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Dragi cititori,

finele acestui an școlar ne-a îndemnat să ne oprim pentru o clipă și să medităm la
parcursul nostru de până acum. Rezultatul? O mulțime de experiențe de învățare,
multe momente emoționante, o suită de evenimente memorabile și, poate cele mai
importante, câteva lecții de viață.
Din multitudinea acestor lecții, am decis să împărtășim cu Dvs. una singură, aceea
care ne îndeamnă să învățăm încontinuu, să ne autoevaluăm periodic și să
dobândim, astfel, capacitatea de a conștientiza unicitatea fiecăruia dintre noi.
Vă invităm, așadar, să redescoperim împreună frumusețea de a fi noi înșine și
importanța de a le oferi copiilor noștri un spațiu de joacă lipsit de prejudecăți, de
idei preconcepute și îngrădiri nefondate.

Echipa de redacție a grădiniței Panda 2
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1. ÎNTREABĂ. SPECIALISTUL RĂSPUNDE

Dragoste sau disciplină?

Este evident și de netăgăduit pentru oricine faptul că mediul în care cresc acum copiii
noștri nu mai seamănă nici de departe cu cel în care am crescut noi, iar de la o zi la alta apar noi
și noi schimbări.
Tehnologia care se presupune că e menită să ne ușureze viața, aduce cu ea un ritm alert,
solicitări sporite pentru capacitatea noastră de adaptare, mult stres, oboseală, dorințe și aspirații
mari, care așteaptă să fie împlinite. Aceste schimbări aduc cu ele provocări cărora nu mai știm să
le facem față, pentru că ele sunt cu totul noi; nu avem repere, nu avem modele și, adesea, nu știm
cum să le abordăm.
Odată satisfăcute nevoile de bază (hrană, adăpost, bază materială etc.), ne îndreptăm
atenția, ca părinți, spre tipul de educație pe care am dori să-l oferim copilului și, poate mai mult
ca orice, ne dorim să fim părinți foarte buni. Această sintagmă de „părinte bun” poate fi înțeleasă
într-o mie de feluri.
Am văzut case cu sute de jucării în camera celui mic și alte sute stivuite prin debarale,
poduri sau garaje, copii care se „plictisesc” și părinți care cumpără o jucărie nouă la câteva zile.
Am văzut părinți care îi dau bebelușului telefonul mobil și exclamă încântați că acesta știe să-și
caute singur jocul sau desenul animat, dar și adevărate drame pentru că al lor copil nu se mai
poate dezlipi de ecran, iar crizele de plâns par să nu mai aibă sfârșit. Mii de episoade tensionate
se consumă în fiecare dimineață când cei mici trebuie pregătiți pentru grădiniță/școală și le e
greu să se trezească, să se dezlipească de ecranul televizorului în fața căruia își iau micul dejun,
le e greu să decidă ce vor mânca la masă, cu ce se vor îmbrăca, dacă își iau pantofiorii roșii,
negri sau gri. Își exasperează părinții cu mofturi și țipă la nesfârșit pentru orice nimic. Am văzut
părinți care încearcă tot ce le trece prin minte pentru a-și face copiii să-i asculte: le explică iar și
iar, sperând că poate vor înțelege, încearcă să-i mituiască, le fac promisiuni, îi amenință, ridică
tonul sau chiar îi plesnesc pentru ca, la final, să facă un compromis sau să cedeze în fața țipetelor
copilului „pentru a nu-i mai provoca suferință”. Am văzut și copii temători, care se simt mereu
vinovați și pe care vocea părintelui îi face să tresară, așteptându-se oricând la furtuna care se
abate din senin, încercâd să citească cu disperare semnele supărării acestuia. Am văzut și părinți
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calmi, fermi și hotărâți, care par a face minuni cu copiii lor și pe care aceștia îi ascultă într-un fel
magic, deși nu folosesc nici promisiuni, nici amenințări. Poate tocmai aici e secretul.
Fiecare copil e unic, după cum noi, oamenii, suntem un univers, care funcționează după
structurile și regulile proprii. Percepția asupra vieții este unică, modelată de experiențe și de
înțelegerea subiectivă a acestor experiențe. Noi știm foarte bine cât de greu ne vine adesea să-i
înțelegem pe ceilalți, să intrăm în „lumea lor” și să avem măcar o idee despre felul în care se
raportează la evenimente, lume și viață. Există, însă, și multe puncte în care ne întâlnim,
rezonăm, ne înțelegem.
Că suntem sau nu conștienți, reprezentăm pentru copiii noștri cele mai importante
modele. Ei vor prelua de la noi o mulțime de tipare emoționale, de gândire și comportament. Nu
le vor prelua pe toate, ci doar o parte, pe cele cu care rezonează potrivit structurii lor unice.
Copilul mic învață înainte de toate să-și exprime nevoile prin plâns. Plânsul o aduce pe
mama la căpătâiul său, iar aceasta are grijă ca lui să-i fie bine. Cei care reușesc să păstreze
echilibrul și să satisfacă nevoile copilului fără o grijă exagerată și fără a-l „cocoloși” sunt pe
drumul cel bun. Se întâmplă adesea și cu cele mai bune intenții ca părinții să exagereze cu grija
lor din teamă de a nu-i produce nici cea mai mică suferință copilului și de a-i oferi totul. Curând
acesta învață că poate obține aproape orice prin plâns - chiar să rămână peste noapte în patul
părinților.
Copilul poate experimenta acum în situații tot mai diverse puterea pe care o are plânsul
său. Pentru mulți, acesta poate fi insuportabil și îi poate face să cedeze „din prea multă dragoste”.
Dacă se întâmplă așa, pe nesimțite, cel mic devine stăpânul incontestabil, cel care deține o putere
prea mare pentru el, pe care o va folosi haotic, spre disperarea adulților. Să ne creștem copiii în
dragoste, să-i învățăm să fie liberi și să se exprime, spune generația tânără. Nimic mai frumos și
mai înălțător! Dar cum facem asta?! Este oare suficientă dragostea pentru a crește un copil
puternic, liber și echilibrat așa cum ne dorim? Se pare că nu. Copilul care deține o astfel de
putere asupra părinților săi nu va fi nici fericit, nici echilibrat, pentru că nu are înțelepciunea de a
o folosi. Mai mult decât atât, el va deveni nesigur pentru că are ca modele niște părinți nesiguri,
care cedează și îl lasă să ia decizii mult peste puterile lui. El va observa că această putere pe care
o are asupra adulților creează haos și îi va crește și mai mult neîncrederea în sine și nesiguranță.
Se va dezvolta el ca un om liber? Libertatea înseamnă și o mare responsabilitate, structură și
organizare. De unde va avea el aceste modele?
Poate pentru că generațiile trecute au crescut într-o societate cu reguli stricte și adesea
rigide, fără ca dragostea să fie exprimată direct și explicit, acum tendința este de a pune
disciplina și regulile într-un plan secund pentru că am putea avea impresia că se opune dragostei.
Această confuzie ne poate face să renunțăm la reguli în favoarea exprimării afectivității, ca cum
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cele două ar trebui să se excludă una pe cealaltă. În plus, într-o lume care se mișcă tot mai
repede, în care simțim că energia noastră se împarte între tot mai multe sarcini, în care simțim tot
mai mult că ne pierdem reperele, poate că e confortabil să gândim că este suficient să ne iubim
copiii pentru ca ei să crească frumos. Totuși, dacă ne dorim să creștem o generație echilibrată, e
nevoie să înțelegem că dragostea are nevoie de disciplină. O disciplină înțelegătoare, dar fermă,
cu reguli clare, cu structură și, mai ales, cu valori. Copilul care țipă și dă din picioare ne
transmite în același timp cu disperare, că e nefericit și dezorientat, că are nevoie de cineva
puternic și bun care să-l îndrume cald și ferm, să-i arate limitele, să-i ofere modele, să ia decizii
și să preia conducerea atunci când este nevoie. Disciplină, structură, organizare... ușor de zis,
greu de făcut. Asta se dovedește adesea o sarcină complicată și dificilă care necesită mult timp,
energie și, mai ales, consecvență, adică, o parte semnificativă din resursele noastre. Da, asta
poate fi o treabă grea și complicată, cu mii de întrebări, cu provocări, cu reușite, cu frământări.
Nu e o rușine să nu știi cum să faci. Avem nevoie să învățăm noi, mai întâi, pentru a le transmite
modele valoroase celor mici. Da, cred că aceasta este noua provocare a generațiilor tinere de
părinți: să îmbine dragostea pe care o oferă atât de abundent cu structura, ordinea,
responsabilitatea și valorile general valabile. Cred că, atunci când suntem în fața unor noi
orizonturi și modele de înțelegere a omului și a dezvoltării sale, începem să fim interesați și să
descoperim din universul fascinant care ne compune.

Articol realizat de psihologul Voichița Fodor
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2. EVENIMENTE ȘI CONCURSURI
Printre cele mai importante evenimente desfășurate în al doilea semestru al acestui an
școlar se numără: Carnavalul, Ziua Mamei, Ziua Tatălui, Școala Altfel și Serbarea de vară.
Fiecare grupă din grădinița noastră s-a implicat activ în organizarea acestor evenimente,
conferindu-le o notă originală și adaptată preferințelor specifice vârstei preșcolare. De asemenea,
am ales să prezentăm și rezultatele la concursuri, felicitându-i cu acest prilej pe toți participanții!

Carnavalul
În organizarea acestui eveniment am pornit de la ideea de profesii și meserii. Întrebându-i
pe copii care sunt profesiile pe care ei le îndrăgesc, am reușit să alegem pentru fiecare nivel de
vârstă o temă de carnaval. Astfel, reflectând preferințele copiilor, temele alese au fost
următoarele: Steluțele au jucat rolul balerinelor, marinarilor și piraților, Cometele s-au costumat
în fermieri, Planetele albastre în bucătari, iar Planetele verzi în... extratereștri!
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Ziua Mamei
La fel ca în fiecare an, Ziua Mamei reprezintă unul din cele mai emoționante momente
ale anului școlar. În acest an, evenimentul a fost animat de spectacolele încântătoare ale lui Mr.
Nicu. La finalul petrecerii, copiii le-au dăruit mămicilor cadourile pregătite în complicitate cu
tăticii. Fotografiile primite în dar ne-au adus tuturor zâmbetul pe buze!

9

Ziua Tatălui
Un eveniment la fel de îndrăgit de copii a fost reprezentat de experiența practică avută de
copii alături de tăticii lor. În ceea ce privește acest moment, activitatea a fost propusă, organizată
și condusă în totalitate de tătici. Firește, fiecare activitate a reușit să-și atingă cu succes
obiectivele propuse!
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Școala Altfel
În Săptămâna Altfel am avut parte de experiențe inedite. Am pictat căni de ceramică, am
vizitat case vechi de la Muzeul Satului și am văzut obiecte de meșteșug din vremea tinereții
bunicilor noștri; la fabrica de îmbrăcăminte Knox am văzut cum se fac hainele, iar la ceainăria
japoneză Sakura am asistat la ceremonia servirii ceaiului, am gustat un ceai foarte bun și o
prăjitură delicioasă. Pentru că ne plac foarte mult animalele, am fost în vizită la ferma Moara de
vânt, unde am rămas impresionați de păsări și ne-a plăcut atât de mult un păun, încât am întrebat
dacă putem să îl aducem la grădiniță. Tot în această săptămână am învățat ce putem face cu un
fir colorat de ață și cum poate prinde contur această joacă prin tehnica string art. Am încheiat
activitățile gătind și servind un sandvici delicios la picnicul din curtea grădiniței.
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Serbarea de vară
La fel ca de fiecare dată, anul școlar se încheie cu Serbarea de vară, momentul în care
realizăm cât de mult am crescut, cât de dragă ne este grădinița și pornim voioși spre vacanța de
vară. După modelul Atlierului lui Moș Crăciun, serbările de sfârșit de an au fost organizate întrun mod interactiv, original, în care copiii s-au simțit în largul lor, cântând și dansând alături de
colegi și părinți.
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Totodată, am dori să-i felicităm pe toți participanții la concursurile desfășurate în acest an școlar!
Menționăm în cele ce urmează câteva rezultate:

9 Concursul județean Primăvara copiilor, secțiunea Artă plastică
Locul I: Sara Molnar, grupa mare a Planetelor albastre
Coordonator: prof. Ioana Fanea, prof. Alina Maria Covaci
Locul II: Sofia Frățilă, grupa mijlocie a Cometelor verzi
Coordonator: prof. Ioana Fanea, prof. Andrada Rusu

9 Concursul județean Curcubeul Schimbării
Locul I: Echipa grădiniței Panda 2.
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3. PROIECTUL SĂPTĂMÂNII

UN WEEKEND CU ȘORICELUL POC/
CU URSULEȚUL OTTO
Printre cele mai încântătoare proiecte se numără Un weekend cu Şoricelul Poc. În cadrul
acestui proiect, fiecare familie în parte petrece un weekend cu o jucărie pe nume Poc,
consemnând experiența într-un jurnal al proiectului (atât în scris, cât și cu fotografii). Copiii
îndrăgesc în mod deosebit acest proiect, deoarece au prilejul să aducă o jucărie de la grădiniță
acasă, bucurându-se de toată atenția celorlalți.
La fel ca în cadrul proiectului prezentat anterior, copiii au prilejul de a-l duce acasă pe
Ursulețul Otto, petrecând un weekend alături de el. Pe urmă, copiii relatează la grădiniță
experiența lor, iar părinții descriu acest fapt în scris, în jurnalul proiectului. Acest proiect este
unul dintre preferatele copiilor, ei abia așteptând să aibă ocazia de a-l duce pe Otto acasă.
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MICUL EXPLORATOR
La fel ca alte câteva proiecte, și acesta solicită implicarea directă a părinților și prezența
lor efectivă la grădiniță. Astfel, părinții fiecărui copil sunt invitați, pe rând, săptămânal, să
susțină o activitate cu temă la alegere alături de copilul lor. Temele puse la dispoziție sunt:
biodiversitatea, energia durabilă, fuziunea culturilor, sărăcia și siguranța rutieră. Copiii aleg
împreună cu părinții lor o temă din cele enumerate anterior și încearcă s-o ilustreze cât mai
sugestiv, pe înțelesul copiilor, prin intermediul unui experiment sau unei prezentări interactive.
Pe această cale, părinții au prilejul să experimenteze personal predarea și organizarea unei
situații de învățare, proiectând-o și desfășurând-o pe cont propriu.
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DER KOMET DER WOCHE

