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ale elevilor, de a forma aptitudini și deprinderi intelectuale.
Concepând baza materială ca o importantă resursă a
procesului instruirii, analiza ei arată preocuparea învățătorului
„ABC-ul
JUSTcât4mai
KIDS”,
nr.2, iunie
2017
pentru folosirea
corectă a mijloacelor
necesare învățării
concrete, prin acțiune directă.
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Elevii clasei pregătitoare A au vizionat un material
powerpoint referitor la mijloacele de transport din trecut. Din acest
material ei au învățat că in Mesopotamia s-a inventat prima oară
roata olarului, iar apoi roata din lemn pe care au folosit-o
sumerienii construind mijloace rudimentare de transport. Tot din
materialul prezentat elevii au făcut cunoștință cu mijloacele de
transport din trecut in București, și anume: trăsura sau droșca,
birja, căruța, omnibuzul, sania trasă de cai, cupeul, tramvaiul tras
de cai si tramcarele.
Aceștia au mai aflat că balonul cu aer cald este cea mai
veche tehnologie de zbor inventată de oameni și, de asemenea,
corabia cu pânze l-a ajutat pe Christofor Columb să descopere
America de azi.
Oricum au fost ele, mijloacele de transport pe pământ, in
aer, sau pe apă, l-au ajutat pe om să cerceteze, să investigheze, să
cunoască și să descopere lucruri noi.
Pentru a-i implica in crearea propriului material didactic,
am hotarât ca fiecare elev să își aleagă si să constuiască un mijloc
de transport din trecut, acasă, împreună cu părinții, apoi să-l
prezinte la școală, în fața colegilor, alăturându-l celorlalte,
întregind macheta clasei. Toate mijloacele de transport din trecut
sunt făcute din materiale reciclabile, din diverse materiale din
natură.
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Întelegerea, învățarea conștientă înseamnă și sesizarea unor relații cât mai
variate între fenomene , întâmplări, obiecte. Învățarea conștientă este
rezultatul participării directe, prin metode active, iar înțelegerea se
verifica când elevul poate reinterpreta și dezvolta cu alte exemple.
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Amenajarea spațiului educativ
Prof.pt.inv.primar Drusila Neacşu
Pregătitoare B
Atunci când intru într-o școală sau într-o grădiniță pentru prima
dată, îmi doresc foarte mult să văd clasele în care copiii își desfășoară
activitatea. Sunt nerăbdătoare să văd cum este așezat mobilierul, ce mesaje
sunt expuse la vederea copiilor și dacă sala este luminată corespunzător.
Fiecare clasă transmite un mesaj, îți „vorbește” despre obiectivele
educaționale urmărite în acea perioadă și te ajută să îi cunoști pe cei care
își desfășoară activitatea acolo prin lucrările sau fotografiile expuse. Toate
acestea mă ajută să evaluez în ce măsură mediul este adecvat pentru
experiențele și situațiile de învățare.
Copiii învață prin joc, iar învățarea eficientă este în dependență de
mediul învățării. Mediul este confortabil și primitor atunci când copiii
găsesc în el ceea ce îi interesează. Mediul securizant și stimulativ
contribuie la dezvoltarea personalității și oferă cunoașterea propriilor forțe,
încurajând creativitatea. Atunci când mediul oferă sprijin adecvat nivelului
individual de dezvoltare și ocazii de experimentare a noi activități, copiii
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devin capabili de a lua decizii și a-și asuma responsabilități.
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organizat astfel încât să exprime ordine și siguranță. Cadrul de învățare ține
seama de particularitățile fiecărui copil deoarece acesta contribuie la
determinarea comportamentelor și la abordarea învățării. Pe măsură ce se
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Mediul transmite mesaje permanente de aceea este important să fie
organizat astfel încât să exprime ordine și siguranță. Cadrul de învățare
ține seama de particularitățile fiecărui copil deoarece acesta contribuie la
determinarea comportamentelor și la abordarea învățării. Pe măsură ce se
realizează dezvoltarea este necesar să li se ofere școlarilor posibilitatea
unor experiențe noi prin obiecte și situații noi.
Mediul educațional încurajează exersarea relațiilor sociale libere și
expresive. Copiii colaborează, negociază, comunică, cooperează folosind
materiale pentru a se juca și a alege soluții diferite problemelor. Libertatea
de a decide și de a acționa le dă curaj, antrenează creativitatea și
expresivitatea, contribuind la construirea imaginii și respectului de sine.
Simțindu-se siguri și stimulați aceștia își dezvoltă o imagine pozitivă
despre sine.
Ținând cont de particularitățile clasei, cadrul didactic alege și
diversifică materialele folosite. Acesta planifică, organizează, modifică
permanent spațiul educativ în funcție de nevoile de dezvoltare ale copiilor.
Funcționalitatea încăperii reflectă obiectivele prioritare ale programului
educativ și determină aranjarea spațiului.

Când planificarea spațiului și

alegerea materialelor didactice țin seama de nevoile de dezvoltare ale
elevilor învățarea devine eficientă. Și mare este bucuria atunci când
observi, cu mulțumire în suflet, că rezultatele dorite nu întârzie să apară.
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Doar așa eforturile îți sunt pe deplin răsplătite și te încurajează să mai faci
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Știi să mergi pe bicicletă,
Dar, de te uiți pe șosea,
Cu mașina e mai bine
Altfel te poți deplasa.

„ABC-ul JUST 4 KIDS”, nr.2, iunie 2017

Scoala Primară
cu nivel primar și preșcolar

Dacă vrei rapiditate,
În avion poți urca.
Și elicopterul zboară
Prin aer îl poți vedea.
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Materialul didactic şi rolul său
Prof.pt.înv.primar Alina Roşu
Pregătitoare C
Materialul didactic este ajutorul nostru, al cadrelor didactice, de care poate
depinde reușita unei lecții, indiferent de materie. Un material didactic
interesant, care să-i atragă pe elevi îți asigură atenția și partciparea cu
interes a acestora în procesul instructiv-educativ în proportie de 70%.
Din păcate, ne-am obișnuit ca materialul didactic să fie reprezentat doar de
jetoane, fișe și imagini, dar orice poate fi transformat în material didactic.
Copilul învață cel mai bine în și prin joc, jocul fiind principala lui activitate
la vârsta preșcolară și școlară mică. Cuburile pentru construit sau Lego sunt
un material didactic nemaipomenit atât pentru matematică
(adunări,
scăderi, înmulțire, împărțire, fracții) cât și pentru comunicare. Elevii pot
forma cuvinte schimbând ordinea literelor penntru a găsi cât mai multe
variante sau pot combina diverse silabe pentru obținerea cuvintelor.
De asemenea, jocurile de bowling (cu popicele inscripționate) pot fi folosite
în recunoașterea literelor învățate, a citirii unor silabe sau cuvinte scurte.
Este o metodă distractivă care-i atrage mult pe elevi.
Din cercetările realizate de Roger Muchielli, aflăm că la sfârșitul unei
secvențe de învățare, în condițiile unei atenții voluntare și cu un grad sporit
de concentrare, elevul reține diferențiat: 10% din ceea ce citește, 20% din
ceea ce aude, 30% din ceea ce vede, 50% din ceea ce vede și aude în același
timp, 80% din ceea ce spune și 90% din ceea ce spune și face în același
timp.

