitate delimitate atât fizic, cât și prin procesul de 

învățare; 

– implicarea părinților în activitățile didactice 

       O zi în această alternativă începe cu Întâlnirea de dimineaţă care porneşte cu Salutul. 

Copiii se așază, împreună cu cadrul didactic, în cerc pentru a se putea vedea unii pe alții. 

Fiecare folosește numele persoanei căreia i se adresează. Salutul pregătește următoarea 

componentă a întâlnirii de dimineață, Împărtășirea cu ceilalți. Pe durata acesteia, copiii 



 
 

schimbă idei și construiesc subiecte de discuție. Ea reprezintă un bun prilej de dezvoltare a 

competențelor necesare pentru a deveni vorbitori și ascultători încrezători. Următoarea 

componentă a Întâlnirii de dimineață generează coeziunea grupului prin intermediul 

cântecelor, jocurilor și activităților scurte. Activitatea de grup pune, de obicei, accent pe 

Curriculum sau pe o temă analizată la clasă.. Alt moment este Calendarul zilei. Se precizează 

ziua din săptămână, data, luna, anotimpul, evenimentele sociale şi personale legate de ziua 

respectivă, inclusiv aspectul vremii, comentariile şi întrebările. Segmentul ce încheie 

Întâlnirea de dimineață este reprezentat de Mesajul zilei – un mesaj conceput de 

educatoare  pentru a introduce cunoştinţele sau deprinderile noi de achiziţionat şi de prelucrat 

pe centre de activităţi. Mesajul oferă prilejul de introducere – de preferat interactiv – a 

noţiunilor noi şi reamintirea celor anterioare necesare introducerii celor noi, prin dirijarea 

întrebărilor şi abilităţilor copiilor. 

    

   Într-o clasă Step by Step nu există materii, ci centre de activităţi, care se desfăşoară 

simultan. Metodologia didactică utilizată vizează abordarea individualizată a copiilor, ținând 

cont de nivelul de dezvoltare al fiecaruia. 

   Centrul de Alfabetizare – cuprinde jocuri cu litere, coli de hârtie, instrumente de scris, 

șabloane sau ștampile cu litere, foarfece, cărți de povești, jetoane cu denumiri de 

obiecte.  Aici copilul își dezvoltă limbajul și dobândește abilitățile necesare pentru a învăța să 

scrie și să citească. 

       



 
 

Centrul de Matematică si jocuri manipulative – are în componență jocuri cu cifre și forme 

geometrice, tăblițe magnetice cu cifre, forme geometrice din lemn sau plastic, piese lego, 

instrumente de măsurat, zaruri, tangram, numărătoare, jetoane și diferite obiecte pe care să le 

numere, să le sorteze, ordoneze crescător/descrescător, să le grupeze etc. Copiii își vor 

dezvolta capacitatea de a grupa obiecte după anumite criterii, vor exersa număratul, vor 

identifica și denumi figuri geometrice, realiza șiraguri, ornamente cu anumite patternuri, își 

vor dezvolta motricitatea fină, capacitatea de percepție. 

     

Centrul de Construcții – copiii pot realiza construcții din piese de lemn (specifice step by 

step), cuburi, seturi lego sau materiale neconvenționale (role de hărtie, cutii de carton, cofraje 

de ouă etc) . De asemenea, vor învăța să lucreze în echipă și își vor dezvolta atenția, 

capacitatea de concentrare, creativitatea și îndemânarea. 

  

Centrul de Științe – cu ajutorul unor instrumente precum lupa, microscopul, pensetele, 

lamele, balanța, magneții, copiii vor învăța să realizeze un experiment, să analizeze și să 

compare diferite fenomene. 



 
 

      

 

Centrul destinat jocurilor de rol – în cadrul acestui centru copiii își vor dezvolta imaginația, 

capacitatea de a negocia, de a rezolva conflicte, de a-și exprima emoțiile și de a le recunoaște 

pe ale celorlalți. Pot interpreta diferite  roluri, pot crea jocuri. 

     

Centrul pentru activități artistice – este locul în care copiii desenează, pictează, modelează, 

cos, combină materiale pentru a realiza diferite lucrări. 

           
Rolul echipei de educatori este de a acționa ca mediatori, încercând  să găsească căi de a 

extinde    și de a stimula activitatea copiilor. Copiii trebuie încurajați să gândească, să 

găsească răspunsuri.Centrele trebuie organizate în așa fel încât să satisfacă cerințele 

individuale ale copiilor și să le ofere acestora libertatea de a se deplasa fizic și intelectual în 



 
 

cadrul procesului de învățare.Sarcinile de lucru specifice, concepute de educatoare, dau 

posibilitatea copiilor să exerseze abilităţile care urmează a fi dobândite sau să le combine cu 

altele deja asimilate. Ele sunt progresive, astfel încât să permită fiecărui copil să le poată 

rezolva în ritmul şi la nivelul său. 

     În alternativa educațională Step by Step se crează un mediu în care potențialul copiilor 

poate fi amplificat, în care dezvoltarea este sănătoasă, naturală, în respect pentru unicitatea 

fiecărui copil. Prin urmărirea programei naționale pentru învățământ preșcolar, primar și 

gimnazial fiecare dintre copii are în bagajul educațional elementele comune generației sale, 

care îi ajută să își atingă adevăratul potențial. 