În cadrul acestui proiect, părinții sunt invitați să se implice în mod direct în activitățile
desfășurate la grupa mijlocie. Astfel, ei au prilejul de a susține o activitate, de a fi educatori
pentru o zi, entuziasmându-i pe copii cu momente inedite, pline de originalitate. Temele puse la
dispoziție sunt temele săptămânale planificate de educatoare, în baza cărora părinții pot să
proiecteze activitatea pe care urmează să o susțină în orice formă doresc, cu ajutorul educatoarei.
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PLANET OF THE WEEK

În ceea ce privește acest proiect, copiii desfășoară o activitate alături de părinți, alegând o
temă care corespunde cu tematica proiectelor săptămânale desfășurate la grupa mare (spre
exemplu, proiecte precum: Călători prin galaxie, O călătorie prin anotimpuri, Astăzi despre ieri
și mâine - Timpul, Micii ecologiști, Planuri de vacanță etc.). Activitățile desfășurate pot fi: fie de
tip practic sau creativ (craft, pictură, confecționarea unor obiecte, activitate de gătit etc.), fie de
explorare și cunoaștere a mediului înconjurător. Printre obiectivele proiectului se numără:
dezvoltarea stimei de sine, a abilității de exprimare orală, stimularea curiozității și a interesului
pentru cunoaștere, precum și consolidarea parteneriatului grădiniță-familie.
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ZEIGE UND SAGE

În cadrul acestui proiect, în fiecare săptămână, pe rând, câte un copil aduce la grădiniţă
un obiect secret. Înainte de a le arăta copiilor celorlalți obiectul adus, copilul desemnat trebuie să
descrie cât mai bine obiectul pregătit, astfel încât, ceilalţi să-l ghicească. Pe această cale sunt
stimulate dezvoltarea limbajului, comunicarea eficientă dintre copii, munca în echipă,
descoperirea unor curiozităţi despre întrebuinţarea obiectelor aduse de către copii.
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4. LIMBA ENGLEZĂ
Teddy Bear, Teddy Bear
(Do actions as indicated)
“Teddy Bear, Teddy Bear, turn around,
Teddy Bear, Teddy Bear, touch the ground,
Teddy Bear, Teddy Bear, show your shoe,
Teddy Bear, Teddy Bear that will do!
Teddy Bear, Teddy Bear, go upstairs,
Teddy Bear, Teddy Bear, say your prayers,
Teddy Bear, Teddy Bear, turn out the lights,
Teddy Bear, Teddy Bear, say good-night!”

Five Little Monkeys
“Five little monkeys, (five fingers up)
Jumping on the bed, (bouncing up and down)
One fell out, (one finger down)
And hurt his head. (Hold your head)
Mother called the doctor. (pretend to use the phone)
And the doctor said,
“No more monkeys jumping on the bed.”
Four little monkeys…”
(end with: “Put those monkeys straight to bed!”)

I Am The Sun
“I am sun, shining hot and bright. (arms over head)
When I go to sleep, day turns into night. (rest hands on head)
When I wake up, I stretch and yawn, (stretch and yawn)
And turn the darkness into dawn.” (arms over head)
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Five Little Ducks

„Five little ducks went out to play,

Two little ducks went out to play,

Over the hill and far away.

Over the hill and far away,

The mother duck said:

The mother duck said:

“Quack, Quack come back ”

“Quack, Quack com back”

Four little ducks came running back.

One little duck came running back.

Four little ducks went out to play,

One little duck went out to play,

Over the hill and far away,

Over the hill and far away,

The mother duck said:

The mother duck said:

“Quack, Quack come back”

“Quack, Quack come back”

Three little ducks came running back.

No little ducks came running back.

Three little ducks went out to play,

Sad mother duck went out one day,

Over the hill and far away,

Over the hill and far away.

The mother duck said:

The daddy duck said:

“Quack, Quack come back”

“QUACK, QUACK, COME BACK!” (yell)

Two little ducks came running back.

Five little ducks came running back.” (sing
quickly)

Dinosaur Song

(Tune: Wheels on the Bus)

Additional verses:

“The tyrannosaurus rex had great big teeth,

“The apatosaurus had a very long tail…

Great big teeth, great big teeth,

The triceratops had three big horns…

The tyrannosaurus rex had great big teeth,

The stegosaurus had spikes on his tail…”

When the dinosaurs roamed.”

Articol realizat de prof. Alina Covaci
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5. LIMBA GERMANĂ
Zeigt her eure Füße!

„Zeigt her eure Füße,
Zeigt her eure Schuh',
Und sehet den fleißigen Waschfrauen zu.
Sie waschen, sie waschen, sie waschen den ganzen Tag.
Zeigt her eure Füße,
Zeigt her eure Schuh',
Und sehet den fleißigen Waschfrauen zu.
Sie ringen, sie ringen, sie ringen den ganzen Tag.
Zeigt her eure Füße,
Zeigt her eure Schuh',
Und sehet den fleißigen Waschfrauen zu.
Sie hängen, sie hängen, sie hängen den ganzen Tag.
Zeigt her eure Füße,
Zeigt her eure Schuh',
Und sehet den fleißigen Waschfrauen zu.
Sie bügeln, sie bügeln, sie bügeln den ganzen Tag.”

Articol realizat de prof. Andrada Rusu
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6. JOCURI
Păsările și pisica

Scopul lecţiei: Pregătirea organismului pentru efort.
Obiectivele urmărite:
9 mersul, alergarea;
9 să alerge, reacționând la semnalul transmis de educatoare.
Materiale necesare: boabe de cereal.
Descrierea jocului: Educatoarea desenează un cerc în mijlocul grupei, unde aşază boabele de
cereale. Copiii („păsărelele”) sunt aşezaţi într-un colţ al sălii. Educatoarea („pisica”) stă în colţul
opus. La chemarea educatoarei - ,,păsărelele ciugulesc” -, copiii vin în cerc şi „ciugulesc”.
Educatoarea, după ce îi lasă să „ciugulească”, strigă: ,,Miau, miau!” şi merge către cerc. Copiii
fug la locul iniţial.
Observaţii: acest joc testează viteza de reacție a copiilor.
Prezentarea grafică a jocului:

Articol realizat de prof. Andrada Rusu
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Spune-mi ce ai gustat!

Scopul lecției: educarea sensibilității gustative, olfactive, tactile și vizuale.
Obiectivele urmărite:
9 recunoașterea și denumirea corectă a gustului a unor alimente de bază și a unor însușiri
stabilite prin intermediul celorlalți analizatori;
9 raportarea însușirilor la obiectele pe care le posedă.
Materiale necesare: zahăr, lămâie și alte alimente cu gust dulce, acru, sărat și amărui.
Descrierea jocului: Copilul, legat la ochi, trebuie să determine alimentul după pipăit, gust, miros
și să-l denumească. Colegul lui confirmă corectitudinea răspunsului și caută un aliment cu un
gust asemănător. Astfel, educatoarea cheamă la masa ei un copil, pe care îl leagă la ochi, apoi îl
servește cu un aliment așezat pe o farfurie. La semnalul ei, el gustă și spune ce a mâncat. Dacă e
cazul, copilul are voie să cerceteze alimentul și cu alți analizatori, pentru a-l recunoaște. Unul din
colegii copilului este chemat să verifice dacă răspunsul este corect și caută pe masa educatoarei
un alt aliment cu gust asemănător și-l arată copiilor. În complicarea jocului, educatoarea spune ce
gust are alimentul respectiv, iar copiii indică alimente cu gust corespunzător. Câștigător este
copilul care denumește cel mai mare număr de alimente cu gust asemănător. În funcție de nivelul
grupei, cerințele pot să fie diferențiate (alimente sărate, mai puțin sărate, alimente cu gust dulceacrișor).

Articol realizat de ed. Alissa Pașca
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7. GRĂDINIŢA LICURICILOR

Licuricii, copiii cei mai mici din cadrul grădiniței noastre, sunt cei care necesită un proces
de acomodare mult mai complex, fiind ajutați în acest sens atât de părinții care îi însoțesc la
grădiniță în perioada de acomodare, cât și de personalul grădiniței. Odată reușită această
acomodare, după nici un an școlar, copiii se pregătesc pentru o altă tranziție, aceea în care se
transformă din licurici în steluțe. În cele ce urmează am selectat câteva trucuri care să vă ajute în
depășirea perioadei de acomodare și în facilitarea trecerii la grupa mică

Dragi părinți,
Pentru a-l face pe copilul tău să vină râzând la grădiniță, te invităm să ni te alături în ceea
ce noi numim perioadă de acomodare. Ea începe odată cu prima zi de grădiniță. Astfel, și tu, ca
părinte, vei putea descoperi cum arată o zi in marea familie „Panda”. Fiecare proces de adaptare
este diferit și, de aceea, este dificil să apreciem dinainte cât va dura el pentru copilul tău. Noi
estimăm, totuși, o perioadă de acomodare de trei zile în care te invităm sa fii alături de noi, astfel:
9 Ziua 1 (între orele 8:30 – 10:30).
9 Ziua 2 (între orele 8:30 – 11:30).
9 Ziua 3 (între orele 8:30 - 12:30).
În prima zi de grădiniță vei lua micul dejun alături de copilul tău și vei participa la
activitățile care se desfășoară în grupa din care el face parte. În a doua zi timpul petrecut în
grădiniță crește cu o oră și vei pleca după ce copilul tău va servi fructul de la ora 11:00, împreună
cu colegii lui. În a treia zi, dacă optezi pentru un program mediu, ar fi bine să lași copilul în
grădiniță până după masa de prânz.
În tot acest timp, copilul tău va fi înconjurat cu dragoste și înțelegere de către tot
personalul nostru. Tu vei avea posibilitatea de a-i sta alături, fie doar în
prima parte a zilei, fie pe parcursul întregii zile, cu scurte plecări și reveniri.
Rolul părintelui în procesul de acomodare
În prima zi de acomodare, tu ești cel care îi vei prezenta copilului
grădinița. Dacă tu eşti pozitiv şi activ, îl vei ajuta și pe copil să înţeleagă
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faptul că grădiniţa este un loc distractiv şi că el se poate simţi în siguranţă aici. Scopul
acomodării este să îi oferi copilului o bună înţelegere a activităţilor de la grădiniţă şi să îl ajuţi să
le cunoască pe educatoare şi pe ceilalţi copii.
Rolul educatorului în procesul de acomodare
Întreg personalul grădiniţei participă la perioada de acomodare împreună cu noul copil şi
părinte. Tu, ca părinte, ştii lucruri esenţiale despre copil pe care am dori şi noi să le aflăm, tocmai
pentru a reuși să comunicăm și să interacționăm cât mai repede cu copilul tău. Îţi vom adresa
întrebări pe parcursul acomodării şi vom urmări felul în care tu interacţionezi cu copilul. Aşa
vom învăţa de la tine şi vom observa cu ce este el obişnuit, cum îi place să se joace, cum
adoarme (în cazul în care are o păturică sau o jucărie preferată) şi multe altele. Acestea sunt
informaţii foarte importante pentru noi, pentru a reuşi să vă cunoaştem mai bine.
Plecarea de lângă copil
Din experienţa noastră, cel mai bine şi mai uşor este ca despărţirea de copil să fie clară
şi scurtă. Din momentul în care te-ai hotărât să pleci, ia-ţi la revedere de la copil în modul pe
care îl consideri cel mai potrivit pentru voi. O metodă de desparţire clară este importantă pentru
copil. Noi vom avea mare grijă de copil după ce tu pleci; nu este ceva neobişnuit ca el să fie trist
după despărţire, este o reacţie absolut normală. Copilul, prin faptul că stai cu el câteva zile, va
înţelege că şi grădiniţa este un mediu sigur pentru el.
Schimbul de impresii
Păstrarea unei legături zilnice între noi este importantă pentru ca tu, în calitate de
părinte, să afli ce face copilul tău. La scurt timp după perioada de acomodare ne vom întâlni
pentru a schimba impresii în legătură cu experiențele pe care le-ați avut în grădiniță, tu și
copilul tău.
Recomandare
Înainte de a veni la grădiniţă şi după primele zile, îţi recomandăm să te joci cu copilul un
joc de rol ,,De-a grădiniţa” (construiţi împreună din cuburi o grădiniţă, includeţi păpuşi care pot
reprezenta prieteni din grupă, vorbiţi despre activităţile care se desfăşoară aici: mic dejun, joc,
întâlnirea de dimineaţă, activitate, jocul în aer liber, prânzul, perioada de odihnă).

Cu drag,
colectivul grădiniţei Panda 2
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Adaptarea la grădiniță. Relatarea unei educatoare
Grădinița reprezintă pentru copil primul mediu care îi conferă
autonomie, datorită faptului că el își petrece timpul aici fără părinții lui,
cu care este obișnuit, învață să interacționeze și să trăiască în armonie cu
alți copii, dar și cu educatoarea. Între educatoare și copil se formează o
relație specială, care trebuie să se bazeze pe înțelegere și respect, educatoarea fiind cea care
facilitează procesul de acomodare al preșcolarului la grădiniță.
Este bine de știut faptul că procesul de acomodare al preșcolarului la gradință este mai
dificil, deoarece copiii au tendința de a plânge dimineața, atunci când are loc despărțirea de
părinți. Pentru ei, este o schimbare majoră, deoarece până acum își petreceau timpul în preajma
părinților sau a celor cunoscuți și, odată cu venirea la grădiniță. copilul cunoaște noi persoane cu
care trebuie să își petreacă timpul. De asemenea, copilul simte atitudinea părinților, de aceea
părinții trebuie să fie foarte pozitivi pentru a-i transmite copilului o stare de bine; în caz contrar,
dacă părinții sunt temători, speriați, îngrijorați, aceștia îi vor transmite copilului o stare de
neliniște.
Este de preferat ca, odată cu sosirea copilului la grădiniță, acesta să înceapă cu programul
scurt, iar pe măsură ce acesta se adaptează va lua prânzul la grădiniță, iar pe urmă va rămâne
chiar și la somn. Părinții îl pot pregăti pe copil pentru grădiniță: aceștia îl pot duce să vadă
grădinița la care va merge, să vorbească constant cu el despre acest lucru, amintindu-i că urmează
această etapă din viața lui. Totodată, prin jocuri, părinții pot să îl pregătească pe copil pentru
intrarea în grădiniță, îi pot prezenta anumite obiecte care sunt specifice acestui mediu.
Comunicarea dintre educatoare și părinți este foarte importantă, de ea depinde și
acomodarea copilului la grădiniță. Este o relație de interdependență, deoarece părinții oferă
educatoarei informații cu privire la copilul lor, iar educatoarea, la rândul ei, transmite informații
părinților despre parcursul copilului la grădiniță, despre progresul lui.

Articol realizat de prof. Mădălina Focșan
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Rămas-bun, Licurici!

