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Capitolul I 

Copilăria, eterna reîntoarcere 

 

 

 

Copilăria 

Prof.înv.preșc. Agapie Alina 

G.P.P. NR. 6 Buzău 

 

Din inima mea cea mică, 

Cu glas de rândunică,  

Voi rosti o poezie, pentru toti copiii 

Plini de bucurie și veselie. 

 

În lumea noastă e culoare,  

Cu cântece, personaje din povești 

Și flori pe câmp, raze de soare,  

Păduri și răuri călătoare. 

 

 

În lumea noastră inocentă,  

Prieteniile sunt sfinte, 

Iar sfatul mamei, mângâierea,  

Nobil și cald, dulce ca mierea!  

 

Se duc anii și se tot duc  

Ieri cinci ani, astăzi am zece,  

Copilărie, te rog nu pleca 

O lacrimă sigur va pica. 
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COPILĂRIA DE IERI, COPILĂRIA DE AZI! 

 

Prof.ing. Bicoiu Mariana 

Școala Gimnazială Nr. 7, Buzău 

 

Copilăria este momentul de început al vieții omului. Nimeni nu știe când începe sau când se 

termină. Cu trecerea anilor, devenim mai maturi, apar problemele și grijile, iar uneori uităm să mai 

zâmbim.  

Ne vom aduce, cu drag, aminte de frumoasele povești spuse de bunici. Este un moment trăit la 

intensitate maximă, se trecea de la o stare la alta, când plângeai, când râdeai. Dacă facem un efort de 

memorie, copilăria de ieri, era bazată pe jocuri în aer liber, păpuși barbie, tetris sau gumă turbo. În 

zilele toride sau geroase, citeam, ”Colț alb”, ”Amintiri din copilărie”, etc. 

Copilăria este cea mai fericită perioadă a vieţii. La vârsta copilăriei, în etapa școlară, copiii 

încep să devină conștienţi de ei înșiși și își formează involuntar o imagine despre sine. Familia are 

obligația de a asigura ”cei 7 ani de acasă”. Acasă este locul unde înveți cuvinte magice, să fi onest, 

corect, punctual, curat, ordonat și organizat.  

Cu siguranță copii de azi, au cel mai bun prieten, calculatorul sau telefonul. 

Copilăria din ziua de azi, duce la un lucru mai puţin sănătos, legaţi artificial de lumi paralele cu 

cea reală, de calculator şi de tot felul de reţele de socializare. Este mult mai uşor acum să-şi facă 

prieteni virtuali, în dauna prieteniilor adevărate, deoarece acele prietenii care se leagă în copilărie pot 

rămâne pe toată viaţa. În prezent cărțile au fost înlocuite de informațiile de pe internet. 

În copilăria mea, bunica lucra foarte mult iar în vacanțe mergeam și o ajutam. Îmi plăcea să cos 

pe etamină, asa că în prezent am conceput un mic atelier. Încerc să readuc, în fața copiilor, tradițiile 

uitate din copilăriile noastre. 
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Atelierul ”Adolescenții și tradițiile” își propune să readucă, în atenția adolescenților moderni, 

tradițiile uitate, lucrul făcut de mână cu migală și dăruire așa cum făceau bunicii și străbunicii noștri. 

Cusutul pe etamină, în punct de cruce sau alte îndeletniciri, sunt câteva din obiectele care vor fi 

realizate în cadrul proiectului. 

Obiectivele principale ale proiectului pornesc de la implicarea directă a unor elevi în tainele 

cusutului pe etamină, prezentarea unor tradiții uitate și îmbinarea acestora cu modernitatea, participarea 

la concursuri cu tematică specifică. 
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În imaginile prezentate mai sus sunt expuse lucrărilor elevilor. Ei au avut la dispoziție teme de 

Crăciun și simboluri ale primăverii. Șabloanele au fost pregătite cu mare atenție, modelele ne fiind 

mari, pentru a ajuta elevul să termine lucrarea, repede. Elevii au privit noua provocare cu maximă 

seriozitate, curiozitatea fiind la superlativ. Unii au împărtășit totul, acasă, iar părinții au contribuit la 

lucrările lor.  

Curiozitatea și receptivitatea elevului, sporește tendința către nou și dezvoltă creativitatea. 

Această creativitate este stimulată de experiențele avute în cadrul atelierului. 

În acest caz, evaluarea, nu se apreciază prin note, ci verbal și vizual. Valorificarea potențialului 

creativ atinge diferiți factori ai creativității la fiecare elev în parte. Se încearcă găsirea unor modalități 

eficiente de formare și dezvoltare a creativității, la cel mai înalt nivel. 

Închei cu o mică poezie: 

Copilărie 

 

Adânc în suflet te păstrez, 

Trece vremea și realizez, 

Ce frumoasă, tu ai fost, 

Nu ai trecut fără rost. 

 

Aș mai vrea să fiu copil, 

Dar nu va mai fi posibil. 

Nu te voi uita vrodată, 

Și te voi păstra intactă. 

 

 

ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR COPILULUI 

- ABUZUL ȘI  VIOLEȚNA ÎN FAMILIE – 

 

Prof.înv.primar BOLOVAN IRINA 

 „Respectaţi copilul care face o greşeală şi care poate atunci sau mai târziu să se corecteze el 

însuşi, dar opriţi ferm şi imediat orice utilizare nepotrivită a ambianţei, prin grijă, linişte, prin cuvinte 

blânde ori printr-o prezenţă iubitoare.”Maria Montessori – Decalog 
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Într-o încercare proprie de definire, apreciem că violenţa în familie presupune orice acţiune de 

natură fizică, psihică ori morală îndreptată împotriva vieţii, integrităţii corporale ori sănătăţii unei 

persoane exercitată de un membru al familiei ( prin membrii de familie înţelegându-se soţii şi 

descendenţii acestora).  

Un important semn de progres al lumii contemporane îl reprezintă recunoaşterea şi respectarea 

copilului ca fiinţă umană cu drepturi egale şi cu nevoi specifice de supravieţuire, dezvoltare, educaţie şi 

afirmare a personalităţii libere şi creatoare. 

Tratând copilul ca pe o persoană, apărând şi acordându-i dreptul la viaţă particulară, la intimitate şi 

la dezvoltare normală, avem garanţia că îi sunt asigurate condiţiile optime de dezvoltare şi că sunt 

prevenite situaţiile în care abuzul îi pune în pericol existenţa sau dezvoltarea.  

