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De ce acest ghid?
Până la vârsta de 6/7 ani copilul posedă cea mai mare capacitate de învățare. Acest fapt trebuie
înțeles ca fiind etapa în care copilul acumulează, într-un timp relativ scurt comparativ cu alte etape
de vârstă, foarte multe achiziții în plan mental (comportamente, deprinderi, limbaj, exprimare de
afecte, emoții, atitudini etc., de la cele mai simple la cele cu complexitate crescândă). Este bine
cunoscut faptul că orice lucru învățat pentru prima dată de copil rămâne adânc înrădăcinat în
mintea lui, chiar și peste ani. De asemenea, se știe că e mult mai ușor să înveți decât să modifici un
comportament deja învățat, fie el dezirabil sau indezirabil.
Fiecare părinte își dorește pentru copilul său o bună integrare în grupul de la grădiniță și apoi în
clasa de elevi. Dacă intrarea într-un mediu educațional nou înseamnă pentru copil o nouă
adaptare, atunci vorbim în special despre însușirea unor abilități de conviețuire (numite și abilități
socio-emoționale) cu alți copii și persoane adulte (educatoare, învățători, profesori etc.), dar şi
despre achiziţii cognitive şi psihomotorii (ceea ce ştie copilul sau ceea ce poate să facă cu ceea ce
ştie). Astfel, ca și în cazul altor cunoștințe de bază, ABC-ul acestor abilități se învață cel mai ușor
până la 6/7 ani, de aceea rolul părinților și al educatorilor este esențial în educația copilului de azi
și a adultului de mâine.

Ce informații poate să-mi ofere acest ghid?
•

Aspecte generale privind dezvotarea copilului, la diferite etape de vârstă
(între 3 și 6 ani)

•

Cerințe și cauze care pot conduce la adaptarea vs. neadaptarea copilului
în momentul intrării în școală

•

Cât de importante sunt abilitățile sociale și emoționale ale copilului
preșcolar, alături de cele cognitive, pentru adaptarea la un nou mediu și
cum pot fi ele dobândite?

•

Exemple și activități practice de dezvoltare a abilităților cognitive, sociale,
emoționale şi psihomotorii ale copilului înainte de intrarea în școală
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Copilul de la 3 la 6 ani
Copilul meu are între 3 și 6 ani..
Atunci el se află la vârsta în care jocul este activitatea dominantă, pe care se sprijină toate tipurile de
activități de învățare. Așadar, copilul învață cel mai ușor prin joc.

Cine ar trebui să-i ofere copilului oportunitatea de a învăța la această vârstă?

În primul rând familia, înțelegând prin familie mama și tata, dar și ceilalți membri ai familiei care
interacționează cu copilul. Părinții sunt cei care au rolul primordial în tot ceea ce copilul ajunge să știe,
să cunoască, dar și ceilalți membri ai familiei, care interacționează cu copilul îl vor influența într-un fel
sau altul.
Când copilul are de la ambii părinți, dar și de la ceilalți membri ai familiei (bunici, de exemplu) aceleași
cerințe și limite de comportament, se poate spune că el primește o educație unitară și în același timp,
consecventă. Familia monoparentală se întâlnește tot mai frecvent în societate. Părintele singur, care
are în grijă unul sau mai mulți copii, are sarcina de a îndeplini roluri suplimentare, ceea ce nu este
nicidecum un lucru ușor. Dar oricare ar fi componența familiei, cel puțin până la vârsta de 6 ani copilul
ia ca model adulții, în special pe părinții săi, dar și pe frații mai mari.
În paralel cu eforturile familiei, cadrele didactice sunt cele care asigură implicarea copiilor în
activitățile de învățare prin joc, într-un cadru organizat, planificat, sistematic și metodic.
Mediul de învățare din grădinițe asigură dobândirea unor deprinderi de dezvoltare fizică prin mișcare,
exercițiu fizic și autonomie personală, abilități de natură cognitivă și o anumită atitudine față de
învățare, dezvoltarea limbajului, dar și abilități de natură socio-emoțională. Toate aceste deprinderi și
abilități nu ar fi posibile, mai ales cele socio-afective, dacă copilul nu ar fi integrat în colectivitate, în
grupul de copii de aceeași vârstă. De aceea recomandăm cu toată încrederea frecventarea
consecventă a grădiniței de către copil. Abilitățile pe care le va deprinde acolo sunt o premisă a unei
integrări superioare ulterioare a copilului în mediul educațional din școală și la urma urmei, în
societate.
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Pentru a delimita mai ușor schimbările rapide care au loc în acești ani, specialiștii în dezvolarea
infantilă consideră că această etapă de vârstă cuprinde 3 subetape:

•

3-4 ani – preșcolarul mic

•

4-5 ani – preșcolarul mijlociu

•

5-6/7 ani – preșcolarul mare

Ce observ în plan somato-fiziologic la copilul meu, pe parcursul acestor ani?

- Creșterea constantă în înălțime și greutate;
- Întărirea treptată a sistemul osos și apariția primilor dinți definitivi, spre sfârșitul etapei.
Pe măsură ce copilul crește, sistemul imunitar devine din ce în ce mai puternic. Bolile specifice
copilăriei sunt parte integrantă din întărirea ulterioară a imunității. Activitățile desfășurate în aer liber
și sportul sunt surse de sănătate acum, dar și pentru mai târziu.

Ce se întâmplă în plan psihologic?

•

Despre văz, auz și alte simțuri...

Se îmbunătățesc toate cele 5 simțuri, dar un progres evident se constată mai ales la nivel tactil
și vizual, existând posibilitatea de a identifica un obiect prin pipăire chiar și fără să fie văzut (spre
sfârșitul perioadei: 5 - 6/7 ani).
Auzul, ca și văzul, devine din ce în ce mai fin, un obiect putând fi identificat numai după sunet;
se dezvoltă auzul fonematic și cel muzical, prin urmare, se pot învăța limbi străine, acum copilul
însușindu-și mai ușor accentul specific. De asemenea, se poate exersa talentul muzical, artistic,
sportiv etc., dacă se observă o înclinație în acest sens.
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•

Despre atenție și emoții

Atenția și spiritul de observație devin din ce în ce mai fine. Pentru a ști aceste lucruri, ca părinte pot
observa cât timp se poate concentra copilul la un joc care îi captează atenția în mod plăcut sau, cât de
ușor observă schimbările din jur sau în cursul unor jocuri care îi solicită atenția.
Studiile din domeniul dezvotării copilului ne arată că la vârsta preșcolară, concentrarea atenției
diferă, astfel:
- între 3 și 4 ani, 5 - 10 minute;
- la 4 - 5 ani, concentrarea crește până la 14 - 15 minute;
- la 5 - 6/7 ani, concentrarea poate dura 20 - 25 minute.
Dar activitatea de concentrare poate oscila ca durată, în funcție interesul pe care preșcolarul îl
manifestă față de activitatea pe care o desfășoară. De asemenea, atenția este influențată în sens
pozitiv sau negativ de ambianța bogată în stimuli auditivi și vizuali.
Orice activitate pe care o desfășoară copilul este dublată de afectivitate, însă de data aceasta trecerea
de la o stare afectivă la alta nu se mai face așa de brusc ca la vârsta anterioară (până la 3 ani) și în
același timp, paleta stărilor afective experimentate este mai largă, cu cât copilul înaintează în vârstă.
Dacă la începutul etapei (3 - 4 ani), stările afective au un caracter exploziv și instabil, ele se
estompează treptat pe masură ce copilul crește.
Copilul poate experimenta pe parcursul acestor ani mai multe emoții, fără însă a le identifica prin
asociere cu denumirea lor, dar identificarea lor propriu-zisă se face prin exercițiu. Astfel, dacă la 3 - 4
ani, poate să denumească 4 stări afective primare la alții și la sine (bucuria, tristețea, furia,
teama/frica), mai târziu identificarea emoțiilor se diversifică. Cunoașterea emoțiilor la alții și la sine
este primul pas în dobândirea de abilități socio-emoționale.
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Pe măsură ce crește, copilul experimentează noi stări afective, din ce în ce mai complexe:
- la 3 ani pot fi observate stări precum: vinovăția sau pudoarea;
- la 4 ani, mândria;
- la 5 ani, copilul înțelege ce înseamnă să primească o recompensă sau o pedeapsă nemeritată;
- la 6 ani, copilul înțelege efectele mustrării în public și reacționează ca atare.
Faptul că le experimentează, nu înseamnă că le și identifică la sine sau la alții. Alte stări și trăiri afective
care apar la vârsta preșcolară sunt: simularea unor stări afective sau emoții (foarte utilizate de copil
în activitățile de joc), imitația unor stări pe care le-a sesizat la adult. La preșcolar, expresivitatea este
debordantă. Toate aceste aspecte legate de afectivitate sunt foarte importante în evoluția
personalității copilului.