Iată că a venit și vara! Ne place foarte mult în curte, mai ales că ieșim acum tot mai mult
afară, la soare, la trambulină, ne legănăm în hintă, alunecăm pe tobogan, alergăm și ne jucăm în
nisip. Acum am devenit cei mai buni prieteni și toată lumea ne spune că am crescut atât de
repede! Noi însă nici nu am observat cum a trecut timpul alături de doamnele zâmbitoare, pe care
am ajuns să le îndrăgim pentru că ne ajută să ne cățărăm pe tobogan, să ne urcăm în hintă, aleargă
împreună cu noi, construiesc castele de nisip, găsesc tot felul de „comori” prin grădină, descoperă
insecte sau melci, de care acum nu ne mai temem!
„Acum sunteți mari!” - ni se spune foarte des, iar noi simțim acest lucru! Piciorușele
parcă ne ascultă mai bine, nu ne mai împiedicăm atunci când urcăm sau coborâm scările, atunci
când sărim pe trambulină sau când alergăm! Mânuțele pictează, „scriu”, modelează și lipesc mult
mai frumos și ajung până sus-sus, la raftul cu jucării. Gurițele ne ajută să-i spunem doamnei cum
ne simțim sau ce dorim și să le explicăm prietenilor noștri cum să ne jucăm! Înțelegem aproape
tot, mai puțin atunci când ni se spune: ,,Veți fi Steluțe!”. Ce înseamnă asta? Noi suntem Licurici!
Doamnele zâmbitoare ne-au povestit că vom merge într-o grupă nouă, mai frumoasă și cu mai
multe jucării, dar noi vrem să rămânem aici!
Într-o zi, au venit în grupă alte două doamne, Miss și Frau. Erau foarte frumoase și foarte
curioase să ne cunoască mai bine. După ce am povestit cu ele și am prins puțin curaj, le-am arătat
toate jucăriile preferate. Încet-încet, am descoperit faptul că sunt la fel de zâmbitoare și jucăușe
ca doamnele noastre! Ne-au arătat multe jocuri și ne-au cântat o sumedenie de cântecele. În scurt
timp, s-au întors și doamnele zâmbitoare, așa că le-am povestit și lor despre ziua de astăzi! Acum
am aflat că Miss și Frau ne vor îndruma pașii în grupa Steluțelor și va trebui să ne luăm rămasbun de la educatoarele noastre, dar... de ce? Răspunsul nu a întârziat să apară.
Dragii noștri, să nu uitați că noi vă vom iubi mereu, amintindu-ne de fiecare dintre voi, de
zâmbetul și îmbrățișările voastre, de prima zi în care ați venit la grădiniță. Vom păstra toate
aceste amintiri într-un loc special din inima noastră. Fiecare dintre noi are o mulțime de astfel de
„cufere” în suflet, în care păstrează vii toate amintirile, dar și pe toate persoanele dragi. Ne
aducem aminte de primele zile la grădiniță, în care unii dintre voi ați plâns, unii ați vrut să
plecați, dar totuși ați rămas! V-am ținut de mână sau în brațe, până când lacrimile au dispărut de
pe obrajii voștri. După un timp, zâmbetele au reapărut și am putut învăța multe lucruri: să stăm în
trenuleț, să pictăm, să lipim, să ne jucăm, sau să povestim câte și mai câte la „întâlnirea de
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dimineață”. Pe lângă toate acestea, am învățat să fim prieteni, să avem răbdare și să împărțim
jucăriile. Am râs, ne-am distrat, dar am și plâns... pentru că nu toate zilele au fost ușoare, însă, în
cea mai mare parte a timpului, am fost fericiți!
Timpul nu stă în loc, deși ne-am dori ca momentele petrecute alături de voi să nu se mai
sfârșească! Acum urmează o nouă etapă în viața voastră, dar avem încredere în voi! Avem
încredere că veți reuși în tot ceea ce veți face. În noua grupă veți învăța mai multe lucruri, vă veți
face mai mulți prieteni și veți aduna și mai multe amintiri frumoase!
Miss și Frau au și ele, la fel ca noi, „cufere” magice în suflete, create special pentru ca voi
să le puteți ocupa. Zi de zi, an de an, acestea vor aduna multe amintiri frumoase alături de voi.
Veți primi la fel de multă dragoste și afecțiune ca până acum, iar pașii vă vor fi îndrumați cu
multă dăruire și căldură în lumea Steluțelor, a Cometelor și a Planetelor! Chiar dacă vor veni alți
Licurici, pe care îi vom învăța tot ceea ce v-am învățat pe voi și îi vom îndrăgi la fel de mult, în
sufletele noastre veți rămâne mereu „ai noștri dragi copii!”

Articol realizat de prof. Denisa Marchiș
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8. POVESTEA DE SEARĂ
Puișorul neastâmpărat
Într-o zi frumoasă de primăvară, o rândunică obosită de drumul lung ce-l străbătuse,
pentru că venea tocmai din țările calde, se așeză într-un lan de grâu. Văzând că vremea de afară
era din ce în ce mai frumoasă, iar zilele din ce în ce mai lungi, se hotărî să își construiască un
cuib. După ce adunase cele necesare construirii cuibului, o zi întreagă, biata rândunică, obosită și
slăbită de puteri din cauza drumului lung ce-l străbătuse, își construi cuibul.
Rândunicii nu îi plăcea să locuiască singură, iar zilele tot mai lungi o plictiseau
nemaipomenit. Astfel că, cinci zile la rând, rândunica a ouat cinci ouă mici și drăgălașe, pe care
le-a clocit cu atât de mult drag. Peste câteva zile, din cele cinci ouă ieșiseră cinci puișori mici și
pufoși. Rândunica era atât de bucuroasă și cu multă grijă își hrănea puii, iar după ce aceștia
începuseră să mai crească, îi învăță să zboare. Dintre ei, puiul cel mic era cel mai năzdravan. O
speria mereu pe rândunică atunci când se ascundea în lanul de grâu, deja copt, pentru că venise
vara.
- Pui mic și neastâmpărat, să nu te mai ascunzi niciodată de mine! Mă sperii
atât de tare!
- Bine, mămico, răspundea puiul de fiecare dată, dar mereu făcea la fel.
Într-o zi, când rândunica își pregătea cu multă zarvă puii pentru zborul lung ce urmau să îl
facă, pentru că urmau să vadă orașele pline cu lumini, din zborul lor lin și minunat, puiul cel mic,
îndepărtându-se prea mult de mămica și frățiorii lui, se rătăci în lanul de grâu. Speriat și grăbit să
se întoarcă la mamica lui, își prinse un picior în creanga unui copac, căzută din cauza furtunii, și
nu reuși nici cum să și-l elibereze. Departe de cuibul protector al mamei sale, strigătul lui
deznădăjduit nu era auzit de mama și frățiorii lui:
- Ajutor! Sunt aici! Ajutați-mă! striga el cu putere și teamă.
În tot acest timp, mămica își căută speriată puiul cel mic. Îl căută în lanul de grâu, dar nu-l
văzuse. Îl căutase în curțile caselor din apropiere, dar puiul nu era de găsit. Speriată și necăjită,
rândunica se întoarse spre cuibul unde o așteptau cuminți ceilalți patru puișori, așa cum le spuse
ea:
- Să mă așteptați aici! Nu vreau să vă pierd și pe voi!
Un câine aflat în apropiere o văzu în zborul ei grăbit și zbuciumat și se repezi spre ea.
Rândunica auzi lătratul câinelui și, pentru a nu-l conduce spre cuibul unde se aflau puișorii, hotărî
31

să zboare departe, peste lanul nemărginit de grâu copt. Puiul cel mic o zări pe rândunică în zbor și
începu s-o strige iar:
- Mămică, mămică, sunt aici, mămico!
La rândul ei, rândunica l-a zărit pe pui, simțind pe de-o parte liniște, că după toate
căutările își găsește puiul, iar pe de alta, teroare și frică, pentru ca dulăul hoinar să nu ajungă la
el. Rândunica a început apoi să zboare spre râul aflat în apropiere, sperând ca dulăul să îi piardă
urma.
Era deja obosită și aripile o dureau. S-a așezat pe creanga unui copac înalt în timp ce
câinele o aștepta jos, lătrând.
Chiar atunci, rândunica a zărit în depărtare, o potecă șubredă deasupra râului.
- Știu! și-a spus ea. Îl voi adulmeca pe câine până pe acea potecă șubredă. E prea slabă ca
să-i susțină greutatea. Căzând în apă, voi reuși să mă întorc repede la puiul meu mic.
De pe creanga copacului înalt, rândunica a făcut un salt în aer și s-a lăsat într-un zbor jos,
aproape de mustățile câinelui. Câinele, necontenit în fuga sa după rândunică, a urmărit-o pe pod.
Într-un act de curaj, dornică să scape de câine, rândunica a zburat atât de jos încât câinele aproape
a prins-o. Chiar atunci, podul șubred începu să se dărâme, iar câinele, preocupat să prindă
rândunica, a pășit pe un lemn ud și rupt, căzând în apă.
Mămica-pasare nu a așteptat ca dulăul să iasă din apă și a zburat glonț spre puiul cel mic,
care o aștepta speriat în lan. Cu ciocul speriat a reușit să găurească creanga care acoperea piciorul
puiului și să-l elibereze, întorcându-se împreună la cuibul din copac. Ceilalți puișori, speriați și
bucuroși să îi vadă, au răsuflat ușurați. Piciorul puiului era puțin zgâriat, dar nu era rupt. Aripile
sale erau intacte, pregătite de zborul lung ce aveau să-l facă odata cu terminarea anotimpului
cald.
- Îmi pare atât de rău, mămico! Niciodată nu voi mai pleca de lângă tine!
- Ești un pui bun, știu asta, dar trebuie să înveți că eu îți vreau binele mereu, iar sfaturile
mele, mai mult decât niște porunci, sunt niște griji. Grija de a fi ferit de pericole, grija de a fi
vesel și sănătos. Să mă asculți mereu, pentru că, eu, mămica ta, te iubesc cel
mai mult!
De atunci, puiul cel mic a fost un pui tare ascultător. Când toamna și-a
făcut loc în lanul de grâu, iar țăranii au început să secere grâul, mămica
împreună cu cei cinci puișori au zburat sus, deasupra orașelor pline cu lumini
până în țările calde.
Poveste creată de prof. Diana Ciotlăuș
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9. MICII ARTIŞTI
Arta poate fi regăsită într-o multitudine de forme, pretutindeni în jurul nostru,
manifestându-se la vârsta preșcolară cu naturalețe, spontaneitate și multă-multă bucurie. Mai
mult, educația artistică ne îndeamnă să înțelegem faptul că în artă nu există corect sau greșit, bine
sau rău. Copiii învață să aprecieze originalitatea celorlalți, dar și să tolereze situațiile în care
celorlalți nu le plac întotdeauna încercările noastre artistice. Această formă de libertate a
exprimării artistice îi relaxează și îi destinde pe copii. De aceea, am dedicat această rubrică artei
și artiștilor din grădinița noastră.
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10. LUMEA COPIILOR
După cum știți deja, spațiul grădiniței este, înainte de toate, un spațiu amuzant, plin de
viață și de ghidușii. Zi de zi ne delectăm cu expresiile cele mai nostime rostite de copii la
grădiniță și, uneori, le consemnăm într-un jurnal sau în această rubrică a revistei noastre.
De această dată, am decis să vă prezentăm reversul medaliei, o zonă mai puțin vizibilă,
zona tulburărilor de limbaj și comunicare. Pentru a-i ajuta pe copii să își dezvolte limbajul, să
depășească eventualele greșeli de pronunție, dar și pentru a conștientiza atunci când avem nevoie
de ajutorul terapeutic al unui logoped, vă propunem să parcurgeți următoarele jocuri.

„Stinge lumânarea!”
Zona

de

dezvoltare:

exersarea

respiraţiei

verbale,

prelungirea expiraţiei şi inspiraţia tăcută, dezvoltarea capacităţii de
a regla intensitatea şi durata expiraţiei.
Descrierea jocului: se aşază 6-7 lumânări pe un rând,
copilul suflă în ele pe rând, apoi, una dintre lumânări este aşezată la
o distanţă mai mare, cerându-i-se să sufle până la îndoirea flăcării,
cu mai multă intensitate decât în celelate. Se caută cuvinte
polisilabice care vor fi pronunţate pe silabe, fiecare silabă fiind reprezentată de o lumânare. La
silaba accentuată, lumânarea va fi deplasată mai în spate, obligând astfel copilul să o pronunţe cu
intensitate mai mare.

„Trage firul!”
Zona de dezvoltare: atenţia vizuală şi auditivă, sesizarea raportului între silabele
componente ale unui cuvânt şi durata rostirilor, diferenţa dintre durata vocalelor, consoanelor
fricative şi consoanelor oclusive, durata rostirii cuvintelor, propoziţiilor.
Descrierea jocului: copilul va trage de firul unui ghem aflat într-o cutie de carton, în
momentul rostirii unui sunet, silabe, cuvânt, propoziţie şi se va opri la încheierea emiterii. Se taie
firul şi se lipeşte pe el o hârtiuţă cu sunetul, silaba, cuvântul, propoziţia respectivă. La pronunţia
sunetelor se va compara lungimea sunetelor vocalice cu a celor consonantice, apoi durata
sunetelor consonantice cu emisie continuă şi a celor cu emisie întreruptă. În cazul silabelor se
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observă şi se compară lungimea silabelor compuse din vocale şi consoane fricative cu cea a
silabelor compuse din vocale şi consoane oclusive. Cuvintele vor fi comparate în funcţie de
numărul silabelor, iar propoziţiile după numărul cuvintelor. Firele cuvintelor şi ale propoziţiilor
se pot tăia, aflând astfel numărul silabelor din cuvânt sau numărul cuvintelor din propoziţie.

„Lanţul cuvintelor”
Participanţii spun pe rând cuvinte care încep cu un anumit sunet şi fac parte dintr-o
categorie gramaticală, apoi se spun cuvinte ce conţin acelaşi sunet de două ori sau combinaţii de
sunete (consonantice, vocalice) sau cuvinte care încep cu silaba cu care s-a terminat cuvântul
precedent.

„La ce mă gândesc când spun...”
Zona de dezvoltare: capacitatea de a identifica un cuvânt pe
baza scheletului consonantic.
Descrierea jocului: educatorul/părintele sau unul dintre copii
pune întrebarea „La ce mă gândesc când spun: m, b, r, c, n, t?” Sarcina participanţilor este de a
spune cât mai multe cuvinte care conţin aceste sunete (ca mijloc auxiliar se pot folosi imagini).