Deși în ultimul timp s-a discutat tot mai mult despre problema respectării drepturilor copilului, atât 

la nivel global, cât și la noi în țară, cu siguranță că mulți dintre noi nu știm exact care sunt cele mai 

importante drepturi pe care le au micuții noștri.  

Dependenţele şi limitele sociale la care sunt supuşi copiii într-o lume a adulţilor creează o serie de 

situaţii care îi predispun la riscul de a fi victime ale violenţei. Factorii de risc şi de protecţie menţionaţi 

mai jos sunt valabili atât pentru violenţa asupra copilului, cât şi pentru violenţa în familie. 

Definiții și consecințe ale violenței: 

Violenţa poate avea consecinţe imediate şi/sau pe termen lung asupra sănătăţii, dezvoltării şi 

bunăstării  copilului. Pe termen lung, consecinţele se răsfrâng şi asupra vieţii de adult, fiind reflectate 

de dificultatea  de a dezvolta sau menţine relaţii intime cu sexul opus sau chiar relaţii sociale în general, 

de a-şi găsi un  loc de muncă stabil, de a avea atitudinile şi abilităţile necesare unui părinte suficient de 

bun s.a. 

Nu numai actul în sine al violenţei are consecinţe, ci şi contextul în care aceasta se produce. De 

obicei, are loc o interacţiune între mai mulţi factori de risc care conduc la apariţia consecinţelor şi  

creşterea impactului. Intervievarea/audierea repetată a copilului ulterior descoperirii actului de  violenţă 

poate, de asemenea, revictimiza copilul. 

Violenţa asupra copilului reprezintă un concept complex şi integrator pentru diversele forme 

de abuz fizic, verbal, emoţional, sexual, neglijare, exploatare  economică/exploatare prin muncă, 

exploatare sexuală, răpire şi/sau dispariţie, migraţie în situaţii de risc, trafic, violenţă prin internet ş.a, 

raportându-se la toate mediile cu care copilul se află în relaţie: familie, instituţii de învăţământ, 

medicale, de protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, internet, mass 

media, locuri de muncă, medii sportive, comunitate etc. 
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Violenţa în familie cuprinde o parte comună cu violenţa asupra copilului, respectiv abuzul fizic, 

emoţional şi/sau psihologic, sexual şi neglijarea înfăptuite de părinţi sau reprezentantul legal, şi o  parte 

specifică adultului victimă. 

Violenţa în familie este un fenomen larg răspândit, mult mai extins decât arată sondajele pentru 

simplul motiv că unele fapte nu sunt raportate poţiei sau unităţilor medicale. 

Printre cauzele determinante ale violenţei casnice ( devenite în prezent adevărate ”mituri 

explicative“) sunt enumerate, cel mai adesea, consumul de alcool şi problemele maritale (incuzându-se 

aici nepotrivirile între soţi, dificultăţile financiare, copii proveniţi din căsnicii anterioare etc.). Însă 

cauza reală trebuie căutată mult mai profound, fiind necesară o retrospectivă sociologică. 

Violenţa în familie începe de la simpla agresare verbală, cearta între părinţi fiind o manifestare a 

dialogului ostil care declanşează şi întreţine reproşuri, acuzaţii, învinuiri constituind terenul preexistent 

al relaţiilor conflictuale care vor degenera ulterior în acte de agresiune fizică. 

Funcţia principală a familiei este creşterea copiilor ; un microclimat de violenţă perturbă 

îndeplinirea acestei funcţii, cu consecinţa influenţării dramatice a dezvoltării copilului în viitor. 

        Consecinţele violenţei asupra copilului: 

Nu numai actul în sine al violenţei are consecinţe, ci şi contextul în care aceasta se produce. De 

obicei, are loc o interacţiune între mai mulţi factori de risc care conduc la apariţia consecinţelor şi 

creşterea impactului. Intervievarea/audierea repetată a copilului ulterior descoperirii actului de violenţă 

poate, de asemenea, revictimiza copilul. 

Şcolarul mic dezvoltă un comportament şi atitudini care-l fac, în general, uşor de recunoscut; 

astfel, învăţătorul va depista la acesta semne imediate ale abuzului dar şi probleme emoţionale care se 

vor evidenţia mai târziu. 

Printre primele pot fi amintite semnele de violenţă fizică constând în echimoze, escoriaţii (vânătăi 

şi zgârieturi) şi fracturi în legătură cu care elevul oferă, de regulă, explicaţii neverosimile. 

Se observă că efectele pe termen lung sunt mai numeroase şi de durată :oboseală cronică aparent 

nemotivată;tulburări alimentare;pierderea interesului pentru activităţi;incapacitate de relaxare; 

schimbări bruşte în performanţele şcolare; comportament defensive însoţit de alterarea realităţii; alertă 

crescută; lipsă de concentrare; izolare; neîncredere; sentiment omnipresent de culpabilitate; dezvoltare 

fizică mai lentă; aspect neglijent(igienă, alimentaţie, îmbrăcăminte); frică de abandon; retrăirea 

evenimentului traumatizant; agresivitate sau pasivitate la agresiunile colegilor; lipsă de maniere sociale; 

delincvenţă. 
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În cadrul orelor desfăşurate la clasă, învăţătorul poate asigura promovarea şi protejarea valorilor 

feminine în vederea consolidării familiei, acţiuni de instruire, informare şi educative sub aspectul 

fenomenului violenţei în familie. 

Definiţii şi forme ale abuzului 

Abuzul afectează dezvoltarea copilului în dimensiunile sale esenţiale. Efectele abuzului sunt 

profunde şi nefaste , însoţind individul de-a lungul vieţii sale.  

 Abuzul este  o manifestare a violenţei faţă de copii, profitându-se de diferenţa de forţă ( fizică, 

psihică, economică ) dintre adulţi şi copii, provocând intenţionat afectarea fizică şi/ sau psihică a 

acestora. 

 Există mai multe forme de abuz, iar o clasificare a lor este artificială deoarece acestea se 

împletesc: abuzul fizic are şi consecinţe psihice, abuzul sexual este însoţit de efecte fizice şi psihice 

asupra copilului, abuzul economic poate deveni abuz fizic, dacă munca depăşeşte capacitatea fizică a 

copilului, emoţional, mai ales dacă munca este umilitoare. 

 Abuzul fizic presupune folosirea forţei fizice asupra copilului şi supunerea la munci dificile 

care depăşesc posibilităţile lui având ca rezultat vătămarea integrităţii sale corporale. 

 Abuzul emoţional (psihologic) este un comportament inadecvat al adultului faţă de copil, cu 

efecte negative asupra personalităţii în formare a copilului. Respingerea, izolarea forţată, terorizarea, 

ignorarea şi coruperea copilului reprezintă forme ale acestui tip de abuz. 