Step by Step pune în prim plan acceptarea și respectarea diversităţii, valori construite prin 

cooperare și comunicare cu familiile copiilor.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Prof.inv.preșcolar Constantinescu Raluca 

Prof. inv.preșcolar Gavrilă Ancuța 

 



 
 

 

DREPTURILE COPILULUI 

 

 

 

Drepturile copilului sunt reglementate de Convenția asupra Drepturilor Copilului adoptată 

de către Adunarea Generala a Națiunilor Unite la data de 20 noiembrie 1989. Convenția a fost 

asumată și de România prin adoptarea legii Legea numărul 18/1990 pentru ratificarea 

Convenției cu privire la drepturile copilului (publicată în Monitorul Oficial numărul 314 din 

13 iunie 2001). Documentul definește drepturile și principiile dezvoltării normale a unui 

copil. 

 

Copiii au drepturi oriunde s-ar afla - acasă la părinții naturali, în familii substitutive, în 

instituții de îngrijire sau la scoală. Părinții și familiile, grupurile profesionale care lucrează cu 

copiii, dar și orice cetățean responsabil ar trebui să știe de existența acestor 

drepturi.  Polițiștii și judecătorii sunt cei care au sarcina să aplice legea, dar toată lumea (în 

special cine lucrează cu copiii) are obligația să raporteze cazuri de abuz sau neglijență 

îndreptate asupra copiilor. Autoritățile publice locale și centrale au obligația de a garanta și 

promova drepturile copilului. 

 

Drepturile copilului, așa cum sunt ele enunțate în Convenție 

 

1. Copilul are dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale. 

2. Copilul are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu 

părinții, rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat 

legături de atașament. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Conven%C8%9Bia_asupra_Drepturilor_Copilului
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Poli%C8%9Bist&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Judec%C4%83tor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Abuzul_asupra_copiilor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Identitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Bii_personale_cu_minorul
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dreptul_de_vizitare&action=edit&redlink=1


 
 

3. Copilul care a fost separat de ambii părinți sau de unul dintre aceștia, printr-o 

măsura dispusă în condițiile legii are dreptul de a menține relații personale și 

contacte directe cu ambii părinți, cu excepția situației în care acest lucru 

contravine interesului superior al copilului. 

4. Copilul ai cărui părinți locuiesc în state diferite are dreptul de a întreține relații 

personale și contacte directe cu aceștia, cu excepția situației în care acest lucru 

contravine interesului superior al copilului. 

5. Copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în 

condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale. 

6. Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o 

poate atinge și de a beneficia de serviciile medicale și de recuperare necesare 

pentru asigurarea realizării efective a acestui drept. 

7. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării și nu poate fi 

constrâns la o munca ce comportă un risc potențial sau care este susceptibilă 

să îi compromită educația ori să îi dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, 

mentale, spirituale, morale ori sociale. 

8. Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită 

dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială. 

9. Copilul are dreptul de a beneficia de asistență socială și de asigurări sociale, în 

funcție de resursele și de situația în care se află acesta și persoanele în 

întreținerea cărora se găsește. 

10. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante și 

substanțe psihotrope, așa cum sunt acestea definite de tratatele internaționale 

în materie. 

11. Copilul are dreptul la protecție împotriva oricărei forme de exploatare; 

12. Copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor. 

13. Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, 

private și familiale. Este interzisă orice acțiune de natură să afecteze imaginea 

publică a copilului sau dreptul acestuia la viața intimă, privată și familială. 

14. Copilul are dreptul la libertate de exprimare. Părinții sau după caz alți 

reprezentanți legali ai copilului, persoanele care au în plasament copii precum 

și persoanele care prin natura funcției promovează și asigura respectarea 

drepturilor copiilor au obligația de a le asigura informații, explicații și sfaturi 

în funcție de vârsta și gradul de înțelegere al acestora precum și de a le permite 

să-și exprime punctul de vedere, ideile și opiniile. 

15. Copilul capabil de discernământ are dreptul de a-și exprima liber opinia sa 

asupra oricărei probleme care îl privește. În orice procedură 

judiciară sau administrativă care îl privește, copilul are dreptul de a fi ascultat. 

Este obligatorie ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. Cu toate 

acestea poate fi ascultat și copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani dacă 

autoritatea competentă apreciază că audierea lui este necesară pentru 

soluționarea cauzei. 

16. Copilul are dreptul la libertate de gândire, de conștiință și religie. Potrivit Art. 

491 al Codului Civil al României:[1] " Părinții îndrumă copilul, potrivit 

propriilor convingeri, în alegerea unei religii, în condițiile legii, ținând seama 

de opinia, vârsta și de gradul de maturitate ale acestuia, fără a-l putea obliga să 

adere la o anumită religie sau la un anumit cult religios. (2) Copilul care a 

împlinit vârsta de 14 ani are dreptul să își aleagă liber confesiunea religioasă." 
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17. Copilul are dreptul la libertate de asociere, în structuri formale și informale, 

precum și dreptul la libertatea de întrunire pașnică, în limitele prevăzute de 

lege. 

