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„Omenie şi pe pandemie“
Prof Liliana Pricopi

Grădiniţa Balinţi-Havârna

Sperăm din tot sufletul, ca odată cu începerea anului 2020-2021 
să putem fi alături de preşcolari, să le oferim o educaţie de calitate şi mai 
cu seamă să le punem la dispoziţie materiale diverse şi eficiente. Din aceste 
motive, chiar dacă este vacanţă, chiar dacă, încă este o stare nesigură din 
punct de vedere epidemiologic, noi educatorii ne preocupăm de tot ceea ce se 
numeşte dotare, creare de spaţiu educaţional plăcut copiilor şi de atragere de 
obiecte necesare actului didactic.

Prin intermediul Proiectului Educaţional “ Sponsorul nostru, prietenul 
nostru“ iniţiat încă de acum 15 ani de către prof. Liliana Pricopi de la Grădiniţa 
Balinţi -Havârna , în luna iulie Grădiniţa nr 6 Dorohoi, respectiv doamna 
prof. Dupu Mariela a primit pentru grupa domniei sale o serie de obiecte 
donate de Asociaţia Neemia Dorohoi, partener de nădejde al dotărilor cu 
jucării, rechizite şi diverse materiale de mare necesitate în actul de predare 
-învăţare- evaluare.

Nu putem admite faptul că pandemia nu ne lasă să fim oameni, să ne 
gândim la copii, la necesităţile şi trebuinţele acestora, de aceea ne-am implicat 
ca voluntari în a face lucruri frumoase pentru prichindei.

Din paginile revistei:



Am considerat necesară abordarea acestei teme 
deoarece înscrierea copiilor la grădiniţă este un su-
biect de maxim interes: toţi părinţii ai căror copii în-
deplinesc condiţiile de vârstă încep să întrebe, să dea 
telefoane cunoscuţilor, să caute răspunsuri în altă par-
te decât ar trebui.

Atunci când vine vremea să-ţi înscrii copilul la gră-
diniţă sau la şcoală te întrebi care ar fi locul cel mai 
bun pentru el. Tu vrei să-i oferi multe, dar nu ştii dacă 
respectiva instituţie îndeplineşte condiţiile dorite.

Criterii de alegere a grădiniţei:

 P apropierea de casă (domiciliu) sau în drum 
spre locul de muncă al unuia dintre părinţi;

 P faima despre educatoare bine instruite, afec-
tuoase, calde, comunicative, care îşi fac me-
seria cu pasiune, dăruire şi respect faţă de 
copii;

 P oferta educaţională a grădiniţei, care cu-
prinde: programul instructiv-educativ, proiec-
te educaţionale;

 P activităţi opţionale (limbi străine, gimnastică, 
cunoaştere PC);

 P programe de divertisment (spectacole, con-
cursuri, festivaluri etc);

 P excursii, vizite, plimbări, colaborări cu comu-
nitatea (şcoală, biserica, dispensarul medical, 
Clubul copiilor etc);

 P mediul fizic al grădiniţei;

 P spaţiul interior: sala de grupă, grupurile sa-
nitare, vestiar; mobilier;

 P mijloacele didactice, panouri pentru anunţuri;

 P spaţiul exterior (leagăne, tobogan, băncuţe, 
iarbă, flori etc);

 P recomandarea (sugestia) unui coleg (prieten) 
al părintelui (la aceeaşi grădiniţă a avut şi 
el copilul), cu motivaţia de rigoare.

Prof. Mariela DUPU,
Coordonator structură

la Grădiniţa cu P.P. Nr. 6 Dorohoi

EDITORIAL

CUM ÎMI ALEG GRĂDINIŢA?
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Au trecut opt ani de când s-a intro-
dus clasa pregătitoare în cadrul ciclului 
primar. Pot spune că anul 2012 poa-
te fi înscris în istoria învăţământului ro-
mânesc cu aceşti paşi făcuţi. La înce-
put clasa pregătitoare nu a fost văzută 
cu ochi buni, dar cu trecerea timpului ea 
a câştigat un loc important deoarece are 
scopul de a face legătura între grădini-
ţă şi şcoală.

În fiecare an, atunci când părin-
ţii vin la şcoală să-şi înscrie copiii, îi 

văd cum păşesc pragul şcolii cu mari 
emoţii şi îi aud cum întreabă sfioşi 

care este rostul şi logica acestei 
clasei. Unii dintre ei conside-

ră că această clasă pregăti-

toare complică viaţa copilului.
Dragi părinţi, trebuie să ştiţi că aceas-

tă clasă reprezintă un drum educativ foar-
te util în formarea celor mici, este un an-
trenament pentru acomodarea la viaţa 
de elev, uşurând adaptarea şi integrarea 
copilului în mediul şcolar şi pune accen-
tul pe formarea competenţelor specifice 
fiecărei discipline şcolare. Introduce-
rea acestor competenţe a fost una dintre 
noutăţile care au apărut în ciclul primar.

 Pe parcursul clasei pregătitoare, co-
piii se vor obişnui cu acest mediu, inte-
grându-se uşor, uşor cu colectivul de elevi. 
Acomodarea copiilor la cerinţele clasei 
I s-ar face greu, fără clasa pregătitoa-
re. Un rol important în activităţile şco-

lare îl are jocul didactic. Acesta este mo-
dul firesc a învăţa elevul şi reprezintă un 
exemplu convingător de activitate inte-
grată, interdisciplinară.

În concluzie, clasa pregătitoare re-
prezintă un dublu rol: pe de o parte se 
pune accentul pe consolidarea cunoş-
tinţelor dobândite anterior şi, pe de altă 
parte pe socializare şi adaptare. Continu-
itatea dintre învăţământul preşcolar şi pri-
mar se realizează prin obiective comune, 
prin conţinuturi şi metode asemănătoare.

Prof.înv. primar,
Geanina COROBCO

Şcoala Gimnazială nr. 135, 
Bucureşti, sector 5

CLASA PREGĂTITOARE – EMOŢIE ŞI PROVOCARE
ATÂT PENTRU ELEVI CÂT ŞI PENTRU PĂRINŢI
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ARGUMENT:
Faptul că Natura suferă mai 

mult ca oricând de pe urma 
atitudinii globale a omului în-
setat de o dezvoltare irespon-
sabilă nu mai este deloc o no-
utate.  Conştientizarea prin 
asumarea de către OM a res-
ponsabilităţii acţiunilor sale şi 
înţelegerea nevoii de protecţie 
a mediului, precum şi aplica-

rea soluţiilor de re-echilibra-
re şi stabilizare a mediului na-
tural reprezintă o nevoie şi o 
datorie a societăţilor actuale, 
o provocare globală.

Eco Educaţia are nevoie 
de inovaţie şcolară pentru 
că prin educaţie poţi forma 
atitudini, caractere, poţi adu-
ce în bagajul celui pe care-l 
formezi, cele mai importante 
şi noi informaţii şi pentru că 
educaţia ia forma pe care cre-
atorul sau i-o dă. Poate fi po-
zitivă sau negativă, completă, 
complexă, simplă, eliberatoa-
re, bună sau rea.

Educatoarele care îşi asu-
mă rolul de formator îşi asu-
mă în mod evident rolul de 
artist, actor, regizor, forma-
tor, educat. Este nevoie de o 
mare pasiune pentru educa-
ţia ecologică şi o mare iubi-
re pentru Natură, pentru Oa-
meni şi pentru Viaţă.

Ajutându-i să-şi cunoască 
drepturile ca cetăţeni, dându-le 

puterea să acţioneze şi să sim-
tă că şi ei contează, clarificând 
legăturile dintre sănătatea in-
dividuală sau familială şi me-
diu, trezindu-le interesul faţă de 
lumea naturală, poţi aprinde o 
scânteie a grijii puiului de om 
faţă de probleme de mediu.  Şi 
nu-ţi face griji dacă nu poţi face 
totul – aprinderea unei scântei 
este un început bun!