Page

9

Pentru elevul aflat la început de drum, scrisul poate fi un perceput ca o
corvoadă. De noi ține ca scrisul literelor să devină distractiv.
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În acest sens putem folosi nisip, făină, griș, mălai pentru trasarea literelor sau
sârmă de jenillă, plastelină sau cocă pentru formarea acestora. Din experiență
pot spune că elevii abia așteaptă aceste secvențe ale lecției, pentru că
transformarea unei activități didactice în ceva distractiv duce predarea în
lumea lor și o face mult mai accesibilă și mai plăcută.
Pentru a reuși să-i facem pe elevi să acumuleze mai rapid cât mai multe
informații este necesar ca noi să ne reamintim de vârsta copilăriei, în care nu
aveam griji, în care imaginația era la cote maxime și să punem această
imaginație care este înca acolo, în noi toți, ascunsă doar putin în spatele
grijilor și problemelor cotidiene, în sprijinul copiilor de astăzi. Cautati adânc
în sufletele voastre și redescoperiți plăcerea de a vă juca!
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Cu toţii ne-am întrebat cel puţin o data cum va arăta lumea
viitorului.Ȋncercand să răspundă la o mica parte din aceasta întrebare, elevii
clasei pregătitoare C au realizat din materiale reciclabe mijloace de transport
din viitor. Imaginaţia şi fantezia şi-au dat mana în realizarea acestui proiect,
elevii fiind foarte încantaţi de rezultat.
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Învățarea prin cooperare
Prof.pt.înv.primar Corina Caraman
Clasa I A
Într-un climat cooperant, elevii vor fi capabili să comunice acceptare,
sprijin şi cooperare. Cu cât elevii vor manifesta mai multă acceptare şi
sprijin faţă de ceilalţi, cu atât ei îşi vor exprima mai mult gândurile, ideile,
concluziile, emoţiile şi reacţiile. A comunica acceptarea, sprijinul şi
deschiderea pentru cooperare implică exprimarea căldurii faţă de cel de
lângă tine, a sprijinului şi a intenţiilor cooperante. A răspunde cu deschidere
la deschiderea celorlalţi înseamnă a contribui la creşterea nivelului încrederii
între persoane.
Învăţarea prin cooperare ajută copiii să înveţe mai profund, cultivând
relaţiile bazate pe respect reciproc şi colaborare constructivă. Tehnicile de
învăţare prin cooperare prezintă o serie de strategii de atribuire a unor roluri
active copiilor, pentru ca aceştia să se sprijine reciproc în învăţare. Nu mai
este suficient să li se prezinte copiilor date intuitive sau verbale, pentru ca ei
să le înregistreze şi să le interiorizeze, pentru a fi redate în mod fidel; este
nevoie de interacţiuni cognitive, sociale, prin care, învăţarea, oferă copiilor
posibilitatea de a cunoaşte rezultatele procesului de învăţare, dar şi a
proceselor mentale din cadrul învăţării. Dacă, până nu de mult, şcoala
românească promova competiţia şi individualismul, încuraja reuşita
personală, acum ea şi-a schimbat strategia şi abordează ideea cooperării prin:
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• Stimularea interacţiunii dintre copii
• Depunerea unui efort mai intens de către copii în procesul de învăţare
• Generarea sentimentelor de acceptare şi simpatie • Stimularea inteligenţei
interpersonale
• Dezvoltarea abilităţilor de comunicare
• Ȋncurajarea comportamentelor de facilitare a succesului celorlalţi
• Dezvoltarea gândirii critice
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Există cercetări care evidenţiază faptul că exprimarea căldurii şi a
sprijinului conduc la creşterea încrederii între persoane, chiar şi atunci
când sunt conflicte nerezolvate. Modelul învăţării prin cooperare le oferă
elevilor posibilitatea de a se deschide faţă de cei din jur, de a-şi exprima
disponibilitatea pentru sprijin şi colaborare. Oamenii, de obicei, se
conformează expectanţelor pe care ceilalţi le au faţă de ei. Percepţia că
ceilalţi te consideră a fi o persoană de încredere va face ca acest lucru
chiar să se întâmple.
Muncind împreună în grup, elevii vor conştientiza că fiecare elev
are puncte tari, precum şi că fiecare dispune de abilităţile necesare pentru
a face faţă situaţiei în care se află. Modelul învăţării prin cooperare
dezvoltă aşadar o atitudine pozitivă a elevilor unii faţă de ceilalţi, o
atitudine pozitivă faţă de sprijinul primit de la cadrul didactic, acestea
constituind premisele unui învăţământ motivant şi stimulativ.
În concluzie, pledez pentru învăţarea prin cooperare şi sunt
preocupată să-mi însuşesc cât mai multe metode şi tehnici de predare,
deoarece această învăţare este stimulativă, generând un comportament
contagios şi o strădanie competitivă;; grupul dă un sentiment de
încredere, de siguranţă; antrenarea reciprocă a copiilor duce la dispariţia
fricii de eşec, determină curajul de a-şi asuma riscul, are ca efect
educarea stăpânirii de sine,a comportamentului tolerant faţă de opiniile
celorlalţi, înfrângerea subiectivismului şi acceptarea gândirii colective; se
creează noi prietenii şi simpatii şi se intensifică atitudinile pozitive faţă
de cadrele didactice.
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Meserii din viitor gândite de elevii silitori de la I A

Enache Alexander
- Masina timpului

Vilcu Teodor
Coordonator

Mincu Medeea
Spălător de geamuri

Dinu Tudor
- Profesor Kendamist

Stoica Alexan
Ghid stelar

pe navetă spațială
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Roboți gunoieri

Onisei Marc
- Glaborator
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Coșa Patricia si Mărgărit Ingrid
-Protecția însectelor
- Ghidul timpului
- Învățătorul din prima

Gagiu Tinca și Goanță Rareș
- Polițist vrăjitor
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Ema
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Vede Sarah și Tentiș-Saridachi Ema
Goanță Rareș
- Șef de stație de teleportare
din viitor

Porojan Tudor
Andrei Mara
Traducator de limbi
Protectia
extraterestre
extraterestrilor