18. Copilul aparținând unei minorități etnice, religioase sau lingvistice are dreptul 

la viață culturală proprie, la declararea apartenenței sale religioase, la 

practicarea propriei sale religii, precum și dreptul de a folosi limba proprie în 

comun cu alți membrii ai comunității din care face parte. 

19. Copilul are dreptul la respectarea personalității și individualității sale și nu 

poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante. 

20. Copilul are dreptul la odihnă și vacanță. 

21. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme 

de violență, neglijentă, abuz sau rele-tratamente. 

22. Copilul are dreptul să crească alături de părinții săi. Copilul are dreptul sa fie 

crescut într-o atmosferă de afecțiune și de securitate materială și morală. 

23. Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea părinților săi 

sau care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija 

acestora, are dreptul la protecție alternativă. 

24. Copilul are dreptul sa depună singur plângeri referitoare la încălcarea 

drepturilor sale fundamentale; Copilul este informat asupra drepturilor sale 

precum și asupra modalităților de exercitare a acestora. 

DREPTUL LA EDUCAȚIE                         DREPTUL LA FAMILIE 

 

 
 
 
 
                 DREPTUL LA EDUCAȚIE                                              DREPTUL LA SĂNĂTATE                     
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DREPTUL LA PROTECȚIE                                        DREPTUL LA UN NUME 

 
 

DREPTUL LA INFORMAȚIE                              DREPTUL LA CREAȚIE          

 

 
 

 

 

 

 

Prof.inv.preșcolar Ene Anca 



 
 

IMPORTANȚA LECTURII   

ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR DIN GRĂDINIȚĂ 

 

 

  Într-o lume dominată de tehnologie, lectura a devenit pentru mulţi dintre copii o ultimă 

prioritate în viaţă. Televizorul, calculatorul, telefonul, internetul, reţelele de socializare 

reprezintă principalele modalităţi de petrecere a timpului liber, însă ele nu vor putea înlocui 

niciodată valoarea morală, culturală şi educativă a unei cărţi. Chiar dacă sursele menţionate 

pot avea şi caracter  educativ, nu vor avea niciodată un rol important în formarea caracterului 

unui copil. 

Scopul lecturii este acela de a forma progresiv un tânăr cu o cultură comunicaţională şi 

literară de bază, capabil să înţeleagă lumea din jurul său, să comunice şi să interacţioneze cu 

semenii, exprimându-şi gânduri, stări, sentimente, opinii, să fie sensibil la frumosul din natură 

şi la cel creat de om. Pasiunea pentru lectură ar trebui să apară la vârste fragede, încă din 

familie, dar astăzi  unii părinţi  pun în mâna copilului telefonul sau tableta, iar cartea rămâne 

iarăşi pe ultimul loc. Pasiunea pentru cărți ar trebui consolidată încă de la grădiniță, în cadrul 

activităților desfășurate. 

  Povestind, intrăm într-o lume magică plină de aventuri, de mistere sau armonie; ne 

bucurăm de reuşita unor personaje sau ne întristăm de eşecul sau durerea altora, trăim 

suspansul sau ne emoţionăm, descoperim expresii pline de adevăr. 

 Poveștile antrenează şi dezvoltă capacităţi mintale, deoarece necesită un efort de 

gândire, de învăţare conştientă. Lectura are valoare, implicaţii şi eficienţă deosebite, deoarece 

cartea reprezintă unul din importantele mijloace de memorare (de stocare) şi transmitere de-a 

lungul generaţiilor a tezaurului cultural-ştiinţific al umanităţii, absolut necesar continuităţii 

dezvoltării cunoaşterii şi societăţii, precum şi dezvoltării personalităţii tinerelor generaţii. 

        Atunci când vorbim despre lectură, ne vin în minte şi beneficiile acesteia şi este cunoscut 

faptul că, în cazul copiilor, cărţile au multiple astfel de beneficii pe termen lung. Iată câteva 

avantaje majore pe care copiii le obţin din cititul cărţilor. 

          Dobândirea de noi cunoştinţe 
Abordarea diferitelor teme şi tratarea de subiecte din varii domenii de interes ajută 

copilul să achiziţioneze informaţii utile şi să îşi formeze o cultură generală vastă necesară atât 

în şcoală cât şi în viaţa zilnică 



 
 

Îmbogăţirea vocabularului 
În cazul copiilor, lectura este principala modalitate de îmbogăţire a vocabularului. Este 

aşadar indicată încurajarea deprinderii de a citi încă de la vârste fragede pentru dezvoltarea 

fluenţei verbale şi conversaţionale. 

           Dezvoltarea imaginaţiei 
Nu este un secret că învăţământul românesc modern încurajează creativitatea copiilor 

încă din grădiniţă. Lectura este un ajutor real în dezvoltarea acestei creativităţi îmbogăţind 

capacitatea imaginativă şi stimulând puterea creatoare a minţii. 

Stimularea memoriei 
Studiile arată clar că cititul regulat îmbunătăţeşte activitatea cerebrală în mod 

considerabil. Copiii care citesc au astfel o memorie mai bună comparativ cu cei care ocolesc 

lectura în favoarea altor activităţi. 

Îmbunătăţirea comunicării 
S-a demonstrat ştiinţific că socializarea este mai pronunţată în cazul copiilor 

familiarizaţi cu lectura frecventă. Cărţile au darul de a îmbunătăţi interacţiunea cu cei din jur, 

de a stimula abilităţile de comunicare necesare traiului în societate. 