„Sunt de acord, nu sunt de acord!”
Zona de dezvoltare: activarea vocabularului, dezvoltarea deprinderilor de redactare,
compunere şi îmbogăţirea expresivității.
Descrierea jocului: copiii sunt aşezaţi în cerc; unul dintre ei se deplasează în mijlocul
cercului şi va face o afirmaţie despre o persoană, obiect, activitate, fenomen. Ceilalţi vor fi sau nu
vor fi de acord, argumentând corectitudinea sau incorectitudinea enunţului iniţial:
- ,,Azi este vreme frumoasă!”
- ,,Sunt de acord, azi este cald, cerul este senin!”
- ,,Nu sunt de acord, este prea cald, am transpirat!”

Articol realizat de prof. Mădălina Focșan
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11. REȚETE
Bombonele raw din nucă, cocos şi curmale

Ingrediente:
– 200 grame fulgi de cocos sau pulpa rezultată de la prepararea laptelui de cocos;
– o cană cu miez de nucă;
– 15-20 curmale desfăcute de sâmburi;
– 2-3 linguri fulgi de ovăz (opțional);
– 1-3 linguri pudră de cacao sau roșcove;
– 2-3 linguri fulgi de cocos uscaţi – pentru decorat bombonelele;
– 1-2 linguri miere (opţional);
– apă plată;
– alte arome – vanilie, rom etc.
Mod de preparare:
Înainte de prepararea efectivă a reţetei, curmalele trebuie puse la hidratat (2-3 ore) într-un
bol cu apă (vreo 50-100 ml) – cât să le acopere bine. Alege un bol mare în care răstorni fulgii de
cocos şi celelalte ingrediente. Sâmburii de nucă se macină într-o râşniţă electrică şi se adaugă în
bolul pregătit anterior. Curmalele hidratate le transformi într-o pastă de curmale prin mixarea în
blender alături de apa în care s-au înmuiat.
Când totul devine precum o pastă (după câteva secunde de blender), se adaugă peste
celelalte ingrediente din bol. Adaugi şi pudra de cacao şi/sau de roşcove şi te apuci de
omogenizat şi amestecat toate ingredientele. Omogenizezi cât mai bine ingredientele în
compoziţia de bombonele, până totul devine o pastă uniformă. Guşti din compoziţia rezultată şi
mai adaugi eventual miere sau diverse arome. Într-un bol pregăteşti 2-3 linguri fulgi de cocos
uscaţi, pentru că urmează să tăvăleşti bombonelele prin ei. Modelezi compoziţia în bombonele: o
linguriţă de compoziţie pentru o bombonică. Te ajuţi de ambele pălmi pentru a modela armonios
şi frumos bombonica.
Articol realizat de ed. Alissa Pașca
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Pizza din pepene roșu

Pizza este mâncarea preferată a multor copii, însă, de această dată, vă prezentăm o rețetă
cu totul specială, gustoasă, hrănitoare și apetisantă – ușor de preparat alături de cei mici! Este o
propunere interesantă pentru petrecerile copiilor!
Ingrediente:
- felii rotunde de pepene roșu (aprox. 1,5 cm grosime);
- diverse fructe (căpșuni, afine, mure, banane, kiwi, struguri, zmeură etc.);
- fulgi de cocos sau de migdale;
- cremă de brânză;
- miere;
- frunze de mentă pentru decor (opțional);
Mod de preparare:
Se taie o felie rotundă de pepene, care va constitui blatul de pizza. Se amestecă crema de
brânză cu puțină miere, după care se întinde peste „blat”. Se împrăștie fructele deasupra cremei,
iar apoi se decoreză pizza folosind frunzele de mentă și fulgi de cocos sau migdale. Pizza este
gata!
Articol realizat de prof. Denisa Marchiș
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Prăjitură cu morcovi

Ingrediente:
- 300 g morcovi;
- 4 ouă;
- 200 g zahăr;
- 1 lămâie (coaja rasă şi sucul de lămâie);
- 300 g migdale (măcinate);
- 80 g făină;
- 1 linguriţă praf de copt;
- 1 vârf de cuţit de sare;
- 200 g zahăr pudră;
- 4 linguri suc de lămâie;
- morcovi din marţipan pentru decorat.
Mod de preparare:
Se dau morcovii prin răzătoarea fină. Se separă ouăle. Se bate albuşul spumă.
Gălbenuşurile, zahărul şi coaja rasă de lămâie se amestecă până se obţine o cremă. Migdalele,
făina, praful de copt şi sarea se amestecă. Se adaugă treptat împreună cu morcovii răzuiţi în
crema de gălbenuş. Se înglobează încet albuşul bătut spumă. Se coace în cuptorul încins la 200˚/
180˚C (aer cald) cca. 45 minute.
Glazura: Se amestecă bine zahărul pudră cu sucul de lămâie până se obţine o cremă. Se lasă
prăjitura la răcit şi se toarnă glazura peste prăjitură. Se decorează cu morcovi din marţipan.
Truc: De asemenea, se poate înlocui glazura de zahăr cu o glazură de ciocolată sau pastă de
marţipan.

Articol realizat de prof. Anita Iepan
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12. PANDA VĂ RECOMANDĂ...

Echipa HOLO își propune să faciliteze educația publicului larg pentru sănătate mentală,
dezvoltarea continuă a specialiștilor din domeniul psihologiei, precum și prevenirea apariției
problemelor de sănătate prin educație psihologică. Toate acestea, HOLO le aduce mai aproape de
comunitate și de membrii acesteia. De asemenea: „Credem în dialog. Ne adresăm pacienților și
publicului larg printr-o gamă largă de evenimente, focusate pe obținerea unui nivel ridicat de
sănătate emoțională. Dialogului nostru i se alătură alți specialiști din domeniul psihologiei,
creând astfel un cadru complex de abordare a binelui și echilibrului în ceea ce ține de sănătatea
noastră interioară.”
Evenimente viitoare:

„Când și cum le vorbim copiilor despre sex? Pe lângă toate provocările de natură
cognitivă și emoțională, părinții se întâlnesc cu o nouă componentă a vieții copiilor lor, în care
aportul lor este unul uriaș: educația sexuală. Relația cu părintele este, o vreme îndelungată, cea
mai importantă relație a copilului, iar, în perioada preșcolară (2-6 ani), este, de asemenea, primul
model de relație din existența noastră. De aceea, felul în care comunicăm cu copilul și faptul că
ne asumăm să fim o sursă de informații clare, sigure și relevante pentru acesta, vor genera o
dezvoltare echilibrată a copilului și un nivel uriaș de încredere în această relație.”
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„De-a lungul a două zile, atelierul interactiv Keeping The Love You Find va încuraja
participanții, fie că sunt single sau într-o relație, să pornească într-una dintre cele mai
provocatoare călătorii: cea către sine. Prin intermediul modulelor ce includ prezentări,
exerciții individuale de introspecție, lucrul în grupuri mici sau perechi, precum și activități cu
întregul grup, participanții vor afla cum descoperim și cum păstrăm iubirea, cum ajungem în
echilibru cu propria persoană și cum ne putem încuraja sinele să exploreze dincolo de zonele
sale de confort.”
Articol preluat de prof. Cristina Pop
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13. GRĂDINIȚA DE VARĂ

,,Povestea simțurilor”
SĂPTĂMÂNA 1

PERIOADA: 02-06.07.2018
LOC DE DESFĂȘURARE: Grădinița cu P. P. ,,PANDA 2”
GRUPE PARTICIPANTE: Grupele mici, mijlocii și mari
RESPONSABIL PROIECT: Balazs Mihaela-Ioana

ARGUMENT
Experiențele senzoriale ajută la rafinarea simțurilor copilului, contribuind la dezvoltarea
biologică a acestuia prin dezvoltarea și maturizarea organelor de simț, având însă un rol
important și în dezvoltarea sa mentală și socială. Acesta din urmă este și motivul pentru care sunt
numite „materiale de dezvoltare”. Este important de observat faptul că rolul lor nu este de a oferi
noi experiențe senzoriale, ci de a evidenția diferite proprietăți, ajutând copilul să obțină informații
clare și să înțeleagă ceea ce a experimentat.
Maria Montessori consideră că simțurile noastre sunt niște ,,porți deschise spre lume”, iar
materialele senzoriale sunt cheile date copilului pentru a le deschide. Ea considera că simțurile
sunt ,,calea către minte”, iar experiențele senzoriale sunt modalitatea prin care copilul absoarbe
informații despre mediul înconjurător, încă de la naștere.
Urmând tendința naturală a copilului de a sorta și clasifica impresiile senzoriale,
materialele puse la dispoziție contribuie la creșterea potențialului intelectual. Mintea copilului
este stimulată să judece și să tragă concluzii, făcând comparații în funcție de mărime, culoare,
textură, temperatură, greutate, miros, sunet - experiențe care îi fascinează pe copii. Astfel, ei
capătă uneltele necesare pentru a avea un mai bun control asupra mediului înconjurător.
SCOP: Dezvoltarea celor cinci simțuri: auzul, văzul, mirosul, gustul si pipăitul, cu
ajutorul materialelor senzoriale specifice fiecărei vârste.
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OBIECTIVE:
9 să participe cu interes la toate activitățile senzoriale, valorificând cunoștințele anterioare;
9 să mânuiască instrumentele de lucru și materialele puse la dispoziție necesare parcugerii
jocurilor senzoriale, respectând norme simple de protecţie;
9 să recunoască materialele necesare desfășurării activităților propuse, ținând cont de indicațiile
primite;
9 să identifice cele cinci simțuri pe baza informațiilor primite.
INVENTARUL ACTIVITĂȚILOR

MARȚI

LUNI

1. ,, Minute to Win
It!”
1. Mini-parcul
senzorial

2. ,,Sound of Music”
3. ,,I Like the...”

MIERCURI

JOI

1. „Water Balloon 1.,,Little Ants”
Painting”
2. ,,We Love the
Nature!”
2. ,,Catch the
Fish!”

VINERI

1.,,Touch,
Smell and
Taste!”
2. ,,String Art”

Programul zilnic
LUNI
Mini-parcul senzorial
9:00 - Deschiderea proiectului
9:20 - Organizarea grupelor - fiecare grupă va fi condusă de un cadru didactic, care va asigura
condițiile necesare desfășurării cu succes a tuturor activităților.
9:30 - Adunarea tuturor grupelor in curtea grădiniței pentru parcurgerea noului traseu senzorial.
Mini-parcul senzorial pus la dispoziția copiilor este compus din următoarele materiale:
9 Perdele senzoriale (CD-uri, dopuri de plastic);
9 Traseul senzorial: rumeguș, spumă, nisip și apă, conuri, scoici, fân, butuci, folie cu bule de
aer, material cu suprafețe aspre și moi, frunze, fasole boabe, mohair, boabe de porumb,
crengi de brad, bârnă, cutii, licheni naturali.
Fiecare grupă va parcurge parcul senzorial sub atenta îndrumare a coordonatorului de proiect și a
cadrelor didactice. La capătul traseului fiecare grupă va avea ocazia să își compună propriul
cântec cu ajutorul oalelor, diferite bețe şi instrumente muzicale.
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MARȚI
,,Minute to Win It!”
9:30 - Activitatea se desfășoară în sala de mese. Fiecare grupă are pus la
dispoziție următorul material: boabe de popcorn si bețe chinezești.
Fiecare copil va trebui să își umple cutia cu boabe de popcorn, utilizând
bețele pentru mâncarea chinezească. Această activitate sprijină
dezvoltarea motricității fine.
,,Sound of Music”
10:00 - Pe aceleași mese copiii vor primi cutii cu diverse
materiale mărunte (orez, porumb etc.), pe care să le
combine pentru a realiza o sticlă senzorială. La sfârșitul
activității, toți copiii vor scutura sticlele producând un
sunet la unison.

,,I Like the...”
11:20 - În curtea grădiniței este pregătit un panou
senzorial (tactil). Panoul este împărțit în mai multe
patrate, fiecare patrățel având altă textură (fin,
moale, aspru etc.). Copiii vor pipăi aceste texturi și
vor exprima senzația pe care o simt la atingere.
MIERCURI
9:30 - Joc senzorial ,,Water Balloon Painting”
În curtea grădiniței sunt pregătite mai multe coli albe,
baloane

mici

și

acuarele.

Fiecare

grupă,

sub

atenta

supraveghere a cadrelor didactice, va picta câte un tablou prin
introducerea baloanelor umplute cu apă în culoare, apoi
amprentare pe colile albe. Activitatea se va finaliza cu
expoziția lucrărilor grupelor participante.
11:00 - În continuarea primului joc vine un alt joc pentru motricitate fină.
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,,Net Fishing”
Pe mese se vor așeza boluri cu apă, bețe de înghețată și
capace. Capacele vor fi introduse în apă, iar copiii vor ,,pescui”
cu ajutorul bețelor fiecare capac și îl vor așeza în dreptul culorii
corespunzătoare.

JOI
,,Little Ants”
9:30 - În curtea grădiniței este amenajat un traseu din
sfoară cu mai multe bucle. Copiii vor parcurge acest
traseu în echipe de câte patru-cinci copii. Este
important ca fiecare copil din echipă să parcurgă
traseul în același timp cu ceilați. Traseul se parcurge
cu tălpile goale.
,,We Love the Nature!”
11:20 - Această activitate este una deosebită. Aici, copiii vor
realiza tablouri din frunze, flori, licheni, crenguțe și bețișoare de
scorțișoară. Fiecare copil va avea la dispoziție materialele
enumerate mai sus. Le vor pipăi, le vor mirosi și vor exprima
ceea ce simt după experimentare, realizând tablourile.
VINERI
,,Touch, Smell and Taste!”
9:30 - La dispoziția copiilor vor fi puse mai multe cutii cu diferite
mirodenii și diferite texturi din natură și nu numai. Fiecare copil (legat la
ochi) va trece pe la fiecare cutie, va pipăi, va mirosi și chiar va gusta din
ce găsește în cutie.
TOUCH: rumeguș, nisip, gelatină;
SMELL: coajă de portocală, scorțișoară, oțet, esență de vanilie;
TASTE: lămâie, zahăr, sărățele.
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,,String Art”
11:00 - Pe terasă se amenajează un atelier de ,,String Art”.
Fiecare grupă, are puse la dispoziție următoarele materiale:
9 bucăți de lemn tăiate subțire (cu cuie bine fixate);
9 elastice multicolore, cu ajutorul cărora fiecare copil va realiza
diferite forme, după propria-i imaginație.

