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ACCENTUAREA CARACTERULUI APLICATIV 

AL ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE DIN GRĂDINIŢĂ 

 

EDUCATOARE: VÎLCAN FLOAREA 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „MIRONA”  STRUCTURĂ A ŞCOLII 

GIMNAZIALE „MIRONA” –  ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ AUGUSTIN MAIOR” - REGHIN, 

JUDEŢUL MUREŞ 

  „Copiii bine educaţi sporesc fiinţa neamului, după cum mugurii din fiecare primăvară 

strângându-se în vârful ramurilor, sporesc coroana copacului, în toate direcţiile”. (Simion 

Mehedinţi) 

Educaţia este un proces complex şi delicat, este o artă şi o ştiinţă, o înţelepciune. Educaţia 

copilului îşi pune amprenta asupra întregii sale vieţi, în copii stă întreaga noastră speranţă într-o 

lume mai bună, mai dreaptă, mai puţin violentă şi egoistă. Se cuvin aici amintite cuvintele lui J. 

Joubert: „Copiii au mai multă nevoie de modele decât de critici”, iar noi adulţii care nu trebuie să 

uităm niciodată că am fost şi noi cândva copii! - Să ne amintim totdeauna cuvintele lui Juvenal: 

„Cel mai mare respect îl datorăm copilului pentru că el este un înger în corp omenesc” şi în plus, 

urarea să ne bucurăm de bucuriile copiilor noştri! 

Copiii m-au făcut să înţeleg că nici o problemă nu este grea pentru ei dacă simt că sunt 

iubiţi. Lumea mică a copilului este o părticică din Univers, de-aici începe el ca OM. O bună 

educaţie cere ca adultul (educatoarea/părintele) să inspire copilului stimă şi respect. Deci nu trebuie 

să acordăm copilului tot timpul nostru, ci înseamnă că sufletul nostru trebuie să fie tot atât de plin, 

de preocupat de copil cum este sufletul savantului de experienţele sale, acela al artistului plin de 

opera sa; înseamnă că trebuie să avem copilul tot timpul în gândul nostru fie că stăm acasă, fie că 

suntem pe drum, fie că dormim, oricând şi la orice oră. 

 De-a lungul activităţii mele didactice (atât ca învăţătoare cât şi ca educatoare) am observat 

că de la o joacă la alta mâinile copiilor sunt mai îndemânatice, urechile mai atente, ochii mai ageri, 

iar în minte le rămân bine tipărite sfaturile şi poveţele mele. Când foloseau hârtia rupând-o, 

mototolind-o, răsucind-o, când foloseau lipiciul, când se jucau cu plastilina, când foloseau diferite 

materiale din natură, când creau, când se jucau ei se îmbogăţeau, se făceau mai puternici, mai 

curajoşi, mai descurcăreţi. Întotdeauna le-am prezentat copiilor modele de colaje, machete, jucării, 

panouri decorative atât confecţionate de mine cât şi de copii din generaţiile anterioare şi i-am 

îndemnat să confecţioneze şi ei mai frumoase decât acelea pe care le vedeau. Prin varietatea 
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materialelor puse la dispoziţiei, copilul devine mai liber în manifestări, alegând singur ceea ce 

doreşte să facă, deschizându-i-se un câmp larg manifestărilor, imaginaţiei şi gândirii creatoare. 

Realizarea unei lucrări şi folosirea ei îi creează o emoţie, o stare de satisfacţiei, de bucurie, deoarece 

obiectul (planşa, afişul, jucăria) realizat este făcut de el şi e rezultatul muncii lui. Atât studiile 

întreprinse cât şi experienţa practică evidenţiază că activităţile practice exercită o influenţă benefică 

asupra personalităţii copilului pe plan estetic, moral, afectiv şi intelectual. 

Tonusul spiritual, generozitatea, încrederea în valori, dorinţa de a face bine, împletite cu 

receptivitatea la nou şi creativitate, reprezintă în viitor mai mult ca oricând primise necesare, oferite 

de noi dascălii, pentru o învăţare eficientă. Datorită avântului luat de toate domeniile vieţii sociale, 

abilităţile practice, ca parte a învăţământului sunt şi ele într-o continuă dezvoltare. Conţinuturile 

acestei discipline de învăţământ se îmbogăţesc continuu cu tehnici şi materiale, cele tradiţionale 

căpătând o nouă abordare. Toate tehnicile învăţate în cadrul activităţilor de abilităţi practice au 