•

Despre cunoștințe, imaginație și memorie

În ceea ce privește noțiunile de spațiu și timp, acestea se însușesc treptat, pe măsură ce copilul
observă și face asocieri între acești indicatori și noțiunile cunoscute anterior, dar și prin îmbogățirea
limbajului. Cuvinte precum: sus-jos, aproape-departe, acum-atunci, repede-încet, dar și: azi, mâine,
ieri, acum, mai târziu, mai devreme se vor însuși înainte de intrarea în școală.
Delimitările între real și imaginar nu sunt încă bine stabilite, mai ales la începutul etapei de vârstă (3 4 ani), acest fapt se observă în jocurile copilului. Imaginația exprimată prin intermediul jocurilor, are
un rol multiplu: de cunoaștere și experimentare a realității înconjurătoare, de imitație a adulților, de
interacțiune cu ceilalți.
La preșcolar predomină memoria mecanică (spune poezia sau reproduce un lucru cunoscut pentru că
dorește sau i se cere) și involuntară (neintenționată). Specific acestei etape este capacitatea copilului
de a memora ușor chiar dacă nu înțelege totul și uită repede. Un astfel de exemplu, concludent din
acest punct de vedere, este dat de situația în care părintele „învață” copilul de 3 - 4 ani să numere. Și
într-adevăr, prin repetiție copilul ajunge să spună cifrele în ordine de la 1 la 5 sau chiar mai mult, dar
nu reușește să numere obiecte sau să recunoască cifrele prin asociere cu numerele sau dacă le
recunoaște într-o anumită ordine, nu le va recunoaște prezentate aleatoriu. Prin urmare nu se poate
vorbi la această vârstă de însușirea noțiunii de număr. Totuși la aproximativ 5 - 6 ani, copilul va reuși,
datorită capacității sale de a opera cu noțiuni concrete, interiorizarea noțiunii de număr și mai mult,
va face operații simple cu cifre. Așadar, toate lucrurile se vor învăța la timpul lor, de aceea vârsta cea
mai potrivită de a intra la școală, în clasa pregătitoare, este cea de 6 ani.
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Se poate afirma că după vârsta de 4 - 5 ani, copilul începe să-și pună în valoare memoria voluntară
(intenționată) prin creșterea treptată a capacității sale de înțelegere, memorare și exprimare, prin
transpunerea în joc a proaspetelor sale achiziții, dobândite de la o zi la alta. Aviditatea sa de
cunoaștere, absolut naturală, se exprimă prin perioada interogativă din jurul vârstei de 4 ani, în care
„de ce?” este întrebarea de prim ordin pe care copilul o pune în mod repetitiv adultului.
Perceperea obiectelor, a imaginilor, a realității înconjurătoare și memorarea lor, au la această vârstă o
puternică încărcătură afectivă, reținând mai ușor ceea ce l-a impresionat dar și informațiile de natură
intuitiv-concretă (se rețin mai ușor informații ilustrate și imagini concrete, pe care le poate vedea sau,
vedea și auzi în același timp).
Imaginația și capacitatea de a fabula este dusă la extrem la această vârstă: până la 3 ani copilul
confundă realitatea cu fantasticul, dar de la 5 ani fantasticul este bine delimitat de real și acest fapt
se observă prin capacitatea copilului de a intra și a ieși cu ușurință din jocul cu roluri. De aceea, doar
de la 5 ani se poate aprecia dacă copilul minte sau nu, iar motivele pot fi diferite.

•

Despe cuvinte și înțelegerea lor...

Capacitatea extraordinară de acumulare a informațiilor la vârsta preșcolară poate fi pusă în evidență
și prin numărul mare de cuvinte pe care copilul le poate dobândi până la 5 - 6 ani, cu condiția de a-i
fi asigurat un mediu stimulativ. Astfel, dacă la 3 ani copilul are un vocabular pasiv de până la 1000 de
cuvinte în limba maternă, la 6 ani poate cunoaște în jur de 2500 de cuvinte. Se înțelege că el cunoaște
sau recunoaște un număr mare de cuvinte, dar în limbajul zilnic (vocabularul activ), folosește mult mai
puține. Modalitatea de exprimare este în acord cu ceea ce copilul aude și vede în familie și anturajul
acesteia, altfel spus, el comunică imitând persoanele din proximitatea sa. Nu este de mirare că unele
expresii specifice limbajului adulților sunt reproduse de copii, evident fără a înțelege întru-totul sensul
acestora; iar dacă nu le înțelege acum, ele îi vor rămâne în memorie pentru mai târziu. De aceea,
părinți, mare atenție la cuvinte și comportamente exprimate în preajma copilului!
Ca părinte nu trebuie să-mi fac griji cu privire la unele aspecte ale ,,defectelor” de vorbire, cum ar fi:
pronunția greșită a sunetului „r” sau „s”. Acestea pot fi cauzate de insuficienta maturizare a organelor
vorbirii sau imitația unei persoane din anturaj cu defecte de vorbire, dar treptat se corectează odată
cu creșterea copilului. Alte probleme de limbaj pot fi patologice, unde intervenția logopedului este
foarte importantă (în: modificarea calității vocii, tulburarea de învățare și exprimare a limbajului,
imposibilitatea de a vorbi, bâlbâială, forme rudimentare de limbaj etc.).

Gândirea are, de asemenea, un ritm alert de dezvoltare: până la vârsta de 5 ani se
formează aproximativ 50% din potențialul intelectual al individului. În același timp, modul
de a-și achiziționa cunoștiințele are caracteristici specifice vârstei:
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Până la 4 ani:
- capacitate scazută de a adopta opinia celorlalți;
- înțelegerea globală, nediferențiată a fenomenelor;
- tendința de a crede că toate obiectele sunt însuflețite;
- credința că denumirea obiectelor este o însușire specifică acestora;
- judecata copilului este strâns legată de experiența sa proprie.

Între 4 și 7/8 ani, treptat:
- cunoașterea copilului este influențată de experiența sa practică, concretă;
- achiziționarea unor cunoștinte elementare de viață;
- trecerea treptată de la un raționament elementar, la unul intuitiv, mai elaborat;
- raționamentul, pe noțiuni concrete, se poate face prin deducție (de exemplu, știe că toate
păsările au aripi), dar și prin inducție (porumbelul, dar și găinile au aripi, deci sunt păsări);
- copilul este capabil să analizeze o imagine concretă și să o comparare cu altele;
- deși utilizează noțiunile de spațiu, timp și viteză, întâmpină unele dificultăți în însușirea lor;
- noțiunea de conservare a cantității este relativ formată, aceasta modificându-se în funcție de
situație (de exemplu, aceeași cantitate de lichid, turnată în vase diferite, copilul o va interpreta ca fiind
diferită);
- achizițiile pe plan intelectual sunt dobândite la grădiniță, într-un cadru organizat, dar sunt mult
influențate de anturaj, iar familia joacă un rol foarte important.
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•

Despre a vrea sau a nu vrea...

Copilul își dezvoltă treptat și capacitatea volitivă, el putând face față și activităților care îi plac
mai puțin, însă acest lucru depinde și de modul în care părinții contribuie la exersarea voinței copilului,
atribuindu-i o serie de sarcini pe care copilul le poate îndeplini cu succes și pentru care el este
recompensat adecvat sarcinii îndeplinite, dar și etapei de vârstă la care se află.
„Nu vreau” și „nu pot”, lăsate la dorința copilului pot avea efecte negative în evoluția și
dezvoltarea personalității acestuia. Atitudini ale copilului de răsfăț, neglijență sau faptul că nu persistă
în finalizarea activităților de orice fel, sunt consecința nestabilirii unor reguli / limite de comportament
clare pentru copil și/sau inconsecvență în aplicarea lor de către părinți (de către ambii părinți și toți
membrii familiei).

