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Şcoala mea, parte din mine 

     de Elena Laura Sîrbu, Şcoala Primară JUST4KIDS, Bucureşti, sector 3,  

articol cu care directorul şcolii a participat la proiectul educational naţional „Promovarea imaginii 
şcolii”, Organizator: Ziarul ESENȚIAL în EDUCAȚIE  

           Îmi propun în rândurile de mai jos să prezint celor care citesc un fragment din ceea ce 
reprezintă pentru mine a doua casă, Şcoala Primară JUST4KIDS, un loc în care am zidit idei şi 
planuri măreţe în beneficiul copiilor de acolo. 

       De îţi vei îndrepta atenţia spre sectorul 3 din Bucureşti, vei descoperi şcoli de stat şi  instituţii 
private. O clădire nouă,colorată, răsare pe strada Vântului. Gândită pentru a avea spaţiu de joacă, 
sală de mese,bibliotecă, bucătărie proprie şi multe alte spaţii ce facilitează derularea activităţilor 
instructiv-educative, şcoala dispune de câte două săli de clasă pe etaj, tocmai bine pentru a-i 
supraveghea pe elevi cu atenţie, securitatea copiilor fiind foarte importantă. Întregul spaţiu este 
monitorizat video. Dascălul JUST4KIDS este selectat cu grijă, format şi ghidat astfel încât să 
transmită viziunea şi misiunea şcolii noastre. Este preocupat de formarea continuă şi de dorinţa de a 
fi mai bun decât a fost ieri.  

     În acest an am adus un suflu nou comunităţii J4K, aşa cum ne place să o numim. Am gândit 
alături de colegii mei, fără de care progresul nu ar fi posibil, întâlniri ale elevilor, în fiecare 
semestru. Acestea sunt încorporate sub numele de Public Speaking, sesiuni de comunicare, de 
prezentare a unor talente, a unor idei sau concepte, în faţa colegilor de la alte clase. Urmărim să le 
formăm elevilor competenţe de comunicare, să le dezvoltăm creativitatea şi să îi antrenăm să 
vorbească liber în faţa unui auditoriu mai mare, format din colegi de alte clase. Pentru cei mai mici 
am proiectat activitatea sub forma unui joc de rol, „La televizor”, prezentând ştiri din viitor, 
menţionând profesii ce vor fi, din punctul lor de vedere, reale peste 30 de ani. Cei mai mari au 
creionat afaceri, manifestând spirit antreprenorial, argumentând în faţa celorlalţi conceptul afacerii 
lor, al invenţiei, căutând să îşi atragă  potenţiali clienţi. 

       Părinţii, parteneri activi în educaţia J4K, au avut ocazia să participe la lectorate organizate în 
şcoală, workshop-uri interactive care i-au apropiat de climatul şcolar. Acestea au răspuns nevoilor 
părinţilor, unele fiind derulate la cererea lor, cum ar fi cel ce a dezbătut sexualitatea pe înţelesul 
copiilor. Comunicarea cu familia este foarte importantă pentru Şcoala JUST4KIDS, realizându-se 
prin şedinţe la clasă, consiliere individuală, dar şi prin mijloace moderne de comunicare, facilitate 
de platforma Kinderpedia.  Prin intermediul acestei platforme moderne, părinţii sunt la curent cu 
activităţile clasei şi ale şcolii, multiplele funcţii ale acesteia fiind extrem de utile.  

Nu alegem oricum activităţile extraşcolare pe care le desfăşurăm. Sunt alese în funcţie de nevoile 
copiilor, de conţinuturile abordate. Prin parteneriatele pe care le avem şi prin acţiunile derulate am 
extins sala de clasă, oferindu-le elevilor contexte noi de învăţare.  

    Stimularea gustului pentru lectură este un obiectiv important. Sub denumirea „Culturalia” fiecare 
clasă a pus în scenă momente artistice dedicate marilor scriitori, elevii noştri participând la diferite 
acţiuni de promovare a lecturii. Lanţul lecturii, cupa scriitorului, revista clasei, revista şcolii, 



biblioteca clasei, copacul cu texte, întâlniri cu scriitori, participare la lansări de carte, toate acestea 
sunt mici acţiuni pe care le-am efectuat cu elevii. 

   Târgul Mărţişorului, derulat în şcoală, a reprezentat ocazia perfectă pentru a-i pune pe micii 
meşteşugari la lucru şi pentru a le dezvolta spiritul antreprenorial. Campaniile umanitare au 
reprezentat ocazii perfecte pentru a manifesta empatie faţă de comunităţi mai puţin favorizate de 
soartă, vizita la un orfelinat fiind o posibilitate de a vedea cum trăiesc copiii instituţionalizaţi. 

   Suntem convinşi că întotdeauna este loc de mai bine şi ne dorim să le oferim copiilor noştri 
amintiri cât mai frumoase. Îmbinăm în actul didactic metodele tradiţionale cu cele moderne şi 
sudăm prin activităţi de dezvoltare personală grupul clasei. Călătoria prin Fractiland a fost 
activitatea prin care copiii au învăţat despre fracţii, o activitate nonformală, mult mai eficientă. 

  „Primar  în oraşul copiilor” a fost activitatea care le-a format spiritul civic, democratic şi i-a 
determinat să fie cetăţeni implicaţi într-un oraş doar al lor, al copiilor. Afişe, discursuri şi campanie 
electorală, voturi şi desemnarea câştigătorului au inoculat un suflu nou orelor de educaţie civică. 
Aducerea nonformalului în activitatea didactică a adus reale beneficii copiilor. Corpul profesoral a 
fost preocupat în ultimul timp să diversifice modul prin care începem ziua. Scurte poveşti 
terapeutice,  o altfel de întâmpinare a elevilor, salutul zilei, mesajul zilei au devenit rutină. 

   Taberele şcolare şi excursiile  reprezintă o altă componentă ce contribuie la educaţia din J4K. 
Alături de Camps4Kids derulăm tabere şi excursii tematice, ce contribuie la dezvoltarea autonomiei 
la copii, dezvoltându-le spiritul aventurier, dar fiind şi cadre în care se leagă noi prietenii. 

    Serbările şcolare nu sunt simple activităţi artistice, ci devin spectacole de musical în care copiii 
transmit mesaje puternice publicului. De ani de zile se derulează la Palatul Copiilor, sala fiind plină. 

   În ultimii doi ani ne-am redirecţionat atenţia şi asupra bunicilor şi tăticilor din J4K, inserând în 
calendarul de activităţi evenimente prin care îi invităm la şcoală. La nivelul fiecărei clase este 
forfota aceea prin care respiră emoţiile adulţilor ce iau loc cu grijă în bănci, alături de copii. 

  Nu sunt suficiente cele două pagini dedicate redactării articolului pentru a creiona portretul şcolii 
mele. Parteneriatul cu British Council, proiectul Erasmus +, Săptămâna Porţilor Deschise, Şcoala 
Altfel, Luna lecturii în care părinţii vin şi  le citesc elevilor, dar şi multe alte activităţi completează 
spiritul J4K.   

   Ştim că e întotdeauna loc de mai bine şi ne dorim să ne autodepăşim. Suntem deschişi şi vrem să 
ne îmbunătăţim abordarea şi vom demonstra acest lucru de la an la an, cu fiecare plan academic pe 
care îl realizăm la nivel de corp profesoral încă din luna iulie. Pe parcursul anului îl punem în 
practică, tragem concluziile şi propunem îmbunătăţiri. Iar la anul ne străduim să fim şi mai buni, 
pentru că munca solidă se face în echipă, cu oameni ce îşi doresc schimbarea în educaţie. Nu ne 
place să dramatizăm şi nu blamăm sistemul. Noi facem parte din el şi credem că de la firul ierbii se 
fac schimbările.  

    Dacă te-am făcut curios, dragul meu cititor, vino să ne cunoşti! Suntem în clădirea colorată, din 
str. Vântului, sector 3, Bucureşti.  

      



Scoala Primară 

 
cu nivel primar și preșcolar 

 
IMPORTANŢA ÎNTÂLNIRII DE DIMINEAŢĂ LA CLASA PREGATITOARE 

Prof. inv. Primar Dobrescu Oana Silvia 

Clasa Pregatitoare B 

 

Întâlnirea de dimineţă are un rol deosebit în clasa pregatitoare. Scopul principal al 
întâlnirii de dimineaţă îl reprezintă cooperarea în procesul de învăţare colectivă şi nu 
competiţia sau victoria individuală Prin intermediul întâlnirii de dimineaţă, copiii îşi dezvoltă 
aptitudini sociale. De asemenea, întâlnirea de dimineaţă crează o atmosferă pozitivă în clasă: 
copiii se apropie unii de alţii, învaţă să coopereze, învaţă să evite criticile la adresa altora, 
învaţă să-i respecte pe ceilalţi ca persoane.  