NUMELE PROIECTULUI- 
CONCURS: „SĂ ÎNVĂŢĂM DE 
LA CEI MICI!“

TIPUL PROIECTULUI: eco-
logie şi protecţia mediului

SCOP: Dezvoltarea capaci-
tăţii de observare, explorare 
şi înţelegere a realităţii din 
mediul înconjurător, forma-
rea unei atitudini pozitive 
faţă de mediu, de implicare 
conştientă a copiilor în 
protejarea şi ocrotirea 
acestuia, amenajarea 
spaţiului ambiental 

PROIECT- CONCURS INTERJUDEŢEAN
EDIŢIA a-IX-a

MOTTO:

„Tot ceea ce n-avem de la naştere şi de care avem 
nevoie când suntem mari, ne este dat prin educaţie. 

Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni 
sau de la lucruri“

Jean Jacques Rousseau
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cu lucrări originale confecţio-
nate din materiale reciclabile.

OBIECTIVE SPECIFICE:
Diseminarea rezultatelor 

proiectului în 30 de unităţi 
şcolare;

Stimularea copiilor pen-
tru a desfăşura activităţi cu 
caracter experimental şi de-
monstrativ prin care să con-
tribuie la păstrarea sănătăţii 
mediului;

Realizarea unor lucrări ori-
ginale, manifestând creativi-
tate şi imaginaţie (desene, 
colaje, obiecte de decor, ta-
blouri, jucării, podoabe).

GRUP ŢINTĂ:
copii preşcolari de la Gră-

diniţa nr. 6 Dorohoi, Grădi-
niţa Nr. 4 Dorohoi, Grădiniţa 
Dumbrăviţa

elevi de la Şcoala Gimnazi-
ală nr.135 Bucureşti

elevi de la Şcoala Gimna-
zială „Spiru Haret“ Dorohoi

BENEFICIARI:
Direcţi: copii preşcolari şi 

elevii de la unităţile implicate 
în proiect, cadrele didactice;

Indirecţi: părinţi, repre-
zentanţi ai comunităţii loca-
le, specialişti.

PARTENERI:
I.S.J. Botoşani – Prof. Cris-

tina Sfeclă /Inspector şcolar 
pentru educaţie timpurie/
sprijin de specialitate

Primăria Dorohoi – Ing. Da-
niela Sulugiuc/ Inginer/ Spri-
jin în organizarea activităţilor

Ocolul Silvic Dorohoi – Di-
rector Gherasim Vasile/ Ingi-
ner silvic/ Sprijin de speciali-
tate în derularea activităţilor

Clubul Copiilor Dorohoi – 
Director Prof. Marcel Dupu/
Director/ Sprijin şi colabora-
re în organizarea activităţilor

Casa Municipală de Cultu-
ră Dorohoi – Director Mură-
reanu Daniela/ Sprijin în or-
ganizarea activităţilor şi oferă 
spaţiu pentru organizarea ex-

poziţiei/
Parteneri media: Doroho-

ianul.ro, Dorohoi News, Live 
Botoşani

COLABORATORI:
Grădiniţa nr.4 Dorohoi
Grădiniţa Dumbrăviţa
Şcoala Gimnazială nr.135 

Bucureşti
Şcoala Gimnazială „Spiru 

Haret“ Dorohoi

RESURSE:
UMANE: preşcolari, 

elevi,cadre didactice, profe-
sor de biologie, inginer sil-
vic, părinţi, reprezentanţi ai 
comunităţii locale;

MATERIALE: pliante, re-
viste de specialitate, colec-
ţii de materiale din natura, 
flori, seminţe, puieţi, colec-
ţii de materiale refolosibile, 
unelte, echipament de pro-
tecţie, aparatură audio-vi-
deo, consumabile, fişe de lu-
cru pentru concurs, diplome.

PROGRAM DE ACTIVITĂŢI

NR. 
CRT. NUMELE ACTIVITĂŢII RESPONSABILI TERMEN MODALITĂŢI DE REALIZARE

1. „Micii ecologişti – prietenii 
naturii“-activitate de prom-
ovare a proiectului

Dupu Mariela

Pojoga Simona

Aconstantinesei 
Daniela

Ianuarie 2020 – promovarea proiectului

– mesaje ecologice, Codul Micu-
lui ecologist,compunerea Imnu-
lui Eco şi promovarea acestuia în 
rândul copiilor (partenerilor);
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2. „Să învăţăm de la cei mici!“- 
concurs desene, colaje, jucării, 
tablouri, decoraţiuni interio-
are, podoabe din materiale 
reciclabile

Grigoraş Florentina
Julinschi Alina
Iftodi Mădălina
Şotropa Monica

24 februa-
rie–31 martie 
2020

– distribuirea regulamen-
tului concursului tuturor 
participanţilor;
– transmiterea lucrărilor până la 
data stabilită;
– se vor realiza diferite 
lucrări(desene, colaje, jucării, 
tablouri, decoraţiuni interioare, 
podoabe) din materiale recicla-
bile;
– lucrările vor fi jurizate;
– se va organiza o expoziţie cu 
vânzare în scop caritabil.

3. „În mijlocul 
naturii“- activitate 
de ecologizare

Julinschi Alina

Iftodi Mădălina

martie- aprilie 
2020

– stabilirea responsabilităţilor 
fiecărui participant implicat în 
activitate;
– realizarea şi prezentarea power 
point „Ce ne învaţă natura?“;
– activităţi de ecologizare;
– efectuarea drumeţiei
– colectare de materiale refolo-
sibile
– realizarea de albume foto şi 
portofolii

4. „Un copil, un pom, o floare“- 
activitate practică cu partici-
parea partenerilor din proiect

Aconstantinesei Da-
niela

Grigoraş Florentina

Pojoga Simona

mai 2020 – stabilirea responsabilităţilor 
fiecărui participant la activitate;
– realizarea unor activităţi de 
ecologizare a curţii grădiniţei, 
plantare de pomi şi sădire de 
flori

5.

Revista reprezentativă a 
grădiniţei

Colectivul redacţio-
nal

Iunie 2020 – tipărirea revistei „Prichindel 
ecologist“ numărul 10;
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Totodată toamna este anotimpul recoltelor, este vremea mură-
turilor şi a dulceţurilor, a fructelor şi legumelor târzii. Frumuseţea şi 
bogăţia acestui anotimp, precum şi simfonia de arome şi culori au 
determinat copiii de la grupa mică „Piticii“, îndrumaţi de doam-
nele prof. Alina Julinschi şi prof. Monica Şotropa să desfăşoa-
re activitatea practică „Parfum şi gust de toamnă“. Activitatea a 
început prin discuţii cu referire la fructele şi legumele anotimpului 
toamna. Copiii au observat, recunoscut şi denumit fructele şi legu-
mele toamnei, apoi au făcut tartine cu zacuscă înfrumuseţându-le 
cu ochi, nas şi gură din legume, frigărui cu fructe de toamnă, iar la 
final le-au savurat până la ultima firimitură. Totodată au gustat di-
verse sortimente de dulceaţă şi au băut suc natural din fructe. Totul 

a fost delicios! Activitatea s-a în-
cheiat cu multe zâmbete şi cu to-
ţii au dansat şi s-au bucurat de 
acest minunat anotimp.

Prof. Monica ŞOTROPA

PARFUM ŞI GUST DE TOAMNĂ
Toamna, explozie de culoare, belşug şi bucurie,  

ne oferă din nou prilej de sărbătoare

Revista Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 6 DorohoiRevista Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 6 Dorohoi
Nr. 10 / 2020Nr. 10 / 2020

00

7



Anotimpul toamna, prin bogă-
ţia de elemente specifice activită-
ţii umane, cât şi prin schimbările 
variate şi ritmice ale naturii, asi-
gură cadrul propice de stimulare 
a curiozităţii copiilor, de incitare 
la explorare şi exersare.

Având în vedere necesitatea 
copiilor de a avea obiecte concre-
te în momentele de activitate, le-
am oferit întotdeauna ocazia de a 

vizualiza ceea ce aduceam în dis-
cuţie prin plimbări în natură, jo-
curi în parc, legume, fructe, flori 
naturale caracteristice toamnei.