Așadar, pasiunea pentru lectură poate fi startul educării unui copil în mod sănătos, cu 

ajutorul cărților specifice vârstei acestuia. Mai mult decât atât, poți amenaja un colț de lectură 

chiar in camera copilului pentru ca el să crească știind că acel loc este destinat lecturii.  

În funcție de vârsta la care se află, un copil trebuie să citească sau să i se citească 

cel puțin 15 – 20 de minute pe zi. Însă timpul petrecut în compania cărților nu presupune, 

de fiecare dată, lectură. La o vârstă timpurie, cărțile reprezintă și o metodă de amuzament 

și este perioada în care îi poți insufla celui mic dragostea pentru cărți . Încercați să priviți 

imaginile dintr-o carte și să discutați despre ceea ce vedeți, cântați și explorați diferite 

texturi ale paginilor. 

Astfel de activități vă oferă timp prețios împreună, creează legături puternice și 

ajută la construirea relației dintre voi. 

           Mai mult, înainte cel mic să învețe să citească și să scrie, timpul petrecut în 

compania cărților îl ajută să dezvolte elemente de bază, precum capacitatea de a vorbi, de 

a asculta, înțelege, urmări și desena. Pe măsură ce copilul crește, descoperă legătura dintre 

sunete și cuvinte, dintre cuvinte și reprezentarea lor grafică, dintre litere, cuvinte și 

propoziții. 

Începând cu acest an școlar 2021-2022, am sărbătorit la Grădinița cu P.P 

,,Prichindel” Pucioasa, Grupa Mare A, Ziua Națională a Lecturii 15 Februarie 2022.  

   



 
 

    
 

 

 

     
 

 
 

 

 



 
 

     
 

 

  

    
 

 
 

 

Prof.inv.preșcolar Catrina Iuliana 

Prof.inv.preșcolar Oacheș Florentina 



 
 

PARTENERIAT EDUCAȚONAL  GRĂDINIȚĂ –BISERICĂ 

,, LĂSAȚI COPIII SĂ VINĂ LA MINE” 

Copilul, încă de mic, vine în contact cu realități, simboluri și manifestări religioase ale 

căror semnificații, în înțelesul lor cel mai simplu, este bine să le cunoască. Mai întâi în 

familie, copiii învață să-și manifeste într-un anumit fel sentimentele, își formează deprinderi 

de conduită cu ajutorul cărora să devină persoane deschise comunicării cu Dumnezeu și cu 

semenii. 

Una dintre sarcinile educației religioase rezidă în formarea bunului creștin capabil a 

cunoaște și a venera valorile sacre. 

Colaborarea cu preoții din parohie a dus la cunoașterea și respectarea normelor de 

comportare în societate, educația abilității de a intra în realație cu ceilalți. 

 

Copiii – DARUL LUI DUMNEZEU  pentru FAMILIE, BISERICĂ ȘI SOCIETATE. 

         

 



 
 

Formarea unor deprinderi religioase sănătoase. 

 

 

 

ZIUA EROILOR: HRISTOS S-A ÎNĂLȚAT 

Prin credința, curajul și jertfa lor , eroii români au contribuit la consolidarea conștiinței 

și demnității naționale, afirmate concret prin dobândirea independenței, realizarea unității 

statului și apărarea constantă a libertății în istoria poporului nostru.  

   

 

 În cadrul întâlnirilor cu preotul am discutat   despre rugăciune, explicarea 

semnificației și importanței sărbătorii în viața copilului. 



 
 

 

Cercetările în domeniul psihologiei copilului și practica educativă înaintată ne arată că 

educaţia moral-religioasă este posibilă de la cea mai fragedă vârstă,iar vârsta preşcolară cu 

trăsăturile de voinţă şi caracter în formare, având ca germen însăşi personalitatea umană, ne 

îndreptăţesc să afirmăm că introducerea unor elemente de educaţie religioasă la grădiniţă este 

un lucru important și necesar. 

 

 

 

 

 

Prof.inv.preșcolar Brînzică Mihaela 

Prof.inv.preșcolar Draghici Liliana 



 
 

16 OCTOMBRIE - ZIUA MONDIALĂ A ALIMENTAȚIEI 

 

    Noi,  prichindeii grupei mari, iubim foarte mult fructele si legumele   În cadrul activităților 

noastre, am discutat despre importanța acestora în dezvoltarea armonioasă a copiilor. Am pus 

accentul pe gruparea fructelor și legumelor pe culori.  

       Copiii au fost încântați să descopere faptul că fiecare culoare a fructelor conține substanțe 

nutritive și vitamine cu proprietăți diferite. De exemplu: 

- fructele și legumele de culoare roșie (mere, roșii, ardei) mențin sănătatea inimii și asigură o 

bună funcționare a memoriei. 

- Fructele și legumele de culoare portocalie (piersică, morcov, dovleac) păstrează frumusețea 

pielii. Fructele și legumele de culoare mov (prune, struguri, vinete) ne ajută să fim mereu vioi 

și energici. -Fructele și legumele de culoare albă (ceapă, usturoi, conopidă) previn răcelile 

 

   În timpul desfășurării activităților, copiii au aflat că rezistența corpului nostru împotriva 

răcelilor este dată de Sistemul Imunitar, iar vitaminele din fructe și legume acționează ca niște 

soldați care apără sistemul imunitar.  