Prin intermediul întâlnirii de dimineaţă sunt încurajate atitudinile şi comportamentele 
democratice: includerea, participarea activă (toţi copiii iau parte la întâlnire), gândirea critică 
(copiii învaţă să pună întrebări, să provoace şi să evalueze, fără răutate, idei asemănătoare sau 
diferite de cele proprii), toleranţa şi acceptarea, gândirea independentă (copiii sunt încurajaţi 
să-şi împărtăşească unii altora experienţele şi ideile), deschiderea (o serie de idei sunt 
prezentate şi discutate), responsabilitatea personală şi socială (copiii stabilesc reguli 
referitoare la propriul comportament şi la comportamentul grupului, ascultând atent, 
răspunzând respectuos şi exersând amabilitatea pe tot parcursul zilei). Întâlnirea de dimineaţă 
conturează personalitatea copilului prin următoarele calităţi: grija pentru ceilalţi, încredere în 
forţele proprii, disponibilitate pentru ceilalţi. 

Intalnirea de dimineata da startul unei noi zile pline de activitati, copiii prezentand 
calendarul naturii si participand la mesajul zilei care cuprinde informatii si sarcini de lucru. 

 

 

 

 

  



Scoala Primară 

 
cu nivel primar și preșcolar 

 

 

 Mesajul zilei- este pregătit cu minuţiozitate de către învăţător.Mesajul începe cu o 
formulă de salut: „BUNĂ DIMINEAŢA, BOBOCEI!”, „BUNĂ DIMINEAŢA, 
ŞCOLĂREI!”, „BUNĂ DIMINEAŢA, PRIETENI!”, „BUNĂ DIMINEAŢA, DRAGI 
MATEMATICIENI!”.  La clasa pregătitoare este indicat să fie folosită scrierea cu majuscule, 
fiind cunoscută de mai mulţi copii. Propoziţiile trebuie să fie scurt formulate, clare pentru a 
oferi bucurie în momentul decodării. În mesaj se poate include un conţinut nou din ziua 
respectivă, o informaţie  nouă.  
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De asemenea mesajul conţine şi o sarcină ce trebuie rezolvată (să răspundă la 

întrebarea zilei, să rezolve o problemă de perspicacitate, de logică, etc.).  Cu ocazia citirii se 
pot exersa deprinderi nou formate, se pot completa propoziţii lacunare, se pot descoperi 
cuvinte „ascunse”, se pot incercui litere, se pot completa cuvintele  lipsă. Mesajul are rolul de 
a capta atenţia copiilor, de a stârni interesul şi curiozitatea, de a implica.  

  Noutăţile- sunt parte componentă a mesajului. Copiii se înscriu (3-4), în momentul 
sosirii la şcoală. Reprezintă momentul cel mai important din cadrul întâlnirii de dimineaţă, 
deorece locul de prezentare este menit să-l situeze pe vorbior în atenţia tuturor colegilor. La 
clasa pregătitoare, copiii trebuie îndrumaţi şi ajutaţi să-şi exprime gândurile, ideile, 
sentimentele. Cadrele didactice trebuie să fie atente, receptive, sensibile la  noutăţile 
povestite, pentru a asigura un feed- back corespunzător povestitorului.  

Prin intermediul Noutăţilor, copii ajung să se cunoască mai bine, să facă observaţii 
privind asemănările şi deosebirile dintre ei, să accepte diferenţele, să fie mai înţelegători, mai 
răbdători şi mai toleranţi. 

  Întâlnirea de dimineata face parte din grupul metodelor centrate pe copil. Beneficiile 
acestor metode sunt clare si demonstrate în mod curent de cei care le folosesc. Acest moment 
dintr-o zi reprezinta " modul în care ne dorim sa fie comunitatea si societatea în care traim", 
de aceea un prim beneficiu este socializarea copilului.  



JOCUL  DIDACTIC  - METODĂ PENTRU DEZVOLTAREA 
COGNITIV-CREATIVĂ  A ŞCOLARULUI MIC 

 

PROF.ÎNV PRIMAR:  CERNEA  CORINA 

Şcoala  Primară Just4kids  , Bucureşti 

 

“Sufletul şi inteligenţa devin mari prin joc. Despre un copil nu se poate spune că el 
creşte şi atât; trebuie să spunem că el se dezvoltă prin joc.” (Jean Chateau) 

 

Jocul didactic este o activitate dirijată în procesul de predare-învăţare, prin care se 
consolidează sau verifică cunoştinţele şi noţiunile predate copiilor.  

Esenţa jocului didactic este faptul ca îmbină armonios atât sarcini de învăţare cât şi 
sarcini şi elemente de joc şi joacă. Astfel, într-un mod interesant şi stimulativ, atrăgător pentru 
elev, învăţătorul verifică însuşirea noţiunilor predate, iar elevul îşi cultivă sentimentele, îşi 
exersează  priceperile şi deprinderile , îşi stimulează atenţia, gândirea, creativitatea  şi imaginaţia 
. 

În activitatea mea de la catedră , încerc să utilizez jocul didactic în fiecare zi, să-i atrag şi 
să-i motivez, să-i  stimulez prin joc dirijat, prin sarcinile didactice şi prin elementele de joc , pe  
toţi elevii mei, astfel reuşesc să consolidez  şi  să  verific  cunoştinţele elevilor, să pun în valoare 
şi să antrenez  capacităţile creatoare ale acestora.  

Jocul didactic răspunde particularităţilor de vârstă ale şcolarului mic  pentru că elementul 
distractiv pe care îl conţine stimulează interesul şi curiozitatea copiilor pentru învăţare. Este 
necesar să fie prezent pe parcursul fiecărei lecţii de comunicare sau matematică şi explorarea 
mediului, şi nu numai, având ca scop dezvoltarea vocabularului sau dezvoltarea gândirii logice. 

Aş dori să prezint  o parte din jocurile didactice folosite de mine în clasă, aplicate elevilor 
de clasa a II-a. 

Jocul didactic matematic: “Care îmi este locul?” 

Scop: reactualizarea cunoştinţelor legate de numărarea crescătoare şi descrescătoare, 
vecinii unui număr, numerele pare/impare, în concentrul 100-1000;   

         educarea spiritului de observaţie;  

        dezvoltarea gândirii logice. 



Regulile şi desfăşurarea jocului:  fiecare elev primeşte câte două cartonaşe cu numere 
între 100-1000. Elevii stau în bancă. Învăţătoarea solicită  să vină în faţa clasei, sărind într-un 
picior toate numerele pare/impare  sau să vină mergând pe vârfuri numerele cuprinse între 300 şi 
400, sau vecinii numărului 456, etc. Apoi să se aşeze în ordine crescătoare/descrescătoare. Elevii 
care nu sunt atenţi la cerintele învăţătorului vor ieşi din joc şi vor privi de pe margine, în linişte, 
desfăşurarea jocului. 

Acest joc didactic a fost foarte interesant şi stimulativ pentru elevii mei, i-a antrenat, i-am 
scos din banci şi au făcut şi un pic de mişcare, am fixat şi noţiuni importante precum: vecinii 
unui număr, numerele pare/impare, ordine crescătoare sau descrescătoare. 

Joc didactic la comunicare în limba română: “Atenţie la semnele de punctuaţie!” 

Scopul: dezvoltarea capacităţii de a distinge semnele de punctuaţie în anumite propoziţii 
rostite oral, clar şi cu intonatie. 

Regulile şi desfăşurarea jocului: În faţa clasei au venit şase elevi care şi-au pus pe cap 
un coif cu simbolul unui semn de punctuaţie învăţat : punct, virgula, semnul întrebării, semnul 
exclamării, doua puncte şi linie de dialog. Învăţătoarea , iar mai apoi, pe rând colegii din bancă,  
rosteau clar şi cu intonaţie o propozitie . Elevii care aveau pe cap  coifurile cu semnele de 
punctuaţie prezente în respectivele propoziţii trebuiau să facă un pas în faţă Dacă nu erau atenţi, 
ieşeau din joc şi predau coiful altui coleg din bancă.  

 În cadrul acestui joc am urmărit atât reacţia elevilor care aveau semnele de punctuaţie pe 
cap-coiful, cât şi intonaţia şi exprimarea clară şi vigilenţa colegilor din bancă care rosteau 
propoziţia. 

Elevii s-au distrat , şi-au consolidat noţiunile predate, şi-au dezvoltat spiritul de 
observaţie, creativitatea şi inventivitatea. 

Jocul didactic la comunicare în limba română: “Cum se spune?” 