Copilul poate fi motivat și prin:
- eșalonarea sarcinilor complexe și de durată;
- nevoia unei aprecieri de natură afectivă (mai degrabă, decât rațională).

▪

Despre inteligența emoțională: Cum aș putea să-i dezvolt copilului meu
inteligența emoțională? Ce avantaje are un copil cu inteligență emoțională
bine dezvoltată?

Dacă inteligența emoțională se referă la abilitatea persoanei de a identifica, a-și exprima și controla
propriile emoții, atunci, cum poate un copil de 3 - 6 ani să identifice corect emoțiile și să le exprime
adecvat în funcție de situația în care se află?
Să enumerăm câteva dintre caracteristicile inteligenței emoționale pe care copilul le poate
experimenta:
•

identificarea și recunoașterea propriilor emoții și ale celorlați: bucurie, tristețe, furie sau
teamă/frică, iar spre 5 - 6 ani, surprindere sau dezgust, cu expresia faței și a corpului
caracteristice fiecărei emoții, în diverse situații;

•

adaptarea ușoară la situații noi. Un copil se adaptează ușor la situații noi, tocmai pentru că a fost
pus în situația de a relaționa frecvent cu alții: copii și aduți. Dacă lucrul acesta s-a întâmplat înainte
de intrarea în grădiniță, atunci și adaptarea la noul mediu, se va face mai ușor. Din acest punct de
vedere, întrebați educatoarele ce diferențe de adaptare există între un copil care a frecventat creșa
și un copil care nu a fost la creșă;

•

încredere în sine. Încrederea nu este un dat, el se formează prin încurajarea copilului, oferirea de
suport / sprijin în situația în care nu se descurcă altfel, precum și oferirea de recompense mai
degrabă de natură emoțioală (apreciere, laudă, excluzând compararea cu ceilalți), pentru sarcinile
duse la îndeplinire;
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•

oferirea și căutarea de ajutor. Copilul a învățat, prin modelul parental, de a oferi ajutor (de
exemplu, de a oferi ceva din ce el are sau exprimarea compasiunii față de alt copil pe care-l
vede supărat, neajutorat. Tot așa, primirea acelui „ceva” de la cei care doresc să-i ofere ajutor,
când are nevoie);

•

exprimare emoțională și comportamentală adecvată situației (când copilul este supărat plânge,
dar nu pentru a obține neapărat un obiect sau atenția cuiva);

•

controlul propriilor emoții și a comportamentului (copilul știe din experiența sa de până acum
că dacă manifestă un comportament de furie, adultul îl va ignora și nicidecum nu-i va oferi
degrabă tot ceea ce dorește, doar ca să nu se mai manifeste zgomotos. În acest caz, nu va mai
persista în comportamentul său ostil);

•

abilități de comunicare. Inițiază comunicarea destul de repede și ușor cu covârstnicii, dar și cu
adulții necunoscuți;

•

colaborare și abilitatea de a se juca în grup: intră fără dificultăți în grupul de copii care deja se
cunosc, se adaptează cerințelor grupului, este acceptat repede.

Mai concret, ce știe un copil de 4 - 5 ani, cu abilități socio-emoționale?
- face diferența între emoțiile pozitive și cele negative;
- începe să înțeleagă consecința pozitivă sau negativă a exprimării emoțiilor;
- poate amâna o recompensă imediată, dar mică, pentu una mai mare dar mai târzie. Un părinte
merge cu copilul la cumpărături și nu-i cumpără o jucărie imediat dorită de copil, promițându-i o
alta mai sofisticată pentru mai târziu: un copil de 4 - 5 ani, în virtutea abilităților sale socioemoționale, va înțelege cu ușurință acest lucru;
- poate tolera mai ușor trăiri emoționale produse de frustrare, neîndeplinirea imediată a dorințelor
(de exemplu: „Această jucărie nu pot să ți-o cumpăr acum…”);
- interiorizeză regulile de comportament în diferite situații sociale (în familie, la grădiniță etc.);
- stabilește relații sociale cu ceilalți copii din plăcerea de a se juca. Dacă la 3 ani copilului îi este
greu să își însușească regulile jocului, treptat devine din ce în ce mai dibaci în stabilirea și
respectarea acestora. La 4 ani copilul simte nevoia unui partener de joc, de preferință un copil de
aceeași vârstă.
- stabilește prietenii;
- jocul său imită tot mai mult detaliile realității;
- începe să înțeleagă diferența dintre ceea ce e bine și ceea ce e rău (de exemplu: „copilul acela sa comportat urât”).
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•

Dar la 5 - 6/7 ani?

- cunoaște reguli de comportament și este familiarizat cu ele, pentru el, acestea au devenit deja o
rutină zilnică;
- cunoaște consecințele nerespectării regulilor;
- face distincția clară între comportamente adecvate și neadecvate;
- cunoaște și exersează modalități prin care se pot rezolva probleme (de exemplu: să își ceară scuze
când a greșit, asumându-și în mod corect că greșala a fost a lui);
- intră ușor în joc cu alți copii, chiar necunoscuți și poate tolera situații în care nu este acceptată
implicarea în jocurile celorlalți;
- recunoaște la ceilalți comportamente prietenoase;
- este cooperant în joc și activități cu ceilați. Încurajarea copilului de a se implica cu preponderență în
activități de competiție cu ceilalți copii dezvoltă conduite egoiste, precum și o încredere în forțele
proprii condiționată doar de câștig (a câștiga în toate jocurile, în toate situațiile, altfel se simte
nevaloros și bineînțeles, având reacții pe măsură).
- rezolvă prin negociere problemele care pot să apară între el și alți copii sau, între alți copii;
- reacționează adecvat în situații conflictuale;
- își așteaptă rândul într-o conversație sau activitate.

•

Așadar ce avantaje are un copil cu abilități specifice inteligenței emoționale?

În primul rând, o adaptare ușoară la grupul de copii din mediul educațional și ulterior la clasa de elevi,
iar pe viitor, o personalitate armonios dezvotată și integrată social. În al doilea rând, prevenirea
problemelor de natură emoțională și comportamentală, precum: izolarea, abandonul școlar,
agresivitatea, fuga de acasă etc.
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FIȘE DE LUCRU
pentru dezvoltarea competenţelor
necesare unui debut şcolar de succes
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ATENȚIE ȘI CONCENTRARE

Tăiați desenul care este diferit, pentru
fiecare grup!

13

ATENȚIE ȘI CONCENTRARE

Încercuiți obiectul sau viețuitoarea care nu
se potrivește în șir!
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ATENȚIE ȘI CONCENTRARE

Urmărește cu privirea, fără reper (creion, pix,
deget, etc.) unde duce fiecare linie, de la
litere la cifre

A

1

B

2

C

3

D

4

E

5

F

6

G

7

H
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I

9

J
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A
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ATENȚIE ȘI CONCENTRARE

Urmărește cu privirea, fără reper (creion, pix,
deget, etc.) unde duce fiecare linie, de la
litere la cifre

A

1

B

2

C

3

D

4

E

5

F
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G

7

H
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I
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J
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ATENȚIE ȘI CONCENTRARE

Gasește 10 diferențe în imaginile de mai jos
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ATENȚIE ȘI CONCENTRARE

Gasește 10 diferențe în imaginile de mai jos

18

ATENȚIE ȘI CONCENTRARE

Cum ajunge iepurele la morcovi?
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ATENȚIE ȘI CONCENTRARE

Ajută liliacul să iasă din peșteră!
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ATENȚIE ȘI CONCENTRARE

Cum ajung copiii la cadouri?
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ATENȚIE ȘI CONCENTRARE

Urmărește labirintul de pe dinozauri
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ATENȚIE ȘI CONCENTRARE

Găsește și încercuiește cele 6 diferențe
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ATENȚIE ȘI CONCENTRARE

Încercuiește umbra dansatoarei!
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ELEMENTE
ATENȚIE
ȘIGRAFICE
CONCENTRARE

Încercuiește imaginea care se repetă
pe același rând (imaginea identică cu prima
imagine din șir)

Exemplu:
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ELEMENTE
GRAFICE
ATENȚIE
ȘI CONCENTRARE