,,Povestea simțurilor”
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,,Tradiții din România”
SĂPTĂMÂNA 2

PERIOADA: 09-13.07.2018
LOC DE DESFĂȘURARE: Grădinița cu P. P. ,,Panda 2”
GRUPE PARTICIPANTE: Grupele mici, mijlocii și mari
RESPONSABILI PROIECT: Iepan Anita și Mureșan Ligia-Andreea

ARGUMENT
„Un popor fără tradiţii este un popor fără viitor.”(Alberto Lleras Camargo)
Prin acest proiect ne-am propus să valorizăm tradiţiile şi obiceiurile poporului nostru în
contextul actual socio-cultural. Tradiţiile noastre, moştenite din moşi-strămoşi, dorim să fie
preluate şi transmise următoarelor generaţii, pentru a sădi în inimile copiilor dragostea pentru
frumos şi autentic, armonie, graţie, ritm.
Dorim să învăţăm copiii să aprecieze frumuseţea portului popular, a dansului şi cântecului
românesc, a meşteşugurilor tradiţionale atât de mult apreciate în ţară, cât şi în afara ei. De aceea,
am considerat oportun acest proiect educaţional în vederea evidenţierii valorilor, tradiţiilor şi
obiceiurilor româneşti, prin care cultivăm de la cea mai fragedă vârstă sentimentul de
apartenenţă, de iubire şi dragoste pentru rădăcinile şi valorile poporului român.
SCOP:
9 formarea deprinderilor practic-gospodăreşti, specifice nivelului de dezvoltare motrică;
9 dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a varietății alimentației, precum şi
stimularea curiozităţii pentru prepararea acesteia.
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OBIECTIVE:
9 să participe cu interes la prepararea unor feluri de mâncare tradiționale din România:
mămăligă și sarmale, valorificând cunoștințele anterioare;
9 să mânuiască instrumentele de lucru necesare preparării felurilor de mâncare propuse,
respectând norme simple de protecţie;
9 să recunoască ingredientele necesare preparării felurilor de mâncare propuse, ținând cont de
indicațiile primite;
9 să identifice specificul portului și dansului românesc prezentate pe baza informațiilor primite;
9 să respecte normele igienico-sanitare impuse de activităţile de acest gen;
9 să dobândească sentimente de dragoste şi respect pentru tradiţiile, obiceiurile şi folclorul
românesc;
9 să promoveze prin cântec şi prin dans popular frumusețea artei populare româneşti.
INVENTARUL ACTIVITĂȚILOR

LUNI
1. Curiozități:
Istoria mămăligii

MARȚI
1. Curiozități:
Meşteşugul
lutului

2. Atelier practic:
Prepararea
mămăligii

MIERCURI
1. Curiozități:
Sarmalele

JOI
1. Curiozități:
Portul popular
românesc

2. Atelier practic:
de rulat sarmalele

2. Modelaj din
argilă: farfurii
(grupa mică),
pahare/căni (grupa
mijlocie)
vază/ulcică de apă
(grupa mare)

2. Decorarea unor
șabloane în formă
de ie, folosind
motive
tradiționale
românești
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VINERI
1. Curiozități:
Dansurile
populare din
România

2. Dansuri
populare: horă,
sârbă, dans
maramureșean

Programul zilnic
LUNI
Istoria mămăligii
Mămăliga

este

o

mâncare

tradiţională

româneascaă preparată din fulgi de porumb (mălai).
Este cunoscută peste tot în lume sub numele de
polenta (denumire italienească). Mămăligă se mai
gătește și în Croația (palenta), Corsica (pulenta),
Moldova (mămăligă), Bulgaria (kachamak), iar alte
variante se mai găsesc în Austria, Serbia, Macedonia și Slovenia.
De-a lungul istoriei, mămăligă a fost o masă gătită în cea mai mare parte de către țărani.
Era considerată mâncarea săracilor. O vorba românească spune despre cineva cu adevărat sărac:
,,Nu avea nici măcar o mămăligă de pus pe masă”, adică mai sărac de atât nu putea fi, pentru că
aproape oricine și-o putea permite. Fulgii de porumb au fost, de fapt, cea mai veche formă a
consumului de cereale, porumbul fiind descoperit cu mult înainte să apară pâinea.
Mămăliga este în mod tradițional gătită prin fierberea apei cu sare și făină de porumb întro oală de fier specială, numită ceaun sau tuci. În comparaţie cu polenta italiană, mămăliga
românească este mult mai densă, astfel că poate fi tăiată în felii după răcire, ca și pâinea. Uneori,
mămăligă înlocuiește pâinea și este folosită la consumul altor feluri de mâncare, cum este cazul
sarmalelor.
Mămăliga este foarte sănătoasă, deoarece este bogată în vitamine și nu conține absolut
niciun conservant, fiind o alternativă mai puțin costisitoare și de multe ori mai delicioasă decât
clasica pâine. Românii servesc mămăliga cu brânză și smântână sau mărunțită într-un castron de
lapte fierbinte. O altă metodă de gătit mămăliga în bucătăria românească este prin prăjirea
acesteia in cuptor cu unt și brânză (bulz). O mâncare pe bază de mămăligă mai elaborată se
numește balmoș.
Atelier practic: Prepararea mămăligii
9 idendificarea ingredientelor și a ustensilelor: făină de mălai, brânză, apă, sare, oală, lingură
de lemn;
9 etapele preparării: Se pune apă la fiert, într-o oală, la foc mare, pentru a scurta procesul. În
momentul în care apa ajunge la punctul de fierbere, se adaugă mălaiul în ploaie, amestecând
constant, pentru a evita formarea cocoloașelor. După ce se termină de adăugat mălaiul, focul
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se dă la mic, iar conținutul se lasă la fiert. Pentru a nu se lipi, se amestecă în mod constant cu
ajutorul unei linguri de lemn. După ce este gata de fiert, se răstoarnă pe o farfurie întinsă.
9 prepararea propriu-zisă a mămăligii.
MARȚI
Meşteşugul lutului
Prelucrarea lutului în scopul confecţionării
instrumentarului de uz gospodăresc şi a unor obiecte
cu valoare precumpănitor decorativă a constituit pe
teritoriul României, încă din neolitic, cea dintâi şi cea
mai importantă „industrie casnică”.
Fiind una dintre cele mai vechi forme de
expresie a ceea ce numim azi „artă populară”,
ceramica, prin produsele sale, a fost implicată în viaţa
socială a comunităţii, participând în mod nemijlocit la viaţa de zi cu zi a omului. De asemenea,
un rol major l-a avut şi în cadrul evenimentelor importante ce marchează existenţa umană, de la
naştere şi până la moarte. De aici s-a născut şi o simbolistică aparte a oalelor şi a vaselor în
general, legată de forma şi materialul din care sunt confecţionate, de conţinutul lor şi în funcţie de
destinaţia lor practică sau rituală.
Materia primă utilizată în olărit este, în general, argila. Cea mai răspândită şi mai
întrebuinţată argilă în olărie este aşa-zisul lut galben. El este cu atât mai nisipos cu cât se găseşte
mai la suprafaţa pământului şi cu atât mai lutos cu cât se găseşte mai la adâncime. Formarea
vasului necesită o tehnică deosebită şi o viteză de lucru mare, pentru că pasta nu trebuie să se
usuce (uneori, vasul se realizează chiar în 40-50 de secunde). Vasele, înainte de ardere, sunt
ornamentate şi eventual smălţuite (la farfurii se smălţuieşte numai partea interioară şi marginile).

Atelier practic
9 să identifice şi să denumească corect materialele de lucru;
9 să execute corect exerciţiile pentru încălzirea mâinilor;
9 să pregătească materialul de modelat (argila) prin frământare, rupere;
9 să urmărească cu atenţie explicaţiile şi demonstraţia realizată de educatoare;
9 să modeleze prin mișcarea translatorie a palmelor față de planșetă prin apăsare, adâncire,
mișcare circulară, aplatizare;
9 să coopereze în realizarea farfuriilor, paharelor, vazelor.
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MIERCURI
Sarmalele, deliciul nelipsit de la ocazii speciale
Sarmalele sunt printre cele mai apreciate
mâncăruri în România și puțini sunt cei care ar
refuza o porție de sarmale aburinde cu smântână
și mămăliguță lângă. Deși este un fel de mâncare
considerat tradițional românesc, el de fapt își are
rădăcinile în Imperiul Otoman. Cuvântul sarma
provine din limba turcă - sarmak și se traduce
prin „a înfășura, înveli”.
Sarmalele se prepară din Orientul Mijlociu până în Balcani și Europa Centrală, însă
rețetele au suferit de-a lungul timpului mici modificări și se prepară în mod diferit în fiecare țară.
Preparate asemănătoare cu sarmalele sunt dolma, gołąbki sau holishkes. În meniurile din
restaurantele internaționale găsim sarmalele sub numele de cabbage rolls.
În România, sarmalele se bucură de o apreciere în toate regiunile țării și sunt considerate
o mâncare cu un simbolism aparte. Chiar și oala de sarmale din lut are un loc privilegiat în
bucătăriile românilor, se regăsește în majoritatea caselor și este considerată un element de bază în
obținerea gustului autentic de sarmale. Sarmalele nu se prepară după aceeași rețeta peste tot și
nici cu aceleași ingrediente. În funcție de gusturi sau de regimul alimentar, ele pot fi de mai multe
feluri și pot satisface chiar și cele mai pretențioase papile gustative.

Atelier practic de rulat sarmalele
9 compoziția sarmalelor este pregătită într-un bol de către educatoare;
9 copiii vor identifica ingredientele puse la dispoziție: compoziția sarmalelor (orez, carne,
cimbru, sare, piper), frunze de varză, frunze de viță de vie, pastă de roșii, smântână;
9 se ia cu lingura din compoziție şi se aşază pe foile de varză deja porţionate, se rulează şi se
îndeasă varza la capete;
9 după ce sunt gata împachetate toate sarmalele, varza tocată se așază pe fundul vasului, iar
apoi se așază sarmalele;
9 pe deasupra lor se pune pasta de roșii dizolvată în apă, se acoperă cu apă, după care se pun la
cuptor.
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JOI
Portul popular românesc
Portul popular reprezintă una dintre cele mai importante
forme de cultură ale unui popor. Pe baza acestuia, cercetătorii pot
stabili și studia date despre geneza istorică și formele de evoluție ale
unei culturi, ariile de răspândire sau influențele asimilate de la alte
civilizații. De la sărbătorile din cursul anului până la evenimentele
importante ale persoanei, portul popular a transmis mesaje
importante în comunitatea din care făcea parte persoana respectivă.
Portul popular românesc își găsește rădăcinile în portul
strămoșilor noștri traci, geți și daci și se aseamănă cu cel al
popoarelor din Peninsula Balcanică, desigur, cu deosebirile care constau în amănunte decorative
și colorit. În decursul istoriei, structura și evoluția costumului popular românesc și-a păstrat
nealterate caracteristicile esențiale.
Pornind de la realizări artistice făcute cu materii prime produse în gospodăriile țăranilor,
portul popular românesc a evoluat de-a lungul secolelor, dovedind o bogată măiestrie a țăranului
român, atât în ornarea țesăturilor și a broderiilor, cât și în obținerea culorilor vegetale. Portul
popular se diferențiază în funcție de anotimp, ocazii festive, vârstă și sex, adaptându-se
ocupațiilor specifice fiecărei zone.
Decorarea cu motive tradiționale românești
9 idendificarea materialelor de lucru: șabloane din carton în formă de ie, carioci, creioane
colorate, obiecte și haine cu motive tradiționale;
9 fiecare copil va decora cu motivele tradiționale alese șablonul primit.
VINERI
Dansuri populare românești
Hora este

un dans tradițional

din

România, un dans țărănesc care reunește întrun cerc mare întreaga adunare. Dansatorii se
țin de mână, făcând trei pași în diagonală în
față, S-D-S, urmați de bătaie cu dreptul, apoi
în spate, trei pași D-S-D, bătaie cu S, totodată învârtind cercul, în principiul invers sensului
acelor ceasului. Participanții cântă cu toții versurile cântecului, fiind acompaniați de
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instrumentiști. Se dansează hora la nunți sau la mari sărbători populare. Hora cea mai cunoscută
este Hora Unirii.
Sârba este un dans popular românesc, din marea familie a dansurilor balcano-carpatice,
răspândit în România și Republica Moldova, cu ritm foarte vioi, care se joacă de obicei cu
dansatorii prinși în cerc. Sârba este un dans mixt, executat de femei și bărbați, cu o mișcare
rapidă și ritm binar. Dansul se execută de obicei în semicerc, în care se mișcă simultan cu pași
laterali, uneori și cu figuri de virtuozitate, dansatorii ținându-și mâinile pe umerii celui din stânga
și celui din dreapta.
Dansul maramureșean este însă ceva aparte și se deosebește imediat. Cei care-l practică,
învață măiestria abia după ani de experiență. Acest tip de dans cere o repeziciune în mișcările din
picioare, combinate cu piruete și muzica tradițională, într-un tempo alert. Arta coreografică
maramureșeană este specifică prin cadența extrem de bogată și variată, iar pașii mărunți și în
tropot pot fi un adevărat chin pentru un începător. De asemenea, „învârtita”, jucată în perechi
pune în valoare talentul dansatorilor, dar cere o atenție maximă și multă rezistență.