 Abuzul sexual constă în expunerea copilului  la vizionarea de materiale pornografice, seducţie 

sau implicarea sa în acte sexuale. 

 Neglijarea este incapacitatea sau refuzul adultului de a comunica adecvat cu copilul, de a-i 

asigura nevoile biologice, emoţionale, de dezvoltare fizică şi psihică, precum şi limitarea accesului său 

la educaţie. 

Mediile unde se pot întâlni diferitele forme de abuz 

 Familia 

Deşi familia trebuie să constituie un mediu securizant pentru copil, aici se întâlnesc frecvent 

diferite forme de abuz. Factorii care favorizează abuzul în acest mediu sunt multipli: nivelul redus de 

trai, şomajul, familii monoparentale, ignorarea abuzului, condiţii precare de sănătate şi viaţă ( alcool, 

droguri, spaţiu de locuit inadecvat, număr mare de copii ), nivel redus al educaţiei părinţilor. 
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 Şcoala  

    Şcoala constituie, în primul rând, un spaţiu social de transmitere şi asimilare de informaţii, dar şi 

de modelare, socializare. Adesea, în cadrul acestui proces se pot manifesta unele forme de abuz, care 

sunt favorizate de supraîncărcarea programelor şcolare şi structurarea lor , supraîncărcarea programului 

de şcoală, metode disciplinare inadecvate, de etichetare şi admonestare a copilului, lipsa unei educaţii 

preventive în programa şcolară, tratament discriminatoriu aplicat copilului, condiţionat de factori 

subiectivi. 

 Strada 

     Strada asigură anonimatul potenţialului abuzator şi este locul unde pot fi întâlnite persoane cu 

comportamente sexuale deviante. 

 La factorii care favorizează abuzul în mediile menţionate, o contribuţie importantă o au mass-

media ( ştiri, emisiuni, reclame cu caracter pornografic ), internetul ( dialogul cu persoane 

necunoscute prin „chat” ) şi publicitatea ( de exemplu Moş Crăciun devine personajul care aduce 

Coca-Cola, iar restaurantul este aproape întotdeauna un McDonalds ). 

Cum prevenim violența și abuzul ? 

 Este bine ştiut faptul că este mult mai folositor şi mai uşor să previi decât să remediezi, să tratezi 

consecinţele oricărei forme de abuz. 

 A preveni înseamnă a cunoaşte. Cunoaşterea se realizează prin informare şi educare care 

trebuie direcţionată spre familie, opinia publică, în general,  şi copil. 

 Familia este mediul esenţial care poate influenţa dezvoltarea şi destinul copilului prin 

securizare materială, dragoste şi educaţie. 

 Profesioniştii în domeniu au stabilit 10 reguli educative în familie. 

  1.Să-ţi iubeşti copilul, să-l accepţi aşa cum este, să te bucuri de el şi să  nu-l jigneşti, să nu-l 

pedepseşti pe nedrept, să nu-l umileşti, să-i dai prilejul să te iubească. 

 2.Să-ţi protejezi copilul, să-l aperi de pericole fizice şi sufleteşti. 

 3.Să fii un bun exemplu pentru copilul tău, astfel încât el să învețece este cinstea, modestia şi 

armonia. 

 4.Să te joci, cu copilul tău. 

 5.Să lucrezi cu copilul tău. 

 6.Să laşi copilul să dobândească singur experienţa de viaţă, chiar dacă suferă, pentru a nu  

ajunge un invalid social. 

 7.Să-i arăţi copilului limitele libertăţii umane. 
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 8.Să-l înveţi să fie ascultător. 

 9.Să aştepţi de la copilul tău numai aprecierile pe care le poate da, conform gradului de 

maturizare şi experienţei sale. 

 10.Să-i oferi copilului tău trăiri cu valoare de amintiri, serbări în familie, excursii, călătorii, 

vacanţe, spectacole, manifestări sportive, deoarece copilul se hrăneşte, ca şi adultul, din trăiri care îi 

dau prilejul să cunoască lumea. 

Mijloacele prin care se face educarea părinţilor, sunt lectoratele, întâlnirile periodice cu 

aceştia, popularizarea de materiale educative, articole de presă, dezbaterea unor cazuri de abuz şi 

consecinţele acestora. 

În ceea ce priveşte opinia publică, este necesară organizarea de întâlniri cu diferite categorii pe 

teme specifice, informarea acestora cu privire la abuz, formele şi consecinţele acestuia. 

Situaţiile de abuz din şcoală, amintite anterior, pot fi înlăturate dacă fiecare dintre noi îşi 

dezvoltă următoarele  competenţele didactice: răbdarea, comunicarea empatică, disponibilitatea pentru 

acceptarea schimbărilor, abilităţi de comunicare cu persoane aparţinând unor grupuri sociale şi etnii 

diferite, stăpânirea problematicii abuzului, cunoaşterea cauzelor, modalităţilor de manifestare şi a 

posibilităţilor concrete de îndrumare şi soluţionare a situaţiei de abuz. 

Copilul care-şi cunoaşte drepturile are şansa de a se apăra împotriva abuzului. De aceea, nu 

lipsite de importanţă sunt lecţiile de educaţie civică, opţionalele de educaţie pentru drepturile copilului, 

alte mijloace de exprimare liberă a opiniilor copiilor ( reviste pentru copii, emisiuni radio, cărţi scrise şi 

ilustrate de către copii). 

Concluzii 

Este  important ca împreună, părinţi şi educatori, să facem totul pentru a învăţa copiii să 

recunoască şi să se apere de potenţiali abuzatori, să nu fie lăsaţi nesupravegheaţi, să le cunoaştem 

prietenii, să le explicăm diferenţa dintre comportamentul afectuos şi cel sexual sau cum să reziste 

tentaţiilor, să nu fim indiferenţi faţă de orice formă de abuz. 

Eforturile susţinute ale cadrului didactic se pot îndrepta, fără limite, spre asistenţa 

psihopedagogică, în mod constant a copilului, în sensul înlăturării tuturor efectelor ale violenţei asupra 

performanţelor şcolare şi socializării, manifestând disponibilitate şi înţelegere faţă de stările delicate pe 

care le traversează acesta. 

Ar putea să i se întâmple propriului nostru copil ! 
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COPILĂRIA, O POVESTE IREPETABILĂ 

 

Profesor pentru învățământ  primar, Brăgaru Ștefania- Florentina 

Școala Gimnazială „Nicolae Efrimescu” Săgeata, județul Buzău 

 

           Copilăria este darul pe care  viața ni-l oferă tuturor, este tărâmul miracolului și al magiei, în 

care toate lucrurile par uluitoare. Este lumea de poveste din care ne trezim brusc, oameni mari. 