 



 
 

 

Un invitat special a fost doamna asistentă, care a vorbit copiilor despre faptul că acei copii 

care consumă  salatele de fructe și legume, sucuri ,supe etc,sunt mai fericiți, mai energici si 

mai inventivi. 

 

 

 

      In continuare am pus accentul pe cosumul de apă, iar copiii au aflat multe informații 

interesante printre care: 

      Consumul de apa plată ajută la dezvoltarea sistemului imunitar, ceea ce se poate dovedi 

extrem de important in orice sezon, imunitatea crescută insemnând ca nu ne vom mai 

imbolnavi atat de usor. 

      Desi vara pierdem cel mai usor apa din organism, este important sa ne hidratăm indiferent 

in fiecare  anotimp. 

       Daca obosim rapid sau simțim ca nu avem energie, de vină poate fi faptul că nu bem 

destulă apă. Copiii au la indemâna apă zilnic din sticluțele proprii si se hidrateaza bucuroși 

fiindcă  în acest fel vor fi mai sănătoși. 



 
 

     Pe   Pamânt este multă apă fiind numit si Planeta Albastra, plantele si animalele s-ar 

îmbolnavi dacă nu ar avea apă. 

 

Noi, prichindeii sanatoși și voioși, va invităm pe toți să consumați alimente sanatoase și apă 

din belșug! 

 

 

 

 

 

Prof.inv.preșcolar Banu Madalina 

 



 
 

 

TRADIȚII SI OBICEIURI DE CRACIUN 

 

Plecând de la lucruri simple la lucruri complexe, copilul dorește singur să afle mult 

mai multe lucruri despre el și lumea care îl înconjoară.  

Noi grupa mijlocie A, suntem niște preșcolari dornici să învățăm lucruri noi și să 

explorăm, fiecare zi petrecută în grădiniță este o călătorie spre cunoaștere. 

 Jocurile organizate la grădiniță contribuie la pregătirea atitudinii pe care ei o vor 

dezvolte. Un copil educat este un om cu viitor,iar o generatie educate este o tara de viitor. 

           Prin desfăşurarea activităţilor în mod ludic, simplu, pornind de la activităţile zilnice, 

obişnuite petrecute în grădiniţă şi continuate cu părinţii acasă,implicarea in activitati culturale 

pe care  prescolarii le-au desfasurat in perioada 13 -22 decembrie - Tradiții si obiceiuri de 

Crăciun . 

          Crăciunul la români este o importantă sărbătoare religioasă. În satele românești, unde 

tradiția se mai păstrează femeile și bărbații încep pregătirile cu mult timp înainte de această 

sărbătoare. Bărbații își fac ordine în curte, curăță grajdurile (locurile unde adăpostesc 

animalele), iar femeile își curăță casele și pregătesc mâncare tradițională specifică acestei 

sărbători: cozonaci, colaci, sarmale și alte bunătăți românești. 

       Sărbătoarea Nașterii Domnului se ține pe 25, 26 și 27 decembrie. În Ajunul acestei 

sărbători (seara dinaintea zilei de 25) în toate satele din țară începe colindatul. Acesta este cel 

mai important obicei românesc de Crăciun, grupuri de copii, băieți și fete, femei și bărbați 

merg din casă în casă și duc vestea Nașterii Mântuitorului prin colindele lor (cântece specifice 

de Crăciun, care conțin acest mesaj), după ce colindă, ei sunt răsplătiți la fiecare casă cu 

diferite bunătăți. Colindătorii sunt primiți cu bucurie deoarece se spune că ei aduc sănătate și 

un an prosper, apoi sunt recompensați cu nuci, mere, colaci și, mai recent, bani. 

În Maramureș, cei care colindă sunt oameni în toată firea. Obiceiul este să treacă pe la fiecare 

casă, iar apoi, cu tot cu gazdele care i-au omenit (ospătat, servit cu bunătăți), să continue 



 
 

colindatul. Postul Crăciunului ia sfârșit și fiecare se poate bucura de mâncărurile rituale: 

preparatele din porc, sarmalele, colacii și cozonacii, prăjiturile și vinul. Cele trei zile de 

sărbătoare ale Crăciunului aduc liniște și pace în case. Există și o perioadă de post culinar și 

spiritual ce se ține înaintea Crăciunului, timp de șase săptămâni sfârșindu-se în noaptea de 

Crăciun. 

În Ajun de Crăciun există obiceiul de a se împodobi în casă sau în curte un brad cu diferite 

globuri, cu beteală ori cu bomboane de ciocolată numite saloane. În aceste zile sfinte – 25, 26 

și 27 decembrie – se respectă tradiții vechi de sute de ani. Colindatul este unul dintre aceste 

obiceiuri. Atât grupuri de copii, cât și grupuri de adulți se strâng laolaltă și merg să colinde la 

casele vecinilor sau la casele altor oameni. Atunci se cântă „O ce veste minunată”, o melodie 

foarte veche și foarte populară în popor, cât și „O brad frumos”. Totodată colindătorii sunt 

serviți cu produse alimentare (colaci făcuți în casă) sau bani. Persoanele de 

origine slave din România sărbătoresc și în data de 7 ianuarie Crăciunul pentru că de fapt 

Crăciunul lor este pe aceea dată la două săptămâni după Crăciunul românesc, ortodox. 