Prof. Daniela ACONSTAN-
TINESEI

TOAMNA ÎN CULORILE GRUPEI „URSULEŢILOR“
„Toamna cu-a ei albă frunte
Şi cu galbenii conduri
A lăsat argint pe munte
Şi rugină pe păduri“ 

(George Topârceanu)
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Toamna este anotimpul cu-
lorilor, al roadelor bogate, al vi-
sării. Este anotimpul când fie-
care frunză îşi spune povestea, 
când florile se apleacă pentru a 
săruta pământul, când păsări-
le poartă pe aripile lor cântecul 
depărtărilor, când pădurea se 
poleieşte cu aur.

Toate aceste elemente nuanţate 
de creativitatea preşcolarilor, de su-
fletul pur de copil au fost evidenţia-
te de obiective bine conturate într-o 
serie de activităţi educative desfă-
şurate în plină toamnă.

Astfel, timp de patru săptămâni 
prin proiectul tematic „Din taine-
le toamnei“, preşcolarii grupei „Ie-
puraşilor“ au pătruns în paradisul 
toamnei şi au descoperit noutăţi des-
pre fructe, legume, flori, au realizat 
lucrări practice, au învăţat cântece, 
poezii şi poveşti specifice anotimpu-
lui toamna. Proiectul a avut ca scop 
promovarea bogăţiei şi frumuseţii 
anotimpului toamna prin interme-
diul activităţilor instructiv-educati-
ve desfăşurate de preşcolari.

Aşadar, preşcolarii grupei „Iepu-
raşilor“, sub îndrumarea doamnei 
prof. Iftodi Mădălina, şi-au expri-
mat creativitatea şi imaginaţia des-
pre acest minunat anotimp al hăr-
niciei, al belşugului şi al culorilor 
prin deşfăsurarea mai multor acti-
vităţi educative.

Din activităţile realizate, preşco-
larii se pot mândri cu expoziţie de lu-
crări, prezentare de fructe, legume, 
coşuri cu legume, coşuri cu flori, de-
sene şi colaje, creaţii din fructe şi le-
gume cu tema „Coşul toamnei“ care 
mai de care mai interesante, recita-
re de poezii şi cântece specifice se-
zonului.

Prof. Mădălina IFTODI

Grupa „Iepuraşilor“ a gustat din roadele toamnei!
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Toamna, cea bogată ne-a adus 
fructe şi legume pe care curioşi cum 
suntem le-am observat îndeaproa-
pe, le-am pipăit şi…… le-am mân-
cat! Însă nu am uitat să le pictăm cu 
atenţie, să le decupăm după contur 
şi să înfrumuseţăm grupa ca-n po-
veşti, cu ele, am adus, frunze, conuri, 
castane şi am lipit cu mare grijă pe 
ferestre picuri mari de ploaie, iar pe 
zâna Toamnă am bucurat-o cu multe 
cântecele şi poezii! Nu am uitat nici 
de părinţi, aşa că pentru a se bucu-

ra şi ei de lumea nostră de poveste a 
toamnei, i-am invitat la gradiniţă şi 
am organizat chiar în curtea grădi-
niţei o activitate sportiv-distractivă 
„Sărbatoarea dovleacului“.

„Fluturaşii“ îndrumaţi de doam-
nele prof. Florentina Grigoraş, prof. 
Simona Pojoga şi părinţii au des-
făşurat în aer liber, sub forma unui 
concurs, în care copiii împreună cu 
părinţii lor s-au întrecut în mai mul-
te probe: „Rostogolirea dovleacu-
lui“, „Fructele şi legumele la start“, 

„Aruncă la ţintă“, „Culegătorii la 
concurs“ şi „Supa de legume“. At-
mosfera a fost întreţinută prin jocuri 
muzicale şi cântece de toamnă, iar 
pentru efortul depus copiii au fost 
răsplătiţi cu surprize dulci. Ce să mai 
zicem de ei, au fost încântaţi şi mân-
dri, s-au bucurat alături de noi de bo-
găţia toamnei ce a venit ca o poves-
te până în ora târzie…..

Poveştile pe frunze colorate vor 
continua!

Prof. Florentina GRIGORAŞ

„Poveşti pe frunze colorate“, la grupa „Fluturaşii“
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Acum când se împlinesc 101 
ani de la unirea Transilvaniei, 
Banatului, Crişanei şi a Mara-
mureşului, Moldovei cu Ţara Ro-
mânească, prin alegerea ca unic 
conducător a domnitorului Ale-
xandru Ioan Cuza, de la mic la 
mare, cinstim şi sărbătorim Ziua 
Naţională a României.

Alături de doamnele educa-

toare, preşcolarii de la Grădini-
ţa cu P.P. Nr. 6 Dorohoi, au des-
făşurat câteva activităţi prin care 
au marcat ziua de 1 Decembrie – 
Ziua Naţională a României. Într-o 
atmosferă de sărbătoare, cu zâm-
betul pe buze, cu steguleţe trico-
lore în mâini, copiii au recitat po-
ezii, au ascultat povestiri istorice 
şi au cântat imnul ţării noastre.

Astfel, au fost puse în valoare 
cunoştinţele lor despre drapelul 
României, costumul popular, iu-
birea faţă de semeni – valori spi-
rituale româneşti.

În urma acestor activităţi ne-
am propus să transmitem copii-
lor dragostea şi respectul faţă de 

ţară, astfel încât aceştia să devi-
nă continuatori şi păstrători de 
tradiţii şi obiceiuri româneşti!

Prof. Simona POJOGA
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Aproprierea sărbătorilor ne emo-
ţionează, se instalează o oarecare 
atmosferă de pace, linişte şi tot ceea 
ce ne dorim este să fim alături de cei 
dragi. Crăciunul înseamnă naşterea 
Mântuitorului Iisus Hristos! Mereu 
s-a spus că există o magie, magia 
Crăciunului. Poate fi adevărat, Cră-
ciunul ne transformă pe toţi. Poate 
ne-am întrebat de mai multe ori de 
ce suntem mai buni de Crăciun? Sun-
tem mai buni de Crăciun pentru că 
ne vom petrece timpul alături de cei 
dragi, de familie, prietenii din copi-
lărie. E greu să nu te gândeşti la mi-
rosul de cozonac, la vinul cu scor-
ţişoară, la împodobirea bradului, 
primirea colindătorilor.

Cu atenţie şi gingăşie grupa 
mică „Piticii“, îndrumaţi de doam-
nele educatoare Julinschi Alina şi 
Şotropa Monica a pregătit în de-
cembrie 2019 serbarea pentru vi-
zita mult aşteptată a celui mai iu-
bit moş….Moş Crăciun. Poveştile 
de iarnă sunt menite să aducă at-
mosfera de sărbătoare din lumea 
magică a Crăciunului. Copiii de la 
grupa mică „Piticii“ au prezentat 
colinde, poezii, dansuri specifice 
sărbătorii Crăciunului. Copiii costu-
maţi în crăciunei şi crăciuniţe s-au 
distrat peste măsură dar totodată 
ne-au reamintit însemnătatea săr-
bătorii Crăciunului.

Zâmbetele şi chicotelile copiilor 
din timpul serbării, sunt cele care 

au adus emoţie, bucurie şi pace 
totodată în sufletele adulţilor.

Prof. Alina JULINSCHI

„MAGIA CRĂCIUNULUI“ trăită de pitici
Dacă-n fiecare zi, Crăciunul ar veni, ce bucurie ar fi!
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Universul copilariei este 
marcat de o aură de mister la care con-

tribuie şi povestea lui Moş Nicolae şi cea a lui Moş 
Crăciun.
După ce copiii de la grupa „Ursuleţilor“ şi-au pregătit cu mare 

atenţie ghetele, Moşul şi-a făcut simţită prezenţa în grupa noastră, spre 
încântarea copiilor, care au găsit la trezire dulciuri şi fructe în ghetu-

ţe, sigur pentru-că am fost şi suntem cuminţi, harnici, respectuoşi şi iu-
bitori.