 Desfăşurarea şi regulile jocului: Elevii sunt împărţiţi în două grupe. Li se dă o foaie A3 
şi fiecărei echipe câte 5 culori ( de exemplu: unei echipe culorile: roşu, alb, maro, galben şi 
violet, iar celeilalte echipe culorile: albastru, negru, verde, gri şi portocaliu). Ei trebuie să lucreze 
în echipă şi să scrie cât mai multe comparaţii de genul:  

                                 Era…………ca racul. (roşu) 

                      Se făcuse …ca varul.(alb) 

                      Era……ca ceara.(galben) 

                     Avea ochii………ca cerul. (albaştri) 

                      …………ca plumbul.(gri) 

                              …………..  ca iarba  (verde) 

  Câştigă echipa care a scris cât mai multe comparaţii corecte pe foaie. 



     Jocul didactic  matematic: Cine e perechea mea? 

     Desfăşurarea şi regulile jocului:  Fiecare elev primeşte câte un exerciţiu pe care trebuie să-l 
rezolve individual.  Rezultatul exerciţiului este acelaşi număr pentru 2 elevi din clasa care trebuie 
să-şi găsească perechea, şi aşa mai departe. După ce fiecare şi-a găsit perechea, mai primesc câte 
un exerciţiu, pe care îl vor rezolva în pereche. Perechea care termină prima este câştigătoare. Se 
pune accentul atât pe lucrul individual cât şi în pereche. Exerciţiile pot fi cu adunări, scăderi, 
înmulţiri sau împărţiri/fracţii, iar apoi în pereche pot fi date spre rezolvare elevilor probleme care 
se rezolvă prin două operaţii, termenul necunoscut sau ordinea efectuării operaţiilor. 

     Jocul rămâne pentru micul şcolar, o metoda importantă de antrenare a capacităţilor cognitive , 
de dezvoltare armonioasă a personalităţii sale şi  o activitate complementară celei de învăţare. 

 

                

 

    



Învăţarea în echipă, în perechi 
 
 

,,Învăţarea prin cooperare se referă la o varietate de metode de predare in care elevii 
lucrează în grupuri mici pentru a se ajuta unii pe alţii în învăţarea conţinutului academic. Ȋn 
clasele cooperante se aşteaptă ca elevii să se ajute unii pe alţii, să discute unii cu alţii, să-şi 
verifice nivelul curent de cunoaştere şi să umple lacunele în înţelegere unii altora.” (Slavin, 
R.,1995)  
 

Organizați în echipe sau perechi, elevii vor învață să lucreze împreună pentru a atinge 
un tel comun, dezvoltându-și performanțele proprii și în același timp, 
contribuind și la creșterea performanțelor celorlalți din echipa. Aplicând această strategie, elevii 
vor învață mai profund, cultivând relaţiile bazate pe respect reciproc şi colaborare constructivă. 

Avantajele învățării prin cooperare: 
• 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 
 
Formarea echipelor/perechilor 
Organizarea elevilor pe echipe/perechi trebuie să fie realizată în mod corect. Cadrul 

didactic poate alege membrii echipelor/perechilor țînând cont de potențialul fiecărui copil, 
eliminând astfel posibilitatea formării unei echipe in care doar unii elevi participa la rezolvarea 
cerinței. De asemenea, li se explică că sarcina unui echipe este una comună, iar pentru a fi 
realizată, fiecare copil are o sarcină individuală, pentru care-şi asumă responsabilitatea. Astfel, 
elevii trebuie să-și împartă sarcinile și să relaționeze unul cu altul. 
Alte modalități de organizare a elevilor în echipe/perechi 
1.După preferința copiilor 
2.Cifrele magice –cadrul didactic le împarte elevilor jetoane cu cifre. În funcție de cifra de pe 
jeton, elevii se vor organiza pe echipe/perechi 
3.Desene preferate (jetoane cu diferite imagini) –elevii vor formă echipe/perechi dacă au aceeași 
imagine. 
 

Exemple de activități de învățare în echipe/perechi: 
1.Ascultă-Calculează-Răspunde -este un joc matematic în care elevii organizați în echipe au 
avut de efectuat înmulțiri cu ajutorul numărătorii realizată chiar de ei din plastilină, bețigașe și 
pahare de unică folosință. Cadrul didactic spune înmulțirea iar elevii, într-un interval de timp, 
trebuie să așeze pe numărătoare rezultatul. 
2. Regatul cifrelor române –este un joc mathematic în care elevii, organizate în echipe, au avut 
de așezat cifrele române la locul potrivit, conform unui tabel, deținut de fiecare echipa. 
  
 



 
1.Asculta-Calculeaza-Raspunde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Regatul cifrelor romane  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Asculta si “da” mai departe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Treptele matematice 
 

 
 
 
 Profesor invatamant primar: Constantin georgiana 
    Cutar Catalina 
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Materialul didactic și rolul său 

Clasa Pregatitoare A 

Prof. înv. Primar Daniela Băjenaru 

 

 

 Baza materială reprezintă o importantă resursă a procesului instructiv – educativ și 
sprijină elevul în învățare.  

 Materialul didactic este conceput și confecționat de cadrul didactic în funcție de nevoile 
copiilor și poate fi folosit pe toată durata desfășurării unei activități. La clasa pregătitoare este 
foarte important să se folosească numeroase materiale didactice, deoarece elevul învață să 
denumească cuvinte, să identifice litere, să formuleze propoziții pe baza imaginilor, să formeze 
mulțimi, să compare elementele mulțimilor, etc… 

  

 De asemenea, folosind material didactic, le formăm elevilor spiritul inventiv si creator, 
dezvoltă spiritul de observație, operațiile gândirii, însușirea vorbirii corecte și exprimarea bogată 
și expresivă. 

Folosirea acestor materiale contribuie la învățarea conștientă a cunoștințelor transmise, 
bazată pe formarea unor reprezentări clare, precise și a unor noțiuni corespunzătoare. 

Modul în care este conceput și utilizat materialul didactic, contribuie la formarea și 
dezvoltarea  tuturor deprinderilor . 

 

 



Scoala Primară 
 

cu nivel primar și preșcolar 
 

 

 

Consider că, toate activitățile necesită folosirea materialelor intuitive, acestea ajutându-l 
pe copil să se dezvolte armonios. 

 



Modalitați de stimulare a interesului elevilor pentru lectură 
 

Odată cu dezvoltarea noilor tehnologii, majoritatea copiilor și-au pierdut interesul pentru 

lectură. Exceptându-i pe cei pasionați de literatură, elevii din ziua de astăzi preferă vizionarea 

unor filme, jocurile, în locul lecturii.  Ceea ce odată era considerat un privilegiu, lectura cărților a 

devenit o activitate accesibilă oricui. Aceasta se poate desfășura acasă, la biliotecă, la școală. În 

ceea ce privește activitatea desfășurată în cadrul școlii, învăţătorii sunt datori să asigure şi o 

anume pregătire specială, care să îi orienteze pe elevi în vederea folosirii cărţii de lectură.  

Educarea și stimularea gustului pentru lectură poate avea în vedere mai multe metode. 

Printre activitățile pe care profesorul le poate desfășura la clasă  se numără:  

Povestirea se foloseşte îndeosebi pentru elevii claselor mici. Învăţătorul alege 

pentru povestire basme sau poveşti în care personajele sunt înfățişate viu, iar succesiunea 

acţiunilor este clară. Captivaţi şi stimulaţi de astfel de povestiri, copiii vor reciti cu placere în 

mod independent basmele sau povestirile a căror lectură s-a făcut în clasă sau care le sunt 

recomandate pentru acasă, stimulaţi de povestirile model, elevii încep ei înşişi să povestească în 

clasă cele citite. Organizarea povestirii elevilor se face de obicei în cadrul orei săptămânale de 

lectură, în care fiecare copil povesteşte fragmente din cărţile citite, ceilalţi elevi ascultă cu 

plăcere. Valoarea acestui procedeu constă în aceea că după povestire se angajează discuţii între 

elevi în legătură cu cele citite şi povestite. Efectul educativ al discuţiei constă în schimbul viu 

de păreri, în dezvăluirea mai largă şi mai adâncă a conţinutului cărţii, în mărirea emotivităţii 

perceperii ei, în intensificarea influenţei ei asupra micilor cititori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Citirea expresivă a învăţătorului se foloseşte atât în clasele mici cât şi în cele mai mari, 

se citesc fie povestiri scurte în întregime, fie fragmente cu înţeles relativ deplin.În funcţie de 

clasă acest procedeu variază şi durata citirii, pentru clasele mai mici citirea expresivă poate dura 

20-25 de minute, iar pentru cele mai mari chiar o oră întreagă. Calitatea expresivităţii citirii 

constituie o condiţie esenţială în folosirea acestui procedeu, alegerea cu grijă a tonului just, 

folosirea corectă a pauzelor trebuie să constituie o preocupare de seamă ale citirii cadrelor 

didactice. Trebuie acordată o atenţie deosebită alegerii cărţilor care se citesc cu vove tare 

deoarece pentru şcolari, citirea expresivă a învăţătorului constituie un puternic imbold în 

perfecţionarea citirii lor. Citirea expresivă a unor povestiri scurte formează o activitate de bază 

începând din perioada preabecedară, tocmai aici se pun bazele dragostei pentru lectură, acum 

apare la elevi dorinţa de a începe cât mai repede să citească. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecţiile de popularizare a cărţilor constituie de asemenea un mijloc de îndrumare a 

lecturii particulare, în cadrul acestora se analizează o anume creaţie a unui scriitor cunoscut. 