Privește desenul din partea stângă și unește
la fel punctele din partea dreaptă
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ELEMENTE GRAFICE

Trasează cât de bine poți,
urmând liniile punctate
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ELEMENTE GRAFICE

Trasează cât de bine poți,
urmând liniile punctate.
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ELEMENTE GRAFICE

Trasează cât de bine poți,
urmând liniile punctate
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ELEMENTE GRAFICE

Trasează cât de bine poți,
urmând liniile punctate.
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FIGURI GEOMETRICE

- Colorează cum indică legenda
- Trasează, în casetă, atâtea linii verticale câte forme la fel ai
găsit din fiecare categorie
- Spune care figuri geometrice sunt cele mai multe și care
sunt cele mai puține

roșu

albastru

verde

galben

- Desenează mai departe pe fiecare bandă respectând ordinea
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FIGURI GEOMETRICE

- Colorează cu aceeași culoare figurina care are forma cea mai
apropiată de figurina din stânga

32

FIGURI GEOMETRICE

COLOREAZĂ

33

TRASEAZĂ
CONTURUL

UNEȘTE
PUNCTELE

FIGURI GEOMETRICE

Colorează așa cum indică legenda:
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DEZVOLTAREA GÂNDIRII ȘI LIMBAJULUI

Numără pinguinii și colorează-i în culori diferite

Numără iepurii și colorează-i în culori diferite
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DEZVOLTAREA GÂNDIRII ȘI LIMBAJULUI

Numeşte obiectele din fiecare categorie.
O lăcustă, un fluturaş, o buburuză, o rădaşca, cum se
numesc? (insecte) etc.
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DEZVOLTAREA GÂNDIRII ȘI LIMBAJULUI

Numeşte obiectele din fiecare categorie.
O lăcustă, un binoclu, o chitară, un cadou, cum se numesc?
(obiecte) etc.
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DEZVOLTAREA GÂNDIRII ȘI LIMBAJULUI

Vom conduce gândirea copilului în felul următor:
exemplul BICICLETA:
-

La ce o folosim? (funcţia)

-

Din ce elemente este alcătuită? (elemente)

-

Ce caracteristici are? (culoare)

-

Din ce categorie face parte? (mĳloace de transport)
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DEZVOLTAREA GÂNDIRII ȘI LIMBAJULUI

Unește perechile, ca în exemplul dat:
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DEZVOLTAREA GÂNDIRII ȘI LIMBAJULUI

OMIDA MÂNCĂCIOASĂ povestea

Un oușor stătea pe o frunză, în lumina lunii.
Într-o duminică dimineața, când soarele răsări, cald și zâmbitor- poc!- din oușor ieși o omidă mică.
Îi era foarte foame, asa că porni degrabă să caute de mâncare.
Luni găsi un măr și-l mâncă. Totuși, îi mai era foame.
Marți mâncă două pere. Totuși nu se sătură.
Miercuri mâncă trei prune. Tot îi mai era foame.
Joi mâncă patru căpșuni. Tot nu se sătură.
Vineri mâncă cinci portocale, dar tot îi era foame.
Sâmbătă oare ce-a mai mâncat omida: o prăjitură de ciocolată, o înghețată, un castravete
murat, o felie de cașcaval, o bucată de salam, o acadea, o felie de plăcintă cu cireșe, un cârnat, o
brioșă și o felie de pepene.
În noaptea care a urmat, pe omidă a durut-o burtica.
Veni o nouă zi de duminică. Omida mâncă o frunză verde și fragedă și se simți mult mai bine.
În sfârșit, nu-i mai era foame. Și, dintr-o omidă mititică, se facuse o omidă mare și grasă.
Omida își construi o căsuță, numită cocon, și se culcă înăuntru. După două săptămâni și mai bine de
somn, se trezi. Făcu o gaură în cocon și, când se strecură încet afară…
…era un minunat fluture!

INSTRUCȚIUNI
Citiți copilului povestea, urmărind imaginile din ANEXA 1.
Puneți copilul să repovestească utilizând imaginile ca suport.
Decupați imaginile separate, amestecați-le și solicitati copilului
să le rearanjeze în ordinea derulării acțiunii din poveste.
Solicitați copilul să răspundă la întrebări
-

Ce a făcut omida marți?

-

Când a mâncat omida căpșuni?

-

Cum se simțea omida sâmbăta? etc.
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DEZVOLTAREA GÂNDIRII ȘI LIMBAJULUI

POVESTE ÎN IMAGINI
Acest joc dezvoltă limbajul, atenţia, concentrarea şi memoria copilului. Vezi ANEXA 2

INSTRUCȚIUNI
Verificaţi dacă copilul ştie povestea ilustrată în imagini. În caz
contrar, citiţi-i povestea dintr-o carte.
Solicitati-l pe copil să repovestească întâmplările din poveste cu
ajutorul imaginilor sugestive.
Decupaţi imaginile. Amestecati-le şi solicitaţi copilului să le
aranjeze în ordinea logică a derulării întâmplărilor din poveste.

OMONIME
În imaginile de mai jos, am ascuns 4 cuvinte, care se pronunță la fel, dar înțelesul lor este total diferit.
Care sunt acestea? Leagă perechile, după modelul dat!
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DEZVOLTAREA GÂNDIRII ȘI LIMBAJULUI

ÎMBRACĂ-L PE MARTINEL
Decupați accesoriile și hainele din ANEXA 3. Cum îl îmbrăcăm pe Martinel dacă afară e ....
(SOARE / VÂNT / PLOAIE / NINSOARE / FRIG)
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DEZVOLTAREA GÂNDIRII ȘI LIMBAJULUI

JOC DE POTRIVIRE
Ajută-i pe acești copii să ajungă la casa lor. Unește cu o linie fiecare copil cu locuința potrivită!

GHICI CE ANIMAL DOMESTIC SUNT

Decupați și îndoiți cartonașele din ANEXA 4, astfel încât răspunsul să fie pe spatele acestora!
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DEZVOLTAREA GÂNDIRII ȘI LIMBAJULUI

UNDE ESTE VULPEA?
Copilul trebuie să indice poziționarea în spațiu a vulpii. În fața copacului, lângă apă etc.
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ÎNVĂȚAREA NUMERELOR

Colorează dinozaurii după codul numerelor

STEGOZAUR

1 - verde

2- portocaliu

3 - roșu

4 - galben

PTERODACTIL

1 - galben
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2- portocaliu

3 - roșu

ÎNVĂȚAREA NUMERELOR

Încercuiește cifra corespunzătoare
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ÎNVĂȚAREA NUMERELOR

Colorează folosind codul numerelor

1 - roșu

47

2 - portocaliu

3 - galben

4 - verde

5 - albastru

6 - violet

7 - roz

ÎNVĂȚAREA NUMERELOR

Încercuiește cifra corespunzătoare
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ÎNVĂȚAREA NUMERELOR

Exemplu activitate pentru cifra 4
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ÎNVĂȚAREA NUMERELOR

Exemplu activitate pentru cifra 9
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ÎNVĂȚAREA NUMERELOR

Unim puncte pentru a învăța numerele
Aceste exerciţii vizează capacitatea copilului de a utiliza numerele în ordine crescătoare şi
exerciţiu grafic. Utilizând un creion, cereţi copilului să uneasca punctele în ordinea crescătoare,
trecând din punct în punct. Imaginea obţinută poate fi apoi colorată.
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ÎNVĂȚAREA NUMERELOR

52

MEMORIA
JOC
VIZUAL-SPAȚIAL

JOC VIZUAL-SPAȚIAL
Aceste exerciţii dezvoltă abilităţile manuale ale copilului, precum şi inteligenţa vizual-spaţială.
Vezi ANEXA 5

INSTRUCȚIUNI
Cereţi copilului să coloreze imaginea, ajutați-l să o decupeze pe
contur, obţinând piesele de puzzle. Acum, cereți-i să asambleze
puzzle-ul creat.

EXEMPLE CARTONAȘE PUZZLE
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JOC VIZUAL-SPAȚIAL
MEMORIA

Jocuri distractive pentru dezvoltarea
memoriei şi atenţiei

1. "Ce se ascunde acolo?"