Toți colindătorii, indiferent de vârstă, primesc un colac – ce simbolizează soarele; de 

asemenea ei primesc mere și nuci. În ziua de Crăciun nu se spală rufele și nu se dă nimic de 

împrumut; animalele din ogradă primesc mâncare din belșug; se spune că dacă animalele se 

culcă pe partea stângă atunci iarna va fi lungă și geroasă. 

Și în zona Moldovei, Crăciunul este o sărbătoare importantă. Toate activitățile ce au loc în 

ziua Ajunului sunt de fapt un ritual pentru protecția animalelor, a livezilor și a gospodăriei: 

femeile fac curat în toată casa și pregătesc colaci, iar bărbații au grijă să înapoieze orice lucru 

luat cu împrumut. Tot în această zi, femeile coc un colac de forma cifrei 8, care în primăvară 

urmează să fie afumat și pus între coarnele boilor ce ară pământul. În Ajun, femeile pregătesc 

masa de Crăciun, care trebuie să conțină vreo 12 feluri de mâncare, multe dintre acestea fiind 

din carne de porc, sacrificat cu câteva zile mai înainte. Tot în ziua  Ajunului încep să meargă 

colindătorii pe la casele oamenilor: de dimineață colindă copiii cei mai mici, spre după-

amiază școlarii, iar către seară colindă tinerii. 

În Bucovina se crede că toate colindele sunt rostite pentru ca diavolii să dispară, iar satul să 

fie curat în noaptea de Crăciun; de asemenea, se spune că este un mare păcat dacă o 

gospodărie are ușa închisă în Ajunul Crăciunului și nu poate să-i primească pe colindători. 

În Ialomița, cetele de colindători cutreieră ulițele satelor și gospodăriile țărănești, făcând 

tradiționalele urări, melodiile și textele poetice ale colindelor fiind minunate. Adevăratul 

colindat se desfășoară în seara și noaptea de Crăciun. Colindătorii se adună în cete și își aleg 

un conducător numit de obicei „vătaf” sau „jude”. Colindătorilor propriu-ziși li se alătură 

câțiva flăcăi cu sarcina să poarte, în saci și traiste, darurile primite. 

Odată intrați în curtea casei, colindătorii își deapănă repertoriul înaintea membrilor casei, 

adunați în prag, cântecele fiind întotdeauna însoțite de dansuri. Apoi, gazda invită colindătorii 

în casă, unde înainte de așezarea la masă pentru ospățul comun, vătaful (liderul) cetei 



 
 

poruncește să se cânte alte câteva colinde. Numărul colindelor depinde în mare măsură de 

rangul gazdei și de belșugul de daruri pe care ea urmează să le ofere colindătorilor. 

Un alt obicei care în timp și-a pierdut semnificația este mersul cu 'steaua' – obicei vechi ce se 

întâlnește la toate popoarele creștine. Acesta avea menirea de a vesti oamenilor nașterea lui 

Hristos: copiii care mergeau cu 'steaua' se deghizau în magi și vesteau marea minune. 

Cântecele despre stea provin din surse diferite: unele din literatura bizantină ortodoxă, altele 

din literatura latină medievală a Bisericii Catolice, câteva din literatura de nuanță Calvină și 

multe din ele, chiar din tradițiile locale. Micul cor al stelarilor, care intră în casă în zilele 

Crăciunului, cântă „Steaua sus răsare”, precum și alte cântece. 

Simbolul sărbătorilor de iarnă este mult doritul brad de Crăciun. Acesta exista în 

tradițiile românești cu mult înainte de era creștină. Bradul este cel mai important arbore din 

obiceiurile românești, fiind prezent la cele mai importante evenimente din viața unui om: 

botezul, căsătoria și înmormântarea. Se consideră că bradul aduce noroc, viață lungă, 

prosperitate și fertilitate, motiv pentru care oamenii își împodobesc casa cu crengi de brad. 

În ziua de azi, toată lumea abia așteaptă să împodobească bradul; acest obicei are loc în ajunul 

Crăciunului sau în noaptea de Crăciun, când Moș Crăciun aduce, pe lângă cadouri, și bradul 

de Craciun. 

 

 

     



 
 

              

              “Sărbătorile de iarnă flutură o baghetă magică asupra acestei lumi și sub ea totul 

este mai blând și mai frumos”             -     Norman V.Peale                                                                                                                                         

 

 

 

            

                                 Prof.inv.preșcolar Goran Mihaela 

Prof.inv.preșcolar Ionescu Aurelia 

                   



 
 

ZIUA EDUCAȚIEI FINANCIARE 

 

       La grupa mare,suntem 24 de copilași isteți, harnici, dar mai ales curioși să învățăm lucruri 

noi. Odată cu intrarea în grădinţă, copilul vine în contact cu o multitudine de necunoscute, el 

deschide un cufăr al comorilor, pe care, plin de curiozitate, îl cercetează şi şi-l însuseşte după 

propriile posibilităţi, în funcţie de specificul vârstei.  