         „Avusesem o copilărie care, acum la vîrsta care mi-a fost dat să ajung, după dezamăgirile prin 

care am trecut şi-n împrejurările în care îmi petrec viaţa mi se pare înspăimîntător de fericită.“( I. 

Slavici, Amintiri) 

         Parcurgând sensibil  istoria copilăriei noastre, a părinților de astăzi, întâlnim copiii respectuoși, 

proaspăt  tunși, cu bujori în obrăjori și batistuțe apretate, care dormeau cuminți la prânz și jucau apoi 

șotron în fața blocului...... 

        De scotocim  însă, în cufărul de amintiri al  bunicilor  noștri, ni se arată un  univers al copilăriei 

trăită cu visuri şi bucurii bazate pe jucării simple, în care păpușile erau confecționate manual, din ceea 

ce găseau și aveau la îndemână. 

        Indiferent dacă am copilărit la țara sau  la oraș, dacă am  fost încadrați la generația "cu cheia la 

gât" sau "Mac Donald's", există cateva jocuri care ne vor aminti mereu de copilărie. Îmi simt spiritul 

revigorat ori de câte ori încerc să uit de grijile vieții de "adult" și  rememorez jocurile care m-au adus în 

fața părinților cu genunchii juliți sau cu hainele pline de praf, însă fericită și mandră de "isprăvile" 

mele. 
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Jocurile copilăriei noastre 

Rațele și vânătorii. 

În joc, 2 copii au rolul vânătorilor iar restul sunt rațe. Vânătorii stau la câțiva metri distanță între 

ei,rațele la mijloc, iar vânătorii aruncă mingea de la unul la celălalt, încercând să nimerească 

rațele.Dacă o ”rață” este atinsă, iese din joc. Ultima ”rață” care rămâne în joc, câștigă. 

 

Șotronul 

Este un joc pe care generațiile trecute îl jucau cu o pietricică sau cu un ciob. Copiii preiau rândul 

succesiv, aruncă pietricica într-o căsuță, și pentru fiecare căsuță trebuie să parcurgă desenul cu cele 8 

cifre, într-un picior, dus-întors, fără a călca pe liniile desenate. Atunci când un copil greșește și călca pe 

margini,0cedează0rândul0următorului. 

 

Prinsea (cu varianta sticluța cu otravă) 

Este un joc foarte simplu, la care copiii aleargă foarte mult. Unul din copii are drept scop să atingă unul 

din ceilalți copii, și în momentul în care îl atinge, îi predă ștafeta și acesta continuă jocul. 

 

”1,2,3, la perete, stai!” cu varianta ”Împărate, luminate” sau ”Rege, rege cât e ceasul ?” 

Se alege un copil, acesta se așează cu spatele la ceilalți copii, el strigă ”1,2,3, la perete, stai!” și apoi se 

întoarce. În timpul în care el vorbește, ceilalți copii încearcă să se miște și să meargă către el să îi ia 

locul, dar dacă sunt surprinși în mișcare când acesta se întoarce, ei sunt ”pedepsiti” cu câțiva pași înapoi 

sau chiar ”o iau de la capat”.  În variantele cu împăratul și cu regele, toți ceilalți copii, în afară de cel 

din față (rege/împărat) sunt slujitori și trebuie să ajungă la el să îi ia locul. Fiecare întreabă pe rând 

”Împărate, luminate, cât e ceasul la jumate?”, iar copilul din față oferă: un pas de elefant, pitic, furnică, 

rac sau o săritură de maimuță. Se pot acorda maxim 10 pași la un jucător. 

 

Batistuța 

Ca și "Perinița", Batistuța putea demasca ușor începutul unei idile nevinovate între,, pitici”: cel care 

avea batistuța cu siguranță că dorea să primeasca un pupic de la "iubirea sa secretă". Cum însă 

"Batistuța" se juca mai mult între fete, pupicurile pe obraz erau doar o confirmare a prieteniilor deja 

știute. 
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Mima 

Un joc care prespune spirit de echipa și ingeniozitate. Cred că regulie sunt știute de toata lumea: două 

echipe, câte un reprezentant din fiecare echipă mimează un cuvânt spus de adeversar, în timp ce echipa  

trebuie să ghicească.Conteaza foarte mult să ai imaginație dar și o echipă bună, care să poată descifra 

gesturile tale disperate. Nu e chiar un joc al copilăriei, îl re-descoperisem în liceu când propuneam 

cuvinte cu grad ridicat de dificultate, majoritatea noțiuni abstracte. Cum ați mima spre 

exempluo"sincronizare"0sau"alternativa"? 

 

Magarusul 

Era jocul care stârnea cel mai mare amuzament. Mingea era pasată de la unul la altul, iar "un măgăruș" 

trebuia să o prindă sau să o atingă (în funcție de regulile stabilite ad-hoc). Dacă reușea să facă asta, 

scăpa de titulatura de măgăruș, iar cel care o pierdea îi lua locul. Îmi aduc aminte și acum glumele care 

se0făceau0pe0seama0celor0care,0pe0rând0erau0măgăruși. 

 

Nuculița 

Este un joc care se practica toamna, când se fac nucile. Am constatat că puțini știu de el, însa atunci 

cand eu eram copil, era practicat de toți tovarășii mei de joacă. În cateva cuvinte ,acesta se desfășura 

după urmatoarele reguli: mai întâi trebuia să licitezi- pe care nuci se joacă. Când  se ajungea la un 

acord, fiecare punea un numar egal de nuci, una lângă alta, fixate într-un strat mic de nisip. Apoi de la 

un punct fix trebuia să le dobori așa cum se face azi la bawling. Cel mai priceput se alegea cu punga 

plină0cu0nuci... 

 

Leapșa/Atinsea 

Îmi aduc aminte și acum ,cum alergam cât era ziua de lungă La jocul acesta nu sunt prea multe de spus, 

poate0doar0că0ar0trebui0să-l0practic0și0acum... 

 

Elasticul 

Un joc era practicat în special de fete. Trebuia să fim măcar trei pentru a-l putea juca. Din păcate eu nu 

eram0foarte0pricepută.0Imi0aduc0aminte0ca0pierdeam0mereu... 