INSTRUCȚIUNI
Alegeţi câteva obiecte cunoscute copilului (5-7 obiecte, ex. o linguriţă, o ceşcuţă,
un cub, o jucărie, o periuţă de dinţi etc). Aşezaţi-le pe masă, rugaţi copilul să le ţină
minte cât mai bine. Rugaţi acum copilul să pună mâinile la ochi şi ascundeţi un
obiect. Întrebaţi-l ce lipseşte. Repetaţi de mai multe ori, apoi schimbaţi obiectele
sau ascundeţi două obiecte.

2.

"Capacele-pereche" (Jocul Memory)

INSTRUCȚIUNI
Mai întâi, veţi face rost de nişte capace de la cutiile de ness (sau cartonaşe). Pe
acestea veţi lipi diferite imagini, având grijă să puteţi forma perechi. Puteţi folosi
imaginile din anexe - vezi ANEXA 6.
Dupa ce aţi aplicat imaginile pe toate capacele (cartonaşele), întindeţi-le pe o
suprafață plană, cu fața în jos. Spuneţi-i copilului că va trebui să reaşeze capacele
pe faţă, astfel încât să găsească imaginile identice, alcătuind perechi. Întoarceţi pe
rând câte un capac (cartonaş), cu faţa în sus, încercând să ţineţi minte locul
ocupat de acesta şi să identificaţi perechile. Fiecare pereche identificată va fi pusă
separat. Va căștiga cel care a reușit să obțină cele mai multe perechi.
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MEMORIA

3. "Mi-am pus în valiză..." (poate fi jucat în maşină etc.)

INSTRUCȚIUNI
Este un joc adecvat copiilor mai mari de 4 ani, care ştiu deja literele alfabetului.
Primul jucător se va gândi la un cuvânt ce începe cu litera "a" şi va spune, de exemplu: "Miam pus în valiză niște alune...". Cel de-al doilea va trebui să repete ce a spus primul şi să
adauge un cuvânt ce începe cu litera "b": "Mi-am pus în valiză o banană". Următorul va relua
ce au spus ceilalţi doi şi va adăuga şi un cuvânt ce începe cu litera "c".
Jocul va putea continua până când unul dintre participanţi se încurcă.

4. "Găsește perechea!"

INSTRUCȚIUNI
Pentru a desfăşura acest joc veţi avea nevoie de două sau mai multe cofraje pentru ouă şi de
diferite jucării/obiecte din casă.
Într-un cofrag vom pune 6-10 obiecte diverse, în locuri separate. Îi vom arăta copilului
conţinutul cofragului, după care îl inchidem şi vom aduce un altul gol. "Misiunea" sa va fi să
caute obiecte identice, sau asemănătoare cu cele văzute în primul cofrag şi să le pună în cel
de-al doilea, având grijă să respecte ordinea din primul.
În cazul în care dorim să facem jocul mai dificil, putem să mărim numărul obiectelor, să
limităm timpul de memorare sau să cronometrăm durata reconstituirii.

5. "Memoria de pe tavă"

INSTRUCȚIUNI
Este un joc ce se adresează unui număr mai mare de copii.
Invitaţi copiii să meargă în alt loc sau să se ocupe cu altceva, în timp ce veţi alege mai multe
obiecte, pe care le veţi aşeza pe o tăviţă. Acoperiţi tava cu un şervet, cu o eşarfă
netransparentă sau cu o bucată de material, astfel încât obiectele să nu se vadă deloc.
Duceţi-o în faţa copiilor, dezveliţi-o pentru câteva secunde şi ascundeţi obiectele din nou.
Copiii vor fi rugaţi să deseneze pe câte o bucată de hârtie, cât mai multe lucruri de pe taviţă.
Va fi caştigător cel ce va reda corect cât mai multe dintre ele.
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MEMORIA

Joc pentru dezvoltarea memoriei de lucru
Acest joc dezvoltă memoria de lucru a copilului dumneavoastră, adică capacitatea de a opera cu
informaţia reţinută, memoria auditivă, precum şi capacitatea de a opera cu cifre. Aveţi nevoie de
cartonaşe cu numerele de la 1 – 10.

INSTRUCȚIUNI
Îi veţi citi pe rând şirurile de cifre, rugându-l să le ţină minte cât
mai bine. Apoi îi veţi cere să le reproducă din memorie, alegând
cartonaşele corespunzătoare şi aşezându-le în ordine crescătoare,
apoi descrescătoare..

Exerciţiul 1.

Exerciţiul 6.

2 1 5

7 3 8 5 1

Exerciţiul 2.

Exerciţiul 7.

7 6 4

2 8 3 5 6

Exerciţiul 3.

Exerciţiul 8.

5 7 1 2

3 1 4 6 9

Exerciţiul 4.

Exerciţiul 9.

9 4 7 2

4 1 5 2 6 9

Exerciţiul 5.

Exerciţiul 10.

4 1 9 3

6 3 1 9 5 7
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MEMORIA

Dezvoltarea memoriei vizuale
INSTRUCȚIUNI
Lăsați-l să privească imaginea 1-2 minute, cerându-i să ţină minte cât mai multe detalii, apoi
ascundeți imaginea şi rugați-l să răspundă la întrebări:
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-

Căte furnici erau în imagine?

-

Ce ţinea băiatul în mână?

-

Ce culoare aveau papucii băiatului?

-

Câţi fluturi stăteau pe flori?

-

Exista un muşuroi de furnici în imagine?

-

Câte buburuze ai văzut în imagine? etc.

MEMORIA

Dezvoltarea memoriei vizuale
INSTRUCȚIUNI
Lăsaţi copilul să privească imaginea, rugându-l să ţină minte cât mai bine obiectele din
imagine. Apoi, ascundeti imaginea şi rugaţi-l să spună căt mai multe obiecte pe care şi le
adduce aminte.
Puteţi interveni cu întrebări mai precise:
-

Ce culoare avea mărul?

-

Ce este sub puişor?

-

Ce este lângă peştişor? etc..
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ȘIRURI LOGICE

Şiruri logice
Următoarele exerciţii dezvoltă capacitatea copilului de a observa şi de a identifica unele reguli,
precum şi de a aplica regula descoperită continuînd şirul.
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ȘIRURI LOGICE
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ȘIRURI LOGICE

CE URMEAZĂ?
1. Trasează cerculeţele cu carioca ţinând cont de culorile sugerate de şir. Foloseşte acelaşi model.

2. Trasează cerculeţele cu carioca ţinând cont de culorile sugerate de şir. Colorează-le!
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ȘIRURI LOGICE

CE URMEAZĂ?
Alege imaginea potrivită pentru a continua șirul!
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COMPETENȚE EMOȚIONALE

CELE ȘASE EMOȚII JUCĂUȘE
Ce veți realiza?
•

Vă veți ajuta copilul să identifice și să eticheteze corect emoții ca: bucuria, furia, tristețea, frica,
dezgustul și surprinderea.

•

Veți observa cum percepe copilul cele șase emoții.

Vezi ANEXA 7

INSTRUCȚIUNI
Decupați împreună „cele șase emoții jucăușe” (anexa 7). Rostiți cu voce tare și în mod clar
denumirea fiecărei emoții, apoi repetați. Întrebați copilul când simțim emoția respectivă
(ex. „Când ne simțim triști?”). Amestecați „cele șase emoții jucăușe”, apoi copilul va
extrage pe rând câte una încercând să o denumească.

FLUTURAȘUL EMOȚIILOR
Ce veți realiza?
•

Vă veți ajuta copilul să-și amintească cele șase emoții (bucuria, furia, tristețea, frica, dezgustul,
surprinderea) și să le identifice/verbalizeze în mod corect.

•

Expunând „Fluturașul emoțiilor” în camera copilului, îl veți ajuta să se familiarizeze cu cele șase
emoții, facilitând exprimarea lor.

Vezi ANEXA 8

INSTRUCȚIUNI
Decupați, potriviți, lipiți, expuneți...
•

Decupați împreună fluturașul și cele șase emoții (anexa 8).

•

Numiți o emoție, lăsați copilul să o identifice, apoi ghidați-l unde anume să o așeze pe
fluturaș (ex.„frica” - „aripa dreaptă, sus”). Procedați la fel cu fiecare emoție în parte.

•

După ce copilul potrivește toate emoțiile, le puteți lipi pe fluturaș.