Elevii îşi reamintesc fragmente din operele lui cunoscute fie din manualul fie din alte surse, se 

prezintă cartea care este expusă, pentru a fi văzută de elevi, în final se poartă o discuţie 

generalizatoare despre scriitorul şi operele respective iar elevii notează în caiete, pentru a le 



procura de la bibliotecă. Prin astfel de lecţii, un scriitor sau altul devine mai cunoscut elevilor din 

întreaga clasă, nu numai celor care îl consideră ca autor preferat pentru lectura lor în particular. 

Alături de aceste forme mai importante de îndrumare a lecturii se mai pot folosi şi altele cum ar 

fi recitarea unor poezii, cântece pe versurile unor autori. Folosirea diverselor forme de îndrumare 

a lecturii stimulează interesul elevilor pentru lectură şi dorinţa de a citi, lectura independentă a 

elevilor trebuie însă să organizată şi stimulată prin diverse măsuri, spre a li se îndrepta atenţi 

asupra celor mai bune cărţi.  

 

 

Organizarea unor expoziţii de cărţi se pot organiza pe baza unei tematici sau se expun 

cărţile nou apărute. Pentru astfel de expoziţii se împrumută pe termen scurt cărţi de la biblioteca 

şcolară, cărţile expuse sunt însoţite de scurte prezentări sau se extrag scurte fragmente mai 

interesante, vitrina se ornează cu poze ale autorului şi ilustraţii atrăgătoare.  

Jocurile literare se folosesc mai ales pentru memorarea numelui autorului şi a titlurilor 

cărţilor. Există diverse variante: se citeşte un fragment din operă şi se cere sa se spună din ce 

operă face parte şi de cine este scrisă, se arată ilustraţiile cerându-le elevilor să răspundă în ce 

carte au mai văzut.  



 

 

   Încheiem prin a sublinia că orele de lectură constituie piatra de hotar dintre cele două lumi: reală și 

imaginară. Poveştile, povestirile, poeziile ajută în formarea şi dezvoltarea unui vocabular elevat, modelează 

caractere şi conturează trăsături morale ce pot fi urmate. 

 

         Autori: 

         Alexandru Oana 

Burtea Mădălina Elena 

         

 



Dezvoltarea integrală a copiilor prin mijloace gimnice  

Autor: Maria Bianca Becze 
 

Este cunoscut faptul că participarea timpurie la activități fizice și sportive organizate  

stimulează mai departe interesul pentru mișcare al copilului. Cea mai accesibilă poartă a elevilor 

în vederea practicării exercițiului fizic, o reprezintă lecția de educație fizică. În cadrul lecțiilor 

copiii își descoperă noi pasiuni și înclinații, își descoperă proprile limite pe care le pot depăși 

ulterior, acumuleză cunoștinte și competențe pe care nu le pot asimila prin intermediul altor 

situații, și conștientizează beneficiile practicării exercițiului fizic. 

Educația fizică pentru dezvoltare integrală urmăreşte dezvoltarea personalităţii umane şi 

autoconoşterea. Ea cuprinde toate domeniile de cunoştere şi pe baza acestui lucru disciplinele 

sunt puse în relaţie. Orienteză elevii spre viitor şi le oferă o experienţă de învăţare prin: 

descoperire, competenţe, valori, rezolvare de probleme, etc. 

Educaţia integrală se ocupă cu identificarea potenţialului subiecţilor, dezvoltarea 

creativităţii şi ajută la conturarea identităţii. De asemenea vizează dimensiunile fizice, cognitive, 

socio-afective, ce definesc fiinţa umană drept un întreg. 

Gimnastica este resursă valoroasă în valorificarea potențialului bio-psiho-motric al 

copilului. Această disciplină sportivă îmbină exerciţii ce necesită un bun echilibru, forță, 

flexibilitate, agilitate, rezistență și control. Mișcările corporale efectuate în gimnastică solicită şi 

dezvoltă muscultura întregului corp. Încrederea în sine, voinţa și autodisciplina sunt trăsături care 

sunt dezvoltate și prin gimnastică. Gimnastica educă de asemenea coordonarea, simţul muzical, 

ritmicitatea, şi expesivitatea corporală.  

 Această disciplină este utilizată cu succes şi ca mijloc de instruire în cadrul lecțiilor de 

educație fizică ce au ca tematică mijloacele gimnice. Aici, tehnica elementelor este bine însuşită, 

însă nu se pune accent pe perfecţionarea execuţiei, ci pe dezvoltarea încrederii, a auto-depăşirii şi 

a speculării beneficiilor de ordin motric, cognitiv şi socio-afectiv. Execuţia estetică este 

evidenţiată de o realizare corectă a tehnicii elementului. Poziţia segmentelor corporale, mişcările 

bine însuşite şi eleganţa realizării acestora corespund unei execuţii artistice specifice ramurilor 

gimnice. 



Utilizarea elementelor gimnice are un rol foarte important în vederea dezvoltării integrale 

a copilului. Pe lângă dezvoltarea calităţilor motice de bază şi a celor psihomotrice, acestea 

asigură un suport în vederea desfăşurării activităţilor zilnice sau a altor discipline sportive, 

dezvoltarea fizică armonioasă și îmbunătăţirea capacităţii de efort. 

În cadrul lecțiilor ce au ca tematică mijloacele gimnice, elevii claselor primare vor învăța 

tehnica de execuție a elementelor statice și dinamice de bază din gimnastica artistică, vor executa 

diferite complexe de mișcări și pași de dans cu și fără acompaniament muzical, vor învăța 

complexe de mișcari și variante de deplasare în diferite formații de gimnastică. Exersează cu 

părinții!  

Vă propunem un joc de mișcare ce are ca scop identificarea gradului de însușire a tehnicii 

elementelor gimnice, corectarea execuției, dezvoltarea îndemânării și a coordonării mână-ochi, 

dezvoltarea concentrării, voinței, încrederii și spiritului de autodepăsire, lucrul în echipă și fair-

play, implicarea părinților și consolidarea relației părinte-copil. 

Materiale necesare: 1 minge, 1 cerc/jalon, 1 saltea de gimnastica/ covor gros/ suprafață 

moale, 1 cronometru, 5 ilustrații cu elementele cunoscute de gimnastică –cumpănă pe un 

genunchi, stând pe omoplați (lumânare), podul de jos, rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit, 

rulare pe spate (bușteanul). 

Desfășurarea jocului: 

-Cele 5 ilustrații se vor lipi pe un perete, iar la o distanță de aprox. 2 m se va aseza cercul 

și mingea. Salteaua de gimnastică se va aseza în aproprierea cercului. 

-Se va stabili durata unei runde din joc (1-2 minute) și cine va începe. 

-La start, stând în interiorul cercului, participantul trebuie să arunce mingea în una dintre 

cele 5 imagini. În funcție de ilustrația atinsă, acesta trebuie să execute pe saltea, elementul 

respectiv, cât de corect este posibil. Se va relua aruncarea și execuția elementelor până se va 

incheia timpul stabilit. Se vor număra câte execuții corecte, ajunge să efectueze în durata de timp 

stabilită. Câstigă cel ce execută cele mai multe elemente corecte după fiecare rundă. 

Succes! 



 

 

Jocul didactic 
Clasa a II a C  

PROF. ÎNV. PRIMAR , 

MĂRIUCA COCORA 

“Timpul este un copil care se joacă“, este metafora “cu deschidere ludică maximă, generatoarea unei 

considerabile literaturi filosofice în care, sub masca jucătorului divin, s-au perindat pe rând Natura, Ideea, 

Voinţa, Noul Primordial, sau la limită, Nimeni, în care caz lumea a putut fi înţeleasă şi ca un joc fără de cel care 

se joacă.” (4, pg. 5)  

Jocul are un rol terapeutic pentru copiii care nu au dezvoltat spiritul de iniţiativă şi curajul de a intra în 

competiţie. Prin joc el se eliberează de vechiul copil timid şi intră cu toate forţele în dinamismul jocului cu rol. 