nevoie de exersare şi de o însuşire perfectă, cel mai mult bazându-se totul pe explicaţia cadrului 

didactic şi lucrul sub supravegherea atentă a acestuia. Cadrul în care se desfăşoară activitatea 

trebuie să aibă o vibraţie interioară care să întâmpine cu bucurie, cu delicateţe şi cu dragoste pe 

micile fiinţe, să-i îmbrăţişeze din prima clipă, să li se deschidă ca o floare înmiresmându-le dintr-o 

dată inimile şi privirile lor gingaşe. Jocurile şi activităţile practice contribuie la dezvoltarea 

imaginaţiei, a atenţiei şi a gustului estetic. O deosebită importanţă o are şi diversitatea materialului 

folosit, a posibilităţilor de îmbinare, de combinare – toate acestea stimulând gândirea creatoare a 

copiilor. 

             Activitatea manuală nu trebuie privită separat de întregul proces de educaţiei, deoarece face 

parte integrantă din întregul proces instructiv-educativ şi se poate realiza în toate etapele din 

regimul unei zile. Succesul activităţilor practice depinde de temeinicia organizării activităţii, de 

simţul de răspundere care caracterizează activitatea. Cum în munca noastră nu se admit rebuturi, am 

considerat că orice copil are ceva bun în el şi am căutat să descopăr acel „ceva” să-l cultiv şi să-l 

dezvolt prin toate mijloacele posibile. Orice copil ce are aptitudini pentru muncă practică dacă 

primeşte ajutorul necesar la timpul potrivit din partea dascălului (educatoarei, învăţătoarei, 

profesorului), atunci chiar dacă va fi mai slab la învăţătură acesta va putea să-şi facă un rost în viaţă, 

iar cunoştinţele dobândite îi vor fi tot timpul de folos. Dar să nu uităm, că înainte de a cere „puiului 

de om” ceva, trebuie să oferim noi mai întâi, de aceea educatoarea trebuie să rămână modelul, 

sfătuitorul, prietenul mai vârstnic prin care copilul îşi găseşte calea şi rostul în viaţă. Grădiniţa nu 

vrea şi nu poate înlocui familia, dar prin activităţile organizate trebuie să-i dăm copilului impresia 

de a se afla pentru un timp limitat, într-o familie numeroasă cu multe surori şi fraţi, iar educatoarea 

este pentru ei o mamă calificată care veghează la creşterea şi educarea lui, o mamă care să-i 
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trezească dragostea pentru cunoaşterea şi dorinţa de a realiza lucruri care cer atenţie, îndemânare şi 

multă răbdare. Reuşita întregii activităţi din grădiniţă este condiţionată în cea mai mare parte de 

ceea ce trebuie să fie personalitatea educatoarei, cel puţin la fel de importantă ca şi învăţătorul, 

educatoarea semnifică dincolo de familie „cel mai puternic model pentru copil”. 

O atenţie deosebită trebuie să se acorde cunoaşterii psiho-comportamentale a preşcolarului, 

deoarece achiziţiile copilului din perioada preşcolară au o mai mare valoare în activitatea şcolară 

viitoare. Cunoaşterea psihologică a copilului este şi necesară şi importantă, ea venind în sprijinul 

cadrelor didactice care trebuie să aplice principiul tratării individuale a copilului, sporind astfel 

eficienţa muncii educative. „Cunoaşterea psihologică a copilului are un specific aparte conform 

afirmaţiei psihologului Mihai Golu prezentând particularităţi net diferite în comparaţie cu celelalte 

tipuri ale cunoaşterii ştiinţifice, în domeniile fizici, mecanici, astronomiei, chimiei sau biologiei. Ea 

se adresează unui „obiect” care prin natura sa calitativă, nu posedă nici o însuşire sensibilă (nici 

volum, nici greutate, nici miros, nici formă metrică, nici gust, nici culoare) nefiind ca atare, 

accesibil simţurilor şi observaţiilor directe.” (1997, pagina 11). 

 Perioada preşcolară sau vârsta de aur a copilăriei este vârsta unor achiziţii psiho- 

comportamentale fundamentale a căror calitate vă influenţa în mare măsură nivelul de adaptare şi de 

integrare a copilului în fazele următoare ale evoluţiei şi o lume interesantă dincolo de spaţiul casei 

şi doreşte să se implice în cunoaşterea ei. Procesul devenirii ca persoană unică, independentă şi 

perfect funcţională îşi are rădăcinile în copilăria timpurie. 