•

Ajutați copilul să verbalizeze fiecare emoție în parte.

•

Expuneți „fluturașul emoțiilor” în camera copilului.

„Fluturașul emoțiilor” poate fi folosit pentru a vă ajuta copilul să identifice emoțiile trăite pe
parcursul zilei. Acesta poate fi încurajat să indice emoția pe care o simte și să o denumească.
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COMPETENȚE EMOȚIONALE

TRENULEȚUL CU EMOȚII
Ce veți realiza?
•

Vă veți ajuta copilul să-și amintească cele șase emoții (bucuria, furia, tristețea, frica, dezgustul,
surprinderea) și să le identifice/verbalizeze în mod corect.

•

Expunând „Trenulețul cu emoții” în camera copilului, îl veți ajuta să se familiarizeze cu cele șase
emoții, facilitând exprimarea lor.

Vezi ANEXA 9

INSTRUCȚIUNI
Decupați, potriviți, lipiți, expuneți...
•

Decupați împreună trenulețul și cele șase emoții (anexa 9).

•

Numiți o emoție, lăsați copilul să o identifice, apoi ghidați-l unde anume să o așeze în
trenuleț (ex.„Surprinderea” în „ultimul vagon roșu”). Procedați la fel cu fiecare emoție
în parte.

•

După ce copilul potrivește toate emoțiile, le puteți lipi pe trenuleț.

•

Ajutați copilul să verbalizeze fiecare emoție în parte.

•

Expuneți „Trenulețul cu emoții” în camera copilului.

„Trenulețul cu emoții” poate fi folosit pentru vă ajuta copilul să identifice emoțiile trăite pe
parcursul zilei. Acesta poate fi încurajat să indice emoția pe care o simte și să o denumească.

MĂRUL BUCLUCAȘ
Ce veți realiza?
•

Vă veți ajuta copilul să recunoască și să exprime emoții de bază.

•

Veți oferi posibilitatea copilul de a reda prin desen modul în care percepe el emoțiile de bază.

Vezi ANEXA 10

INSTRUCȚIUNI
Repetați cele șase emoții cu ajutorul suporturilor vizuale prezentate în activitățile
precedente („cele șase emoții jucăușe”, „fluturașul emoțiilor”, „trenulețul cu emoții”).
Încurajați copilul să deseneze câte o emoție în interiorul fiecărui măr, apoi colorați planșa
(anexa 10).
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COMPETENȚE EMOȚIONALE

URSULEȚUL MARTINEL
Ce veți realiza?
•

Vă veți ajuta copilul să identifice emoția trăită de el la un moment dat.

•

Copilul va reuși să verbalizeze emoțiile de bază și să ofere unele explicații simple celor șase emoții.

Vezi ANEXA 11

INSTRUCȚIUNI
Decupați și colorați măștile ce îl reprezintă pe „ursulețul Martinel” având diferite emoții
(anexa 11). Verbalizați emoțiile trăite de Martinel și întrebați copilul de ce crede că
ursulețul se simte în acest fel.
Încurajați copilul să identifice emoția trăită de el la un moment dat, îndemnându-l să-și
așeze masca ce corespunde emoției și întrebând: „Cum se simte Martinel azi?”

MIMA EMOȚIILOR... ÎN OGLINDĂ
Ce veți realiza?
•

Vă veți ajuta copilul să eticheteze verbal corect emoțiile de bază.

•

Copilul va asocia eticheta verbală cu exprimarea facială a emoției.

INSTRUCȚIUNI
Vă puteți folosi de „cele șase emoții jucăușe”, „fluturașul emoțiilor” sau „trenulețul cu
emoții” pentru a vă încuraja copilul să aleagă o emoție, să o denumească și să o mimeze în
fața oglinzii. Puteți face acest lucru pe rând sub formă de joc.
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COMPETENȚE EMOȚIONALE

COLECȚIONĂM EMOȚII...
Ce veți realiza?
•

Vă veți ajuta copilul să identifice și să verbalizeze emoțiile.

•

Copilul va recunoaște contextele în care se manifestă anumite emoții.

INSTRUCȚIUNI
Decupați din diverse surse (reviste, ziare), imagini cu persoane ce trăiesc diferite emoții. Cu
ajutorul acestor acestora puteți realiza un colaj, ce poate fi „îmbunătățit” periodic cu noi
imagini.
Ajutați copilul să identifice emoția trăită în fiecare imagine, apoi întrebați-l: „Când te-ai
simțit și tu la fel?”
Iată un exemplu de „colecție cu emoții”:

PETRECEREA EMOȚIILOR
Ce veți realiza?
•

Vă veți ajuta copilul să își exerseze/dezvolte competențele emoționale și sociale.

•

Veți avea ocazia de a-i încredința mici responsabilități și de a-l încuraja să colaboreze la
realizarea acestora.

INSTRUCȚIUNI
Realizați împreună „prăjiturele emoționate” (ex. fursecuri ce reprezintă diferite emoții) și
„baloane emoționate” (desenați diferite emoții pe baloane).
Organizați o petrecere a emoțiilor în familie (puteți avea și invitați), în care vă puteți
încuraja copilul să împartă fursecuri și baloane.
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COMPETENȚE SOCIALE

CONTINUĂ POVESTEA...
Ce veți realiza?
•

Vă veți ajuta copilul să identifice comportamente prietenoase/neprietenoase.

•

Copilul are posibilitatea să-și dezvolte abilitățile de comunicare, să anticipeze comportamente și
posibile consecințe.

INSTRUCȚIUNI
Citiți o poveste. Întrerupeți citirea și lăsați copilul să o continue. Posibile întrebări pentru
discuție: „ce crezi că va face personajul?”, „ce se poate întâmpla dacă va face așa?”, „ar
putea proceda și în alt mod?”
După ce discutați, continuați citirea poveștii. La final identificați comportamentele
prietenoase/neprietenoase din poveste.

TEATRUL DE PĂPUȘI
Ce veți realiza?
•

Vă veți ajuta copilul să achiziționeze limbajul necesar rezolvării problemelor.

•

Veți creea cadrul potrivit în care copilul poate identifica posibile soluții la probleme.

INSTRUCȚIUNI
Creeați cadrul potrivit, apoi rugați copilul să arate cu ajutorul unor păpuși/jucării de pluș,
cum s-ar simți/comporta în anumite situații. De exemplu:
„Cum s-ar simți Albinuța dacă Tedy i-ar lua mierea?”
„Ce ar putea face Tedy pentru ca Albinuța să nu se
supere?”
„Ce ar putea face Albinuța dacă Tedy ar ruga-o să-i
dea și lui puțină miere?”
„Cum s-ar simți Ana dacă Maria i-ar murdări jucăria
preferată?”
„Ce ar trebui să facă Ana?”
„Ce ar putea face Maria?”
„Cum se vor simți dacă vor face așa?”
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COMPETENȚE SOCIALE

ALEGE ȘI POVESTEȘTE...
Ce veți realiza?
•

Vă veți ajuta copilul să-și dezvolte abilitățile de conversație.

•

Copilul poate identifica efectul comportamentului asupra modului în care ne simțim.

INSTRUCȚIUNI
Încurajați copilul să aleagă una dintre imaginile de mai jos și să spună ce vede. Ghidați-l în
continuare cu ajutorul unor întrebări. L-ați putea întreba: „Cum crezi că se simte fiecare
copil?”, „Care crezi că este motivul pentru care se simte în acest fel?”, „Ce anume crezi că
ar putea face?”.

PORNIM LA DRUM...
Ce veți realiza?
•

Veți contribui la dezvoltarea autocontrolului atât de util copilului, pentru o bună relaționare în
contexte sociale variate.

•

Copilul își va exersa atenția voluntară.

INSTRUCȚIUNI
Imaginați-vă că sunteți împreună cu copilul în mașină. Imitați zgomotul produs de mașină
și îndemnați copilul să facă la fel. La cuvântul STOP, vă opriți. Stați nemișcați 5 secunde, apoi
porniți din nou mașina. La următorul STOP, măriți timpul de așteptare la 6 secunde. Măriți
gradual timpul în care stați nemișcați pentru a-l ajuta să-și dezvolte autocontrolul.
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COMPETENȚE SOCIALE

TURNULEȚUL
Ce veți realiza?
•

Vă veți ajuta copilul să învețe să colaboreze și să împartă.