Gagiu Tinca și
- Polițist vrăjitor

Podaru Sara
- Furnizor de
imbratisari

Page

16

Clasa I A
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Creativitatea
Prof.pt.înv.primar Mădălina Cristea
Clasa I B
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Oamenii se nasc cu înzestrări diferite, mai generoase ori mai
sărace. Zestrea ereditară poate prescrie limita superioară până la care
poate ajunge individul în cursul vieţii sale, dar nu asigură şi atingerea
acestui vârf. Specialiştii domeniului afirmă că „nu este niciodată prea
devreme pentru a începe educarea creativităţii copiilor.”(A. Stoica-1983,
pg. 107).
Întotdeauna un educator cu o conduită creativă promovează învăţarea
autointenţionată şi o atmosferă neautoritară. El încurajează procesele
gândirii creatoare şi îi îndeamnă pe elevi să lucreze suplimentar. Cu alte
cuvinte, acest tip de educator îşi îndeamnă elevii să caute noi conexiuni
între date, să-şi imagineze, să facă asociaţii de diferite tipuri, să găsească
soluţii la probleme, să combine materialele şi noţiunile în modele noi şi
neaşteptate etc. de asemenea, el foloseşte, în cadrul conversaţiei şi
dezbaterilor, întrebări deschise de tipul: De ce ?, Cum ?, În ce mod ?, Ce
se întâmplă dacă? etc. Întrebările de acest gen conduc la atitudinea de
explorare, dezvoltă curiozitatea epistemică, instaurează un climat socioafectiv favorabil cooperării şi stimulează , astfel, tendinţele creative ale
elevilor. Mediul familial joacă şi el un rol foarte important, putând
favoriza din fragedă copilărie dezvoltarea creativităţii. Familia trebuie să
atragă atenţia copiilor asupra tuturor fenomenelor, stimulând astfel
propriile lor observaţii, să le permită să vadă, să pipăie, să audă ce se
petrece în jurul lor, deschizându-le astfel calea spre mediul înconjurător
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Lowenfeld consideră că nu este niciodată prea devreme pentru a
începe educarea creativităţii elevilor. Educaţia artistică reprezintă mijlocul
de educare a creativităţii generale. Dezvoltând sensibilitatea şi
receptivitatea copilului pentru diverse materiale şi pentru particularităţile
lor, pentru perceperea lumii înconjurătoare şi corelarea fenomenelor
percepute, copilul învaţă cu timpul să folosească acele aptitudini şi în alte
domenii. (apud. E. Landau, 1979, p. 99)
Creativitatea nu se poate realiza numai prin educarea gândirii. Un
rol important revine factorilor motivaţionali. Mulţi autori consideră că
motivaţia este o componentă vitală a creativităţii.
Aptitudinile creatoare ale elevilor nu se dezvoltă de la sine, ci prin
exerciţii de iniţiere în tehnicile creaţiei artistice, prin lărgirea orizontului
lor artistic, în funcţie de gradul de dezvoltare a sensibilităţii, gândirii,
imaginaţiei şi limbajului elevilor în diferite domenii ale artei: literar,
muzical, plastic etc.
În activitatea de fiecare zi a copilului, jocul ocupă, evident, locul
preferat. Jucându-se, el îşi satisface nevoia de activitate, de a acţiona cu
obiecte reale sau imaginare, de a se transpune în diferite roluri şi situaţii
care îl apropie de realitatea înconjurătoare. Pentru copil, aproape orice
activitate este joc: jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul
vieţii.
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Orice progres începe cu o idee în mintea cuiva.
Tot ceea ce mintea noastră poate concepe şi crede cu adevărat,
poate să şi obţină.( Peter Arnold)
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Creativitatea la CLASA I B
Creativitatea exprimă, putem spune, vocaţia fundamentală a fiinţei
umane, pe care M. Ralea o considera a fi “opţiunea pentru valori rare”, prin
“depăşirea standardelor”, prin “năzuinţă novatoare” şi “spirit creator”.
Elevii clasei I B şi-au exersat imaginaţia şi creativitatea prin inventarea
propriilor jucării.

Barker Andrei,
“Ziarul săptămânal al copiilor”

Marinescu Andra,
“Păpuşile indiene”

Marandiuc Daniel
“Lansatorul de elice”

În joc, copilul îşi dă frâu liber imaginaţiei, jocurile
reliefează

capacitatea

de

creaţie

a

copilului,

capacitate bazată pe propia experienţă îmbogăţită cu
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noi elemente, corespunzătoare dorinţelor sale.
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Bahmuţan Nichoals
Rădan Ana – Maria,
„Camionul cu remorcă automată
„Ursul Tedi”

“Catabarca”

Călinescu Melissa Ana
“Vaza pentru flori”
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Georgescu Mara Velcea Tudor- Andrei,
“Păpuşa Sue” “Crocodilii şi aligatorii”

Vasile Monica,

„ABC-ul JUST 4 KIDS”, nr.2, iunie 2017

Scoala Primară
cu nivel primar și preșcolar

Doniceanu Cezar Ioan Glesnea Ioana, Zamfir Robert Gabriel,
“Jeep-ul roşu “Mobilier pentru păpuşi” “Tractorul din plastilină”
Muţ Toader,
“Vaporul Titanic”

Herşcovici Ronen-Adrian,
“Kendama proprie”
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Clasa I B
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Cooperare versus competiţie în grupul de elevi
Prof.pt.înv.primar Georgiana Constantin
Clasa a II-a A
Interacţiunile elevilor în angajarea rezolvării sarcinilor de
învăţare sunt bazate fie pe relaţii de competiţie , fie pe relaţii de
cooperare.Cele două tipuri de interacţiune, cooperarea şi competiţia, au
efecte diferite în planul atitudinilor reciproce ale elevilor, în planul
motivaţiilor, al gradului de participare la îndeplinirea sarcinilor şi al
performanţelor individuale.
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Competiţia reprezintă rivalitatea mutualã sau o “luptã” între două
sau mai multe persoane pentru atingerea unui scop invizibil (Golu,1974,
p.158).Competiţia este o formă motivaţională a afirmării de sine, în care
individual rivalizează cu ceilalţi pentru dobândirea unei situaţii sociale sau
a superiorităţii, iar cooperarea este o activitate orientate socialã, în cadrul
căreia individual colaborează cu ceilalţi pentru atingerea unui ţel comun
(Ausubel, Robinson, 1981, p. 491). În urma unor studii s-au constatat, în
cadrul unor grupuri competitive, următoarele efecte negative:creşterea
numărului comportamentelor agresive, ostile, a conflictelor şi a atitudinilor
de opoziţie şi suspiciune; frustrare, anxietate, sentimente de nesiguranţă şi
de neputinţă la copiii mai puţin dotaţi, care sunt tentaţi să abandoneze
lucrul; De asemenea, într-o clasa în care sunt utilizate cu prioritate
metodele bazate pe competiţie, copiii nu vor mai interacţiona, , va lipsi
comunicarea sau va fi prezenţa o comunicare bazată pe transmiterea unor
informaţii false,ceea ce va duce la lipsa încrederii reciproce şi la scăderea
coeziunii grupului.
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Unele analize efectuate susţin utilizarea cu prioritate a
metodelor bazate pe cooperare în activitatea şcolară. Folosind metodele
bazate pe cooperare, se obţine un câştig în planul interacţiunii dintre
elevi, al comunicării, al atitudinilor reciproce şi al coeziunii grupului.În
cadrul cooperării, este prezent un climat mai destins, lipsit de tensiuni,
comunicarea este una onestă şi deschisă între elevi, se dezvoltă relaţii
mutuale de prietenie, de simpatie, de încredere, de disponibilitate la
solicitãrile celuilalt. Fiecare elev poate să lucreze potrivit propriilor
capacitãţi, astfel chiar şi cei mai slabi pot contribui la obţinerea unor
rezultate bune de către grup. Elevii ce aparţin unui grup bazat pe
cooperare vor avea o stimă de sine mai ridicată, satisfacţie, echilibru şi
condiţii optime de dezvoltare a personalităţii. Un efect negativ al
cooperării este posibilitatea pierderii motivaţiei individuale şi a
reducerii efortului în condiţiile îndeplinirii de către grup a unei sarcini
colective.
Cercetările lui D.W. Jamieson şi K.W. Thomas (1974) s-au
orientat către aprofundarea naturii celor două procese, competiţia şi
cooperarea. În opinia lor, competiţia reprezintă o dimensiune a
cooperării, astfel că persoanele ce formează un grup apt să rezolve în
comun diferite probleme, trebuie să aibă încredere în forţele proprii şi
să se simtă competente.
Bibliografie:
1.Ausubel, D., Robinson, F., Învăţarea în şcoală. O introducere în psihologia
pedagogică, editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981
2.Golu, P., Psihologie socială, Editura Didactică şi Pedagogică,

Bucureşti,

1974
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Toamna
de Patricia Franţ

Uite toamna a venit
Soarele în nori a fugit
Vântul sulfã frunzele
Ploaia udã florile
Frunzele toate s-au uscat

dupã Pestrescu Ema Carina
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Soarele a asfinţit,
Totu-i liniştit
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Şi cerul e întunecat.
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Varza
dupã Pestrescu Ema Carina

Soarele a asfinţit,
Totu-i liniştit
Numai eu sunt treazã,
Fiindcã am mâncat varzã.