       Pornind de la dorinţele zilnice ale copiilor, putem constata ușor că banii reprezintă un 

subiect frecvent între părinţi şi copii, iar de multe ori, aceste discuţii devin baza gândirii 

copiilor despre bani: cum se obţin ei (adulții primesc, în fiecare lună, o sumă de bani pentru 

munca lor), ce rol au şi cine are succes financiar în viaţă. O bună educaţie financiară începută 

prin joc, la grădiniță, ne asigură că obiceiurile formate acum vor influenţa modul în care 

copilul va decide să gestioneze banii proprii întreaga viaţă. Scopul este ca pe măsură ce cresc, 

ei să înțeleagă că banii pot fi câștigați, că lucrurile, serviciile au un cost care trebuie plătit 

pentru a le avea. Este important să-i învăţăm pe copii, cât mai de timpuriu, cum să-şi 

administreze banii. Jocurile organizate la grădiniță contribuie la pregătirea atitudinii pe care ei 

o vor dezvolta în viaţă privitor la conceptul „bani” și  formarea unui comportament 

responsabil față de bani, 

      Prin desfăşurarea activităţilor în mod ludic, simplu, pornind de la activităţile zilnice, 

obişnuite petrecute în grădiniţă şi continuate cu părinţii acasă, ori la cumpărături dezvoltăm 

copiilor aptitudini de bun organizatori, iar pe termen lung îi facem mai responsabili, astfel am 

marcat “Ziua Educației Financiare-11 aprilie” prin activități specifice. 

 



 
 

           Povestea” Banul muncit”, micuții au învățat asemeni personajului Iliuță prețuirea 

banului muncit. 

 

                               

          

                În trecut, în locul banilor, oamenii foloseau diverse obiecte pe care le schimbau 

pentru a obţine alte obiecte de care aveau nevoie. La început, oamenii foloseau pentru acest 

schimb, în loc de bani, animale sau diverse produse agricole (alimente). Acest schimb de 

obiecte sau animale purta numele de “troc”. Înainte, oamenii produceau ei singuri tot ceea ce 

le era necesar. Cu timpul, nu au mai putut produce singuri tot ce le era necesar şi au simţit 

nevoia să facă schimb de produse. Atunci când formau o comunitate (sat, oraş), îşi împărţeau 

munca şi responsabilităţile între ei. Unii erau agricultori - lucrau pământul şi obţineau hrana, 

alţii meşteşugariproduceau obiectele necesare.  

Oamenii fac troc şi astăzi. Noi copiii ce schimburi facem?  

 

                 “Joc: Trocul” 

 

                           

 



 
 

 

   “Joc de rol- La magazin” 

                                 

          “Pușculița-Activitate practică “ 

       În educaţia timpurie oferim copiilor ocazii de explorare şi relaţionare prin 

joc. Aşadar jucându-ne să-i învăţăm ce înseamnă să economiseşti! Copiilor li se 

pot explica reguli simple care ţin de cheltuirea şi economisirea banilor, iar 

puşculiţele sunt un pas mic către realizarea unui buget personal. 

                                  

                        



 
 

 

                                        

              “Să nu-i educam pe copii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu 

va mai exista  când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea 

lor. Atunci să-i învătăm să se adapteze”                                                                                                

                                                                                                   Maria Montessori 

 

 

 

 

Prof.inv.preșcolar Ioniță Andreea  

Prof.inv.preșcolar Prundaru Georgiana 



 
 

CERCUL PEDAGOGIC AL EDUCATOARELOR 

-centrul metodic PUCIOASA- 

 

Grădiniţa “Prichindel” Structura Gradinita “Micul Print” Pucioasa a fost miercuri,11 

mai 2022, gazda întrunirii cercului pedagogic, secţiunea educatoare. 

La această întrunire au participat educatoarele din orasul Pucioasa si imprejurimi, care 

fac parte din unităţile arondate acestui centru metodic, Inspector Educatie Timpurie: prof. 

Moraru Corina Ileana, Director: prof. Dumitru Georgeta Irena,  prof. Ionescu Aurelia, prof. 

Catrina Iuliana Elena, in calitate de responsabili de cerc, propunator Miculescu Cornelia. 

 

 

 

În cadrul cercului s-au desfăşurat mai multe activităţi, ce au avut ca teme “Metode  

interactive de grup”, ”Proiectarea activităților în echipăși derularea în comun a unui proiect 

tematic-experiențe împărtășite”. 

Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimularea învăţării 

experenţiale, de exersare a capacităţilor de analiză, de dezvoltare a creativităţii copiilor. Specific 

acestor metode este faptul că ele promovează interacţiunea dintre preşcolari, schimbul de idei, de 

cunoştinţe, asigurând un demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare. 

Proiectul  tematic este o extindere ,  o investigare a unui subiect către care 



 
 

copilul   îşi    îndreaptă întreaga atenţie şi energie , respectând ritmul propriu , 

desfăşurat de un grup mic, de întreaga  grupă  sau  chiar de către   un singur copil. 