•

Veți oferi posibilitatea copilul de a exersa expresii utile în viața socială: „te rog”, „mulțumesc”.

INSTRUCȚIUNI
Împărțiți cuburi în funcție de culori. De exemplu: păstrați cuburile verzi și oferiți copilului,
cuburile roșii. Colaborați la realizarea unui turnuleț din cuburi după un model dat. Modelul
va conține ambele culori. Explicați-i că în timpul construirii turnului, dacă avem nevoie de
un cub de altă culoare îl vom obține folosind cuvinte fermecate ca: „te rog” și „mulțumesc”.
Puteți mări gradual dificultatea sarcinii, repartizând câte două culori fiecărui participant la
realizare turnului sau complicând puțin modelul turnulețului (potrivit vârstei copilului).
Învățarea colaborării îi va fi de folos la grădiniță, la școală și pe parcursul vieții de adult.

REGULILE CASEI
Ce veți realiza?
•

Vă veți ajuta copilul să identifice comportamente adecvate și comportamente inadecvate.

•

Veți oferi posibilitatea copilul de a contribui la stabilirea regulilor casei, crescând astfel
complianța la acestea.

INSTRUCȚIUNI
Confecționați împreună „posterul cu regulile casei”. Alegeți o regulă, căutați o imagine ce
o reprezintă, apoi decupați, colorați și discutați. Stabiliți împreună și ce se va întâmpla dacă
acea regulă este încălcată. Lipiți regula pe poster și concentrați-vă o perioadă pe
respectarea ei. Periodic adăugați în același mod câte o regulă pe poster, până ce posterul
va fi complet (nu mai mult de 5-6 reguli).
„Regulile casei”, îl vor ajuta să respecte „regulile clasei”.

FACEM ORDINE ÎN CAMERĂ
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NE SPĂLĂM PE MÂINI ÎNAINTE DE MASĂ

MÂNCĂM FRUMOS

COMPETENȚE SOCIALE

NE JUCĂM DE-A...
Ce veți realiza?
•

Vă veți ajuta copilul să facă distincția între comportamente adecvate și comportamente
inadecvate în diferite situații sociale.

•

Copilul va avea posibilitatea de a-și însuși/exersa formule de politețe și strategii de relaționare.

INSTRUCȚIUNI
Puneți în scenă diverse situații din viața socială. Iată câteva exemple:
•

Ne jucăm de-a... musafirul și gazda

Jucați pe rând rolul musafirului, apoi al gazdei. Exersați formule de politețe și încercați în
timpul jocului, prin modul în care interacționați cu copilul, să răspundeți la următoarele
întrebări: „cum pot fi o gazdă bună?”, „cum mă comport ca musafir?”.
•

Ne jucăm de-a... magazinul

Jucați pe rând rolul vânzătorului, apoi al clientului. Folosiți formule de politețe și educați
corectitudinea și cinstea în modul de a plăti și de a respecta rândul.
•

Ne jucăm de-a... spectacolul

Sugestii pentru derularea jocului: „ne îmbrăcăm frumos”, „în sală au dreptul să intre doar
cei care au cumpărat bilet, fiecare spectator ocupă locul indicat pe bilet, nu vorbim în
timpul spectacolului, aplaudăm când este cazul.
•

Ne jucăm de-a... școala

Sugestii pentru derularea jocului: „ne pregătim ghiozdanul”, „ne așezăm în bancă”,
„ridicăm mâna când dorim să întrebăm/răspundem”. Oferiți copilului anumite fișe de lucru,
care să-i solicite atenția în mod gradual.
Activați creativitatea! Puneți în scenă și alte secvențe din viața reală pentru a vă obișnui copilul
să reacționeze în mod adecvat.
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Cum îmi pregătesc copilul pentru clasa
pregătitoare

CARE SUNT AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE FRECVENTĂRII
GRĂDINIȚEI DE CĂTRE COPIL?
Avantaje:

Dezavantaje:

- se dezvoltă autonomia copilului;

-copilul poate să invoce stări de oboseală (de
aceea este mai indicat ca în primele luni de
frecventare a grădiniței, să nu fie supus unui
program prelungit).

- crește capacitatea sa de socializare;
- se diversifică achizițiile în plan cognitiv;
- copilul este mai bine pregatit (social,
emoțional și intelectual) pentru începerea
școlii.

„CLASA PREGĂTITOARE” - O NOȚIUNE CE TREZEȘTE EMOȚII
ATÂT PĂRINȚILOR CÂT ȘI COPIILOR:
•

entuziasm pentru un nou început;

•

îngrijorare și teamă față de necunoscut.

Vârsta de 5-6 ani reprezintă un prag major, e momentul în care copiii pot începe școala.
De ce?
•

La această vârstă au dezvoltat suficientă autonomie personală ca să fie atenți și să se
concentreze perioade mai lungi de timp.

Cu toate acestea... unii copii pot întâmpina dificultăți în adaptare.
În general, școala produce multe emoții copiilor.
Mulți copii reușesc să treacă peste aceste emoții cu ușurință, în timp ce pe alții, aceste trăiri îi
împiedică să aibă rezultate bune sau să se bucure de experiențe plăcute la școală.
Adaptarea poate să fie mai rapidă sau mai lentă, în funcţie de personalitatea copilului, de mediul
familial şi de modul în care a fost pregătit pentru şcoală.
Fără o pregătire prealabilă, copilul poate avea reacții de panică și respingere față de școală.
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CE POT FACE, CA PĂRINTE?
ÎN PRIMUL RÂND, ESTE BINE SĂ MĂ INFORMEZ!

ASEMĂNĂRI / DIFERENȚE ÎNTRE:
GRĂDINIȚĂ
•

jocul e principala modalitate de învățare;

•

dirijat și susținut permanent de adult;

•

rechizitele sunt bunuri comune.

ȘCOALĂ
•

se continuă învățarea prin joc;

•

observat și sprijinit la nevoie;

•

rechizitele sunt bunuri personale.

ÎN CLASA PREGĂTITOARE:

1. trebuie înscriși copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data începerii anului
școlar;
2. pot fi înscriși copiii de 5 ani, numai după ce susțin o evaluare psihosomatică, iar
rezultatele arată că sunt pregătiți pentru intrarea în școală*;
3. numărul de ore este adaptat nivelului de concentrare și de rezistență al copilului în
vârstă de 5-6 ani;
4. elevilor nu li se acordă calificative sau note;
5. prezența este obligatorie.
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*Despre evaluarea psihosomatică a copiilor în
vederea înscrierii în clasa pregătitoare:
- se realizează doar de către specialiști din
cadrul Centrului Județean de Resurse și
Asistență Educațională Hunedoara;
- evaluarea copilului nu este obligatorie pentru
copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august,
inclusiv;
- dar este obligatorie în cazul copiilor care
împlinesc 6 ani după 31 august și părintele
dorește înscrierea lui în clasa pregătitoare;

- este obligatorie și în cazul în care copilul are
6 ani împliniți până la 31 august, dar părintele
solicită amânarea înscrierii deoarece consideră
că, copilul nu va face față cerințelor școlii;
- evaluarea psihosomatică înseamnă
investigarea a 4 componente în plan: socioemoțional, cognitiv, al limbajului și din punct
de vedere motric.
În funcție de rezultatele evaluării
psihosomatice, îți poți da seama dacă micuțul
tău este pregătit pentru școală sau dacă mai
are nevoie de un an de grădiniță.

Ce spune legea?
La clasa pregătitoare, activităţile de predare-învăţare-evaluare acoperă 30-35 de minute, restul
timpului fiind destinat activităţilor liber-alese, recreative.
Ordinul MENCS nr. 5079/2016

Copilul meu nu va avea 6 ani împliniți la 31 august, dar doresc să-l înscriu în clasa pregătitoare,
pentru că:
1. Se plictisește la grădiniță:
•

Înseamnă că nu a cultivat suficientă răbdare și stăpânire de sine și va interveni plictiseala și la
școală.

•

La școală va trebui să fie atent și activ perioade mai lungi de timp.

•

Este posibil să nu fie pregătit emoțional pentru școală.

2.