Nu se mai teme atât de tare de cenzură deoarece personajul poate spune orice, iar reproşurile nu i se adresează 

lui personal. 

 

Deoarece elevii întâmpină dificultaţi în învăţare, jocul didactic vine în sprijinul lor, fiind împletit cu 

învăţătura. Jocul didactic prin gradul înalt de angajare al elevului în activitatea de învăţare, constituie una din 

formele de învăţare cu cele mai bogate efecte educative, un bun mijloc de activizare şi stimulare a şcolarilor 

mici. Oricare lecţie în care apare un joc didactic, reduce gradul de oboseală şi stârneşte interesul. 

Învăţătura alături de joc şi de unele activităţi uşoare desfăşurate în afara şcolii contribuie într-o mare 

măsură şi la dezvoltarea voinţei copilului, la formarea aptitudinilor şi talentelor, la formarea caracterului.  

            Prin joc se poate fortifica voinţa şi atenţia. Copilul poate deveni perseverent şi se poate concentra mai 

mult şi fără prea mult efort, stimulându-i creativitatea, poate respecta cu uşurinţă regulile impuse în cadrul 

jocului. 

 

 

 

 

 

Statutul de şcolar face ca la această vârstă copilului să i se rezerve  

o nouă poziţie. Afectivitatea şcolarului mic este influenţată atât de sarcinile  

de învăţare propriu-zise, cât şi de relaţiile interpersonale din cadrul colectivităţii  

şcolare. Se dezvoltă astfel, atât  emoţiile şi sentimentele intelectuale, precum şi emoţiile  



morale şi estetice.  Învăţarea organizată raţional oferă copilului perspectiva reuşitei,  

devine atrăgătoare, plăcută, contribuind la ataşamentul faţă de munca intelectuală şi faţă de şcoală. 

Conţinuturile de învăţare încep să-i apară ca fiind interesante prin ele însele. Apare curiozitatea intelectuală, 

dorinţa de a afla, de a cunoaşte cât mai mult. 

 

 

 
 
 
Perioada cuprinsă între vârsta de 9 şi 12 ani este considerată de Paul Osterrieth ca ”maturizarea copilului”, 
caracterizându-se prin dezvoltarea dimensiunii interioare, a unui început de autonomie şi autodeterminare. 
“Departe de a fi numai faptură socială şi excesiv gregară descrisă de unii, copilul este cineva care vrea să fie el 
însuşi, să aibă originalitatea sa proprie.” (5, pg. 137) Noile împrejurări de viaţă, datoriile şi obigaţiile de şcolar 
influenţează puternic procesul de formare a personalita 



Material realizat de profesorii claselor a III-a  
Prof. Jianu Corina  
Prof. Cristea Mădălina 

Abordarea unei activități  
prin prisma a trei dimensiuni: 

behaviorism,  constructivism și cognitivism 
 

I. BEHAVIORISM: 
Activitatea elevului este urmărită cu precădere în special sub dimensiunile sale  

observabile, măsurabile şi este astfel mai aproape de orientările unei şcoli active cu un 
caracter preponderent materialist, spre deosebire de orientările prezentate în continuare, care 
explicitează evidente deschideri spre dimensiuni intelectualiste şi integraliste. 
 

II. COGNITIVISM: 
Demersul general al designului vizează variabilele cognitive: modele mentale, stiluri  

cognitive, stiluri de învăţare, un accent deosebit este pus pe analiza diferenţelor individuale 
(Winn et Snyder, 1996) şi a variabilelor afective implicate în proces (Brien, 1994; Tennyson, 
1992). În general sunt evaluate abilităţile de rezolvare a problemelor în situaţii complexe,  
stimulându-se şi promovându-se  totodată competenţele de autoevaluare în vederea 
ameliorării procesului de învăţare pe tot parcursul derulării sale. 
 

III. CONSTRUCTIVISM 
Sunt utilizate, în special, următoarele metode de evaluare: portofolii, realizarea de 

proiecte, discuţii în grup, prezentări publice de teme, jurnal de bord, elaborarea de planuri 
detaliate ale unor proiecte de muncă. 
 

 Aplicarea practică a celor trei dimensiuni în aceiași activitate: 
Disciplina: Științe ale naturii 
Titlul lecției: Salvarea naturii de la poluare 

I. Modelul behaviorist: 
Elevii extrag dintr-un coșuleț bilețele în care sunt imagini cu diferite zone din natură 

poluate (ex. paduri, ape, aer, sol, etc...). Au avut de aratat imaginea colegilor,  să prezinte 
tipul poluării și câteva detalii despre aceasta, cum ar fi efectele negative asupra naturii din 
punctul lor de vedere.  

 
 

 
 



II. Modelul constructivist: 
După ce fiecare elev și-a prezintat în fața clasei tipul de poluare extras, a avut ca sarcină 

realizarea unui afiș cu soluții de salvarea a planetei în funcție de zona lui poluată. După 
finalizarea afișelor, acestea au fost expuse pe tablă și s-au căutat la nivelul clasei asemănări și 
deosbiri între soluțiile de salvare a naturii, propuse de fiecare elev. La finalul activității în 
urma discuțiilor pe baza temei s-a ajuns la concluzia că nu doar apa, solul, padurea și aerului 
sunt afectate din cauza poluării, ci are de suferit tot mediul înconjurător împreună cu ființele 
ce-l populează, adica planeta noastră este în pericol.  

 

III. Modelul cognitivist: 
În urma concluziilor de la finanul activității anterioare elevii au avut ideea să expunem 

afișele realizate de ei în recepția școlii. Aceștia au fost împărțiți pe 3 echipe și au avut de 
realizat căteva sarcini în funcție de abilitățile fiecăruia. Echipa 1 a realizat prin pictură pe o 
foaie de duplex  o imagine și un titlu reprezentativ temei. Echipa 2 a compus poezii cu mesaje 
despre poluare și reciclare pentru a salva natura și le-au lipit de jur-mprejurul titlului. Echipa 
3 a strâns, ordonat și lipit afișele colegilor între ele și au mai adaugat sau corectat pe unde au 
considerat că este necesar.   

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Toti elevii au fost foarte mulțumiți și fericiți de ceea ce au realizat, pornind de la câteva 

imagini, apoi de la propuneri de reciclare, au ajuns să realizeze un proiect de echipă prin 
intermediul caruia să-i îndemne pe cei din jurul lor să salveze planeta. Elevii fiind obișnuiți 
cu lucrul pe  echipe au știut cum să se organizeze astfel încât fiecare să lucreze la ceea ce se 
pricepe mai bine, fără să fie pus în dificultate.  

 



 

READING AND WRITING, CHALLENGING ACTIVITIES FOR 

YOUNG LEARNERS 

 
  Motto: A book is a dream that you hold in your hands. (Neil Gaiman) 

 

 Reading and writing are skills which are very important for learners, both for 

learning purposes at school and for their future lives.  For most of the students, reading is 

a less stressful activity than writing. Reading is more personal and they can read in their 

own time and at their own pace. They can read a passage several times at home, so that by 

reading, students can study the language in a way that is unique. If the reading piece is 

authentic, such as a magazine or a newspaper article, then reading allows students access 

to real, current language and lets them study how the grammar and vocabulary really work 

to communicate meaning. 

 Two types of reading are targeted while teaching: 

 Intensive reading (short texts that students might find in their Student’s books, 

used for reading comprehension) 

 Extensive reading (stories, newspaper articles and any other type of texts that come 

from media)        

Extensive reading in and out of the classroom has become increasingly popular 

lately. It is also called reading for pleasure and can involve anything from a short story to 

a graded reader or a full length novel. Extensive reading is excellent for my students 

because it engages them through stories, they pick up vocabulary and grammar from 

reading and it is enjoyable.         

 We do lots of activities to improve reading: visits to bookshops or libraries 

(Educational Centre, Fischer International), visits and workshops at British Council 

Romania, projects (Share a book with a friend), book reviews, drama in the classroom, 

interview with the ‘author’, ‘Defend yourself!’(after a certain action by a character, one 

student plays the character, the other students ask questions about his/her motivation). 

 



 
 

 

 

 

English Teacher: Alina Damian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Young learners are usually motivated to read by adults (parents, firstly) and then 

teachers. Teachers play an important role in engaging young learners to read. They must 

adopt an enthusiastic attitude toward reading, bring into classes some interesting stories 

that can captivate and motivate their pupils. 