La scurt timp şi-a făcut apariţia şi Moş Crăciun, un alt moş darnic şi 
bun, care spre deosebire de Moş Nicolae, s-a arătat copiilor, i-a luat în 

braţe, a vorbit cu ei, cerându-le să spună o poveste, un cântecel sau să 
recite o poezie învăţată la grădiniţă.

Moş Crăciun există pentru fiecare dintre noi, copii, părinţi, educa-
tori. El ne-a adus bucurie şi fericire în sufletele noastre şi a avut 

grijă ca lumina Naşterii Domnului să ne pătrundă în su-
flet şi în case.

Prof. Daniela ACONSTANTINESEI

SĂRBĂTORILE DE IARNĂ LA GRUPA „URSULEŢILOR“
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Serbările reprezintă un nece-
sar izvor de satisfacţie, bucurie, 
creând bună dispoziţie. La pregă-
tirea şi realizarea serbărilor, copiii 
participă cu însufleţire şi dăruire 
din dorinţa de a oferi spectatori-
lor momente de bună dispoziţie, 
satisfacţie, făcându-le viaţa mai 
frumoasă, mai plină de sens. Aici 
toţi am putut observa înclinaţiile 
artistice ale copiilor noştri, con-
tribuind şi încurajând dezvoltarea 
armonioasă a personalităţii lor.

„VINE, VINE MOŞ CRĂCIUN!“
La români, sărbătorile de iarnă 

sunt adevărate sărbători de suflet. 
Ne revin puternic în minte şi în su-
flet amintirile copilăriei, ne amin-
tim cu drag de mirosul proaspăt 
de brad, dar şi de cozonaci, de ne-
răbdarea cu care aşteptam daru-

rile sub pomul de iarnă.
În preajma sărbătorilor trăim 

nostalgia desăvârşirii noastre su-
fleteşti, deoarece sărbătorile de 
Crăciun ne transpun pe un tărâm 
spiritual remarcabil.Ne împăcăm 
cu noi înşine şi cu semenii noş-
tri, prin iubire şi iertare, prin bu-
curia de a fi împreună şi de a de-
veni mai buni, mai darnici.

Un rol important în alegerea 
temei proiectului „Vine, vine Moş 
Crăciun!“ l-au avut întrebările pe 
care le pun copiii de fiecare dată 
la început de iarnă: Când vine 
Moş Crăciun?; Dar Moş Nico-
lae?; Care vine primul?;De unde 
are el aşa de multe daruri?; De 
ce vine Moşul doar iarna?

Proiectul l-am realizat cu copiii 
pe parcursul unei săptămâni, pe-

rioadă în care le-a fost prezentată 
Legenda lui Moş Crăciun; au avut 
loc discuţii referitoare la sărbă-
toarea Crăciunului; la semnifica-
ţia obiceiurilor şi tradiţiilor; men-
ţionarea prezenţei bradului cât şi 
confecţionarea unor felicitări, po-
doabe, stea, măşti de carnaval.

Proiectul s-a finalizat cu prezen-
tarea unui spectacol-serbare pen-
tru părinţi, bunici, invitaţi care a 
avut loc în data de 17.12.2019 în sala 
de festivităţi a grădiniţei.

Toţi copiii sunt fascinaţi de lu-
mea lui Moş Crăciun, de obiceiu-
rile de iarnă, de diferite povestiri 
religioase. Astfel, ei au partici-
pat cu multă plăcere şi entuzi-
asm, prezentând poezii şi cân-
tece specifice acestei sărbători.

Prof. Mariela DUPU

SATISFACŢIE, BUCURIE, DISPOZIŢIE
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„Dintre toate câte sunt/ Sărbători pe-acest pă-
mânt/ Nu e alta mai frumoasă/

Decât Crăciunul cel sfânt!“
Crăciunul reprezintă cea mai frumoasă perioadă a 

anului presărată de tradiţii şi cântece de bucurie, este o 
sărbătoare a recunoştinţei, a fericirii, a mulţumirii.

Astfel, în prag de Sfântă Sărbătoare a Naşterii 
Domnului Iisus Hristos, grupa „Iepuraşilor“, sub în-
drumarea doamnei prof. Iftodi Mădălina, a adus bu-
curie şi împlinire în sufletul părinţilor prin activi-
tatea numită „Iată, vine Moş Crăciun“. 

Costumaţi în Crăciunei şi Crăciuniţe, preşcolarii, 
coordonaţi de d.na educatoare Iftodi Mădălina, au pre-
zentat cu multă emoţie şi bucurie în aşteptarea celui 

mai iubit Moş un program artistic prin care au eviden-
ţiat magia sărbătorilor de Crăciun. Punctul culminant al 
programului prezentat a fost apariţia Moşului Crăciun, 
plin de daruri, într-o atmosferă de basm, spre marea bu-
curie a copiilor.

Prin astfel de activităţi, se doreşte ca cei mici să 
preţuiască sărbătoarea de Crăciun nu doar ca o petre-
cere şi aşteptarea de daruri, ci să ne amintim de Naş-
terea lui Hristos, care ne cere să fim altfel decât în 
orice altă zi, să dăm un strop din sufletul nostru şi 
celor de lângă noi, care au nevoie de puţină căl-
dură şi iubire.

Prof. Mădălina IFTODI

Crăciunul, bucuria celor mici!
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Sărbătorile de iarnă lasă în sufletul nostru şi 
mai ales al copiilor, o urmă adâncă, de neuitat. Şi 
este minunat că, astăzi, începând de la grădiniţă 
copiii iau cunoştinţă cu obiceiurile populare, po-
eziile populare, care în mare parte sunt dedicate 
Crăciunului, Anului-Nou…

Magia sărbătorilor de iarnă este legată de Moş 
Crăciun, care un an întreg îşi pregăteşte desagii pen-
tru a ajunge la fiecare copil, dar şi copiii învaţă poe-
zii, colinde, urături şi le interpretează cu drag, pen-
tru părinţi, educatori şi desigur pentru Moş Crăciun.

În aşteptarea lui Moş Crăciun, copiii grupei „Flu-
turaşii“ au pregătit momente speciale, pentru Mo-
şul bun, care este alături de ei ca întotdeauna, dar 
şi pentru părinţii acestora. Scena s-a deschis cu 
un decor festiv, cu tematică populară: o cămăru-
ţă cu obiecte artizanale, covoare, măsuţă, scau-
ne, colăcei şi ornamente tradiţionale româneşti. Doi 
bătrânei îmbrăcaţi în haine de sărbătoare stau în 
casă şi aşteaptă colindătorii: baba mătură şi moş-
neagul şade pe scaun, este Ajunul Craciunului.

În frumoase costume populare copiii au evo-
luat în faţa spectatorilor şi al lui Moş Crăciun, 

iar eforturile le-au fost răsplătite cu ropote 
de aplauze, dar mai ales cu multe daruri 
din desaga lui Moş Crăciun.

Prof. Simona POJOGA

   „Iată, vin colindători!“
Serbare de Crăciun cu tematică populară
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   „Iată, vin colindători!“ Anotimpurile trec şi vin…Fiecare are 
propria poezie, o frumuseţe şi o muzicalitate 
unică. Sufletul copiilor simte în mod diferit 
fiecare schimbare. Curiozitatea şi sensibi-
litatea vârstei, inocenţa, îi fac să se bucu-
re cu adevărat de ceea ce-i înconjoară. Aşa 
s-a întâmplat şi la grupa „Fluturaşii“ care au 
desfăşurat proiectul tematic „Bucuriile ier-
nii“ unde s-a urmărit transmiterea valorilor 
culturare prin intermediul educaţiei din do-
meniul ştiinţei şi estetic-creativ, prin acti-
vităţile-concurs de cultură generală, artisti-
co-plastice şi abilităţi practice, activităţi ce 
scot în relief cunoştinţele şi creativitatea 

preşcolarilor.
Magia sărbătorilor de iarnă a cuprins în-

treaga grădiniţă. Cred ca niciun alt anotimp 
nu trezeşte în sufletul copiilor atâta frumu-
seţe şi emoţie ca anotimpul iarna. Luna lui 
Gerar, nu a adus cu ea numai frig şi zăpadă 
ci şi vizita lui Moş Nicolae, Moş Crăciun, ac-
tivităţi cu şcolarii, expoziţia cu lucrări cre-
ate de preşcolari în incinta grădiniţei, par-
ticiparea la festivalul de datini şi tradiţii de 
iarnă, unde „Fluturaşii“ au valorificat munca 
depusă alături de educatoare şi care duc la 
promovarea unităţii noastre!