Vrea să fie în clasă cu colegii de la grădiniță:

•

Un mediu nou poate însemna prieteni noi și poate favoriza socializarea, acceptarea, incluziunea.

•

Prieteni își poate găsi în orice clasă.

3. Ca să fie în clasa învățătoarei „X”:
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•

Poate exista posibilitatea ca efectivul de elevi să fie peste media, iar atenția cadrului didactic
trebuie distribuită tuturor.

•

Se poate menționa și frustrarea părintelui care nu înțelege de ce alt copil poate, iar copilul lui nu.

•

Copilul poate dezvolta anxietate, dacă nu se ridică la înălțimea așteptărilor părinților.

Ce va învăța copilul meu în clasa pregătitoare?
Iată câteva lucruri:
•

compararea numerelor de la 0 la 31,
adunări și scăderi;

•

ordonarea numerelor, crescător sau
descrescător;

•

numărare din 2 în 2, din 3 în 3;

•

recunoaşterea unor figuri şi corpuri
geometrice, în mediul înconjurător şi
în materiale tipărite;

•

recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5
lei, 10 lei și jocuri de gestionare a unui mic buget;

•

jocuri de mişcare pentru exersarea corectă a actului respirator, cu accent pe pronunţia
corectă;

•

jocuri de exersare a unor reguli de comunicare eficientă, civilizată: vorbire pe rând, ascultarea
interlocutorului, păstrarea ideii ;

•

recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar;

•

exersarea musculaturii fine a mâinii şi a coordonării mişcărilor prin colorare, haşurare în
interiorul unui contur, înşirare de mărgele etc.

Cum îi vorbesc copilului despre școală?
•

Îi pot povesti despre programul școlar: durata orelor va fi de 45-50 de minute, cu 10 minute
pauză, timp pentru mers la toaletă și recreere.

•

Îl pot familiariza cu ideea de materii: există câteva materii de bază pe care le va avea în fiecare
zi (comunicare în limba română, matematică și explorarea mediului), în timp ce altele vor fi mai
rare (muzică și mișcare, educație fizică, arte vizuale și abilități practice, dezvoltare personală,
limbă modernă, religie).

•

Evaluarea este un subiect delicat. Ar fi practic să îmi pregătesc copilul vorbindu-i despre modul
în care va fi evaluat de către cadrul didactic.

•

Îi pot prezenta ideea de școală ca pe un mediu organizat în care poate afla multe lucruri noi și
interesante, dar și locul unde își va găsi noi prieteni.

•

Fiecare clasă are propriile reguli interne, de aceea îmi pot sfătui copilul să respecte regulile
stabilite de cadrul didactic.
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Cum îmi pregătesc copilul pentru școală?
•

Îi fac cunoștință copilului cu doamna învățătoare.

•

Prezint școala într-o lumină pozitivă!

•

Evit expresii de genul: „Las` că mergi tu la școală!”

•

Alegem împreună rechizitele pe baza unor modele uşor de recunoscut de către copil.

•

Îi încredințez copilului mici responsabilități! În clasă nu mă va avea lângă el și va trebui să se descurce
singur.

•

Îmi învăț copilul să-și păstreze lucrurile în ordine.

•

Voi începe încă de pe acum să-i stabilesc un program de odihnă (o oră de culcare/trezire), care să fie
practic și să se mențină și după începerea școlii.

Cum pot să-mi
responsabilizez copilul?

{

...PUNĂ PRĂJITURILE ÎNTR-O FARFURIE
...SE ÎMBRACE/DEZBRACE SINGUR
...SPELE O FARFURIE

ÎL POT ÎNCURAJA SĂ:

...ÎȘI STRÂNGĂ JUCĂRIILE
...CUMPERE PÂINE (CU BANI FICȘI)
...ÎȘI FACĂ SINGUR PATUL

Recomandări pentru părinți:
•

Vorbește pozitiv despre școală!

•

Propune-ți să te implici în activitățile pentru
părinți organizate la școală!

•

Creează-i mereu oportunitatea de a se juca

Aminteste-ți că cel mic nu trebuie protejat
exagerat de mult. Are nevoie să învețe să
funcționeze singur într-un context diferit decât
cel din familie, iar școala îi va oferi această

împreună cu alți copii!

posibilitate.

•

Citește- i copilului!

•

Învață-l cântece și poezii!

•

Jucați-vă împreună!

•

Fii partenerul copilului tău!

•
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Competențe emoţionale:
Ponturi utile:
Reprezintă abilitatea de a înțelege, de a exprima și
de a regla emoțiile.
•

Vârsta de 5-6 ani este un moment de tranziție
semnificativ din punct de vedere emoțional.

•

Dacă un copil este capabil să identifice starea
emoțională pe care o trăiește și cunoaște
denumirea pentru acea emoție, acest lucru
facilitează transmiterea verbală a emoțiilor.
Învățând să comunice emoțiile, copiii pot să le
exprime în mod adecvat, ceea ce îi ajută să
accepte cu mai multă ușurință punctul de vedere
al celorlalți și să fie mai rar implicați în conflicte.

•

Persoanele care au abilități emoționale bine
dezvoltate au mai multe șanse să fie mulțumite în
viață, să fie eficiente în mai multe domenii
(profesional, personal).

•

Este spre binele copiilor să fie
încurajați în permanență să utilizeze
cuvinte şi expresii ce denumesc stări
emoţionale.

•

Faptul de a oferi întăriri pozitive ori de
câte ori copiii fac faţă unei situaţii
frustrante, precizând exact ceea ce au
făcut, poate duce la repetarea
comportamentelor pozitive.

•

Este benefic ca emoțiile copiilor să nu
fie minimalizate. De exemplu, remarca:
„Nu fi trist!”, poate fi înlocuită cu:
„Înțeleg că te simți trist. Sunt alături
de tine!”

•

O reacţie moderată la emoţiile
exprimate de copil, poate diminua
trăirea lui emoţională (de ex. nu sunt
speriat când copilului îi e frică).

•

Copiii pot fi sprijiniţi pentru a
recunoaşte emoţiile celorlalţi şi
încurajaţi să încerce să înţeleagă ceea
ce simte un alt copil (ex. „Cum crezi că
se simte acum Ana?”)

Adulţii (părinţi, educatori) sunt cei care contribuie
la dezvoltarea competențelor emoţionale ale
copiilor prin trei modalităţi:
1. prin reacţiile avute la emoţiile exprimate de copii;
2. prin discuţiile despre emoţii;
3. prin exprimarea propriilor emoţii.

Competențe sociale:
Dezvoltarea competențelor sociale ajută copilul:
- să inițieze și să mențină o interacțiune cu un alt copil, să asculte activ și să ofere / primească
complimente
- să se integreze într-un grup
- să coopereze cu ceilalți în rezolvarea unei sarcini și să rezolve în mod eficient conflictele
- să ofere și să ceară ajutorul atunci când are nevoie
- să respecte regulile aferente unei situații sociale
Școala are un rol important în viața fiecărui copil. Aceasta va creea strategii de învățare pentru toată
viața și va contribui la structurarea identității și a capacităților proprii, la dezvoltarea de aspirații, la
descoperirea vieții sociale.
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ANEXA 1 B
(potrivește cartonașele cu zilele săptămânii)

ANEXA 1 B
(potrivește cartonașele cu zilele săptămânii)

ANEXA 2
URSUL PĂCĂLIT DE VULPE

CAPRA CU TREI IEZI

ANEXA 3

ANEXA 3 (continuare)

ANEXA 4

ANEXA 4 (continuare)

ANEXA 5

ANEXA 5 (continuare)

ANEXA 6

ANEXA 7

BUCURIE

FURIE

TRISTEȚE

FRICĂ

DEZGUST

SURPRINDERE

ANEXA 8
Anexa...

Fluturașul emoțiilor

Frică

Tristețe

Bucurie

Dezgust

Furie

Surprindere

Decupează, potrivește, lipește, expune...

Frică

Bucurie
Furie

Trenulețul cu emoții

Tristețe

Surprindere

Dezgust

ANEXA 9

Mărul buclucaș

ANEXA 10

ANEXA 11

Ghid de activităţi privind dezvoltarea competenţelor cognitive, sociale, emoţionale
şi psiho-motrice necesare unui debut şcolar de success, adresat părinţilor.
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