Varza era specialã
Eu am mâncat o oalã
Mi-a plãcut atât de mult
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Incât nu aveam timp de pierdut
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Fãrã violenţã
de Scarlat Ioana

Doi copii se joacã în parc,
Şi sã ştii cã şi împart
Trenul lor de jucãrie
Şi-o maşinã aurie.

Într-o zi, ei s-au jucat
Şi deloc nu s-au certat!
Pe o mare jucãrie
Care este argintie.

Fãrã ceartã, e armonie
Şi deloc nu-i bãtãlie.
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Sã fie prietenie!
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Importanța relației părinți- școală în dezvoltarea armonioasă a
copiilor
Prof. Înv. Primar Cuțar Cătălina,
Clasa a II-a B
Există în viaţă omului vârsta cele mai pure sincerităţi, a celor mai
frumoase vise, vârsta copilăriei. Copilul se dezvoltă în familie, unde apar
primele forme ale educaţiei acestuia. Din mediul familial, primul pas,
primul contact exterior major este intrarea la grădiniţă, acea cetate
fermecată, plină de viaţă şi de poveste, care participă la clădirea bazelor
personalităţii „micului om”. Iar în grădiniţă, va fi mereu educatorul,
persoana plină de răbdare, tact, dragoste pentru copii, care îi conduce prin
cetatea fermecată.
Mai târziu, ajunși la școală, copiii pășesc într-un alt mediu de
creștere și formare, susținuți fiind de părinți și ghidați de o altă persoană,
învățătorul clasei. Este important să existe, pe tot parcursul acestor
schimbări din viața copiilor, o colaborare strânsă între adulții care le
servesc drept modele de viață: părinți și cadre didactice.
În dezvoltarea armonioasă a copiilor este importantă existenţa unei
relaţii între familie şi școală, datorită necesităţii acestuia de a avea în jur
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modele demne de urmat, părinţi și cadre didactice.
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Atât părinţii, cât şi școala au un punct comun, un obiectiv de lungă
durată, acela de a forma personalitatea copilului, de a contribui la
dezvoltarea globală a acestuia. Dezvoltarea fizică şi psihică a copilului are
loc atunci când între cei doi factori determinanţi, familia şi școala, există o
relaţie deschisă, bazată pe comunicare, sinceritate, încredere, respect.
Părintele îşi cunoaşte foarte bine copilul, l-a urmărit cum a crescut, sau mai
bine spus s-a implicat complet în creşterea acestuia. Este evident că prin
comunicarea cu învățătorul a celor ştiute se fac paşi către o educaţie
deschisă a elevului. De asemenea, se determină apropierea copiilor de
mediul şcolar atunci când aceştia văd că părinţii lor sunt într-o strânsă
relaţie cu instituția de învățământ.
Din experiența didactică am învățat că o relație constructivă cu
părinții conduce către succesul școlar, iar contradicţia şi ineficienţa
colaborării factorilor educaţionali au drept efect eșecul în educație.
Realizările copiilor sunt rezultatul muncii lor, având în spate o
colaborare strânsă și armonioasă a părinților și cadrelor didactice, care vor
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și știu să clădească frumos edificiul personalității în devenire – copilul.

„ABC-ul JUST 4 KIDS”, nr.2, iunie 2017

Scoala Primară
cu nivel primar și preșcolar

Fără violență, de Renția Filip
Dă mâna cu cineva, decât să lovești cu palma!
Unii oameni se lovesc prea mult, alții se urăsc...
Nu e plăcut!
Cu prietenii mei eu voi sta,
Căci violența nu e treaba mea!
Noi vrem iubire!
Nu vrem sa ne batem până ne ieșim din fire!
Pacea interioară e tot ce ne dorim!
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Nu vrem să stăm să asistam la bătaie din plin!
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Nonviolență, de Popescu Laura Mihaela
Mai bine să ne jucăm
Decât să ne certăm,
Mai bine să ne iubim
Decât să ne lovim!
Noi buni să fim
Și să ne împrietenim,
Să nu ne rănim
Și toleranți să fim!
Nonviolență, de Dănilă Mara Alexandra
Atunci când ești violent,
Tu prietenii ți-i pierzi!
Atunci când ești nonviolent,
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Cu prietenii dansezi!
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Dușmani împrieteniți, de Rusu Nichita Ioan

Au fost odată că niciodată,
Într-o iarnă înghețată,
O focă și un pinguin
Care se certau din plin.
Se certau pe niște pești
Care te-ajutau să crești.
Numai că erau doar trei,
Foca îi voia tustrei.
Și pinguinul îi voia,
Dar el de focă se temea.
Foca era mult mai mare
Și se credea cea mai tare.

Clasa a II-a
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Învăţarea prin cooperare – o formă de creştere a randamentului
şcolar
Prof. Inv. primar. VOICU GEORGIANA
Clasa a II-a C
Învăţarea prin cooperare este o strategie de instruire structurată şi
sistematizată a grupurilor mici de elevi, astfel încât aceştia să poată lucra
împreună urmând ca fiecare membru al grupului să-şi îmbunătăţească
performanţele proprii şi să contribuie la creşterea performanţelor
celorlalţi membrii ai grupului. ( Johnson R., Johnson D., Holubec E.,
1994) Lucrul pe grupe constă în regruparea pe echipe a elevilor unei
clase, în scopul îndeplinirii, prin cooperare, a unor sarcini de învăţare.
Prin „grup” se înţelege un colectiv care are de rezolvat o sarcină
comună. Membrii grupului colaborează pe baza unui plan, spre a atinge
obiectivul propus, se organizează în acest scop, iau decizii colective, iar
rezultatul muncii lor reprezintă un rod al cooperării.
Metoda lucrului în grup stimulează controlul reciproc dintre elevi
şi spiritul de iniţiativă. Fiecare membru al grupului îşi expune liber
părerea, câştigând siguranţă de sine. Fiecare are posibilitatea să se
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transpună în situaţia celorlalţi.
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Metode ce stimulează învăţarea prin cooperare: metoda învăţării reciproce,
metoda mozaicului, cubul, tehnica florii de nufăr, diagrama cauză – efect,
explozia stelară, metoda pălăriilor gânditoare.
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Stop violența!

Stop violența

Stop violenței în

B. D. R.

verbală în școală!

școală!

Nu mai înjurați,

G. S. A.

P. E. M.

Nu vă mai certați,

Stop violența verbală în Eu aș vrea să spun

Nu vă mai băteți

școală,

Ceva foarte bun

Că poate și muriți.

Căci este ca o boală.

Stop

violenței

în

Oprește cuvintele care școală!
Vrem doar bucurii,

dor,

Că sunteți toți copii.

Căci timpul este trecător.

Nu vă omorâți

Gândește

Pentru bunătăți!

rostești,

Nu ca Păcală.