Prof. Florentina GRIGORAŞ

Farmecul iernii văzut prin ochi de copil
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„MĂRŢIŞOARE, 
MĂRŢIŞOARE…!“

Mărţişorul este un mic 
obiect de podoabă legat de 
un şnur, împletit dintr-un fir 
alb, şi unul roşu. Femeile şi 
fetele primesc mărţişoare şi le 
poartă pe durata lunii martie, 
ca semn al sosirii primăve-
rii. Acesta simbolizează lup-
ta contrastelor – noaptea cu 
ziua, viaţa cu moartea, boala 
cu sănătatea, iarna cu vara.

Împreună cu mărţişorul se 
oferă adesea şi flori timpurii 
de primăvară, cea mai repre-
zentativă fiind ghiocelul. An 
de an, de 1 Martie ne recă-
pătăm speranţa, optimismul, 
credinţa în mai bine şi spo-
rul în toate. Martie este mo-
mentul în care oamenii încep 
să caute primul ghiocel, ca 
semn al venirii primăverii cu 
adevărat. Acest triumf al re-
învierii şi regenerării este in-
vocat prin Mărţişorul pe ca-
re-l dăruim celor dragi, ca 
mic semn ce ne dorim să le 
aducă fericire şi noroc.

Copiii confecţionează cu 
mare drag mărţişoare!

Prof. Mariela DUPU
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Ziua de 8 Martie este una 
cu totul şi cu totul specială. Cu 
toţii am aşteptat mult venirea 
primăverii, primele flori, soarele 
cald şi îmbietor, primii muguraşi, 
mărţişorul, Ziua Mamei. Atunci 
când rostim cuvântul „MAMA“, 
un sentiment de dragoste ne cu-
prinde şi un chip blând se con-
turează în faţa noastră.

Preşcolarii grupei „Iepuraşi-
lor“, îşi exprimă iubirea faţă de 
mame în fiecare zi, dar nu au 
putut lăsa să treacă ziua de 8 
Martie fără a mai spune încă o 
data: „Te iubesc, mami!“

Ajutaţi de doamna prof. Ifto-
di Mădălina, copiii, au pregătit 
pentru mame mărţişoare şi fe-
licitări făcute cu multă bucurie 
chiar de mânuţele lor.

La finalul zilei preşcolarii au 
dus acasă frumoasele felicitări 

şi au recitat cu mult drag o po-
ezie închinată mamei.

„Mama mea e harnică,
E bună şi darnică.
Mă ajută, mă-ngrijeşte,
Şi-mi spune că mă iubeşte.
Toată inimioara mea
Este pentru mama mea!“
Prof. Mădălina IFTODI

Din dragoste pentru mama!

Revista Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 6 DorohoiRevista Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 6 Dorohoi
Nr. 10 / 2020Nr. 10 / 2020

00

19



Primele zile de primăvară 
sunt cunoscute ca fiind zile de 
bucurie, zilele darurilor simple, 
din suflet.

În acest context, pentru al 
patrulea an consecutiv, preşco-
larii din 44 grădiniţe din judeţe-
le Suceava, Botoşani şi Iaşi, în 
colaborare cu Asociaţia Kult-
Art Suceava, au confecţionat 
împreună cu profesorii, educa-
toarele şi părinţii, mărţişoare. 
Cei 5507 de preşcolari am pus 
alături de mărţişor şi suflet, şi-l 
dăruim în comunitatea în care 
ne-am născut, căreia îi aparţi-
nem şi pe care o respectăm.

Cu toată dragostea şi bucu-
ria, cei 5507 de preşcolari par-
ticipanţi îndrumaţi de 365 de 
cadre didactice, au oferit la în-
ceputul lunii martie, mărţişoa-
re, cetăţenilor din oraşele şi lo-
calităţile participante, în cadrul 
celei de-a patra ediţii a campa-
niei interjudeţene „Un gând bun 
de mărţişor“.

Mărţişoarele oferite de pre-
şcolari au fost decorate, aşa 
cum spune şi titlul, cu „gân-

duri bune“, adică mesaje 
ce au încântat sufle-

tele celor care le-au 

primit: trecătorii de pe stradă, 
cetăţenii care s-au aflat în in-
stituţiile publice, elevii şcolilor 
apropiate instituţiilor preşcola-
re, clienţii băncilor şi centrelor 
comerciale aflate în proximita-
tea grădiniţelor.

Campania a urmărit forma-
rea, în rândul preşcolarilor, 
care oferă necondiţionat urări, 
mărţişoare şi bucurie, cât şi 
în rândul adulţilor, care le pri-
mesc, a unor comportamente 
prosociale, menite să ducă la 
dezvoltarea sentimentelor de 
apreciere, de respect a comu-
nităţii faţă de ideea de a dărui, 

Campanie interjudeţeană 

„Un gând bun de mărţişor“
Campanie interjudeţeană de formare a unor comportamente prosociale în cadrul comunităţii locale
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de sensibilitate, de empatie a 
preşcolarilor faţă de adulţi. Do-
rim să intipărim în mintea pre-
şcolarilor că, un gest frumos, 
un gând bun aşa cum spune şi 
numele campaniei, nu necesită 
decât puţină muncă, bunăvoinţă 
şi bucuria de a dărui.

Prof. Mariela DUPU
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La un moment dat, ca parte a 
măsurilor de luptă împotriva no-
ului virus, s-a luat decizia de a se 
închide grădiniţele, şcolile şi de 
a se trece la sistemul de şcoală 
online sau de la distanţă.

Grupa mică „Piticii“ de la 
Grădiniţa cu P.P. Nr.6 Dorohoi, 
coordonată de doamnele educa-
toare Monica Şotropa şi Alina 
Julinschi a realizat şi ea activi-
tăţi online pe grupul Whatsapp. 
De când a fost declarată pan-
demia de coronavirus, atât noi 

cadrele didactice, cât şi părinţii 
ne-am confruntat cu o serie de 
provocări şi circumstanţe fără 
precedent.

Am răspuns pozitiv acestei 
situaţii şi am profitat de timpul 
pe care l-am avut la dispoziţie, 
realizând activităţi educative şi 
recreative din toate domeniile 
de activitate. În perioada de izo-
lare, copiii au avut ocazia să în-
veţe poezii, cântece, să picteze, 
să modeleze, să asculte poveşti, 
să realizeze tablouri cu materi-
ale din natură (flori, pietre, se-
minţe, nisip, iarbă). Uneori, dis-
tracţia cea mai mare a venit din 
cele mai simple idei, au fost învă-
ţaţi de către părinţi, la propune-

rea noastră, să joace Şotron, şi-
au reorganizat spaţiul de joacă, 
au încropit câte ceva în bucătă-
rie. Am avut câteva idei de acti-
vităţi în bucătărie pe care copiii 
le-au putut realiza împreună cu 
părinţii. Acestea au avut rolul de 
a-i ajuta pe cei mici la creşterea 
stimei de sine, a independenţei, 
a coordonării mişcărilor.

Această perioadă a fost una 
extrem de provocatoare atât 
pentru noi, educatoarele cât şi 
pentru copii şi părinţi. Mulţumim 
tuturor pentru implicare şi mo-
dul frumos de a gestiona aceas-
tă perioadă!