,,Tradiții din România”
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,,Experimental Literature”
SĂPTĂMÂNA 3
PERIOADA: 16-20.07.2018
LOC DE DESFĂȘURARE: Grădinița cu P. P. ,,PANDA 2”
GRUPE PARTICIPANTE: Grupele mici, mijlocii și mari
RESPONSABILI PROIECT: Urdea Roxana și Rusu Andrada

ARGUMENT
Copilul, scria G. Călinescu, se naşte curios de lume şi nerăbdător de a se orienta în ea.
Literatura care îi satisface această pornire îl încântă; ca să fie opere de artă scrierile pentru
copii şi tineret trebuie să intereseze şi pe oamenii maturi şi instruiţi. A ieşi din lecturi cu stimă
sporită pentru om, acesta e secretul marilor literaturi pentru copii.
Într-adevăr, copiii ascultă cu pasiune nu numai creaţiile literare dedicate lor, ci şi altele
care prin valoarea lor artistică şi frumuseţea limbii interesează deopotrivă şi pe adulţi. Marea
varietate a creaţiilor artistice aparţinînd unor genuri şi specii literare diferite, care se integrează în
sfera literaturii pentru copii, evidenţiază receptivitatea copiilor faţă de frumos, cu condiţia ca
acesta să fie accesibil.
Agresiunea audiovizualului în domeniul informaţiilor, de multe ori facile şi nocive, lipsa
posibilităţilor de selecţie, care conduce la pervertirea conştiinţei multor copii, debusolarea în
conduita de cunoaştere, necesită găsirea unor modalităţi de atragere a copiilor către un univers
plăcut, atractiv, relaxant, acela al literaturii pentru copii.
Cândva mirific, acest univers trebuie (re)descoperit de către preşcolari, prin iniţierea şi
parcurgerea unor teme, interesante, bogate, în conţinut informaţional, cu valenţe formative şi
capabile să readucă în conştiinţa lor adevăratul sens al copilăriei.
Iată de ce consider că, nu întâmplător, literatura pentru copii vine în întâmpinarea
cerinţelor mai multor direcţii: interesul copiilor, dorinţa părinţilor şi, nu în ultimul rând,
asigurarea viitorului societăţii cu o generaţie avansată din punct de vedere moral.
Rolul si importanţa povestirilor adultului în instruirea şi educarea copiilor sunt de mult
timp cunoscute. Incă din Antichitate, Aristotel le recomanda ca mijloace însemnate şi potrivite
primei copilării, pentru că le plac şi nu obosesc copiii. Fröbel le folosește pe scară largă în
sistemul său de educaţie preşcolară.
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Prin conţinuturile lor, povestirile educatoarei furnizează copiilor cunoştințe privitoare la
cele mai variate aspecte de viaţă şi domenii de activitate, îi familiarizează cu natura
înconjurătoare. Prin varietatea, bogăţia şi noutatea ideilor pe care le cuprind, dar mai ales prin
felul în care scriitorul şi apoi povestitorul le prezintă şi reuşesc să-l emoţioneze şi să-l convingă
pe ascultător, povestirile contribuie la cunoaşterea mai adâncă a vieţii.
Un rol deosebit de important îl au și în dezvoltarea vorbirii. Pe lângă faptul că oferă
copilului posibilitatea de a învăţa să înţeleagă gândurile şi sentimentele oamenilor, povestirile,
prin folosirea cuvântului şi a imaginii artistice, îi familiarizeaza cu structura limbii, cu bogaţia
formelor gramaticale, cu frumuseţea şi expresivitatea limbii, contribuind astfel la dezvoltarea
limbajului şi a gândirii lui.
OBIECTIVE:
9 să cunoască noţiunea de carte, de poveste prin observarea directă a cărții de poveşti;
9 să denumească componentele ei: coperta, fila şi caracteristicile (copertă groasă, filă subţire);
9 să cunoască etapele prin care trece cartea de poveşti până ajunge să fie citită;
9 să dorescă să se joace de-a poveştile;
9 să descopere din lumea poveştilor trăsături pozitive şi negative ale personajelor;
9 să le diferenţieze şi să le asocieze cu lumea reală;
9 să interpreteze rolul expresiv, nuanţat, în cadrul spectacolului, stimulând comunicarea.
INVENTARUL ACTIVITĂȚILOR
ORAR

LUNI

MARȚI

MIERCURI

9:00-

JOI

VINERI

,,Prâslea cel

9:30

,,Jack și vrejul de
fasole”

de mazăre”

Soarelui”

de aur”

Minunilor”

9:30-

,,Growing Beans”

,,Fairy Soup”

,,Can You

,,Foaming

,,Rock Candy”

Dissect a

Dragon”

10:30

,,Prințesa și bobul

,,Legenda Florii-

,,Sensory Play”

voinic și merele

,,Alice în Țara

Flower?”
10:30-

Vizionare poveste

11:00

,,What Can You

Floarea-

,,Foam Dragon

,,Build a House

Build?”

soarelui-

Feet”

of Cards”

Activități în aer
liber în curtea
grădiniței

Activități în aer
liber în curtea
grădiniței

dactilopictură
11:1512:30

Activități în aer
liber în curtea
grădiniței

Activități în aer
liber în curtea
grădiniței

Activități în aer
liber în curtea
grădiniței
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Programul zilnic
LUNI
Basmul modern ,,Jack și vrejul de fasole”
Experimentul ,,Growing Beans on Cotton Balls
Am făcut recent o mulțime de experimente care implică
plantarea și sădirea artificială a unor semințe în interiorul clasei.
Aceasta este o modalitate foarte simplă și vizibilă prin care copiii
învață despre sistemele radiculare. În plus, este foarte interesant de
urmărit cât de repede cresc plantele! Tot ce aveți nevoie pentru
această activitate ușoară este un borcan de sticlă sau un pahar de
plastic transparent, niște bile/batoane de vată de bumbac și câteva
boabe de fasole!
Mai întâi de toate, bilele de vată din bumbac sunt introduse
într-un borcan de sticlă. Apoi, introducem adânc câte o boabă de
fasole pe fiecare parte a borcanului, astfel încât să vedem cum cresc cele două boabe deodată.
Apoi, udăm, până când vata de bumbac este umedă (Atenție, nu îmbibată cu apă!), și
punem borcanul în fereastră. Nu uitați de etichetele cu nume! În două-trei zile, fasolea începe să
dea rădăcini.
Vizionare ,,Jack și vrejul de fasole” de Joseph Jacobs

MARȚI
Basmul modern ,,Prințesa și bobul de mazăre”
Activitatea ,,Faiy Soup Sensory Play”
Activitățile științifice nu au fost niciodată
atât de frumoase când eram eu copil! Toți
prichindeii sunt înnebuniți după zâne și
ființe fantastice, așa că ne-am gândit să
realizăm o combinație delicioasă: supa
zânelor, rețeta în care poți adăuga orice și
nu dai greș! Vom folosi: boluri de supă,
linguri pentru a învârti, foarfece, sclipici, colorant roz (nu foarte mult, apa trebuie doar nuanțată),
flori, petale, scoici, pietre colorate sau din grădină sau orice altceva doriți (nu face decât să
devină mai bună). Toate ingredientele se amestecă treptat și supa magică e gata!
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Jocul ,,What Can You Build?”
Putem oare construi un castel de poveste din
materiale reciclabile? Sunt sigură că da! Vom folosi:
paie tăiate în lungimi diferite (20 de paie întregi –
achiziționate sau ce avem la îndemână), tuburi de
toaletă (aproximativ 40 în total). În cele ce urmează,
facem câte patru găuri la fiecare capăt al tubului.
Orificiile sunt distanțate uniform și simetrice, în jurul
fiecărui capăt al tubului. De asemenea, folosiți
foarfece pentru a tăia două fante în deschiderile
tuburilor (a se vedea imaginea de mai jos). Unele
tuburi au 2 fante pe fiecare deschidere, iar altele au
doar pe o parte. Frezele permit tuburilor să fie stivuite, îmbinate. Am tăiat apoi paie în două
lungimi diferite - unele paie în jumătate și altele în treimi. Am organizat paiele după mărime, în
două cupe diferite. Am plasat o cutie de tuburi pregătite și am tăiat paie pe o masă cu spațiu de
construcție, astfel încât copiii curioși pot construi exact acolo unde văd activitatea și, astfel,
colegii din alte grupe se pot inspira din ceea ce au construit ceilalți înaintea lor.
MIERCURI
Povestirea ,,Legenda Florii-Soarelui”
Dactilopictura ,,Floarea-Soarelui”
Este o activitate simplă și de mare efect. Toți copiii,
indiferent de vârstă, adoră să picteze cu degețelele, iar
această activitate îi stimulează foarte mult. Avem nevoie
doar de vopsea galbenă, verde și maro, foi albe (preferabil
mai groase) și câteva degețele harnice cu care să realizăm
pictura. Opțional: putem adăuga câteva semințe la final.
Vopseaua merge direct pe hârtie (de aceea am sugerat ca
hârtia să fie mai groasă), pe mijlocul hârtiei, în forma unui cerc. Copiii sunt încurajați să înmoaie
degetul în vopseaua de pe coala de hârtie și să traga spre exterior. Ulterior, după ce petalele floriisoarelui au fost pictate, se adaugă un cerc mai mic de vopsea verde, în interiorul cercului
precedent (strat foarte subțire de vopsea). Tehnica rămâne aceeași, copiii trag cu degetul spre
exterior vopseaua. Utimul pas este să adăugăm în mijloc vopsea maro.
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Activitatea ,,Can You Dissect a Flower?”
Fiecare grupă primește câte o floarea-soarelui (o floareasoarelui mare/grupă), pe care să se realizeze studiul propriu-zis.
Educatoarea prezintă planta copiilor și face referire la povestea
audiată anterior. După aceasta, pornind de la rădăcină, pâă la
floare, se enumeră componentele plantei. Copiii vor „demonta” și
„diseca” floarea, iar componentele vor fi lipite pe o planșă.

JOI
Basmul popular românesc ,,Prâslea cel voinic și merele de aur”
Experimentul ,,Foaming Dragon”
Experimentul științific al dragonului spumant combină o
activitate practică distractivă cu un experiment științific care îi
învață pe copii despre reacțiile pe bază de acid. Am încercat să
găsim experimente științifice pe care chiar și un mic om de
știință le poate face. Vom folosi: coală din spumă verde sau altă
culoare, lipici sau banda dublu-adezivă, ochișori, sticlă de
plastic (de preferat, cu gură mare), oțet, soluție de spălat vase,
colorant alimentar, praf de copt. Siluetele deja decupate pentru
coadă și membrele dragonului le lipiți cu bandă dublu-adezivă.
La fel și ochișorii.
Umpleți sticla pe jumătate de oțet, adăugați o picătură de lichid de spălat vase și o
picătură sau două de colorant alimentar (puteți folosi orice culoare doriți și o puteți schimba de
fiecare dată când faceți experimentul). Amestecați ușor conținutul sticlei și plasați-o în mijlocul
unei foi mari de copt sau a unei tăvi (va fi dezordonat, așa că asigurați-vă că nu murdăriți nimic!).
Adăugați o linguriță (sau, poate, și puțin mai mult) de bicarbonat de sodiu în sticlă (da,
puteți folosit mai mult, dacă vă plac reacțiile mari) și urmăriți spuma de dragon la gură.
Ce se întâmplă? Când amesteci oțet și bicarbonat de sodiu, se produce dioxid de carbon.
Acest lucru formează bule în oțet și determină extinderea acestuia. Bulele de gaz reacționează cu
săpunul pentru a produce o spumă. Bulele fac amestecul să se extindă și să crească, făcând ca
balaurul/zmeul să se spumeze la gură.
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Joc sportiv ,,Foaming Dragon Feet”
Indiferent de cât de răi și fioroși par a fi balaurii,
copiii îi îndrăgesc! Așa că, ne-am gândit să pregătim o
cursă în care fiecare copilaș să primească o pereche de
„lăbuțe” de zmeu. E foarte simplu și distractiv! Copiii se
așază în coloană. Balaurul mare (educatoarea) realizează
diferite varainte de mers de-a lungul traseului, iar copiii
execută mișcările (alergare, pasul piticului, broscuța etc.)
VINERI
Povestirea ,,Alice în Țara Minunilor”
Experimentul ,,Rock Candy”
Cu doar trei ingrediente putem realiza bombonele, colorate și
gustoase chiar la noi în grădiniță! Vom folosi: zahăr (mult zahăr pentru
toată lumea), apă, colorant alimentar, o oală mare, pahare înalte de
sticlă, agrafe de rufe, frigărui. Adăugați apă în cratiță și fierbeți-o.
Începeți să adăugați zahărul din cană, până când nu se mai dizolvă
(realizând o soluție de zahăr saturat). Cu cât adăugați mai mult zahăr, cu atât mai mult va trebui
să se dizolve. Fiți răbdători și încercați să învârtiți cât mai mult posibil pentru a se dizolva. Luați
amestecul de pe foc și lăsați-l să se răcească – aproximativ 15 minute.
În timp ce așteptați, luați o farfurie și adăugați niște zahăr pe ea. Scoateți frigăruile și le
înmuiați în amestecul de zahăr lichid, apoi îl înmuiați în zahărul simplu, acoperind tot vârful
bețișorului. Lăsați-le să se usuce câteva minute, până când sunt complet uscate - dacă sunt încă
prea ude, când le puneți în soluția de zahăr fierbinte, toată acoperirea cu zahăr va cădea și noile
cristale nu vor mai crește. Adăugați câteva picături de colorant în paharele de sticlă.
Adăugați cu grijă soluția de zahăr la fiecare pahar/borcan și învârtiți. Pe urmă, luați
frigăruile pline de zahăr și puneți-le în pahare, prinse cu clamele de rufe (asigurați-vă că nu ating
fundul sau părțile laterale ale paharului, deoarece acest lucru va împiedica formarea lor). Acum
trebuie să fim răbdători. Cristalele vor începe să crească în 2-3 zile, iar mărimea acestora depinde
de timpul pe car îl alocați „odihnei” frigăruilor în pahar.
Joc ,,Build a house of cards”
Una dintre cele mai simple variante de case din cărți de joc este piramida triunghiulară,
alcătuită din triunghiuri identice. Pentru a forma un triunghi de bază, înclinați două cărți de joc
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una împotriva celeilalte, iar vârfurile lor trebuie să se
atingă, pentru a forma un V inversat. Odată ce vă simțiți
încrezători în crearea acestei forme de bază, este timpul
să construiți o piramidă pe 2 niveluri! Mai întâi,
construiți două triunghiuri de bază, unul lângă celălalt.
Cu o mână stabilă și multă practică, veți lucra în curând
până la o piramida cu trei nivele și dincolo de ea!

,,Experimental literature”
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,,Eroul meu sunt eu!”
SĂPTĂMÂNA 4

PERIOADA: 23-27.07.2017
LOC DE DESFĂȘURARE: Grădinița cu P. P. ,,PANDA 2”
GRUPE PARTICIPANTE: Grupele mici, mijlocii și mari
RESPONSABILI PROIECT: Covaci Alina și Pop Cristina-Maria

ARGUMENT
Acest proiect de dezvoltare personală se dorește a fi o joacă serioasă de-a introspecția,
sub atenta îndrumare a educatoarelor. În cadrul proiectului Eroul meu sunt eu!, ne propunem să
stimulăm capacitatea de autocunoaștere a micilor eroi din grădinița noastră, să îi ajutăm să-și
descopere resursele interioare, să-și gestioneze eficient emoțiile și comportamentul, să-și
exerseze abilitățile de relaționare, să învețe să aibă o conduită adecvată în societate. Accentul
este pus pe unicitate, pe acceptarea diferențelor și pe valorificarea propriilor resurse în cadrul
echipei. Prin diferite tehnici de lucru, dorim să scoatem la iveală eroul din fiecare: desenul,
colajul, improvizația, jocul - toate ne susțin în călătoria spre interior. În final, vom descoperi
faptul că eroul fiecarui copil este, de fapt, el însuși.
SCOP:
9 Autocunoașterea și formarea autocontrolului;
9 Exersarea abilităților de comunicare și cooperare în grup;
9 Adaptarea și respectarea regulilor stabilite în grup;
9 Utilizarea creativității și spontaneității;
9 Antrenarea răbdării și creșterea toleranței;
9 Încurajarea exprimării sentimentelor;
9 Dezvoltarea abilităților de gestionare și rezolvare a situațiilor
conflictuale.