Căci
Să nu ajungeți acasă,

din

când

ceva Nu-i bine să fim răi în
școală

cuvinte

tu Să nu dăm copiilor

traiești.

vreo boală

Plini de sânge - cât o
casă.
Arătați

Cel mai bine e să fii
Închide porțile privirii

că

nu

e

o La răutățile omenirii.

om bun
Ca și spiritul cel bun.

coincidență

În școală ești să ajungi

Și fără violență!

om
Și să crești falnic ca un
pom.
Nu fi urât și violent,

permanent.
Vorbește dulce și duios,
Așa

ajungi

un

om
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Clasa a II-a C
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Metode de spargere a gheții la nivelul primar
Prof.pt.înv.primar Mirela Achim
Clasa a III-a

Metodele de spargere a gheții sunt metode active de comunicare folosite
la începutul unei secvențe de învățare, acestea având rolul de a direcționa
atenția către noul conținut.
Metoda cea mai eficientă o reprezintă jocul, sub toate formele lui. E.
Planchard afirmă că "jocul copilului nu este numai o o oglindă fidelă a
personalității sale în formare, ci poate fi utilizat ca și auxiliar educativ și
chair să servească drept bază metodelor de predare."
Jocurile-exerciţiu trebuie să fie scurte şi dinamice şi să
antreneze toţi elevii. Aceste exerciţii au un rol important în motivarea
elevilor pentru secvenţa de învăţare ce urmează, ajutând la captarea
atenţiei, la înlăturarea oboselii şi a monotoniei. Inceputul oricărei lecţii
trebuie să aibă un asemenea exerciţiu, care motivează interesul spre noul
conţinut. Uneori, se poate combina cu evaluarea cunoştinţelor din lecţia
precedentă, care încetează astfel să mai fie stresantă sau în fixare, mai
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ales dacă lecţia a fost obositoare.

„ABC-ul JUST 4 KIDS”, nr.2, iunie 2017

Scoala Primară
cu nivel primar și preșcolar

“Jocul este mişcare, explorare, comunicare, socializare, observaţie,
exerciţiu, învăţare si, mai ales, plăcere. Scopul sau este realizarea unui
climat relaxant şi reconfortant în vederea desfăşurării unei activităţi
ulterioare şi totodata are rolul de încurajare a participanţilor în a
interacţiona şi în a se cunoaşte reciproc în contexte neobişnuite.”
Un joc folosit cu succes la clasa a III-a, la inceputul orei de limba
romană a fost “Lampa magică”. Grupul de elevi primește o lampă magică
din care apare un duh fermecat care le poate îndeplini trei dorințe. Copiii
au posibilitatea să facă trei schimbări la scoală (să se schimbe pe ei înșiși, o
materie, învățătorul, clasa, anumite reguli etc.). Apoi, duhul magic, captând
atenția cu ușurință și instalând în clasă o atmosferă relaxantă, le lasă scris
pe bilețele elevilor alte sarcini de lucru ("Deschideți cartea magică de
română la pagină 47 și citiți textul nou cu atenție").
Aplicând de fiecare data la clasă jocuri de captare a atenției, am
observat că elevii sunt mult mai receptivi, sunt mult mai interesați de ceea
ce urmează și își doresc să fie antrenați într-o mulțime de jocuri de rol. Pe
lângă concentrarea sporită, la clasă se instalează buna-dispozitie, elevii își
exersează capacitatea de a crea legături noi în diverse situații, de a se
exprima, își îmbunătățesc relația elev-elev, dar și profesor-elev.
Umorul, alături de joc, este de asemenea o modalitate eficientă pentru
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captarea atenției elevilor.
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Kendama-jucăria copilului modern
Kendama este o jucărie de origine japoneză care a devenit extrem de
populară în intreaga lume. Jucătorii de kendama sunt ambițioși, perseverenți
și execută la nesfârșit manevrele până reușesc ce și-au propus. Schemele
jocului sunt numeroase și sunt în continuă expansiune, iar copiii se mândresc
în fața tuturor cu "trick-urile" pe care le realizează cu măiestrie. Mișcările de
bază sunt big cup, small cup, base cup și spike. Cu kendama se poate juca
orice persoană dornică de relaxare și îndemânare .
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Micul ecran şi efectele asupra minţii copilului
Prof. pt.înv. primar Sîrbu Elena Laura
Clasa a IV-a
Cercetările arată că experienţa mediului în care creşte copilul joacă un
rol esenţial în dezvoltarea structurală a cortexului. Odată cu experienţa şi
învăţarea se dezvoltă conexiunile neuronale, creierul schimbându-se
permanent. Articolul de faţă îşi propune să tragă un semnal de alarmă în
privinţa folosirii în exces a televizorului, calculatorului.
Specialiştii afirmă că primul efect al televiziunii este crearea unei
atitudini mentale pasive. Aceştia trag un semnal de alarmă în privinţa
excesului de timp petrecut în faţa ecranelor. Apar tulburările de limbaj,
lipsa de focalizare, hiperactivitatea. Părinţii joacă un rol foarte important.
În primul rând ei înşişi sunt modele pentru copiii lor. Pentru a li se educa
atenţia copiii au nevoie să fie atraşi în diferite activităţi, să fie implicaţi şi
să lucreze alături de părinţi. Copilul, în faţa televizorului, este lipsit de
experienţa contactului emoţional direct cu familia, de stimularea prin
dialog a limbajului şi a gândirii, de posibilitatea cunoaşterii prin
atingerea şi manipularea fizică a lucrurilor, fiind privat de experienţa
senzorială. Abilităţile mentale care rămân nefolosite de-a lungul
vizionării îşi vor pierde în timp potenţialitatea.
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Care sunt consecinţele vizionării în exces a TV, a jocurilor pe
tabletă/calculator?
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•

Deficienţe de învăţare; probleme de atenţie; tulburări de limbaj:
scris, citit, vorbit; apatie şi dezinteres pentru lectură, citit;
afectarea capacităţii de memorare, a imaginaţiei, voinţei,
motivaţiei; creşterea gradului de agresivitate, irascibilitate,
impulsivitate; tulburări de somn; izolare socială; pasivitate
mentală; efect hipnotic şi dependenţă