 

Pătrățica(un0fel0de0fotbal/tenis) 

Dacă elasticul era mai mult pentru fete , pătrățica era jocul baieților, când  nu se strângeau suficienți 
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pentru două echipe de fotbal. Terenul era împărțit în patru pătrate, acestea reprezentând terenul 

fiecaruia (uneori se juca și la dublu), iar mingea trebuia să fie trecută peste un fileu. Erau aceleași reguli 

din tenis numai că se juca cu piciorul, folosindu-se o minge de fotbal. 

 

Castelul 

Unul dintre jocurile mele preferate în copilărie. Nu o să uit niciodată când, aproape că plângeam seara 

cand trebuia să intru în casă, pentru că nu mă mai săturam să îl joc. Sigur mai știți că se puneau 

cărămizi/pietre de diverse mărimi, pentru fiecare literă din joc: CASTEL și se juca cu mingea, care 

trebuia0să0dărâme0pietrele. 

 

Țările 

Puțină cretă, o minge, cațiva copii (cel puțin 4-5) și gata  "rețeta" pentru o distracție pe cinste. Se 

desena un cerc în mijlocul căruia se desena alt cerc, micuț, iar apoi se împărțea în mod egal între copiii 

care participau, sub diverse nume de țări: România, Argentina, Spania, etc. Mingea se arunca în sus de 

către o țară și se striga numele altei  țări, care trebuia să prindă rapid mingea, pentru că ceilalți se 

ascundeau în timpul acesta și se opreau numai când țara cu mingea se oprea în cercul micuț de care v-

am spus...de aici, povestea ar putea continua rânduri în șir, dar sunt sigură că recunoașteți jocul, așa că 

vă0să0vi-l0amintiți... 

 

Mațele0încurcate 

Încâlcirea mâinilor și picioarelor între mai mulți copii și descurcarea lor reprezintă ingredientul cheie al 

unui joc imaginativ, în care un copil trebuia să descurce toate acele "mațe". 

 

 Țară, țară, vrem ostași! 

La acest joc este indicat să participe cât mai mulți copii. Ei se împart în două grupuri, iar participanții 

din fiecare grup formează o linie, ținându-se de mâini foarte strâns. Pe rând, fiecare grup strigă „Țară, 

țară, vrem ostași!”. Prima tabără  întreabă „Pe cine?”, iar celălaltă  alege un copil care să alerge și să 

„spargă” bariera. Cel care sparge zidul, alege un copil să se mute la el în echipă, altfel rămâne în echipa 

opusă. 

             Având o experiență atât de ,,sănătoasă” a copilăriei, responsabilitatea creării un univers de 

poveste din copilăria fiului, preșcolarului, elevului nostru-  sporește. Din această perspectivă a analizei, 

prezența în viața copilului trebuie să se facă prin implicarea în universul lui, în jocurile lui, prin 
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inventarea unor povești, prin oferirea unor prilejuri în care copilul să interacționeze cu alți copii, prin 

vegherea permanentă la echilibrul emoțional al copilului. Ca educatori, trebuie  să găsim acele jocuri 

adaptate vârstei, dar care să fie atractive, amuzante și care să contribuie la formarea trăsăturilor de 

personalitate. 

          „Orele de lucru manual au dispărut, au fost înlocuite cu cercuri savante, de pian, de dans, la 

care copiii sunt duşi cu forţa, pentru că dă bine pentru familie. E vina noastră. Le planificăm  totul, nu 

le mai dăm timp liber. Mă tem că vor fi nişte adulţi mai bine pregătiţi pentru viaţă, dar cu mai puţine 

amintiri“, (L. Dumanescu- Istoria familiei si copilariei romanesti- Cluj-Napoca 2015) 

            Deși viața s-a schimbat, aducând cu fiecare generație alte modele și alte preocupări copilăresti, 

bucuria și farmecul acestei perioade fac parte din aceeași poveste pentru oricare dintre noi – minunata, 

unica și irepetabila poveste a copilăriei. 

 

Bibliografie: 

 Slavici Ioan, Amintiri, Editura Virtual, 2010 ( digitalizare realizată de Merlin ITConsulting 

Ltd.London, U.K.) 

 Dumănescu Luminița, Istoria familiei și copilăriei românești, Cluj-Napoca, 2015 (teză de 

abilitare) 

 

 

"COPILĂRIA …VREMEA POVEȘTILOR” 

                                                                              

                                                                         PROF. ÎNV. PREȘC.   BULĂU  GEORGETA 

                                                           GRĂDINIŢA CU P.P.„SCUFIŢA ROŞIE” PLOIEŞTI 

 

Motto:  

 “Hai mai bine despre copilărie să povestim,  căci ea este veselă şi nevinovată.”  

 Ion Creangă 

 

Nu stim când și unde începe și nu știm când și unde se termină copilăria .Ne trezim doar că 

numai suntem copii, că am ieșit din copilărie, uneori fără să o fi trait pe deplin…    

  Copilaria este o lume fermecată, duioasă, dulce, lină, în care orice se poate întampla. Orice !!! 

           Este vârsta la care suntem cel mai aproape de Dumnezeu și de toate tainele existenței . 
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             Ne putem întâlni oricând cu balaurul cu șapte capete, cu zgripțuroaica cea haină, putem fi 

vrăjitori, eroi din filme sau benzi desenate, putem vizita orice loc din lume cu ochii minții și să credem 

cu tărie ca am fost acolo cu adevărat…Vârsta copilăriei surprinde mereu prin surâs și candoare. În 

copilărie avem jocul, libertatea si nemarginirea.   

 Copil fiind credem în magie, credem în Moș Crăciun și în sacul său plin cu jucării... 

 Copilaria, vârsta bucuriei, este cea mai frumoasă perioadă din viața fiecăruia, reprezintă vârsta 

purității.  

             Jocul și joaca sunt elemente caracteristice copilăriei, ele îi dau farmec, reprezentând o 

modalitate prin care copiii pot descoperii lumea înconjuratoare și totodata minunatele clipe de fericire 

pe care aceasta vârstă le poate oferi. 

             Chateau spune ca “jocul oferă posibilitatea apariției unor potențialități care se concretizează 

selectiv și apare ideea că jocul este o pregatire pentru muncă”. 

             Copilaria e o lume de poveste, o lume a inocenței, e ca o țară a viselor, e ca o țară a muzicii în 

care cântecul și poveștile sunt nemuritoare. 

   La orice vârstă cel mai sigur prieten şi cel mai bun, e cartea 

               A fost odată o fetiță căreia mama i-a citit atâtea povești, încât a învățat-o să iubească lumea 

minunată a cărților. Anii au trecut. Mi-am amintit  acest tablou pentru că a venit timpul să fac același 

lucru pentru copilul meu dar și pentru preșcolarii din sala de grupă. 