Stările afective plăcute pe care le are copilul în cadrul grupului se stabilizează şi se 

intensifică amplificând spontaneitatea, iniţiativa şi curajul în formularea soluţiilor. Activitatea în 

echipă, o regăsim în toate activităţile desfăşurate, iar când aceasta se armonizează şi cu activitatea 

independentă, participarea creativă a preşcolarului se amplifică. Dezvoltarea creativităţii presupune 

stimularea la copii a curajului de a emite ipoteze, chiar şi hazardate, însă nu absurde, capacitatea de 

a elabora o strategie de lucru şi nu de a aştepta de-a gata soluţiile adulţilor, şi capacitatea de a 

aprecia în ce măsură este plauzibilă a anumită ipoteză. Creativitatea nu trebuie confundată cu 

îndemânarea, talentul său inteligenţa, şi nu înseamnă a face ceva neapărat mai bine decât ceilalţi, 

creativitate înseamnă a gândi, a descoperi, a explora şi a imagina. 

Educatoarea trebuie să cunoască şi să folosească metode şi tehnici de predare/învăţare 

menite să stimuleze creativitatea copiilor. Copiii care sunt liberi să greşească, să exploreze şi să 

experimenteze. Astfel ei se vor simţi liberi să creeze, să inventeze şi să găsească modalităţi de 

rezolvare a situaţiilor întâlnite. Greşind, învaţă să facă corect mai târziu anumite lucruri. 

Accentuarea caracterului aplicativ al activităţilor desfăşurate pe centre de activitate 
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Am desfăşurat cu copiii activităţi interesante şi plăcute şi am observat manifestarea unei 

atitudini relaxante atât în interacţiunile copii-copii cât şi în interacţiunile copii-educatoare sau alţi 

factori implicaţi în procesul de educaţie (profesori pentru activităţile opţionale, părinţi, bunici). Voi 

da în continuare câteva exemple de activităţi pe care le-am desfăşurat cu copiii în centrele de 

activitate, utilizând şi unele metode şi tehnici interactive. 

CENTRUL ARTĂ. În acest centru de activitate se pot desfăşura activităţi de pictură, desen, 

modelaj şi activităţi practice. Aici putem afişa albume de artă, planşe model, diplome obţinute de 

copii la diferite concursuri şi de asemenea depozităm materiale necesare pentru lucru, care trebuie 

să fie de bună calitate, să nu fie periculoase sau toxice şi să fie aşezate la îndemâna copiilor. 

EXEMPLUL 1. Copiii se aşează pe covor, în poziţia culcat, cu faţa în sus, mâinile pe lângă 

corp, având o poziţie cât mai confortabilă. Între ei trebuie să fie o anumită distanţă, astfel încât să 

nu se atingă unul pe celălalt. 

 Desfăşurarea jocului. Jocul are două etape importante: Etapa comună: Am anunţat tema: 

Azi ne vom juca jocul: „De-a visul”. Ne vom preface că dormim, iar voi v-a trebui să staţi cu ochii 

închişi. Respiraţi uşor, lăsaţi corpul neîncordat, să se relaxeze şi eu am să vă povestesc un vis. În 

timp ce eu vă povestesc, voi v-a trebui să vă imaginaţi visul. „Noapte bună copii!”. 

Am povestit copiilor, cum am văzut dimineaţa, venind spre grădiniţă, multe frunze care 

cădeau dintr-un copac mare, fără ca să sufle măcar un pic de vânt. Dar frunzele acelea nu mai aveau 

culoarea verde, pe care o ştim cu toţii, ci erau de mai multe culori: galbene, maronii, roşcate, 

portocalii, cu pete negre, iar unele aveau totuşi şi câte un pic de verde. Afară era linişte şi ele cădeau 

una după alta, aşezându-se pe pământ, ca un adevărat covor. Şi aşa, colorate erau foarte frumoase. 

Apoi am anunţat: „Trezirea, copii! Bună dimineaţa! Deschideţi ochişorii, întindeţi braţele şi 

picioarele. Ne-am trezit. V-a plăcut visul? Etapa individuală: Fiecare copil se aşează la măsuţă şi 

va colora frunzele pe care le va primi, (frunze din hârtie albă, decupate), folosind culorile din visul 

pe care l-aţi visat. În final se prezintă lucrările şi se face aprecierea lor, atât în cadrul grupului cât şi 

de către grupurile de la celelalte centre, prin metoda Turul galeriilor. (Fig.1). Acest joc este o 

variantă a metodei „TEHNICA VISELOR”, metodă care stimulează creativitatea şi imaginaţia 

copiilor, impune stabilirea unei legături între lumea reală şi cea imaginară şi de asemenea 

stimulează bună dispoziţie, în timpul activităţii.  