Jucăriile previn cu succes dependenţa de ecran, ele fiind esenţiale pentru
dezvoltarea fizică, intelectuală, socială şi emoţională a copilului.
Achiziţionaţi-le copiilor jucării potrivite cu nevoile lor, jucării care să-i
stimuleze. Piaţa abundă în oferte. Sunt numeroase jucării educative pe
care copilul le poate folosi în interior, dar şi în exterior. Pericolul de a
avea copii dependenţi de ecran este tot mai real. Părintele nu ar trebui să
folosească lipsa utilizării calculatorului sau a vizionării TV drept
pedeapsă. Ar fi util ca părinţii să realizeze împreună cu copiii un calendar
al activităţilor pe care să îl afişeze în camera copiilor. Acesta ar trebui să
conţină şi activităţi pe care să le facă toată familia, activităţi comune.
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Trăim în era tehnologiei, un timp în care gadgeturile ne uşurează viaţa.
Fie că suntem dascăli ori părinţi, trebuie să fim vigilenţi în privinţa
modului în care utilizăm tehnologia, să fim permanent preocupaţi de
dezvoltarea armonioasă a copiilor noştri.
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Elevii clasei a IV-a sunt implicaţi activ în confecţionarea materialului
didactic, beneficiile acestei acţiuni fiind nenumărate.
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Prezentăm ţinuta de laborator pe care copiii au folosit-o la orele de
ştiinţe, activizând astfel procesul instructiv-educativ. Adăugăm
confecţionarea fosilelor pe care le-au utilizat tot la ştiinţe şi nu
omitem atelierul de pizza. Au preparat un delicios material didactic pe
care l-au secţionat şi l-au devorat. A fost delicios! Implicaţi-i pe copii
şi veţi culege roade frumoase!
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Nisipul kinetic – magia jocului la Grupa Baby!
Autor: Floroiu Madalina
Nisipul kinetic este materialul perfect pentru jocul liber,
nedirectionat. Este potrivit pentru orice varsta, incepand cu
momentul in care un copil invata sa foloseasca forme si sa
toarne nisip dintr-una in alta. Satisfactia copiilor este cu atat
mai mare, cu cat nisipul este atat de usor de modelat in forme,
spre deosebire de cel clasic, cu care un copil mic nu va obtine,
probabil, turnulete sau figurine atat de compacte, care sa nu se
sfarame la prima atingere.
La ce ne ajuta nisipul kinetic?
1. Dezvoltarea motricitatii fine – copilul este antrenat in
activitati multiple, distractive, ce ii vor solicita miscari
de manipulare a diverselor obiecte. Nisipul poate fi
strans, strivit, intepat, rulat pentru a se forma bile.
Presarea formelor de nisip si umplerea acestora cu nisip
vor ajuta la dezvoltarea muschilor si degetelor mainii.
2. Coordonarea oculo-motorie – pentru a duce la bun sfarsit
sarcina ceruta, copilul este nevoit sa isi foloseasca
functiile vizuale si sa le coordoneze cu miscarile mainilor.
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3. Gandirea creativa – se dezvolta cu ajutorul modelarii
diverselor forme. De exemplu, in timp ce se joaca in nisip, vor
invata sa rezolve probleme prin care incearca sa isi dea seama
cum se poate preveni caderea turnurilor construite.
4. Dezvolta abilitatile sociale si limbajul – aceste abilitati pot fi
stimulate daca jocul este realizat de minim 2 persoane.
Jucandu-se impreuna, copiii sunt pusi in fata unor situatii in
care trebuie sa se confrunte cu probleme precum impartirea
instrumentelor folosite, impartirea sarcinilor, luarea unor
decizii de comun acord cu privire la tipul constructiei.

GRUPELE BABY
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Jocurile educaționale - de la cuburile lui Froebel la Play-Doh
Autor: Pană Amalia-Alexandra
Alegerea unei jucării potrivite pentru copii poate deveni
dificilă, deoarece, în ciuda diversității oferite de piață, aceasta
deseori generează confuzie și necesită multă răbdare, chiar
documentație. Noi ne-am pus întrebarea cum au luat naștere
jocurile educative și în ce context au devenit atât de populare
printre prichindeii noștri.
Procuparea omului pentru educația copilului preșcolar
exista încă din antichitate, totuși abia în secolul al XIX-lea
prinde forma grădiniței. Astfel, după revoluția industrială,
părinții au nevoie de un loc sigur în care să-și lase copiii pe
parcursul programului de muncă. Până atunci preșcolarii
dobândeau principalele deprinderi în gospodărie, mai exact în
cadrul activităților zilnice desfășurate de adulți
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Friedrich Fröbel, pedagog care a pus bazele educației
moderne, a creat un spațiu special în care copiii mici să poată să
se dezvolte învățând prin joc. Tot atunci s-a născut o industrie
care viza suplimentarea de materiale didactice în grădinițe.
Primele

jocuri

educaționale

au

fost

dezvoltate

de

educatorul german și sunt cunoscute sub numele Froebel Gifts
(sau Fröbelgaben). Ele includeau blocuri geometrice cu diferite
modele, pentru construcții și alte activități ludice. Răspândirea
grădinițelor și succesul obținut din micile afaceri ale creatorilor
de jocuri ca: Froebel Gifts, Tinkertoys, Unit Blocks, Cuisenaire

Rods și Colored Cubes, au dat naștere unei nou segment de
consum. Jucăriile devin populare datorită nevoii de a asigura o
dezvoltare armonioasă a minții copilului, într-un mediu plăcut
și sigur. Această necesitate a crescut odată cu nivelul de trai al
clasei mijlocii de la începutul secolului XX. De aici e un drum
scurt până la nașterea jocurilor și jucăriilor Play-Doh, Lego,
Barbie, Action Man, Furby, Cubul Rubik, fiecare companie
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venind cu noi idei.
Strategiile brand-urilor pot fi mai mult sau mai puțin
eficiente în ceea ce privește procesul de cunoaștere și de
experimentare al copilului, deoarece producerea lor în masă și
promovarea excesivă, uneori violentă a jucăriilor, prin reclame,
demonstrații sau desene animate, poate provoca frustrare,
supărare, neîmplinire, atât celor mari, cât și celor mici. Astfel,
nu trebuie să uităm scopul și rolul real al jocurilor în viața
copiilor noștri.

GRUPELE BABY
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STIMA DE SINE LA COPIII PREŞCOLARI
Autori:
Lavinia Pusca, educatoare grupa mica 2
Andreea Herghiligiu, educatoare grupa mica 3
Valentina Sandu- educatoare grupa mica 1

Ce este stima de sine?
Cand spunem stimă de sine, ne gândim cât de mult se preţuiesc
pe ei înşişi cei mici.Stima de sine se dezvoltă încă din copilarie şi
continuă să se dezvolte pînă la maturitate.

Cum să creştem copii cu stimă de sine sănătoasă?
Stima de sine sănătoasă, sau respectul de sine, este o armură
împotriva multor provocări. Copiii care se simt bine în pielea
lor şi îşi cunosc punctele forte, reuşesc să trateze cu mai multă
uşurinţă conflictele şi să reziste cu brio presiunilor negative.

Ce este stima de sine pozitivă?
Asumarea de responsabilităţi, exprimarea emoţiilor, atât
pozitive, cât şi negative, încredere în forţele proprii, ducerea la
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bun sfârşit a diferitelor sarcini.

Cum putem identifica stima de sine negativă?
Copiii cu stimă de sine scăzută manifestă neîncredere, manifestă
reticenţă

în

rezolvarea

sarcinilor

noi,

par

neinteresaţi

şi

nepasători, nu manifestă iniţiativă.

Cum putem dezvolta stima de sine la copii?
Este important sa-i îndrumăm pe cei mici spre exprimarea
propiilor emoţii şi trăiri, sa-i învăţăm să accepte un eşec sau o
dezamăgire(,,Data viitoare va fi mai bine, vei vedea că vei reuşi

să câştigi concursul,,), să fim un bun model-imitaţia joacă un rol
important în dezvoltarea personalităţii copiilor. De asemenea,
imaginaţia în exprimarea emoţiilor îşi pune amprenta în
formarea stimei de sine pozitive(,,Ce ai vrut să-i spui colegului

care te-a necăjit?,,); Încurajaţi copiii să-şi accepte propriile
rezultate, chiar şi atunci când acestea nu sunt excelente.
Copiii au nevoie să exploreze necunoscutul, de aceea este
important să fim alături de ei să le explicăm, cum unii dintre noi
sunt mai buni în anumite activităţi şi mai puţin eficienţi în
altele, dar asta nu înseamnă că unii sunt mai valoroşi şi alţii mai
neînsemnaţi.
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ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII LA GRUPELE MICI
”Prima bogăție a omului este sănătatea!”(Ralph Waldo
Emerson)
Ziua mondială a sănătății este marcată, în fiecare an la 7
aprilie,începând din 1950. În 1948, Organizația Mondială a
Sănătății (OMS) a găzduit prima întrunire la nivel mondial,
dedicată sănătății, în cadrul căreia s-a hotărât aniversarea, la 7
aprilie a Zilei Mondiale a Sănătății. În data de 7 aprilie 2017, am
abordat