 

 
 

A fost prezentat  filmul - lecție demonstrativă-”Metode interactive de grup”-Tema 

anuală de studiu:”Cănd,cum și de ce se intămplă?”/Tema zilei:”Aventuri in ținutul albinelor”-

Propunător:prof.inv.preșc.-Miculescu Cornelia. S-au prezentat exemple de bună 

practică:”Proiectarea activităților în echipăși derularea în comun a unui proiect tematic”- au  

prezentat  d-nele responsabile de cerc: Prof,Ionescu Aurelia/Prof,Catrina Iuliana Elena si  pe 

Comisii metodice. 

  
Activitatea  susţinuta de propunatoare a surprins plăcut şi a avut parte de aprecieri 

pozitive din partea colegelor .                 . 

 Acest gen de activităţi (cercul pedagogic) se încadrează în activităţile de formare şi 

dezvoltare profesională continuă prin schimb de experienţă, scopul lor fiind extinderea şi 

aprofundarea cunoştinţelor de specialitate. 



 
 

 Scenariul zilei a fost construit după exigenţele legislaţiei actuale, situaţiile teoretice au 

fost experimentate de secvenţe practic aplicative, obiectivele au fost realizate facil pe 

parcursul programului, iar atmosfera a fost una plăcută, degajată şi, astfel, activităţile s-au 

bucurat de un real succes. 

 

 

 

 

 

 

Prof.inv.preșcolar Miculescu Cornelia 

Prof.inv.preșcolar Tocariuc Irina 



 
 

1 IUNIE- ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI 

 

 Ziua Internațională a Copilului are la bază şi, de asemenea, promovează schimbul 

reciproc de idei, dorința de a-i face pe copii să înțeleagă această noțiune, precum şi inițierea 

unei acțiuni de a promova starea de bine a copiilor din toată lumea. 

 Originea acestei sărbători datează din 1925, când reprezentanți din diferite țări s-au 

întâlnit la Geneva, Elveția, pentru a convoca prima "Conferință mondială pentru bunăstarea 

copiilor". 

După conferință, unele guverne 

din întreaga lume au desemnat o zi drept 

Ziua Copilului pentru a evidenția 

problemele copiilor. Nu a fost 

recomandată o dată specifică, astfel încât 

țările au folosit orice dată a fost cea mai 

relevantă pentru cultura lor. 

Data de 1 iunie este folosită de 

multe țări ex-sovietice, deoarece "Ziua 

internațională pentru protecția copiilor" a 

fost stabilită la 1 iunie 1950 în urma congresului Federației Internaționale Democrate a 

Femeilor de la Moscova, care a avut loc în 1949.Ziua Internațională a Copilului este 

sărbătorită anual din 1950. Aceasta este una dintre cele mai vechi sărbători din lume. 

Odată cu înființarea Zilei Internaționale a Copilului, statele membre ONU au 

recunoscut copiilor, indiferent de rasă, culoare, sex, religie și origine națională sau socială, 

dreptul la afecțiune, iubire, înțelegere, hrană adecvată, îngrijire medicală, educație gratuită, 



 
 

protecție împotriva tuturor formelor de exploatare și creștere într-un climat de pace și 

fraternitate universală. 

Toți copiii așteaptă cu nerăbdare vara. Nu este vorba doar de sosirea căldurii, ci și de 

oportunitatea de a călători, a petrece mai mult timp cu părinții. Este un adevărat răsfăț ca mult 

așteptata vacanță de vară! Ziua de 1 iunie marchează nu doar începerea verii, ci și Ziua 

Internațională a copilului, deci cei mici au dublu motiv de bucurie. 

Astăzi, mai mult de 60 de țări din întreaga lume organizează diverse evenimente 

protagoniștii acestora fiind copiii. Aceste evenimente cuprind expoziții de artă pentru copii și 

spectacole susținute de grupuri muzicale pentru copii, competiții sportive și concursuri cu 

premii. 

Este important să ne amintim că Ziua Copilului nu este doar o sărbătoare fericită 

pentru copii. Este, de asemenea, un memento pentru public cu privire la nevoia constantă de a 

proteja drepturile și interesele copilului, toți copiii crescând fericiți, învățând, făcând lucrurile 

preferate pentru ca în viitor să devină niște părinți minunați. 

După cum știți, dragostea pentru artă în toate formele se deschide fiecărui copil din 

primii ani de viață. Fiecare părinte știe de la bun început cum creativitatea la toate vârstele 

contribuie la formarea unei personalități holistice și armonioase. Dar nu trebuie să excludem 

faptul că fascinația pentru sculptură sau cântatul la tobe și nu doar jocul copilului sunt primii 

pași mici spre un proces mare și important. S-ar putea ca micul tău erou să devină un 

muzician serios sau un mare sculptor, iar începutul carierei sale poate deveni opera vieții sale. 

Ziua Internațională a Copilului este o sărbătoare care ne îndeamnă să ne minunăm şi să 

ne bucurăm de fiecare zi şi clipă a vieții așa cum se bucură cei mici. Să sărbătorim alături de 

copii, nepoți, frați sau vecini, să ne lăsăm inspirați de bucuria lucrurilor simple și să nu uităm 

de copilul din noi. Această zi este un bun prilej pentru a lăsa grijile deoparte și de a ne aminti 

de cea mai frumoasă iluzie … copilăria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.inv.preșcolar Rizescu Magda 

Prof.inv.preșcolar Zegheru Alexandra 
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