Prof. Alina JULINSCHI
Prof. Monica ŞOTROPA

„GRĂDINIŢA 
DE ACASĂ“
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Pe parcursul desfăşurării 
activităţilor online, asigurarea 
suportului emoţional şi conec-
tarea cu preşcolarii grupei „Ur-
suleţii“ s-a făcut pe grup închis 
WhatsApp.

Am considerat că este foarte 
important în această perioadă 
să oferim atât copiilor cât şi pă-
rinţilor atenţie, înţelegere şi ghi-
daj emoţional, pentru a se putea 
dezvolta şi a dori să exploreze 
mai mult lumea înconjurătoare. 
Împreună cu colega de grupă 
am realizat rutina unei zile, ţi-
nând cont ca perioada de izolare 
să fie cât se poate de echilibrată. 
Pe lângă momentele de masă, 
somn, igienă, joacă liberă, iniţi-
ată, pregătirea mesei, să existe 
momente în care îi demonstrăm 
copilului că face parte din fami-
lie, că este valoros, acest lucru 
realizându-l prin îndemnul dat 
părinţilor de a se juca cât mai 
mult cu copilul jocuri propuse 
chiar de el.

Majoritatea 
activităţilor au 
fost de colorare 
în contur, de-
sen liber, pic-
tură, mototolire 
hârtie, modelaj, 
construcţii, tă-
iere după con-
tur şi lipire, ex-
perimente.

În momentul în care nevoia 
de apartenenţă este satisfăcută, 
copilul va dori să se joace sin-
gur, liber şi să îşi caute activităţi 
creative. Plictiseala face parte 
din nevoia creierului de a crea, 
de a-şi imagina, de a aşeza la lo-
cul lor lucrurile deja învăţate.

În această perioadă vă reco-
mandăm:

– să comunicaţi mai mult;
– să puneţi accent pe senti-

mentele voastre şi ale copiilor 
voştri;

– să luaţi decizii împreună;
– să-i apreciaţi când respectă 

rutina;
– să empatizaţi cu nivelul lor 

de înţelegere;
– să reduceţi timpul în faţa 

ecranelor.
Prof. Mariela DUPU

Prof. Daniela  
ACONSTANTINESEI

ACTIVITĂŢI ONLINE LA GRUPA URSULEŢILOR
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Activitaţile online au fost o 
provocare atât pentru cei mici, 
cât şi pentru părinţii acestora 
pentru că a fost o situaţie nouă 
cu care nu s-au mai confruntat 
până atunci. Însă cu mult sprijin 
din partea părinţilor, un real in-
teres din partea copiilor pentru 
a continua din activităţile educa-
tive şi acasă, profesorii din învă-
ţământul preşcolar au continuat 
să deşfăşoare activităţi conform 
planificării şcolare.

În această perioadă de grădi-
niţa online, grupa Iepuraşilor, a 
realizat activităţi desfăşurate pe 

grupul închis de WhatsApp, uti-
lizând resurse educaţionale: ac-
tivităţi matematice, activităţi de 
educarea limbajului, activităţi 
artistico-plastice, prezentări vi-
deo, jocuri de mişcare, cântece, 
jocuri muzicale, activităţi prac-
tice, fişe de lucru, jocuri distrac-
tive.

Câteva din temele săptămâna-
le abordate în această perioadă 
au fost: „Flori de primăvară“, 
„De Paşti„, Meserii îndrăgi-
te de copii“, „În lumea insec-
telor“, „În grădina de legume 
timpurii“, „Mijloace de trans-

port“, „În lumea copilăriei“, 
„Vara-i o veselie“, „În curând 
voi fi şcolar“.

În urma desfăşurării activită-
ţilor online, copiii au dat dovadă 
de mult entuziasm, aşteptând cu 
nerăbdare următoarea zi pentru 
a realiza noi activităţi, dobân-
dind astfel numeroase deprinderi 
şi cunoştinţe. Trebuie menţionat 
rolul deosebit de important al 
părinţilor care s-au implicat şi au 
fost alături de copii pentru a face 
mai interesantă această perioada 
pandemică.

Prof. Mădălina IFTODI

Grădiniţa de acasă pentru iepuraşi
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Învăţarea la distanţă din acest 
al II-lea semestru a fost o provo-
care şi pentru noi cadrele didac-
tice, dar am reuşit să ne adaptăm 
în scurt timp la cerinţele actuale şi 
am planificat, organizat şi desfăşu-
rat activităţi educative folosindu-
ne de mijloacele moderne de pre-
dare. Multe din activităţile zilnice 
au fost transformate şi adaptate pe 
placul preşcolarilor ce frecventea-
ză – chiar dacă acum doar online 
– grupul WhatsApp „Fluturaşii“.

Activităţile din aceste luni au 
fost foarte atractive pentru co-
pii. Aceştia au avut de făcut de-
sene cu anumite teme, de pictat, 

de modelat, au ascultat şi cântat 
diverse cântecele, s-au filmat fă-
când sport şi tot felul de dansuri 
amuzante, au vorbit fiecare des-
pre personajul preferat sau despre 
animalul de companie. De aseme-
nea, aceştia au spus poezii sau au 
desfăşurat diferite jocuri distrac-
tive şi de mişcare.

Poveştile, caietele cu activităţi, 
fişele de lucru, decupajele, jocu-
rile matematice, experimentele 
distractive au fost de bază. Părin-
ţii împreună cu copiii lor au găsit 
măcar o activitate care să îi inspi-
re în a face ceva distractiv cu ei. 
De exemplu: au plantat răsaduri, 

au îngrijit plantele, au tăiat fruc-
te pentru salată de fructe sau de 
legume, au pregătit tartine vesele.

Copiii au fost foarte încântaţi 
de activităţile propuse, dar şi de 
faptul că şi-au revăzut colegii în 
poze şi filmări, simţindu-i mai 
aproape, până la începerea gră-
diniţei. Ştiind că toţi colegii îşi 
vor expune lucrările până seara, 
au muncit şi ei cu entuziasm, iar 
activităţile le-au păstrat creativi-
tatea şi apropierea de grădiniţă, 
fie ea şi online şi le-au adus zâm-
betul pe buze.

Prof. Simona POJOGA
Prof. Florentina GRIGORAŞ

Gră
diniţa

 online şi activităţile grupei „Fluturaşilor“
Gră

diniţa
 online şi activităţile grupei „Fluturaşilor“
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ACTIVITĂŢILE LIBER ALESE
MIJLOC DE SOCIALIZARE  

A COPIILOR DIN GRĂDINIŢĂ
Activităţile desfăşurate pe arii de stimulare con-

stituie un mijloc eficient în socializarea copiilor. Prin 
specificul lor, aceste activităţi sunt lăsate la alegerea 
copiilor. Aceştia îşi aleg spaţiul în care doresc să se joa-
ce, îşi aleg partenerii pe care îi preferă şi materialele 
pe care doresc să le folosească în jocul lor. Pentru ca 
aceste activităţi să fie educative şi eficiente este nece-
sar ca spaţiul din sala de grupă să fie optim amenajat 
astfel încât să permită desfăşurarea unor activităţi cât 
mai variate. Un element esenţial în realizarea obiecti-
velor educative propuse îl constituie materialul didac-
tic pus la dispoziţia copiilor. Pentru a facilita accesul la 
cunoaştere trebuie selectate cu multă grijă materia-
lele didactice introduse în activitatea de zi cu zi în aşa 
fel încât acestea să nu sufoce libertatea de imagina-
re a copilului prin cantitate, sau invers, să nu fie su-
ficiente pentru a-l sprijini în cunoaştere şi înţelegere.