la grupa mică aceasta temă. Pe parcursul zilei, am

desfășurat împreună cu cei mici câteva activități educative și
distractive. În

prima

dimineață, am discutat

parte

a

zilei,

dupa

întâlnirea

de

despre ”Piramida alimentelor”. Copiii

au aflat despre importanța tuturor alimentelor de pe piramidă.
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Dupa ce am avut această discuție despre alimente, am
lansat o provocare şi împreună cu cei mici am realizat o
lucrare colectivă, numită ”Piramida alimentelor”.
De asemenea, le-am aratat copiilor imagini cu diverse
alimente pe care trebuie să le consumăm. Aceste alimente au
fost decupate și lipite pe un carton, în următoarea ordine:
1-paine, cereale, orez, paste, cartofi;
2-fructe si legume;
3-lapte, iaurt, branza;
4-carne rosie, pui, peste, oua;
5-prajituri, biscuiti, ciocolata, dulciuri (cantitati mici).
În urma acestei activități, în care preșcolarii grupei mici au
aflat despre importanța alimentelor în viața noastra, a urmat
o altă activitate deosebită:”Spune ce ai gustat?”-joc sensorial
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Scopul acestei activități a fost educarea sensibilității olfactive,
gustative,

tactile

și

vizuale,

prin

antrenarea

analizatorilor

corespunzători, precum și perfecționarea posibilităților de asociere a
unor însușiri cu obiectele care le aparțin.
Jocul s-a desfășurat astfel:
Primul copil a fost

legat la ochi, i s-a dat să guste şi a trebuit să

denumeasca fructul sau alimentul. Vecinul copilului chemat, a
verificat dacă răspunsul este corect şi a căutat pe masă un alt aliment
cu gust asemănător pentru a-l arăta copiilor. S-a urmărit respectarea
regulilor şi exprimarea în propoziţii clare, corecte din punct de vedere
gramatical.
analizatori,

Copilul a reușit să ‘cerceteze’ alimentul şi cu alţi
jocul

fiind

jucat

cu

întreaga

grupă

de

copii.

Cei mici au dat răspunsuri clare și au formulat propoziții corecte.
Pe parcursul acestor activități, preșcolarii grupei mici au fost extrem
de entuziasmați, au manifestat atenție și promptitudine.
Alimentația preşcolarului este foarte importanta, pentru că în această
perioadă copilul se află într-o etapă de creștere și de dezvoltare.
Dacă vorbim despre necesarul de calorii, nevoile copilului sunt mai
mari decat cele ale adultului, acestea scăzând odată cu înaintarea în
vârstă.
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Practic un copil cu vârsta între trei și patru ani are
nevoie de aproximativ 1200-1400 de calorii pe zi, 60-65 grame
de proteine, 60-65 grame de lipide, 200-250 grame de glucide,
aceste valori fiind orientative, ele depinzând foarte mult de
sexul copilului, greutate, înălțime, efort fizic depus.
Alimentația preșcolarului trebuie să fie cât mai variată:
multe fructe și legume, lapte și derívate, pește, carne de pui,
vită, curcan, carbohidrați, pâine integrală, grăsimi animale și
vegetale.
În concluzie, copiii au aflat că vitaminele, glucidele,
proteinele,

lipidele,

mineralele

din

alimente

sunt

foarte

importante în creșterea lor ca adulți.
De asemenea, au aflat cât de nocive și nesănătoase pot fi
alte alimente, cum ar fi: sucurile, chips-urile, dulciurile, chiar
si unele fructe si legume consumate în exces.

GRUPELE MICI
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII COPIILOR
PREŞCOLARI
Autor: Cristina Danaila
Perioada

preşcolară(3-7

ani)

vine

cu

importante

modificări în dezvoltarea fizică şi psihică a copiilor; sub
aspectul general preşcolarul este dinamic, se mişcă uşor şi
rapid, vorbeşte cursiv, este capabil de activităţi variate, este
curios, trăieşte intens afectiv diferitele momente prezente,
posedă capacitatea de cooperare şi iniţiativă. Copiii de 4-5
ani au traversat puseul de creştere si au dobândit un
echilibru psiho-comportamental mai mare ei sunt vioi si
atenti la cele din jur, manifesta o curiozitate crescuta
exprimata prin mulţimea întrebărilor adresate adulţilor,
participă cu dăruire la jocurile cu subiect, activități cât mai
complexe. Pentru a înţelege locul şi rolul educaţiei fizice în
cadrul educării multilaterale a copiilor de vârsta preşcolară,
trebuie să avem în vedere faptul

că aceasta se realizează

într-un proces unitar complex, în care se îmbină armonios
toate aspectele fenomenului educativ.
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Pe lângă activităţile de educaţie fizică din trunchiul comun,
plimbările, jocurile de mişcare, drumeţiile contribuie la
întărirea

sănătăţii

copiilor

sunt

şi

indispensabile

în

dezvoltarea lor fizică, armonioasă. Ei învaţă să nu evite
efortul fizic, să învingă unele dificultăţi, dezvoltându-și
astfel voinţa, curajul, spiritul de echipă.
Activitatile sportive sunt realizate prin joc, prescolarii
sunt încantaţi să realize un traseu sportiv, de exemplu,
interpretând un rol anume. Exista o varietate de jocuri
potrivite
abordate,

nivelului

de

printre

care

varsta
se

si

temei

saptamanale

numara:„Atinge

clopotelul”,

„Broscutele sar in lac”, „Pompierii”, „Iepurasii la morcovi”,
„Mingea la cos”, „Sari din floare-n floare” si „Pasarelele in
cuib”.
Jocurile din cadrul activitatilor de educatie fizica se
desfasoara in sala de sport a gradinitei Just4Kids, o sala
spatioasa, cu echipamente moderne unde dorinta copiilor
de miscare este privita ca un mijloc, un instrument in
mana

cadrelor

didactice,

in

vederea

formarii

si

dezvoltarii lor.
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Una dintre activităţile preferate ale copiilor a fost „ Fereştete de foc!”. Cu ajutorul unor cercuri, am improvizat o
flacară din beteală, iar copiii trebuiau să sară prin cerc fară
a atinge flacăra. Toţi au participat cu mare interes şi, pe
lângă săritura în înălţime pe care am consolidat-o, copiii au
manifestat răbdarea necesară pentru a-şi aştepta rândul
vorbind totodată despre incediu şi învățând cum ne putem
păstra calmul în astfel de situaţii.
Activităţile

de

educaţie

fizică

au

şi

un

rol

foarte

important în dezvoltarea lucrului în echipă şi a atitudinii
de fair-play. Fair-play-ul nu înseamnă numai respectarea
regulilor de joc, el transcrie atitudinea pe care ar fi bine să
o aibă un sportiv: respectul pentru adversar şi păstrarea
integrităţii fizice şi psihice a acestuia.
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Întâlnirea de dimineaţă
"A învăţa pe copil nu înseamnă să-i dăm adevărul nostru, ci
să-i dezvoltăm propria gândire, să-l ajutăm să înţeleagă cu
gândirea lui lumea."
(I.Cerghit)
Autor: ISCRU Luciana Alina Ionela
În cadrul programului zilnic, un rol important îl ocupă
„întâlnirea de dimineaţă”, un moment prin care se exersează
copiilor deprinderi şi abilităţi importante, se creează o atmosferă
vioaie, prietenoasă, din care copiii învăţă să aibă grijă de cei din
jur, să

recunoască importanţa fiecăruia.Toate aceste activităţi

sunt realizate prin momente specifice: salutul, planificarea
activităţilor, calendarul naturii, mesajul etc, care au o eficienţă
deosebită asupra copiilor, deoarece contribue la:
•