              Tainele ascunse în cărțile de colorat cu cățeluși sau cu pisicuțe sunt ,,tălmăcite" copiilor de 

către părinți. De modul în care părinții pun în mâna copiilor primele cărți, depinde, în mare măsură, 

felul în care aceștia se vor raporta la lectură mai târziu.  

 Prin urmare, lectura ca deprindere intelectuală trebuie mai întâi formată și apoi educată.   

Adultul trebuie să-i pună copilului la îndemână cărți cu imagini colorate sau cărți de colorat iar 

imaginile să fie "citite" rar și cu intonație. După vârsta de  doi ani, până în jurul vârstei de 3 ani, copilul 

manifestă un evident interes de cunoaștere  și pune întrebări. 

           Gustul pentru povești începe cu plăcerea de a răsfoi o carte. Și această deprindere poate fi 

formată începând cu prima copilărie. Pe masura ce copilul crește, cartea capătă altă semnificație și în 

viața copilului, prezintă alt interes. 

 Intre 4-5 ani, de pildă, i se pot citi copilului cărți cu versuri, ușor de memorat ; apoi, pot fi fo-

losite cărți cu texte și cu conținut în care predomină elementele fantastice, basme cu zâne sau zmei 

înaripați, feți-frumoși sau balauri cu șapte capete. 
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            Copiii intre 5-6/7 ani au posibilitatea de generalizare și abstractizare. Ei pot înțelege explicațiile 

date. Încep  să manifeste interes pentru cărți cu conținut din viața plantelor și a animalelor. 

             Personal, pentru a-i deprinde cu "munca" intelectuală și pentru a le  dezvolta dragostea pentru 

carte și lectură,  le-am  amenajat copiilor, în sala de grupă , un loc special pentru studiu, o masă de 

lucru și o etajeră pentru cărți,  o bibliotecă a lor, în care așezarea cărților  se  face tematic,  cărți cu 

povestiri care înfățișează plante, animale , cărți de colorat, basme, povestiri fantastice. 

              Așa am observat  că  “MĂRIA SA COPILUL” face primii pași în alfabetizare. 

              La vârsta copilăriei, poveștile și basmele sunt mai mult decât simple istorisiri. Ele reprezintă 

un instrument foarte important aflat la îndemana părinților,a cadrelor diactice din învățământul 

preșcolar pentru a stimula dragostea de lectură și   de carte, curiozitatea intelectuală a micuțului. 

 

 

               Rolul meu este să le  descriu tot ce se vede în desen, în imagine sau în fotografie și să le citesc 

textul, având suficientă răbdare pentru micile întreruperi. 

               Dacă vrei  să faci în așa fel încât copilul tău să deprindă plăcerea de a deschide cartea, 

transformă lectura în joc, împărțind între voi rolurile personajelor din poveste. Lasă-l pe copil să aleagă 

primul. Imaginați împreună un mic scenariu pe care îl puteți respecta cuvânt cu cuvânt sau îl puteți 

îmbogăți cu multe alte întâmplări, pornind de la cărticică. 

               Călăuza spre cunoaștere a micuţilor  este cartea. Împreună cu familia,  cu prima profesoară de 

la învățământul preprimar, apoi cu profesorul de la învățământul primar  ei plutesc pe valurile cărţilor 

potolindu - şi neîncetat setea de  cunoaştere.  
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              Copilăria este etapa  „poveștilor” pe care nu le va uita niciodată, a eroilor pe care va încerca 

să-i depașească, a întâmplărilor minunate pe care numai acum le poate trăi cu atâta intensitate.  

 

 

   Poveștile joacă un rol  important din punct de vedere educativ .      Prin lupta dintre bine și 

rău și situațiile conflictuale întâlnite, copilul învață strategii de viață, descoperă consecințele unor 

fapte și atitudini , își însușește comportamente sociale pozitive.  Astfel, povești precum "Capra cu 

trei iezi" sau "Scufița Roșie"  transmit copiilor anumite modele de viață.  “Descusute” cum se 

cuvine, poveștile vorbesc despre viaţa celorlalţi oameni şi despre noi înşine. Citind povești copiilor, 

şlefuim mintea cu vorbe înţelepte, modelăm sufletul cu sentimente pilduitoare. 

    Avem misiunea să îndrumăm paşii prescolarilor spre tainele cărţilor, spre mesajele educative 

din povestiri şi basme spre a le înfrumuseța și mai mult copilăria. 
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Dreptul de a avea o familie 

 

Prof. înv. primar Capmare Alice Mihaela 

Şcoala Gimnazială Nr.7, Buzău 

 

 

     Drepturile copilului se regăsesc într-o serie de documente internaţionale care definesc drepturile şi 

principiile dezvoltării normale a unui copil. Copiii au drepturi oriunde s-ar afla: acasă la părinţii 

naturali, în familii substitutive, în instituţii de îngrijire sau la şcoală. Părinţii şi familiile, grupurile 

profesionale care lucrează cu copiii, dar şi orice cetăţean responsabil ar trebui să ştie de existenţa acestor 

drepturi. Drepturile copilului sunt stabilite foarte clar: pentru prima dată, ca principală responsabilitate 

de a creşte un copil revine mai întai de toate părinţilor naturali ai acestuia. Legea obligă de asemenea 

comunitatea locală să sprijine copilul şi familia. Statul are rolul de a fi garantul acestor drepturi şi de a 

asigura respectarea lor. Acest lucru contrazice percepţia majoritară potrivit căreia statul poate înlocui 

părinţii, din moment ce poate asigura copilului adapost şi mâncare. Pentru a înlătura acest principiu a 

fost promovată ideea serviciilor alternative de tip familial, acestea fiind un real sprijin pentru prevenirea 

separării copilului de părinţii săi, spre deosebire de vechile leagăne de copii. 