It is important to read as it can improve children’s language use and by reading for 

pleasure they can adapt to the language easily. Children who read for pleasure could 

somehow improve their language skills unconsciously and automatically. Besides that, the 

reading habit could enhance or improve children’s reading skills. Therefore, the main 

issue of reading is that it helps to expand young people’s experiences and knowledge 

(Green, 2002).  

One of the biggest challenges teachers have faced in the classroom has to do with 

writing. Usually pupils do not want to write, because they have never been encouraged to 

do it or to enjoy it. 

From my point of view, if a teacher knows how to engage their pupils in reading 

and writing, with the help of class games and play-activities, then the pupils (young 

learners) will be more enthusiastic and engaged in writing and reading. 

I have prepared a game for my pupils, called “Vocabulary Race”. They were split 

into two teams that stayed in a line and I gave each team a different color whiteboard pen. 

Then I divided the whiteboard in two equal sides, one for each team. The pupils, one by 

one, had to run up to the whiteboard and write a word that he/she learnt from the 

previously 2 units. They had a sandglass of 2 minutes to complete the task. Then, they 

read the words, spell them and count up the words. The team with the most words, wins! 

 In this game, the pupils activated their reading, writing and spelling skills. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

       English Teacher: Corina Cernea  

 

 

 

 

 

 

 



 

YOUNG LEARNERS AND WRITING   

        

Teaching young learners is fantastic considering their innocence, happiness and joy 

of life. Their cheerfulness is the greatest therapy for teachers and for many of us a way of 

life. 

One of the biggest challenge teachers have to face in the classroom deals with 

writing. As we all know writing is not a very simple thing; it takes a lot of time, energy 

and practice. Writing is difficult even for young learners and most of the time they refuse 

it. One of the reasons they refuse writing has to do with their motivation and 

encouragement. 

However, writing can be funny, interesting and engaging and if we use the right 

tools our success is assured. In order to gain students interest in writing I use a range of 

activities and ways to get them involved.  Here are presented some of them: 

 

• Tracing letters is an enjoyable activity for kids and this way they learn the 

alphabet; 

• Spelling competitions are so much fun and reached students hearts;  

• Matching the words with the pictures becomes "a baby work";  

• Writing with digraphs is nonsense considering the wonderful "H Brothers 

Story" when Charlie, Impolite Theo, Musical Whit, Quiet Shown and 

Talkative Phil stole their hearts with their silly sounds; 

• Ice-cream sticks and wooden clips make children's eyes sparkle when they 

have to place the clips with missing letters in the right place in order to 

form a word. 

• To create sentences in a safe and non-threatening way I used a sentence 

machine in order to familiarize children with the format of substitution 

tables. 

 

As social interaction plays a fundamental role in the development of the cognition 

(Vygotsky), is essential for kids to interact and socialize. During English classes I lay 

stress on socializing, interaction, collaboration in order to give sense to writing.  

 

        

 



 
 

 

 

 

 

English Teacher: Amalia Bumbeneci 

 

 

 

 

 

 

 

 



Importanța jocului didactic in procesul  

 Instructiv-educativ 

   Jocul reprezintă un ansamblu de acțiuni si operații care paralel 
cu destinderea, buna dispoziție si bucuria urmărește obiectivele 
de pregatire intelectuală, tehnica, morală si fizică a copilului. 
Încorporat în activitatea didactică, elementul de joc imprimă 
acesteia un caracter mai viu si mai atrăgător, aduce varietate și o 
stare de bună dispoziție, de veselie și de bucurie, de destindere, 
ceea ce previne apariția monotoniei și a plictiselii, a oboselii. 
Restabilind un echilibru in activitatea preșcolarilor și școlarilor, 
jocul fortifică energiile intelectuale și fizice ale acestora, generând 
o motivație secundară, dar stimulantă, constituind o prezență 
indispensabilă in ritmul accentuat al muncii școlare. Jocul didactic 
este un tip specific de activitate prin care educatoarea 
consolidează, precizează și chiar verifică cunoștințele copiilor, le 
îmbogățește sfera de cunoștințe, pune în valoare și antrenează 
capacitățile creatoare ale acestora. Eficiența jocului didactic 
depinde de cele mai multe ori de felul în care educatoarea poate 
să asigure o concordanță între tema jocului și materialul didactic 
existent, de felul în care știe să folosească cuvântul ca mijloc de 
îndrumare a elevilor prin întrebari, indicații, explicații, aprecieri. 
Prin jocul didactic copilul contribuie la soluționarea unor taine, 
deci lucrează efectiv și în același timp, gândește în mod original, 
creator. Jocul didactic constituie o motivație pentru sarcinile  



didactice pe care le are de rezolvat, copilul având dorința de a 
afla. 

 

Joc didactic-GASEȘTE-ȚI LOCUL PRINTRE FLORI care 
are ca obiectiv  compararea  numerelor  naturale de la 0-1000 . 

Fiecare culoare marchează o clasă a numerelor: sute, zeci, 
unitați.Copiii își caută locul printre flori ținând seama de 
culoarea florii pe care o are prinsă în piept.Un alt elev se află în 
mijlocul celor doua numere, respectiv grupe de copii, și își va 
deschide brațele în funcție de numerele formate de copii. 

  



 

 

 

CEAȘCA DE COMUTEMATICĂ-un joc în care am 
integrat Comunicarea,Matematica și  Artele . 
Scopul lecției a fost fixarea competenței de compunere a 
unei probleme folosindu-se de  anumite expesii date:”la 
un moment dat”,”apoi”,”după un timp”. 
Jocul a constat în crearea unui pliculeț de ceai în care era 
scrisă rețeta-problema-cu arome diferite pe care fiecare 
copil l-a introdus in ceșcuță.După ce pliculețul s-a 
infuzat,l-am scos și am citit ce se afla in el. 

 
Prof.înv.primar 

TRUȚA VALENTINA 
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Explorarea emoțiilor prin joacă la copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 3 ani 

Autori: Ed. Pană Amalia, Ed. Cenușă Corina și Ed. Moiceanu Maria 

 

 Grădinița reprezintă locul magic în care copiii încep să-și descopere propria persoană, în raport 
cu mediul înconjurător și cu ceilalți oameni. Astfel, la vârsta de 2-3 ani, este imperios necesar să fie 
încurajată explorarea sinelui, începând cu emoțiile cu care 
cei mici acum învață să le stăpânească.  

 Procesul nu este deloc simplu, nici pentru cei mici, 
dar nici pentru cei mari, pentru că la vârsta aceasta copilul 
nu conștientizează că mintea sa este separată de cea a altor 
persoane, crezând că adultul știe întotdeauna ce gândește și 
ce-și dorește. Treptat, odată cu atingerea vârstei de 3 ani, va 
putea cu mai multă ușurință să perceapă separat propria 
persoană. 

 

 „Ghicește cine se ascunde după mască!” este un joc de cunoaștere în 
care copiii din cadrul Grupei Baby au trebuit, pe rând să-și recunoască 
colegii, într-un cadru distractiv și o atmosferă colorată.  

 Obiectivul jocului a fost de a permite participanților să-și dezvolte 
capacitatea de a interacționa cu cei din jurul său, cu scopul de 
consolidare a relațiilor de prietenie din cadrul grupei. Materialele 
utilizate au fost: panou teatru de păpuși, farfurii din carton, tempera 
galbenă, kater, foarfecă, hartie creponată, lipici, clame.  

 Jocul este început de educator, care explică copiilor regulile jocului, iar 
apoi face o demonstrație, astfel încât cei mici să vizualizeze ce urmează 
să se întâmple. După momentul 

introductiv, primul copil care va trebui să ghicească se așază pe 
scaun, acoperindu-și ochii cu mâinile. Cadrul didactic ajută alți doi 
copii să se poziționeze după panou și se asigură că aceștia au înțeles 
că trebuie să țină măștile cu mâinile, în fața chipului. Ghicitorul 
urmează să se apropie către panou și să numească colegii care se 
află după maștile vesele. Când își aude numele, copilul care are 
masca o va preda următorului coleg, utilizând formulele de politețe. 
Dacă cel mic sau cea mică nu reușește să pronunțe numele, se 
urmărește reacția acestuia în momentul în care cei doi colegi ridică 
măștile.  

 În cadrul activității am remarcat că toți copiii au cooperat 
într-o măsură ridicată și au acordat interes și atenție sarcinilor date. 
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Considerăm că scopul și obiectivele au fost atinse, iar rezultate se pot observa atât pe termen scurt, cât 
și pe termen lung, în special în cadrul jocurilor liber alese.  