o comunicare eficientă,

•

o participare activă,

•

încurajează

ascultarea,

împărtăşirea

sentimentelor

şi

opiniilor proprii.
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Totodata, acest moment le oferă copiilor şi educatoarei şansa
de a împărtăşi celorlalţi dorinţe referitoare la o temă, o
curiozitate, un neajuns, un lucru oarecare,etc. Copilul învaţă
cel mai mult atunci când încearcă să facă el insuşi ceva, dar,
dând greş în încercarea lui, el va căuta o noua cale de
rezolvare care să-l ducă la reuşită. Un sentiment prea mare de
frustrare rezultat din insucces, poate fi descurajant pentru
copil, de aceea educatorul/parintele trebuie să-i fie aproape şi
să-i ofere ajutorul necesar.
O educaţie eficientă a copilului este cea care îi oferă
acestuia

diferite oportunităţi: să iniţieze acţiuni, să facă

propriile alegeri şi să constate consecinţele acestora.
Întâlnirea de dimineaţă are drept finalitate conturarea
următoarelor calităţi ale personalităţii copilului: grija pentru
colegi, disponibilitate pentru ceilalţi, împărtăşirea unor idei şi
experienţe importante, care să pornească dintr-o încredere în
forţele proprii bine conturată.

La Gradinita JUST4KIDS,

tinem cont de nevoile copiilor si este important sa aflam care
sunt acestea pentru a sti cum sa gestionam emotiile si trairile
si sa ii intelegem. De aceea ne incepem ziua cu Intlnirea de
dimineata,

moment

in

care

aflam

cum

ne

simtim,

ne

imbratisam , povestim ce activitati am desfasurat in familie in
ziua precedenta .
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Această reuniune a întregii grupe de copii are scopul de
a imprima un sentiment de unitate şi non competitivitate în
interiorul grupului.

GRUPELE
MIJLOCII
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DE CE SĂ NE LĂSĂM COPILUL ÎN TABĂRĂ ȘI EXCURSIE
De Florenta Protopopescu- educator grupa mare 4
Nu-ți lași copilul în tabară pentru că este prea mic? Dacă vrei
să-și dezvolte capacitățile de adaptare și socializare, atunci dă-i
voie să plece în tabere și excursii tematice!
Este important să lăsăm copiii să meargă în tabără încă de
când sunt mici, pentru că tabăra reprezintă pentru un copil un
context de relaxare dar și de învățare. Este o foarte bună șansă de
continuare a procesului de autonomizare și de “tăiere” a acelor
legături de neputință și dependență de părinți. Este un context în
care

copilul

învață

să

se

descurce

singur

și

să-și

asume

comportamente pe care se presupune că deja le știe de acasă, dar
pe care cel mai adesea le face sub ochiul atent și grijuliu al
mamei,

bunicii

sau

bonei. Să-l

lăsăm

pe

copil

să

exerseze

îmbrăcatul, spălatul, mâncatul singur chiar și atunci când nu-i
ies perfect, moment în care, de obicei, mamele și bunicile se
grăbesc să corecteze și în felul acesta să țină cumva copilul într-o
situație de neputință, de neajutorare învățată.
În excursii și tabere, copilul învață să împartă lucruri cu ceilalți,
de la spațiu la obiecte personale, facând lucruri împreună pentru
a atinge același obiectiv. În taberele tematice lucrurile de multe
ori sunt organizate și competitiv.
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Copiii sunt organizați în grupe mai mici, au tot felul de
misiuni și învață să facă lucruri diverse: să exploreze natura, să se
orienteze, să acorde primul ajutor, să picteze, să schieze, își
dezvoltă abilități pe care, la școală sau în familie, au șansa să le
învețe în mai mica măsură.
Nu cumva este prea devreme pentru a lăsa copilul în
tabără?
Poți lăsa copilul în tabără atâta vreme cât se poate spăla
singur pe dinți, poate mânca singur, este capabil să se îmbrace
în mare parte singur și poate merge singur la toaletă, adică în
jurul vârstei de 4 ani, acestea fiind abilități care se însușesc
până la această vârstă. În condițiile în care copilul are aceste
abilități, el este practic pregătit pentru a pleca într-o tabără de 67 zile.
decizii

De asemenea, tabăra este un context în care copiii iau
la

fiecare

pas

și

învață

consecințele

deciziilor,

responsabilitatea.
Uneori, dacă vorbești cu el cât timp este în tabără sau
excursie, fără să-l fi anunțat în prealabil că vei face asta, ar
putea să reacționeze neplăcut. La auzul vocii unui părinte ar
putea să se iște adevărate crize de isterie, pentru că i se va face
dor și va vrea aproape imediat să vină acasă sau să vină părintele
la el.
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Mai bine vorbește cu el de acasă și întreabă-l dacă vrea să fie
sunat cât timp este plecat . Spune-i câte zile va petrece departe
de casă, câte nopți va dormi în tabără si oferă-i și sfaturi despre
cum să facă față mai bine dorului de casă. Pentru a se simți mai
în siguranță și liniștit asigură-l că va reveni acasă și că îl vei
aștepta cu nerăbdare. Copilul trebuie să știe că își va revedea
părinții. Spune-i cât de mult îl iubești și ce mândru ești tu, ca
părinte, de fiecare reușită a lui.
În concluzie este bine să lăsăm copiii în tabără sau
excursie de la vârste cât mai mici, chiar începând de la vârsta
de 4 ani, pentru că preșcolarii sunt pregătiți pentru a pleca
singuri către astfel de experiențe. Tabăra este un context de
învățare. Să încercăm să nu ne îngrijorăm și să îi lăsăm să plece în
tabără pentru ca le este utilă atât celor mici, cât și celor mari.
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PROIECT TEMATIC “CE VOI DEVENI CAND VOI FI MARE”

TEMA: CE SI CUM VREAU SA FIU?
Activitate : “PETRICA SI PAINEA” – joc de rol
Meseriile adulţilor reprezinta o temă fascinantă pentru
cei mici datorită curiozităţii pe care aceştia o au faţă de
munca părinţilor, rezultatele acesteia şi beneficiile ei în
plan personal şi social. Copiii transpun în jocurile lor
aspecte specifice diferitelor profesiuni şi, prin imitaţie
dezvoltă relaţii ce se stabilesc în câmpul muncii:colaborare,
relaţionare, comunicare. După ce am realizat o conversaţie
despre

meseriile

părinţilor,

mulţi

copii

si-au

exprimat

dorinţa de a „învăţa” şi ei la grădiniţă o „meserie”. Avand în
vedere dorinţa exprimată de ei, ne-am propus demararea
unui proiect tematic pe care l-am intitulat:”Ce voi deveni
cand voi fi mare?”
Jocul de rol, asa cum afirma Einstein, este unul
dintre cele mai importante jocuri din viata copilului.
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Scoala Primară
cu nivel primar și preșcolar

Asta implica multa imaginatie– e ca o imbratisare a intregului
univers, a tot ceea ce, candva, va fi inteles si cunoscut. In
acelasi timp, jocul de rol este un instrument de invatare, copiii
fiind incurajati sa participle activ la procesul de invatare.
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Scoala Primară
cu nivel primar și preșcolar

Graul este dus la moara. Firimitura de
paine isi incepe povestea.
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Scoala Primară
cu nivel primar și preșcolar

Firicele de grau incoltit.
Din graul macinat, facem faina.

GRUPELE MARI
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