OBIECTIVE:
9 să participe cu interes la jocurile de dezvoltare personală propuse, valorificând cunoștințele
anterioare;
9 să mânuiască instrumentele de lucru necesare în cadrul jocurilor specifice, respectând
indicațiile educatoarei;
9 să manifeste în timpul activităților o atitudine de cooperare și spirit de echipă;
9 să identifice specificul jocurilor prezentate pe baza informațiilor primite;
9 să respecte regulile de conviețuire socială din grădiniță.
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Eu pot!

Maimutele și nucile
de cocos

Programul zilnic
LUNI
3-5 ani - Ghemul
Obiective:
9 cunoașterea numelui fiecărui coleg;
9 dezvoltarea abilităților de comunicare și cooperare în grup;
9 integrarea în grup;
9 depășirea blocajelor emoționale în contextul relaționării cu ceilalți.
Descriere:
Acest joc poate fi utilizat în momentul formării unui grup, fiind un bun exercițiu de
cunoaștere și de integrare în grup. Înainte de începerea jocului, copiii se vor așaza în cerc. Pe
urmă, se ia un ghem mare și se va da unui copil care începe jocul. Acesta își va spune numele și
îi va da colegului de lângă el ghemul. Capătul sforii rămâne la primul copil, iar fiecare copil care
va primi ghemul îl va da mai departe după ce și-a spus propriul nume și al colegului de la care a
primit ghemul. După ce ghemul a plecat la următorul membru, cel care i l-a dat rămâne cu firul
de ghem în mână pentru a putea crea o rețea, până la sfârșit. Ghemul ajunge astfel până la
ultimul copil din grup.
Copiii se vor ridica în picioare și, ținându-se de sfoară, se vor învârti în sensul acelor de
ceasornic și invers, apoi se vor opri și se vor așeza pe scaune. A doua fază a jocului este
refacerea ghemului: ultimul copil care a primit ghemul îl va da înapoi celui care a început jocul.
Acesta va lua ghemul și va spune numele celui de la care l-a primit. Ghemul va trece pe la
fiecare copil, înfășurând în continuare sfoara, până ce ghemul este refăcut.
3-5 ani - O inimă plină de culoare
Obiective:
9 facilitarea libertății de exprimare;
9 conștientizarea și exprimarea sentimentelor;
9 dezvoltarea imginației și a creativității.
Descriere:
Pe o foaie de hârtie se va scrie denumirea unor emoții, astfel: bucurie, tristeţe, furie,
curaj, frică, iubire. Pe o altă foaie de hârtie se va desena o inimioară mare. Ca introducere, li se
va spune copiilor că în inima fiecăruia din noi se află foarte multe emoţii, pe care le trăim mai
frecvent sau mai rar. Dacă fiecare emoţie ar avea o culoare, inima noastră ar fi plină de culori,
care se află mereu în schimbare.
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Copiii vor fi rugați să aleagă câte o culoare pentru fiecare emoţie scrisă pe hârtie. Apoi, li
se va propune să îşi imagineze cum ar arăta inima lor dacă ar fi colorată cu aceste culori. Fiecare
copil este invitat să aleagă o emoție și să se gândească unde anume ar vrea să apară ea în
inimioară. Spre exemplu, un copil poate spune: Vreau mai întâi să desenez iubirea aici, în partea
de sus. Fiecare porțiune din interiorul inimioarei poate fi delimitată cu culoarea respectivei
emoții. La final, copiii vor spune în ce momente trăiesc ei cel mai intens respectiva emoţie.
Rând pe rând, se folosesc toate creioanele care desemnează emoțiile și se va umple
inimioara cu culori. Li se va aminti copiilor faptul că trebuie ca în inimioară să apară toate
emoțiile, pentru că şi în viaţa de zi cu zi fiecare din noi le trăim pe toate, chiar dacă pe unele le
trăim mai rar şi pe altele mai des. După ce au terminat desenul, copiii vor fi întrebați dacă le
place inimioara desenată sau dacă vor să schimbe ceva la ea. Sunt permise ori ce fel de
modificări.
5-7 ani - Bomboana buclucașă
Obiective:
9 autocunoașterea;
9 pozitivizarea.
Descriere:
Educatoarea are un coș plin cu bomboane. Fiecare participant va fi rugat să ia din coș
atâtea bomboane câte dorește. După ce fiecare participant a luat bomboanele, va fi rugat să spună
despre sine atâtea lucruri frumoase câte bomboane a luat din coș.
5-7 ani - Cine sunt eu?
Obiective:
9 autocunoașterea;
9 dezvoltarea creativității;
9 dezvoltarea capacității de exprimare verbală și nonverbală a sentimentelor și trăirilor;
9 formarea unei imagini de sine realiste și pozitive.
Descrierea exercițiului 1: „Tufa de trandafiri”
Pentru desfășurarea acestui exercițiu este nevoie de
muzică de relaxare, coli albe și creioane colorate.
Copiii vor fi rugați să închidă ochii, să se proiecteze în
propriul univers și să își imagineze că sunt tufe de trandafiri. Pe fondul unei muzici de relaxare,
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le vom oferi copiilor mai multe situații, ei alegând ceea ce li se potrivește mai bine. „Ce fel de
tufă de trandafiri ești tu? Ești una foarte mică? Ești una mare? Ești înflorită? Sau poate doar
îmbobocită? Ai frunze? Ce fel de frunze? Cum arată rădăcinile tale? Sau poate nu ai rădăcini?
Dacă ai rădăcini, acestea sunt lungi, drepte? Sunt foarte adânc înfipte? Ai spini? Unde te afli?
Într-o curte, într-un parc, într-un oraș? În mijlocul oceanului? Ești într-un ghiveci sau crești în
pământ? Ce este în jurul tău? Mai sunt și alte flori sau ești singură? Cum este să fii o tufă de
trandafiri? Cum supraviețuiești? Are grijă cineva de tine?”
Copiii nu vor verbaliza răspunsul la aceste întrebări. Apoi li se va cere copiilor să
deschidă ochii când sunt gata. Li se va oferi câte o foaie de hârtie și creioane colorate, vor fi
rugați să își deseneze tufa de trandafiri. După terminarea desenelor, copiii vor fi rugați să își
prezinte tufa de trandafiri și să povestească despre ea.
Descrierea exercițiului 2: „Scutul de apărare”
Pe tablă sau flipchart este desenat un scut. Acest scut va fi desenat apoi de către copii pe
o coală de hârtie A4. Se va explica grupului faptul că scutul îi apăra pe soldați de dușmani și le
salva viața. Ca să-l poată utiliza, erau bine antrenați și, în special, își cunoșteau bine acest scut.
De aceea, ce vor face acum este important. A te cunoaște cât mai bine este important pentru a
putea depăși greutățile și obstacolele vieții. Acest scut este impărțit în patru, iar în mijloc se află
un cerc, ținta. Copiii vor desena în cele cinci spații:
¾ Ce-mi place?
¾ Cine sunt prietenii mei?
¾ O amintire plăcută
¾ Care sunt calitățile mele?
¾ În centru este „talentul meu ascuns”.
Dupa ce fiecare copil și-a terminat scutul, îl va prezenta în fața grupului.
MARȚI
3-5 ani - Fiecare cu numele lui
Obiective:
9 facilitarea libertății de exprimare prin asocierea dintre gest și silabă;
9 exersarea numelui tuturor celorlalți copii;
9 dezvoltarea atenției și a memoriei.
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Descriere:
Copiii se vor așeza în cerc. Captarea atenției se va realiza prin numărătoarea:
Mă duc la bazin,
Înot cu Florin.
Am plecat cu Nușa,
Mi-am uitat păpușa.
Mi-am pătat rochița,
De vină-i Crăița.
A venit mașina,
Unde e Marina?
Număr pân’ la trei,
S-a ascuns Andrei.
Am găsit pisica,
Se pitise la Ionica!
Unul își va spune prenumele,
ceilalți îl vor repeta bătând din
palme în ritmul silabelor. Copiii se
prezintă pe rând. Educatoarele vor bate pe urmă din palme, fără a rosti numele copilului. Cine
ghicește prenumele care corespunde acestor ritmuri?
3-5 ani - Baloane vesele și triste
Obiective:
9 exprimarea emoțiilor;
9 antrenarea unei conduite prosociale;
9 exersarea potențialului creativ.
Descriere:
După ce vor fi umflate câteva baloane cu ajutorul copiilor,
educatoarea va desena pe baloane stări și trăiri emoționale variate:
bucurie, tristețe, furie, mirare, îndoială, rușine etc. Așadar, copiii vor

avea de identificat

diferite stări emoționale, de conferit etichete verbale acestor stări și de interpretat în fața
celorlalți un rol ales sau dat. Baloanele se vor arunca în aer. Copiii le vor prinde pe rând și se vor
identifica cu ele, experimentând toate trăirile.

67

3-5 ani - Cum merge un copil fericit?
Obiective:
9 experimentarea emoțiilor într-un mod dinamic;
9 dezvoltarea autocontrolului.
Descriere:
Mai întâi trebuie aleasă o sală spaţioasă sau un loc liniștit în aer liber. Copiii vor fi
întrebați dacă vor să încerce feluri cât mai diferite de a merge. Mai întâi, li se va spune să se
plimbe prin sală așa cum fac ei de obicei, timp de un minut. Apoi, li se va cere să schimbe felul
de a merge și să se plimbe ca un om foarte grăbit. După ce se plimbă ca un om grăbit cam un
minut, li se va cere să schimbe din nou tipul de mers, să meargă ca un om foarte nervos încă un
minut. Copiilor li se va cere apoi să schimbe mersul și să se plimbe ca un om foarte supărat.
După ce se plimbă un minut ca un copil supărat, copiii vor fi invitați să se plimbe ca un om
temător.
Rând pe rând, se va experimenta timp de câte un minut mersul unui om nesigur, a unui
copil plictisit, a unui copil curios, a unuia încrezător, apoi mersul unui copil vesel, a unui copil
optimist, a unui copil fericit, si apoi mersul unui om mândru de sine.
Este important să se păstreze ordinea în care sunt prezentate emoţiile: mai întâi pe cele
negative şi apoi pe cele pozitive. Dacă copiii experimentează emoţiile negative la început, pe
parcursul jocului se vor elibera de ele, rămânând cu o stare de spirit bună. La final, copiii vor fi
întrebați cum le-a fost cel mai uşor să meargă şi ce tip de mers nu le-a plăcut deloc.
5-7 ani - Ghemul magic
Obiective:
9 dezvoltarea abilităților de comunicare și cooperare în grup;
9 intercunoașterea;
9 relaționarea pozitivă.
Descriere:
Educatoarea are în mană un ghem de ață colorată. Aceasta va oferi ghemul unui
participant spunându-i de ce l-a ales: ,,te-am ales pentru că ești un prieten bun/te-am ales pentru
că tu știi jocuri frumoase etc". Cel ales prinde ața și oferă ghemul altui coleg spunându-i ce
calități a remarcat la el, de ce îl apreciază.
Fiecare participant va alege cel puțin un coleg, până ce ața va forma o rețea. La sfârșit,
educatoarea adresează întrebări precum: Cum v-ați simțit în timpul jocului? Ce ați aflat nou? Se
va concluziona faptul că într-un colectiv/grup, toți colegii sunt conectați ca într-o rețea și că este
esențial ca relațiile lor să fie bune.
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5-7 ani - Portretul colegului meu
Obiective:
9 intercunoașterea;
9 dezvoltarea interesului pentru ceilalți;
9 relaționarea pozitivă.
Descriere:
Se vor realiza bilețele cu numele fiecărui copil din grupă. Fiecare copil va extrage un
bilet, apoi va căuta informații despre colegul extras (preferințe, interese, preocupări etc). Acesta
va afla cât mai multe lucruri despre colegul său întrebând-o atât pe educatoare, cât și pe ceilalți
colegi. La sfârșitul cercetării, fiecare copil va merge chiar la colegul său pentru a afla
informațiile necesare, apoi va realiza un desen înfățișându-l pe acesta. Copiii își vor prezenta
desenele în fața grupei și vor preciza asemănările și deosebirile existente între ei.
MIERCURI
3-5 ani - Ce culoare au emoțiile mele?
Obiective:
9 recunoașterea cât mai multor emoții;
9 asocierea originală dintre culoare și emoție.
Descriere:
Copiii vor fi anunțați cu privire la faptul că
astăzi vor descoperi o mulţime de emoţii noi.
Educatoarea va așeza pe o masă cartonaşele colorate şi
apoi îl va ruga pe fiecare copil să aleagă cartonaşul care se potriveşte cel mai bine cu felul în care
se simte el pe moment. Și educatoarea va alege unul. Apoi, copiii vor fi invitați să denumească o
emoţie care se potriveşte cu cartonaşul lor. Pe urmă, trebuie să aleagă alt cartonaş şi să spună o
emoţie care se potriveşte cu culoarea aleasă. Se repetă acelaşi proces cu toate cartonaşele.
Fiecare dintre noi asociem la aceeaşi culoare emoţii diferite. Spre exemplu, pentru unii,
roşu înseamnă pasiune, pentru alţii, furie, pentru alţii, frică. De aceea, este foarte important să le
permitem copiilor să găsească propriile asocieri culoare-emoție, fără să îi corectăm.
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3-5 ani - Detectivul emoțiilor
Obiective:
9 observarea emoțiilor celorlalți;
9 antrenarea capacității de recunoaștere a emoțiilor.
Descriere:
Jocul are mai multe nivele, aflate la un grad de dificultate tot mai mare. Primul nivel este
un joc de mimă a emoţiilor. Astfel, educatoarea va mima o emoţie, luând o postură şi făcând
gesturi cât mai expresive. Copiii trebuie să ghicească despre ce emoţie este vorba. Mimaţi
aproximativ 3-4 emoţii şi apoi pregătiţi-vă de nivelul II.
Pentru că majoritatea emoţiilor sunt transmise prin intermediul feţei, în momentul în care
nu putem vedea expresia facială a celuilalt, e mai greu să recunoaştem ce simte. Nivelul al II-lea
presupune mimarea unor emoţii folosind doar postura corporală. Pentru asta, va trebui ca cel ce
mimează emoția să își acopere faţa cu o mască sau cu o eşarfă. Când reuşiţi să ghiciţi emoţiile
celuilalt, puteţi trece la nivelul III.
Nivelul III presupune recunoașterea emoţiilor celuilalt fără ajutorul mimicii şi gesturilor,
ci doar din felul în care vorbeşte. Copiii vor fi așezați spate în spate, astfel încât să nu se poată
vedea unul pe altul. Unul dintre ei va trebui să spună o propoziţie neutră, de exemplu: Afară este
soare. şi să transmită o emoţie prin felul în care o spune. Celălalt trebuie să ghicească emoţia din
spatele propoziţiei. Când copiii reușesc să identifice emoţiile transmise astfel, se poate trece la
următorul nivel.
Putem să transmitem emoţii nu doar prin intermediul corpului, ci și prin ceea ce facem.
Nivelul IV presupune realizarea unui mic desen sau o formă din plastilină, care să reprezinte cât
mai sugestiv o emoţie, iar celălalt să ghicească despre ce emoţie este vorba. Dacă aţi reuşit să
treceţi şi de acest nivel, vă puteţi declara adevăraţi detectivi ai emoţiilor, care reuşesc să
recunoască şi cel mai greu de ghicit emoţii!
5-7 ani - Dacă aș fi o floare...
Obiective:
9 dezvoltarea capacității de exprimare;
9 autocunoașterea;
9 încurajarea exprimării emoțiilor proprii;
9 conștientizarea sentimentelor și trăirilor celorlalți.
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Descriere:
Jocul propus are scopul de a-l învăţa pe copil să se exprime cu ajutorul metaforelor. Mai
mult, acest joc oferă ocazia de a cunoște mai multe despre părerea pe care o are copilul despre el
însuși și despre cei apropiați. Educatoarea le va propune copiilor un exerciţiu de imaginaţie.
Aceasta le va adresa copiilor întrebări şi le va oferi timp de gândire la fiecare.
Sugestii de întrebări:
¾

Dacă ai fi o floare, ce floare ai fi?