EXEMPLUL 2. Modelaj: „Tablou de primăvară” (lucrări individuale). Materiale folosite: 

plastilină, planşete şi suporturi din carton pe care să aşeze floricelele şi pomii înfloriţi. După câteva 

exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii: „Prindem aerul”, „Luminiţe, luminiţe”, „Cântăm la 

pian”, „Floarea se închide, floarea se deschide”, am explicat copiilor ce au de făcut. Aveţi pe 

măsuţe (vor enumera ei materialele aflate), totul pregătit; va trebui să înmuiaţi plastilina pentru a 
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putea lucra cu ea (le voi demonstra). Tema de azi este: „Tablou de primăvară” (Fig.2). Voi va trebui 

să modelaţi din plastilină flori şi pomi înfloriţi, pentru a obţine un tablou de primăvară.  

Copiii vor lucra, iar eu îi voi supraveghea şi voi interveni cu noi explicaţii sau observaţii. În final se 

face autoaprecierea şi aprecierea lucrărilor. Această activitate a avut drept scop, stimularea 

imaginaţiei şi creativităţii individuale dezvoltarea abilităţilor manuale şi a gustului estetic. 

Lucrările, au fost folosite ca suport în desfăşurarea altor activităţi, din diferite domenii de activitate 

(ştiinţe, limbă şi comunicare, om şi societate), după care au fost expuse pe holul grădiniţei unde au 

rămas mai multe zile, pentru a fi admirate şi de către părinţi, bunici, fraţi/surori mai mari ai copiilor, 

care-i însoţeau la venirea/plecarea lor acasă. 

 

                         
                

                     Fig.1Frunzele toamna Fig.2 Tablou de primăvară 

CENTRUL BIBLIOTECĂ este centrul de activitate unde copiii îşi desfăşoară activităţi din 

sfera limbajului şi a comunicării şi are în vedere următoarele: dezvoltarea imaginaţiei prin povestiri 

repovestiri, crearea unor cărţi şi povestiri după imagini, dezvoltarea coerenţei exprimării, a 

capacităţii de relatare a unor evenimente sau de recitare şi compunere a unor poezii, se dezvoltă 

înţelegerea simbolurilor prin imagini, cuvinte, îmbogăţirea vocabularului precum şi cultivarea 

interesului şi respectului faţă de carte, faţă de scris şi citit. 

EXEMPLUL 1. Alfabetizare - Joc didactic: „În lumea silabelor”, (Fig.3. Metoda 

Piramida). Materialele folosite, de această dată au fost tot lucrări de-ale copiilor, realizate la 

activitatea de Abilităţi practice, (prin tehnica: rupere–mototolire-lipire), cu tema: „Flori de 

primăvară”. Activitatea s-a desfăşurat atât în grup cât şi individual. Am anunţat tema: Copii, azi ne 

vom juca un joc numit: „În lumea silabelor”. 

Desfăşurarea activităţii: Fiecare copil va alege o lucrare – o floare, o va denumi, apoi va 

despărţi în silabe cuvântul care l-a rostit. În funcţie de numărul de silabe pe care îl au cuvintele ce 

denumesc imaginea lucrării, veţi aşeza pe planşa cu piramida lucrările astfel: jos la baza piramidei 4 

imagini a căror denumire conţine 4 silabe, mai sus, 3 imagini a căror denumire conţine 3 silabe, 
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apoi 2 cu 2 silabe, iar în vârful piramidei, veţi aşeza imaginea a cărei denumire are o singură silabă. 

În căsuţele de la baza imaginilor cu flori veţi trasa atâtea liniuţe câte silabe are cuvântul ce 

denumeşte floarea respectivă. Copiii au lucrat, sub îndrumarea şi supravegherea mea şi au reuşit să 

îndeplinească sarcinile jocului. La sfârşitul activităţii s-au făcut aprecieri. „Alfabetizarea” este un 

procedeu, care ne permite să organizăm învăţarea interactivă, iar din punct de vedere psihic reduce 

frustrarea, sporeşte încrederea în sine şi creşte spiritul de iniţiativă. 