     Românii nu sunt mândri de ceea ce s-a întâmplat în cadrul sistemului de "protecţie a copilului" în era 

comunistă. Nicolae Ceauşescu, cel care a condus ţara între 1965-1989, şi-a propus să dubleze populaţia 

ţării în doar o generaţie. Pentru a pune în aplicare acest plan absurd, Ceauşescu a interzis contracepţia, 

avortul fiind permis doar femeilor care aveau deja patru copii. Familiile sărace, care nu-şi permiteau să 

crească un număr atât de mare de copii, au cerut sprijin statului. În astfel de cazuri, statul comunist 

intervenea cu "generozitate", promiţând să-şi asume responsabilitatea legală pentru toţi aceşti copii 

despărţiţi de familiile lor. Odată cu înfiinţarea reţelei de instituţii destinate să adăpostească toţi aceşti 

copii, s-a creat o veritabilă "cerere" pentru copii aflaţi în dificultate. Personalul medical, în special, a 

fost încurajat să sfătuiască mamele tinere şi sărace că pot să îşi încredinţeze copilul optând pentru un 

mediu confortabil unde va avea o viaţă mai bună. În timp ce în alte ţări europene, instituţiile de mari 

dimensiuni pentru copii erau pe cale de dispariţie, în România, acest tip de instituţii se înmulţeau. Peste 

tot în România au fost deschise "leagane" (centre de plasament pentru copii pâna la vârsta de 3 ani) 

pentru copiii ai căror părinţi nu puteau să-i îngrijească. Dupa vârsta de trei ani, copiii erau plasaţi în 

diverse instituţii, în funcţie de grupa de vârstă, pâna când împlineau 18 ani. Rezultatul acestui proces 

continuu de "dezrădăcinare" de lânga rude, locuri familiare şi prieteni a traumatizat numeroşi copii. 
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Statul se lăuda că asigură copiilor mâncare, adăpost, haine şi educaţie, dar, odată cu declinul economiei 

româneşti şi din cauza lipsei personalului specializat în îngrijirea copiilor, condiţiile din instituţii s-au 

deteriorat dramatic. 

     Odată cu prăbuşirea dictaturii comuniste în 1989, primele imagini ale copiilor malnutriţi, trăind în 

sărăcie şi mizerie, au făcut înconjurul lumii. Jurnaliştii care au venit în România pentru a relata despre 

revoluţia din decembrie 1989, au descoperit şi miile de copii care trăiau în instituţii în condiţii mizere. 

Imaginile i-au şocat în egală măsură pe români şi pe occidentali, semnalând existenţa unei grave 

probleme. 

     Ca urmare a acestor ştiri, ajutoarele internaţionale nu s-au lăsat aşteptate; în sprijinul României s-au 

implicat organizaţii nonguvernamentale şi profesionişti din toate domeniile de activitate. Deşi aceste 

acţiuni de ajutorare au fost necesare şi binevenite pe termen scurt, ele au avut ca efect menţinerea 

sistemului de ocrotire în instituţii de mari dimensiuni. 

Îndelungata publicitate despre situaţia dificilă a copiilor români din orfelinate a atras reacţii 

suplimentare din Occident ajungându-se la ideea de a "salva" un copil adoptându-l. Din nefericire, 

combinatţia dintre dorinţa arzătoare a cuplurilor de a adopta un copil şi realitatea raportului dintre cerere 

şi ofertă a dus curând la apariţtia corupţiei şi a tulburat procesul de dezvoltare a sistemului de protecţie a 

copilului. 

     În ciuda câtorva încercări de reformă bine intenţionate şi a câtorva realizări ale administraţiilor locale 

şi centrale din anii '90, a devenit evident că sistemul trebuia regândit în totalitate. Acest nou sistem 

trebuia să se bazeze pe un model complex de protecţie şi îngrijire a copilului, al cărui obiectiv principal 

să fie sprijinirea familiilor sărace şi protejarea copilului în sânul propriei familii. În acelaşi timp era 

necesară schimbarea atitudinii şi mentalităţii societăţii româneşti legată de abandonul şi 

institutionalizarea copiilor. 

     Anul 1997 reprezintă începutul procesului de reformă semnificativă a sistemului de protecţie a 

copilului. Un prim pas realizat a fost schimbarea cadrului legislativ, prin crearea serviciilor 

descentralizate şi începerea implementării conceptului de responsabilitate părintească şi a 

comunităţii locale în creşterea şi educarea copiilor, statul având rol subsidiar.  Eforturile susţinute 

întreprinse atât la nivel central cât şi la nivel local de structurile responsabile au facut din începutul 

anului 2001 momentul de schimbare radicală a politicii de protecţie a copilului aflat în dificultate şi a 

adopţiei. Strategia propunea adoptarea unui număr mare de reforme radicale care să aducă România la 

standardele internaţionale de protecţie a copilului, punându-se accent pe transformarea sistemului 
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"instituţionalizat" într-unul "de tip familial", având ca obiectiv principal prevenirea separării copiilor de 

familiile lor, prin dezvoltarea unor  servicii de sprijin acordat familiilor nevoiaşe. 

     Unul din dezideratele strategiei a fost scoaterea copiilor din instituţiile de tip vechi şi readucerea lor 

alături de părinţii lor, sau plasarea în cadrul familiei extinse (pâna la rudele de gradul IV). În cazurile în 

care acest lucru nu a fost posibil, soluţia este de a-i plasa într-un serviciu alternativ bazat pe conceptul 

de îngrijire de "tip familial", în care sunt implicaţi asistenţi maternali, apartamente sociale sau soluţia 

adopţiei naţionale. Foarte mulţi copii din sistemul de ocrotire sunt acum adolescenţi ceea ce face ca 

procesul reintegrării lor în medii de tip familial să fie destul de dificil. Prin elaborarea acestui nou set de 

legi s-a dorit instaurarea unei stări de normalitate şi responsabilizare a familiei naturale precum şi 

centrarea atenţiei acesteia către copil. Totodată reforma vizează prevenirea instituţionalizării, oferind în 

schimb servicii alternative pentru sprijinirea familiilor în nevoie, precum centre de zi sau centre 

maternale. În cazurile în care reintegrarea în familia naturală a copilului nu este posibilă, se pune accent 

pe plasamentul sau incredinţarea copilului unor asistenţi maternali special instruiţi. Prevenirea situaţiei 

în care copilul este separat de familia sa prin acordarea de sprijin mamelor şi familiilor aflate în 

dificultate a constituit o parte importantă a strategiei centrate pe dreptul copilului de a creşte in carul 

unei familii şi a unei comunităţii.  

     Sărăcia, condiţiile precare, lipsa de educaţie, ignoranţa sunt principalele cauze ale plasării copiilor în 

centre de plasament. În multe cazuri, aceasta măsură este privită ca fiind o soluţie temporară pâna când 

părinţii îsi rezolvă problemele (ex: găsirea unui loc de muncă, unei locuinţe, etc.)  Adesea, părinţii nu 

ştiu că există şi alte soluţii în afara instituţionalizării. Asistenţa maternală este o soluţie viabilă pentru 

copiii pentru care reintegrarea în familia proprie se face în timp şi necesită resurse. Creşterea copilului 

într-o atmosferă de familie, în sânul unei comunităţi bazată pe reguli, obiceiuri şi traditii pe care acesta 

nu are cum să le înveţe din altă parte, reprezintă un beneficiu incalculabil pentru dezvoltarea firească a 

copilului. De asemenea casele de tip familial implică plasarea unui grup mic de copii într-o casă în care 

îngrijirea este acordată de către personal specializat. Într-o astfel de casă, se acordă atentţie fiecărui 

copil în parte, lucru imposibil într-o instituţie cu un număr mare de copii. De asemenea, acest cadru 

familial oferă copiilor şansa să experimenteze un mediu în care învaţă să interacţioneze ca şi când ar fi 

membrii unei familii. 