Din punct de vedere al calităţii, trebuie ca ele să fie 
estetic realizate, economicoase prin multifuncţionali-
tate şi uşor de manipulat de către copii. Activităţile li-
bere în care sunt antrenaţi copiii în prima parte a zilei 
sunt un excelent prilej pentru a culege informaţii des-
pre copil din toate punctele de vedere. Modul în care 
comunică verbal cu colegii de grupă, expresiile folo-
site în timpul jocurilor, al povestirilor libere, al relată-
rilor unor evenimente petrecute de el, alături de co-
municarea nonverbală utilizată ne pot determina să 
înţelegem care este mediul socio-cultural oferit de fa-
milia copilului, dacă şi cât se comunică cu copilul în fa-
milie. Aceste informaţii ne permit abordarea unor stra-
tegii didactice adecvate tratării diferenţiate a copiilor 
şi recuperării lor în cazul deficienţelor constatate, ţi-
nând seama că dezvoltarea limbajului şi a comuni-
cării este dependentă în mare măsură de mediul în 

care trăieşte copilul.
Întreaga activitate desfăşurată în cadrul gră-
diniţei are ca scop principal socializarea pre-

şcolarului.

Prof. Monica ŞOTROPA
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Activităţile matematice înseamnă 
pentru cei mai mulţi copii rezolvarea 
de probleme. Rolul activităţilor mate-
matice în grădiniţe este de a constitui 
o iniţiere în procesul de matematizare 
ceea ce asigura înţelegerea unor mode-
le uzuale ale realităţii. Procesul de ma-
tematizare la copiii mici este conceput 
ca o succesiune de activităţi-observare, 
deducere, concretizare, abstractizare- 
fiecare ducând la un anumit rezultat.

Activităţile matematice pe bază de 
exerciţii matematice sunt forme de or-
ganizare specifice ce permit realizarea 
cu eficienţă a tuturor tipurilor funda-
mentale de activităţi matematice. Efi-
cienţa acestei forme de activitate este 
asigurată prin materialul şi mijloacele 
didactice folosite. Se solicită existenţa 
unui material didactic adecvat constând 
în seturi de jetoane cifre, material din 
natură şi sunt cerute de specificul gân-
dirii copilului concret-intuitive.

Activităţile pe bază de joc didactic 
matematic, permit realizarea cu efici-
enţă a instruirii, cu funcţii diferite pe 
nivele de vârstă. La copiii de 3-4 ani, 
prin joc didactic se asigură efectuarea, 
în mod independent, a unor acţiuni 
obiectuale, se stimulează descoperi-
rea prin efort direct a unor cunoştinţe 
care vor conduce treptat spre însuşi-

rea unor noi cunoş-
tinţe matematice. La 
copiii de 6-7 ani, jo-
cul didactic dobân-
deşte o nouă funcţie, 
aceea de consolidare 
şi verificare a cunoş-
tinţelor, deprinderi-
lor şi priceperilor. El 
constituie un mijloc eficient de verifi-
care pentru cadrul didactic.

Educatoarea trebuie să caute mereu 
şi să găsească cele mai atractive proce-
dee de a activa gândirea, să-i atragă să 
participe direct şi activ la descoperi-
rea valorilor necunoscute printr-un şir 
de raţionamente şi judecăţi. Dacă re-
uşeşte să realizeze prin joc o punte de 
legătură, activă şi apropiată, între co-
pil şi matematică, atunci poate să evi-
te ca matematica să devină un obiect 
de studiu ostil şi respingător, care să-i 
trezească copilului amintiri neplăcute 
şi insatisfacţii.

Prof. Alina JULINSCHI

ACTIVITĂŢI MATEMATICE DESFĂŞURATE ÎN GRĂDINIŢĂ 
PE BAZA JOCULUI DIDACTIC
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Aducem astăzi în atenţie jocurile de construcţie 
destinate copiilor, întrucât acestea au o foarte bună 
reputaţie, fiind demonstrat de-a lungul anilor fap-
tul că acestea au capacitatea să dezvolte, în princi-
pal, creativitatea, inventivitatea şi motricitatea ce-
lor mici. Jocul de cuburi şi jocul Lego sunt cele mai 
bune exemple de acest tip. Primul dintre ele este re-
comandat încă din primul an de viaţă, după ce copi-
lul împlineşte patru luni şi începe să apuce lucrurile 
cu mâinile, cuburile colorate ajutându-l să-şi dezvolte 
capacităţile motrice. În acelaşi timp, Lego nu deţine 
degeaba titlul de cea mai utilizată jucărie din toate 
timpurile, având nu doar rolul de a dezvolta inteligen-
ţa copilului, ci şi percepţia acestuia asupra realităţii.

Iată care sunt beneficiile jocurilor de construcţie:
 ± îmbunătăţesc dezvoltarea motricităţii fine, în-

trucât atunci când manipulează obiecte de di-
ferite forme şi mărimi copiii sunt determinaţi 
să le apuce corect şi să le plaseze exact aco-
lo unde trebuie prin mişcările potrivite şi co-
ordonate ale încheieturilor.

 ± dezvoltă orientarea în spaţiu, întrucât atunci 
când construiesc lucruri copiii îşi îmbunătă-
ţesc abilităţile vizual-spaţiale, ceea ce îi va aju-
ta foarte mult, mai târziu, să înveţe să citească

 ± încurajează gândirea şi raţionamentul, copiii 
fiind nevoiţi să-şi utilizeze abilităţile de gândi-
re pentru a construi.

 ± implică dezvoltarea răbdării, a concentrării 
şi a încrederii în sine, de toate acestea fiind 
neapărat nevoie în procesul de construcţie.

 ± dezvoltă imaginaţia şi creativitatea, întrucât 
construcţia unei jucării echivalează cu con-
strucţia unei adevărate noi lumi. Atunci 
când creează o nouă structură, copiii vor 
dori să şi povestească despre ea, ceea ce 
va contribui şi la extinderea abilităţilor 
lor verbale.

 ± favorizează jocul cooperativ mai ales când 
construcţiile se realizează în echipă.
 ± stimulează dezvoltarea deprinde-

rilor de organizare, destul de impor-
tante la vârste fragede, când copi-

ii au tendinţa de a nu fi ordonaţi.
Prof. Mariela DUPU

Beneficiile jocurilor de construcţii
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Grădiniţa este locul unde copiii 
îşi pot dezvolta dragostea de a în-
văţa şi capacitatea lor de a se înţe-
lege cu ceilalţi. Copilul trebuie să fie 
încurajat să scoată la lumină toate 
resursele imaginative şi creative 
care zac în fiecare dintre ei.

Intrarea copilului din mediul fa-
milial în cel educaţional reprezintă 
o etapă deosebit de importantă atât 
pentru familie, educatoare, dar mai 
ales pentru micul preşcolar. Aco-
modarea copiiilor cu programul de 
grădiniţă durează uneori destul de 
mult timp. Practica face lucrurile 
mai uşoare, dezvoltă încrederea şi 
îmbunătăţeşte calitatea.

Copiii au nevoie de oportunităţi 

de a se exprima prin artă, de a învă-
ţa prin joc, de a construi şi aşa mai 
departe. Copiii îşi îmbunătăţesc abi-
lităţile motorii şi coordonarea prin 
manipularea cuburilor,creioanelor 
şi a altor obiecte. Experienţa în 
aceste domenii pune bazele dezvol-
tării ulterioare a abilităţilor 
de literaţie şi matematică, 
precum şi abilităţior cogni-
tive simbolice şi abstracte.

Pentru o atmosfe-
ră plăcută şi creativă în 
grădiniţă,trebuie să-i ofe-
rim copilului experienţe, atât 
individuale, cât şi colabora-
tive pentru ca acesta să aibă 
acces la o gamă cât mai lar-

gă de medii de învăţare.
La baza funcţionării tuturor re-

laţiior, stă o comunicare eficientă. 
Copiii trebuie să înveţe din poveşti 
şi creând poveşti.

Prof. Daniela  
ACONSTANTINESEI

ÎNVĂŢAREA CREATIVĂ ÎN GRĂDINIŢĂ
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De-a lungul istoriei, arta a 
jucat un rol important în dez-
voltarea culturală şi intelec-
tuală a omenirii. Ea este cea 
care ne ajută să cunoaştem mai 
bine lumea care ne înconjoa-
ră, precum şi pe cea din interi-
orul nostru. Dintre toate for-
mele de artă existente, artele 
vizuale au stat întotdeauna la 
loc de cinste, în special dese-
nul şi pictura.