 EXEMPLUL 2. Citire de imagini: „De Crăciun”. (Fig.4). Am aşezat în faţa copiilor o 

planşă realizată într-o altă activitate, de către copii din grupa anterioară, lăsându-i să privească cu 

atenţie imaginile. Apoi, le-am pus întrebări despre ceea ce reda imaginea din faţa lor, lăsându-i să se 

exprime şi liber, intervenind cu corectările de rigoare, privind rostirea corectă a unor cuvinte, la 

grupa mică şi a formulării de propoziţii simple la grupa mijlocie. Am urmărit că exprimarea lor să 

fie corectă din punct de vedere gramatical, în ceea ce priveşte singularul/pluralul cuvintelor şi 

acordul subiectului cu predicatul în propoziţii. Fiecare copil a formulat enunţuri, privind imaginile 

de pe planşă, reuşind să comenteze despre sărbătoarea Crăciunului. 

                                       

        Fig.3. Piramida Florilor  Fig.4. De Crăciun 

 CENTRUL DE ACTIVITATE ŞTIINŢE este centrul în care se desfăşoară activităţi din 

domeniul experienţial ştiinţe, unde copiii explorează, descoperă, experimentează şi comunică date 

despre ce au observat. Aceste activităţi care au ca scop dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere a 

mediului înconjurător, a gândirii logice şi a operaţiilor prematematice (de grupare, comparare, 

ordonare, clasificare, măsurare, scriere), de rezolvare a unor situaţii problemă cu care se confruntă 

în viaţa de zi cu zi. La centrul Ştiinţe se afişează şi calendarul naturii, care va fi completat de copii 

zilnic, iar noi educatoarele trebuie să dezvoltăm abilităţi de învăţare independentă, să stimulăm 

cooperarea şi învăţarea activă, pentru că cel mai bine se învaţă lucrând. Prin cooperare copiii învaţă 

să lucreze împreună unii cu alţii, învaţă să aibă iniţiativă şi să fie curajoşi. 

  EXEMPLUL: Convorbire: „Ce ştii despre?”. La început am discutat cu copiii despre 

câteva aspecte legate de anotimpul iarna, adresându-le întrebări, iar ei răspunzând prin enunţuri 
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simple, (de ex. „Este frig”; „Afară ninge”; „Ne jucăm cu zăpadă”; „Vine Moş Crăciun”; etc). Apoi 

am descoperit panoul, (surpriza activităţii, deoarece în timpul discuţiilor, acesta a fost acoperit), pe 

care se aflau lucrările lor efectuate în timpul altor activităţi, pe baza căruia am desfăşurat activitatea 

mai departe. Copiii erau foarte entuziasmaţi, unii recunoscându-şi propriile lucrări. Având în vedere 

că era grupă de nivelul I, am lăsat copiii să verbalizeze, pe baza manipulării unor jetoane, 

asemănătoare cu lucrările lor, (jetoane cu imaginea lui Moş Crăciun, cu un steag tricolor, etc.), iar la 

întrebarea adresată de mine sau chiar de către ei: „Ce ştii despre?” spuneau tot ce ştiau despre 

imaginea respectivă. Pe panou au avut lucrări despre „Ziua naţională a României”; „24 Ianuarie”; 

„Pădurea iarna”; „Moş Crăciun”, „Cizmuliţa lui Moş Nicolae”, (fig.5. Ce ştii despre?). 

O altă activitate de „convorbire” pe care am desfăşurat-o, la acest centru de activitate, este 

cea cu tema: „Ce ne-a adus Zâna Primăverii?” (Fig.6), care s-a desfăşurat în mod asemănător. 

 

 
 

Fig.5 Ce ştii despre? 

 

    

      Fig. 6 Ce ne-a adus zâna primăverii? 
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Activităţile desfăşurate pe centre oferă posibilităţi multiple de abordare a domeniilor 

experienţiale; copiii îşi formează deprinderi adecvate de interacţiune socială şi învaţă să comunice 

eficient cu cei din jur, fie adulţi sau copii, iar părinţii împreună cu educatoarea pot contribui la 

amenajarea şi dotarea cu materiale a centrelor sau schimbarea unor teme ce urmează a fi desfăşurate 

cu succes în activităţile educative din grădiniţă. 

„Să-i lăudăm şi să-i încurajăm pe copii şi o să-i vedem înflorind” 

 

„Eu sunt copilul. Tu ţi în mâinile tale destinul meu. 

Tu determini, în cea mai mare măsură dacă voi reuşi sau voi 

eşua în viaţă! Dă-mi te rog acele lucruri care să mă îndrepte 

spre fericire. Educă-mă te rog, ca să pot fi o binecuvântare 

pentru lume.” 

Child’s Appeal 
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