 Tot pentru a facilita explorarea și înțelegerea propriilor 
emoții copiii grupei Baby au participat cu bucurie la activitatea 
artistică denumită „Zâmbetul meu”. Aici cei mici au avut ca sarcină 
de lucru să completeze chipul cu un zâmbet.  

 Educatorul a început activitatea prezentând și povestind 
despre cum apar semnele care indică fericire sau supărare, rotind 
materialul ce reprezenta o gură cu vârfurile în sus, respectiv în jos. 
Apoi cei mici au ascultat sarcinile și au primit materialele necesare: 
foaie imprimată cu un chip fără gură, zâmbetele din hârtie, lipici. 
Educatorul îi incurajează pe copii să înceapă să lucreze și acordă 
suport celor care au nevoie de ajutor. La final copiii sunt încurajați  
să își recunoască lucrările expuse la panoul din clasă.  
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Mișcarea reprezintă un factor extrem de important în 
viața unui copil, iar la vârstele de 2-3 ani știm că cei mici capătă 
mai multă încredere în propriile abilități motrice, cu mențiunea 
că încă nu înțeleg foarte bine când trebuie să se oprescă.  

 În cadrul jocului „Calcă pe fața veselă, supărată sau 
iubitoare!” copiii au trebuit să își concentreze atenția pe 
planșele colorate cu expresii ale feței și să pășească pe ele, 
potrivit indicațiilor oferite de către educator. Astfel, scopul 
activității a fost ca cei mici să identifice și să recunoască 
anumite emoții cu care sunt familiarizați, urmărindu-se 
următoarele obiective: coordonarea ochi-picior, orientarea 
precisă în spațiu și păstrarea unei poziții corecte a corpului în 
timpul mersului. Jocul poate fi adaptat și realizat atât individual, 
cât și în echipă.  

 Jocul a fost interesant și atractiv pentru copii, iar 
rezultatele au fost pe măsura așteptărilor noastre. Cei mici s-au 
distrat și au reușit să numească și să recunoască într-o măsură 
ridicată emoțiile ilustrate.  

  

 La finalul călătoriei printre stări și emoții putem spune că jocurile și activitățile desfășurate au 
reușit să-i ajute pe cei mici să își înțeleagă anumite reacții și cum ar trebui să ne comportăm atunci când 
ne confruntăm cu ele.  



DLC: „Scufița Roșie”-joc didactic 
Activitate realizată prin metoda  

pălăriilor gânditoare 

la grupele mici 

 

Educatoare: Corina Hagiu și Cristina Voicu 

 

Educația copiilor începe încă de la  vârste timpurii,  mai intâi  în familie,  iar apoi se 
continuă  la grădinita. Gradinita reprezintă institutia de invatamant  care îi pregăteşte pe copii 
pentru viitor, este locul în care se pune accent pe competenţele sociale şi de comunicare. Un 
învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea copiilor, dar 
şi dirijarea și îndrumarea lor, în timp ce rolul cadrului didactic căpătă noi valenţe și depăşește 
optica tradiţională prin care era doar un furnizor de informaţii. 

În organizarea unui învăţământ modern centrat pe copil, cadru didactic își modifică 
modul în care gândește prezentul și viitorul educației, pe care il da generatiei urmatoare datorita 
progresului tehnologic. Astfel, cadrul didactic il ghideaza pe copil pe drumul către cunoastere 
folosind metode noi, moderne și interactive, care au rolul de a-i facilita invățarea si îl ajută să se 
dezvolte armonios. 

Una dintre cele mai noi metode interactive este cea a pălăriilor gânditoare, o tehnică 
de  stimulare a creativității copiilor, care se bazează pe interpretarea  de roluri în funcție de pălăria 
aleasă, iar deviza este: gândește în conformitate cu pălăria pe care o porți. Așadar, fiecare copil 
sustine o idee, pe care o argumentează si la care colaborează întreg grupul. Această metodă a fost 
creată de Eduard de Bono și presupune implicarea directă și activă a preșcolarilor. 

Prin intermediul acestei metode, grupele mici si-au reamintit povestea „Scufita Rosie”. 
Rolurile au fost următoarele: 

Pălaria albă -   prescolarul povestește pe scurt textul povesti. 

Pălariaalbastră – copilul cu această pălărie gânditoare o caracterizeaza pe Sufița Roșie în 
contradicție cu lupul, ca fiind vesela, prietenoasă,  bună la suflet, în timp ce lupul este rău, lacom, 
șiret, preocupat să pară sensibil de situație. Este pălaria responsabilă cu  controlul discuțiilor. 

 Pălaria roșie - oferă emoție față de evenimente, arată cum Scufița își iubea mama și 

bunica, își exprima compasiunea față de  bunica, bucuria pentru vanător și supărarea față de lup.  

 Pălăria neagră – este negativistă, critică atitudinea Scufiței,  care trebuie să asculte 

sfaturile mamei,  trebuia să ajungă repede la bunica bolnavă.    



 Pălaria verde - reprezintă creativitatea, acordă variante Scufiței,  dacă dorea să ofere flori 

bunicii trebuia să-i ceară mamei să-i cumpere un buchet de flori, dacă dorea să culeagă flori, trebuia 

să ceară mamei să o însoțească. Gândirea laterală este specifică acestui tip de pălărie.  

 Pălaria galbenă -  este simbolul gândirii pozitive și constructive, preșcolarul trebuie să 

găsească un alt final textului. De exemplu, Scufița putea să refuze să meargă la bunica, știind că 

trece prin pădure, nu asculta de lup, nu îi arăta lupului drumul cel mai scurt spre bunica, nu îi 

spunea unde locuiște bunica, nu se abătea de la drumul corect, lupul o ajuta să culeagă flori bunicii, 

iar efortul aducea beneficii. 

Preșcolarii au fost împărțiți pe echipe, fiecare copil fiind încurajat să își evidențieze rolul. 

Au fost interactivi, au colaborat și au fost încântați de pălării, au fost creativi si au reținut firul 

poveștii mult îndrăgite de către toți copiii. 

Consider că aplicarea metodelor moderne în activitățile didactice ajută la îmbunătățirea 

procesului instructiv-educativ, activitățile vor fi cu caracter activ-participativ, iar această 

caracteristică aduce o plus valoare educației formative asupra personalității copiilor. 

Concluzia este că folosind la activități această metodă modernă și interactivă, copiii au fost 

stimulați să își descopere singuri noțiunile acumulate și să emită o judecată nouă și proprie. Prin 

această metodă, învățarea a fost mai eficientă.  

În cele din urmă, vom mai adăuga doar că învățământul modern și bine conceput va 

influența creativitatea și spontaneitatea celor mici, precum și relația dintre copii, dar și dintre cadru 

didactic și copii, iar în învățământul modern primează aceste caracteristici.  

 

  

  

 

 

 

 

 



“MENS SANA IN CORPORE SANO” SI MULTA DISTRACTIE 

 

Pana nu demult, exista o regula nescrisa – copiii veneau de la scoala sau 
gradinita si ieseau la joaca pana cand apunea soarele. Sportul, in viata copilului, 
ofera multiple beneficii, nu doar la nivel de dezvoltare fizica armonioasa, ci si la 
nivelul socializarii si al sanatatii pe termen lung. 

Activitatile sportive ajuta copiii sa creasca nu doar din punct de vedere fizic. 
Practicat in echipa sau in cadru organizat, sportul ii ajuta pe copii sa fie mai 
sociabili, sa lucreze usor impreuna cu ceilalti si sa inteleaga ce inseamna fair-play.       

In plus, sportul ofera si o metoda grozava pentru copii de a se distra.  

 

              

                 
 



Activitatile sportive, la varsta de 4-5ani, au un rol preventiv foarte 
important: intaresc imunitatea, previn imbolnavirile, previn obezitatea, ajuta la 
dezvoltarea corecta a musculaturii, intaresc sistemul osos, ajuta la o postura corecta 
si, nu in ultimul rand, echilibreaza sistemul endocrin al copilului. Pe langa aceste 
efecte asupra organismului, au un rol la fel de important in dezvoltarea mentala si 
psihica sanatoasa. In timpul activitatilor fizice, creierul se oxigeneaza mai bine si 
astfel creste capacitatea de intelegere si memorare. 
  Activitatile sportive practicate de la varsta mica ajuta la dezvoltarea 
creativitatii, imbunatateste coordonarea si relatia copilului cu alti copii. Copiii 
devin mult mai sociabili, comunicativi si disciplinati. 
 
 

 
Pentru prescolarii grupelor mijlocii aceasta activitate a adus multa bucurie si 

a fost o ocazie excelenta de a-si petrece timpul impreuna. Copiii s-au sustinut, s-au 
incurajat si s-au ajutat unii pe ceilalti pentru ca, in gradinita, sportul trebuie sa fie 
axat mai mult pe ideea de joaca si distractie si mai putin pe competitie. 