¾

Dacă ai fi o pasăre, ce pasăre ai fi?

¾

Dacă ai fi o culoare, ce culoare ai fi?

¾

Dacă ai fi un animal, ce animal ai fi?

¾

Dacă ai fi un instrument muzical, ce instrument ai fi?
La fiecare dintre aceste întrebări, se mai pot adăuga și altele, în funcţie de disponibilitatea

copilului de a răspunde:
¾ Cum se simte floarea (pasărea, culoarea etc) pe care ai ales-o tu?
¾ Unde se află ea?
¾ Ce floare ţi-ar plăcea să fii? (Poate că își dorește să fie o altă floare decât cea care este în
prezent.)
¾ Dar mama ce floare ar fi? Dar tata? Dar fratele? (sau alte persoane importante pentru el)
5-7 ani - Desenul sentimentelor
Obiective:
9 Dezvoltarea capacității de exprimare a sentimentelor;
9 Creșterea stimei de sine, autocunoașterea și autocontrolul;
9 Dezvoltarea creativității;
9 Antrenarea atenției distributive.
Descriere:
Copiii vor fi așezați la masă. Fiecare dintre ei va primi o coală de hârtie sau o bucată de
burete special pentru pictură și câte o trusă de acuarele. Se vor alege patru melodii care exprimă
sentimente ca: bucuria, tristețea, furia, frica. Înainte de a asculta muzica, copiii vor fi rugați să fie
atenți și, în timp ce ascultă muzica, să picteze cu degetele ceea ce simt în acel moment. Se pot
folosi pentru exprimarea sentimentelor linii, puncte și pete. Educatoarea va porni muzica și îi va
invita pe copii să picteze. La sfârșitul exercițiului, fiecare copil își va prezenta lucrarea.
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JOI
3-5 ani - Zgomotele care ne sperie
Obiective:
9 exprimarea propriilor temeri într-un mod creativ;
9 destinderea atmosferei din grupă.
Descriere:
Pentru a le capta copiilor atenția, educatoarea va rosti expresiv următoarea numărătoare:
Într-un castel bântuit cine face?
Uuu! Uuu! – Fantoma
Cling! Cling! – Lanțurile
Hî! Hî! – Vrăjitoarea
Scârț! Scârț! – Scările
Hâr! Hâr! – Pisica
În continuare, educatoarea le va pune copiilor întrebarea de mai sus și îi va ajuta să
răspundă, reproducând zgomotul sau inventând alte zgomote. Pe urmă, copiii se așază în cerc și
sunt rugați să spună care este zgomotul care îi sperie cel mai tare. Pentru a scăpa de teama
produsă, copiii imită aceste zgomote.
3-5 ani - Cursa cu obstacole
Obiective:
9 dezvoltarea încrederii în forțe proprii, dar și în ceilalți;
9 buna dispoziție.
Descriere:
În acest joc o parte din copii vor juca rolul Ghidului şi ceilalți vor juca rolul
Exploratorului. Exploratorul este cel care trebuie să parcurgă o cursă cu obstacole legat la ochi,
iar Ghidul este cel care îl va ajuta să o termine cu bine. În primul rând, trebuie să împărțiți în
mod egal rolurile. Exploratorul se leagă la ochi cu o eşarfă, astfel încât să nu vadă nimic. Ghidul
aranjează prin sală cursa cu obstacole. El se gândește la un traseu pe care Exploratorul trebuie să
îl parcurgă şi aşază nişte obstacole de-a lungul lui. Este indicat ca obstacolele să fie formate mai
ales din materiale moi (haine, obiecte moi, jucării de pluș etc).
Când Ghidul a terminat de pregătit mini-traseul, cursa poate începe. Regula este ca
Exploratorul să nu vorbească, ci trebuie să facă doar ce i se spune. Ghidul lui trebuie să îi dea
instrucţiuni verbale despre cum să pacurgă traseul şi cum să ocolească obstacolele. Ghidul nu are
voie să îl atingă pe Explorator. După ce cursa s-a încheiat pentru fiecare pereche de Ghizi și
Exploratori, se pot inversa rolurile.
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5-7 ani - Eu pot!
Obiective:
9 creșterea încrederii în propriile forțe;
9 motivarea în scopul perfecționării;
9 creșterea interesului pentru a învăța lucruri noi.
Descriere:
Educatoarea va folosi o minge specială, pe care scrie „EU POT”. La începutul jocului,
fiecare copil își exprimă singur o aptitudine, o abilitate sau o deprindere pe care o cunoaște.
Educatoarea îl laudă și îl intreabă ce i-ar plăcea să facă în plus pentru a descoperi la ce
anume întâmpină dificultăți, încurajându-l să încerce să le depășească.
5-7 ani - Cum merge un om fericit?
Obiective:
9 dezvoltarea abilităților emoționale;
9 formarea unor abilități de autocontrol emoțional;
9 creșterea bunei dispoziții.
Descriere:
La propunerea educatoarei, copiii vor încerca mai multe tipuri de mers. Mai întâi, li se
propune să se plimbe prin sala de grupa așa cum merg ei de obicei, timp de un minut. Apoi vor
schimba felul de a merge, și fiecare copil este incurajat să se plimbe ca un om foarte grăbit.
Copiii vor fi îndemnați să fie atenti cât de ușor sau de greu le vine să meargă când simulează că
au o anumită stare de spirit.
Dupa ce fiecare se plimbă ca un om grăbit aproximativ un minut, se va schimba tipul de
mers și de aceasta dată trebuie să meargă ca un om foarte furios, apoi ca un om foarte suparat și,
în cele din urmă, ca un om temător.
Rând pe rând, educatoarea va invita copiii să experimenteze timp de câte un minut mersul
unui om nesigur, a unul copil plictisit, a unui copil curios, a unuia încrezător, apoi mersul unui
copil vesel, a unui copil fericit și apoi mersul unui om mândru de sine.
Educatoarea va prezenta mai întâi emotiile negative şi apoi pe cele pozitive. Dacă copilul
experimentează emoţiile negative la început, se și eliberează de ele. După ce a experimentat toate
tipurile de mers, fiecare copil este întrebat cum i-a fost cel mai uşor să meargă şi ce tip de mers
nu i-a plăcut deloc. Prin acest joc, copilul învaţă şi faptul că el poate să aibă acces la o stare de
spirit pozitivă dacă doreşte acest lucru. Pentru un copil care este în majoritatea timpului trist,
doar faptul de a simula starea de veselie şi încredere în sine îl poate face să se simtă mai bine.
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VINERI
3-5 ani - Maimuțele și nucile de cocos
Obiective:
9 creșterea încrederii în ceilalți;
9 urmarea unor reguli;
9 exersarea abilităților de cooperare.
9
Descriere:
Se va întinde o sfoară între doi pereți și vor desemna cele doua familii de maimuțe. Pe
sfoară vor fi atașate mai multe cârlige pentru rufe, care reprezintă „nucile de cocos”. Cele doua
familii de maimuțe vor fi aliniate la 5m distanță de o parte și de alta a sforii. La semnal, primii
jucători din fiecare familie aleargă să desprindă câte o nucă de cocos, se întorc, lovesc palma
următorului jucător, spunând „Nucă de cocos!”, aruncă cârligul de rufe în castron și se întorc la
locul lor. Al doilea, al treilea, al patrulea fac același lucru. Al cincilea va lovi palma primului și
așa mai departe. Jocul se oprește când se termină cârligele de rufe. Acestea sunt numărate cu
grijă. Care familie are mai multe?
3-5 ani - Familia Vreaușieu și familia Iaueutot
Obiective:
9 testarea reflexelor;
9 dezvoltarea spiritului de echipă.
Descriere:
Educatoarea va pregăti câteva imagini cu obiecte variate, cum ar fi: carte, ochelari de
soare, minge de fotbal, prăjitură, oală etc. și le va așeza într-un bol. Copiii vor fi împărțiți în două
familii și aliniați în spatele a două linii desenate la aproximativ 10m una de alta, față-n față. Se
desemnează în fiecare familie: un bebeluș, o fiică, un fiu, un tată, o mamă, un bunic, o bunică
etc. în funcție de numărul de copii. Între echipe se va așeza un fular, care simbolizează obiectele
alese de educatoare din bol.
Educatoarea va lua, pe rând, câte o imagine din bol și va invita câte un membru al
familiilor: „Mingea... pentru bebeluși!” sau „Umbrelele... pentru bunici!” Cei doi membri din
fiecare familie aleargă și încearcă să aducă cât mai repede posibil fularul în familia lui. Se
contabilizează punctele și, de fiecare dată, se pune la loc fularul.
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5-7 ani - Cursa cu obstacole
Obiective:
9 creșterea încrederii în ceilalți;
9 urmarea unor reguli;
9 exersarea abilităților de comunicare;
9 orientarea spațio-temporală.

Descriere:
În acest joc o parte din copii vor juca rolul Ghidului şi ceilalți vor juca rolul
Exploratorului. Exploratorul este cel care trebuie să parcurgă o cursă cu obstacole legat la ochi,
iar Ghidul este cel care îl va ajuta să o termine cu bine. În primul rând, trebuie să împărțiți în
mod egal rolurile. Exploratorul se leagă la ochi cu o eşarfă, astfel încât să nu vadă nimic. Ghidul
aranjează prin sală cursa cu obstacole. El se gândește la un traseu pe care Exploratorul trebuie să
îl parcurgă şi aşază nişte obstacole de-a lungul lui. Este indicat ca obstacolele să fie formate mai
ales din materiale moi (haine, obiecte moi, jucării de pluș etc).
Când Ghidul a terminat de pregătit mini-traseul, cursa poate începe. Regula este ca
Exploratorul să nu vorbească, ci trebuie să facă doar ce i se spune. Ghidul lui trebuie să îi dea
instrucţiuni verbale despre cum să pacurgă traseul şi cum să ocolească obstacolele. Ghidul nu are
voie să îl atingă pe Explorator. După ce cursa s-a încheiat pentru fiecare pereche de Ghizi și
Exploratori, se pot inversa rolurile. La final, se vor adresa câteva întrebări:
¾ Când ai fost legat la ochi, ți-a fost uşor să urmezi instrucţiunile?
¾ Aveai încredere în celălalt?
¾ Cum te simțeai când nu puteai vedea nimic?
¾ Când tu ai fost ghidul, cât de uşor ţi-a fost să conduci?
¾ A fost simplu să dai instrucţiuni?
¾ Celălalt te-a ascultat?
¾ Avea încredere în tine?
5-7 ani - Maimuțele și nucile de cocos
Obiective:
9 creșterea încrederii în ceilalți;
9 urmarea unor reguli;
9 exersarea abilităților de cooperare.
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Descriere:
Se va întinde o sfoară între doi pereți și se vor desemna cele doua familii de maimuțe. Pe
sfoară vor fi atașate mai multe cârlige pentru rufe, care reprezintă „nucile de cocos”. Cele doua
familii de maimuțe sunt aliniate la 5m distanță de o parte și de alta a sforii. La semnal, primii
jucători din fiecare familie aleargă să desprindă câte o nucă de cocos, se întorc, lovesc palma
următorului jucător, spunând „Nucă de cocos!”, aruncă cârligul de rufe în castron și se întorc la
locul lor. Al doilea, al treilea, al patrulea fac același lucru. Al cincilea va lovi palma primului și
așa mai departe. Jocul se oprește când se termină cârligele de rufe. Acestea sunt numărate cu
grijă. Care familie are mai multe?

,,Eroul meu sunt eu!”
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14. ACTIVITĂŢI PENTRU COPII, PĂRINŢI ŞI BUNICI

Ne-am gândit la nenumăratele momente în care aveţi nevoie de o fişă de activităţi sau de
desenat atunci când vă aflați cu copilul la birou pentru câteva momente sau pur şi simplu pentru
când vreţi să vă dezvoltaţi creativitatea împreună. În această rubrică găsiţi fişe atât pentru copii,
cât şi pentru părinţi/bunici. Puteţi printa fişele şi colora, cum doriţi Dvs.

1. Ajută corabia să găsească drumul spre insulă!
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2. ,,Licuricii” şi ,,Steluţele” adoră să coloreze vieţuitoare!
Prin urmare, această caracatiţă abia aşteapă să aibă tentaculele colorate la fel ca
îngheţata ei preferată: vanilie, căpşune şi ciocolată.
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3. Copiii sunt fascinaţi de mare şi nisip.

,,Cometele” şi ,,Planetele” pot completa

desenul cu membri ai familiei şi elemente pe care le-ar dori pentru joaca pe plajă.
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4. Mandala este un cuvânt compus din doi termeni, manda și la.
În sanscrită, manda înseamnă cerc, dar și sferă, iar la are sensul de conținător.
Carl Gustav Jung, psihanalistul elveţian, era convins de faptul că pictarea mandalelor
personale îl face pe individ să acționeze integral asupra personalității. El mai
considera că atunci când sinele reușește să se exprime prin desen, inconștientul
răspunde determinând o atitudine de reverență față de viață. Când privim o mandala,
ea ne armonizează forul interior, ne aduce liniște și pace, ne pune în echilibru,
stimulează în noi idei creatoare, capabile să se orienteze spre un țel constructiv.
Această mandală poate fi colorată atât de copiii mai mari, cât şi de adulţi.

Articol realizat de prof. Andrada Scutaru
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