În cazul copiilor, arta îi poate 
ajuta să se dezvolte în anumite 
arii care sunt de obicei neglija-
te de sistemul clasic de învă-
ţământ. Desenând şi pictând, 
copiii îşi vor dezvolta creati-

vitatea şi îşi vor îmbunătăţi 
abilităţile fizice, cognitive şi 

emoţionale. Arta este cu 
atât mai importantă în 
primii ani de viaţă ai co-

piilor. Studii recente 

au arătat că activităţile artisti-
ce în copilaria timpurie dezvoltă 
capacitatea mentală a copiilor, 
ajutându-i să înveţe mai repe-
de şi mai eficient.

Activităţile artistice 
de desen şi pictură le 
dezvoltă copiilor pre-
şcolari creativitatea. 
Prin artă, copiii se dez-
voltă din toate punc-
tele de vedere, îşi dez-
voltă creativitatea, 
reuşind să creeze ade-
vărate opere de artă, 
cu o unicitate aparte, 
îşi dezvoltă personali-
tatea pentru că în timp 
ce copiii desenează, ei 
crează în imaginaţia lor 
diverse personaje, di-
verse scene, acţiuni.

La vârsta preşcolară, 
desenul şi jocul constitu-
ie un cadru pentru antre-
narea muncii şi a creaţi-
ei, sporesc creativitatea 
copilului. Creativitatea 
înseamnă îndrăznea-
lă, tot ceea ce este nou, 
este incert. Copilul tre-
buie să dispună de acea 
libertate, de acel senti-
ment de siguranţă.

Prin activităţile ar-

tistico-plastice, copilul se află 
într-un contact continuu cu lu-
mea sa interioară şi exterioară.

Prof. Simona POJOGA

Desenul şi pictura 
– mijloc de stimulare a creativităţii copilului preşcolar

MOTTO:
„Îmi plac copiii – orice copil e un mic Picasso. Sunt bulgări de 

creativitate.
Întodeauna trebuie întreţinută partea copilărească din noi.“

(Francisc Ford Coppola)
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Abilităţile practice contribuie nemijlocit la 
dezvoltarea, din toate punctele de vedere, a 
personalităţii copiilor, împreună şi în strân-
să legătură cu celelalte activităţi ce se desfă-
şoară în grădiniţă.

Rolul abilităţilor practice se concretizea-
ză în dezvoltarea psihomotorie, intelectua-
lă, afectivă şi estetică a copilului. Prin aces-
te activităţi de abilităţi practice copilul învaţă 
să-şi coordoneze mişcările, capătă pricepe-
re şi îndemânare, îşi formează unele deprin-
deri practice de a opera cu diverse materiale 
şi instrumente, toate cunoştinţele însuşite în 
alte discipline îşi găsesc cadrul de exprimare 
şi se adâncesc, se educă simţul estetic, se îm-
bogăţeşte sfera afectivă prin educarea în spi-
ritul dragostei pentru muncă şi a respectului 
pentru ceea ce a creat. În procesul abilităţilor 
practice cunoştinţele dobândite se adâncesc.

Tema propusă de educatoare n-ar putea fi 
executată de copil dacă concomitent cu mâna 
n-ar fi antrenaţi analizatorii, (în special cel vi-
zual şi scoarţa cerebrală, sub controlul căre-
ia copilul selecţionează şi aranjează materialul 
după culoare, formă, mărime, sus, jos, dreap-
ta, stânga). Exerciţiile pe care copiii le desfă-
şoară organizat în activităţile de 
abilităţi practice stimulează ac-
tivitatea analitico – sintetică a 
scoarţei cerebrale Activităţile 
practice îşi aduc contribuţia 
şi la îmbogăţirea vieţii afecti-
ve, copiii trăiesc sentimente 
de bucurie şi de creştere a 
încrederii în ei înşişi.

Întreaga activitate de în-
văţare a copiilor se reali-
zează în grădiniţă prin joc-

activitate de bază concepută ştiinţific, ce trebuie 
îmbinată cu un puternic sentiment de afectivi-
tate, dar şi cu exigenţe crescute pentru dez-
voltarea capacităţilor intelectuale, pentru cul-
tivarea curajului de a întreba, de a se exprima, 
de a gândi şi acţiona independent.

Prof. Florentina GRIGORAŞ

ROLUL ABILITĂŢILOR PRACTICE ÎN DEZVOLTAREA PREŞCOLARULUI
MOTTO:

„Aud şi simt, văd şi înţeleg, fac şi ţin minte!“
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Jocul în viaţa preşcolarului ocupă acelaşi loc pe care îl 
ocupă învăţarea în viaţa şcolarului, sau munca productivă în 
viaţa adultului. Cu ajutorul jocului, copilul îşi satisface nevo-
ia de activitate, îşi consumă energia într-un mod constructiv 
şi dobândeşte cunoştinţe noi despre lumea înconjurătoare.

Grădiniţa constituie prima treaptă a sistemului şcolar, 
care urmăreşte educarea tinerei generaţii încă de la cea mai 
fragedă vârstă. Prin joc copiii de vârstă preşcolară îşi expri-
mă personalitatea. Profesorul prin intermediul jocului, do-
reşte să cultive copilului cunoştiinţe, deprinderi şi abilităţi.

Copiii care sunt lipsiţi de posibilitatea de a se juca cu 
alţi copii de vârstă asemănătoare fie din cauză că nu sunt 
obişnuiţi, fie din cauză că nu au cu cine, rămân nedezvoltaţi 
din punct de vedere al personalităţii. Jocul oferă copiilor o 
sumă de impresii care contribuie la îmbogăţirea cunoştin-
ţelor despre lume şi viaţă, totodată le măreşte capacitatea 
de înţelegere a unor situaţii complexe, creează capacităţi 
de reţinere stimulând memoria, capacităţi de c o n -
centrare, capacităţi de a lua decizii rapide, 
de a rezolva situaţii-problemă, într-un 
cuvânt le dezvoltă creativitatea.

Jocul didactic constituie o mo-
dalitate importantă de desfăşu-
rare a activităţii în grădiniţa de 
copii pentru că aces-
ta reprezin-
tă principa-
la activitate 
a copiilor de 
această vâr-
stă. Jucân-
du-se, copi-
ii pot învăţa 
noţiuni noi, 
dar într-o 
modali-
t a t e 
a c -

cesibilă acestora, fără a-i obosi foarte mult. Sub influen-
ţa jocului se va forma şi dezvolta întreaga activitate psihică 
a copilului. Tipul fundamental de activitate al preşcolarilor 
îl reprezintă jocul, pe când cel al şcolarilor este învăţatul.

Structura jocului didactic se schimbă datorită conţinutu-
lui complex, mai cultivat, datorită activităţilor dominante de 
învăţare şi raţionalizare. Grădiniţa este spaţiul în care copi-
lul trăieşte, îşi încarcă rezervele energetice, fizice şi psihice. 
Devine locul în care pe copil îl aşteaptă surprize şi bucurii, 
în care acesta se simte liber, îşi găseşte parteneri de joacă. 

Rolul şi importanţa jocului didactic constă în faptul că el 
facilitează procesul de asimilare, fixare şi consolidare a cu-
noştinţelor, iar datorită caracterului său formativ influen-
ţează dezvoltarea personalităţii copilului. Jocul didactic este 
un important mijloc de educaţie intelectuală care pune în va-
loare şi antrenează capacităţile creatoare ale preşcolarului. 
El este folosit pentru cunoaşterea realităţii pe o cale mai ac-
cesibilă, deoarece copiii descoperă unele adevăruri noi pen-
tru ei, angajându-se în eforturi de gândire ce le oferă satis-
facţii. Ei sunt participanţi nemijlociţi la propria formare şi, 
antrenaţi în joc, sunt capabili să depună eforturi mari pen-
tru îndeplinirea sarcinilor date.

Prof. Mădălina IFTODI

Importanţa jocului în formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar

Revista Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 6 DorohoiRevista Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 6 Dorohoi
Nr. 10 / 2020Nr. 10 / 2020

00

32