Sportul creste si capacitatea de memorare si invatare, lucru atestat de 
numeroase studii.  Sportul este o forma aparte de educare a spiritului mai mult 
decat a trupului - iti da mai multa incredere, capacitate de organizare mai mare.  



 

 

 
Ce urmarim noi, cadrele didactice, cu aceste activitati sportive? 

        Sa avem in jurul nostru copii optimisti, energici, activi, care invata sa fie 
puternici, sa faca fata cu brio atat succeselor, cat si esecurilor pe orice plan in 
viata. Maturizarea emotionala este mai rapida la copiii care practica activitati 
sportive, deci vor beneficia de un echilibru psihic mai stabil pe termen lung. Prin 
sport, cei mici invata sa fie organizati, sa-si stabileasca mai bine prioritatile, sa-si 
exerseze curajul si perseverenta, care in timp devin calitati pe care le vor aplica si 
in alte arii ale vietii lor. 



 

AUTORI: 

Madalina Floroiu, GrupaMijlocie 1 

Florenta Protopopescu, GrupaMijlocie 2 

Cristina Baluta, GrupaMijlocie 3 



METODA CUBULUI 

      

 

 

                                                            Profesor:Pușcă Lavinia 

                                                        Profesor:  Sandu Valentina 

 

Cubul este o metodă prin care se evidențiază activitătile și operatiile de gandire, implicate în 
învatarea unui conținut, fiind utilizat atât în etapa de evocare, cât și în metoda de reflective. 

Aceasta medodă se poate adapta în cadrul grupei de preșcolari, așadar educatoarea discută cu copiii 
despre o anumită temă sau citește o poveste, iar apoi folosind metoda cubului consolidam o serie 
de cunoștinte.Copiii înteleg și observă ca implicarea lor este diferită, dar încurajați își vor cultiva 
dorința de a se implica în rezolvarea sarcinilor de grup. 

În cadrul acestei metode copiii comunică foarte mult, oferind fiecaruia șansa de a se simti 
important, de a-și exprima opiniile.Cubul va avea pe fețele sale imagini despre o anumită temă, iar 
aceste imagini au rolul de a încuraja copiii să vorbească, să descrie, să compare ceea ce știu cu 
ceea ce văd în imaginea respectivă. 

Aplicarea acestei metode presupune formarea de grupuri a cate 4-5 copii, fiecare copil avand un 
rol, în funcție de sarcina primită. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De exemplu, se poate utiliza ,,Metoda cubului,, în cadrul Domeniului Știinte-matematică pentru 
consolidarea figurilor geometrice.Prin folosirea acestei metode, această activitate a avut ca scop 
consolidarea figurilor geometrice, prin identificarea lor(triunghi, patrat, dreptunghi, cerc), sa 
descrie formele geometrice dupa forma, culoare, marime, grosime, sa verbalizeze actiunile si sa se 
grupeze in functie de forma geometrica aflata pe cub.Rolul educatoarei in dirijarea invatatii este 
unul decisiv, de aceea metoda presupune mult antrenament pentru a avea efectele formative 
scontate. 

                  

            



                         

                           JOCUL SI ACTIVITATILE MATEMATICE LA GRUPA MARE 

                                                                                 Prof. Iscru Luciana,  Educ. Lungu Cezara  

 

     Jocul reprezintă baza conceperii întregii activităţi instructive–educative, deoarece 

acesta este calea directă prin care copilul în contact cu mediul ambiant, îşi îmbogăţeşte sfera 

cunoaşterii şi sfera motricităţii, se orientează, stabileşte relatii, acţionează. 

Jocul reprezintă activitatea principală a copilului în grădiniţă. Rolul acestuia este foarte 

mare în dezvoltarea fizică şi psihică a preşcolarilor. Folosit cu pricepere de către educatoare,el este 

un important mijloc educative cu multiple influente in evolutia copilului. Jocul de miscare este un 

exerciţiu fizic şi un mijloc principal de dezvoltare armonioasă a copilului preşcolar, un mijloc de 

educaţie care satisface în cel mai înalt grad nevoia de mişcare şi de acţiune a acestuia. Mişcarea, 

componenta principală a acestor jocuri, este prezentă într-o mare varietate de forme, pentru a se 

putea asigura cadrul optim de dezvoltare şi perfecţionare a deprinderilor de bază, călirea 

organismului şi formarea unor calităţi şi însuşiri ca: viteză, rezistenţă, precizie, îndemânare, 

stăpânire de sine etc. Jocul este un mijloc important nu numai pentru educaţia fizică, dar si pentru 

educaţia intelectuală, morală si estetică a copilului. În cadrul jocurilor, copiii învaţă să respecte 

reguli, învaţă să fie ordonaţi şi disciplinaţi. Organizate în grup, jocurile contribuie la dezvoltarea 

prieteniei între copii, a spiritului de grup, a devotamentului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  In cadrul jocurilor de mişcare, copiii îşi folosesc corpul în acţiuni care solicită motricitate, 

exersând astfel şi dezvoltând atât fizicul cât şi psihicul aflat în strânsă legătură cu progresele 

corporale. Jocurile de mişcare constituie mijlocul principal prin care se realizează sarcinile 

educaţiei fizice în gradiniţă. În aceste jocuri elementul mişcare este esenţial şi ele devin o plăcere  

pentru copii. Pe lângă  efortul fizic pe care-l solicită jocul copilului, i se cere şi o activitate psihică 

în rezolvarea sarcinilor ridicate de joc. De exemplu, în cadrul  jocului de mişcare “Sari peste 

forme”, pe langa faptul ca prescolari alearga, sar,fac miscare, fiecare prescolar trebuie sa identifice 

forma geometrica aflata pe zar si  sa numere. Activitatile matematice desfasurate sub forma 

jocurilor de miscare, sunt pe placul prescolarilor. Ne dorim ca activitatile desfasurate la gradinita 

sa fie cat mai variate, interactive, sa implice multa miscare, interactiune cu colegii, se le dezvolte 

spiritul de lucru in echipa, sa ii disciplineze, sa stimuleze procesul de invatare,  sa le dezvolte 

creativitatea, imaginatia, sa ii ajute sa comunice cu usurinta si sa aiba incredere in abilitatile lor.  

                

 

 

 



 “ Cu cât este mai mare visul, cu atât este mai importantă echipa! “ 

Prof. Apostol Andreea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cred în puterea unui vis! Un vis în care să construim împreună o altfel de educație, 
unde copiii noștri să prindă aripi, să învețe de la dascăli dispuși să învețe,să 

schimbăm împreună prezentul pentru un viitor mai bun! 

Fiecare om, în sinea lui, cunoaște adevărul. Adevărul este că putem întotdeauna 
mai mult, și dacă ne dăruim 100 % , vom obține 100 %. Stă în puterea noastră! 

Pentru că ne dorim că fiecare zi să conteze, să lase în urmă ei ceva util și plin de 
semnificație, să le insuflăm copiilor dragostea pentru învățătură. 

 În educația timpurie urmărim dezvoltarea globală a copilului, ne străduim să le 
oferim experiențe cu rolul de a proteja , crește și dezvoltă copilul prin înzestrarea 

cu capacități și achiziții fizice, psihice, culturale care să-i ofere o identitate 
proprie.  

    Noi suntem echipa “ Just 4 Kids “ nu doar pentru că lucrăm împreună, ci pentru 
că ne respectăm, ne ajutăm și ne pasă unii de alții. Lucrăm în fiecare zi la 
consolidarea echipei, prin împărtășirea de bune practici, a experienței fiecăruia, 
prin desfășurarea ședințelor metodice, dar și întâlnirilor de tip “ teambuilding “ .          
Toate acestea au rolul de a întări echipa prin modul de a lucra împreună. 

 



Cautam in permanenta sa ne depasim, impartasind metodele aplicate la clasa, cu 
metode noi , inovative, cat si materiale didactice atractive.  

Ședințele de teambuilding au rolul de a consolida echipa, a valorilor acestora, 
autocunoașterea, cât și încurajarea spiritului de echipa. În timpul ședințelor cadrele 
didactice au șansă de a-și consolida abilitățile de comunicare, de luare a deciziilor, 

de rezolvare a problemelor, de a-și dezvoltă spiritual de competiție. 

Ședințele metodice se desfășoară într-un cadru formal, cu scopul de a verifică și 
consolida aspectele metodice a procesului instructiv – educativ. 

Întrucât formarea cadrelor didactice trebuie să fie continuă și imperios necesară, 
considerăm foarte utile ședințele metodice, cât și participarea la cercurile 

pedagogice. 
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