     Din anul 2000, numărul serviciilor alternative s-a dublat şi continuă să crească. Nu se poate încă 

spune că aceste servicii fac faţă cererii, dar faptul că au început să se dezvolte, efectele fiind vizibile, 

demonstrează publicului că există şi alte soluţii pentru copiii ţării noastre. Problema este însă la 

diseminarea informaţiilor legate de ajutorul venit înspre familiile nevoiaşe, iar aici cred ca datoria 
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noastră este să ajutăm la răspândirea datelor legate posibilităţile oferite de stat. Asistenţa sociala, chiar şi 

noi, cadrele didactice, ar trebui să vorbim mai mult despre posibilităţi fără a considera că este un subiect 

taboo şi vom face o impresie greştă. Există servicii comunitare precum: 

- centre de consiliere pentru părinţi şi copii; 

- centre de urgenţă pentru copii cu devieri comportamentale; 

- centre de supraveghere a copiilor care au comis infracţiuni; 

- centre de sprijin pentru exercitarea dreptului copiilor la libera exprimare; 

- centre de consiliere şi tratament pentru copiii abuzaţi şi neglijaţi; 

- adăposturi de zi şi de noapte pentru copiii străzii; 

- centre de primire pentru femeile abuzate şi copiii lor   ş.a.m.d., care oferă consiliere, protecţie şi ajutor 

pentru ca toţi copiii să beneficieze de drepturile stabilite de lege şi pentru a putea creşte armonios. 

      Dreptul la o familie şi o apartenenţă la un grup nu trebuie îngrădit copiilor oricare ar fi motivele ce 

duc la acest fapt. Avem posibilitatea iniţierii atâtor programe de protecţie şi integrare a copiilor într-o 

comunitate încât, doar ignoranţa poate pune piedici în cale fericirii unor copii, care puteam fi chiar noi. 

 

Bibliografie: 

www.unicef.ro 

www.copii.ro 

 

COPILĂRIA – PARADISUL INOCENŢEI 

 

                                 Prof.inv.preşcolar Codreanu Maria 

                                                         Şcoala gimnazială Gherăseni/G.P.N.Gherăseni 

 

 

 

Copilăria este o lume a inocenţei, e ca un tărâm al viselor, e ca o ţară a muzicii în care cântecul şi 

poveştile sunt nemuritoare. 

Copilăria este cea mai frumoasă perioadă a vieţii ,locul unde lumea îţi pare o poveste magică cu zâne şi 

monştri şi unde bunicii sunt protectorii absoluţi ai copilului care mai face din când în când cate-o 

trăznaie. 

           Copilul trăieşte în lumea sa plină de veselie, de jocuri şi lipsită de griji. Copilăria ne pregăteşte 
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pentru viaţă dar… nu ne lasă niciodată să uităm mirosul de mere coapte din livada bunicilor ,de laptele 

cu mirosul lui dulce şi bun, de mirosul de pâine coaptă a bunicii care ne îmbia de la poartă, de calul 

bunicului mândru şi frumos cu care plecam să strângem fânul sau de păţaniile petrecute la bunici în 

vacanţe. Cine îşi aduce cu drag aminte de copilărie înseamnă că a avut o copilărie fericită şi magică,aşa 

cum de altfel ar trebui să o aibă fiecare copil din această lume. Perioada copilăriei ne aduce aminte să 

fim copii … puri , lipsiţi de răutăţi şi de griji. 

Mi-e dor de perioada copilăriei unde nu conta nimic. Jocurile erau mai frumoase şi pline de poezie şi 

plăcere. Prietenii pe care ţi-i făceai erau parcă pe vecie. 

Jocul şi joaca sunt elemente caracteristice copilăriei, ele îi dau farmec, reprezentând o modalitate prin 

care copiii pot descoperii lumea înconjurătoare şi totodată minunatele clipe de fericire pe care 

aceastăvârstă le poate oferi.Dincolo de aparenta realitate exista o lume a sentimentelor si trăirilor 

intense, de unde noi,adulţii, ne extragem esenţa continuităţii pentru a putea supravieţui obstacolelor 

vieţii .Inocenţa care însoţeşte vârsta copilăriei surprinde mereu prin surâs şi candoare. Copii au felul 

lor de a vedea lumea şi sunt singurii cărora nu le este frica de viitor. Îşi zidesc fericirea pe visuri, 

iar poveştile şi basmele în care binele învinge răul fac parte din realitatea lor. Toate gândurile 

măreţe,toate invenţiile cu adevărat importante au izvorât cândva din sufletul unui copil care a visat. E 

atât de greu să ajungi la sufletul unui copil,însă e o aventură pe care noi, părinţi ,profesori, merită într-

adevăr să o trăim! Merită să luptăm pentru a câştiga încrederea copilului nostru, căci inima lui e mai 

preţioasă decât un diamant, mai fragilă decât întreaga avere a lumii! 

Copilăria este poate cea mai frumoasă etapă a vieţii,de care ne amintim cu drag, pe care toţi scriitorii 

„au cântat-o”, de la frumoasele versuri ale lui Eminescu la poveştile de neuitat ale lui Creangă şi 

Ispirescu. 

        De remarcat este faptul că din această perioadă nu avem decât amintiri plăcute,iar cele care atunci 

ne păreau întâmplări nefericite, acum sunt doar amuzante… 

        Inocenţa şi naivitatea fac din copilărie o lume fericită, înconjurată de bine şi apărată de puritate. 

Cu toţii cred eu,băieţi şi fete deopotrivă am avut o perioadă de nelinişte în care nu ştiam ce e 

adevărat,ce nu e, ce e firesc,ce e anormal…iar apoi ne-am pierdut naivitatea…atunci, copilăria a 

devenit o amintire! 

        Acum îmi amintesc cu drag diferite întâmplări ale copilăriei, evenimente    importante,pentru 

mine,care mă fac să zâmbesc şi să evadez din rutina obositoare a vieţii de zi cu zi…ca o carte,pe care o 

pot citi oricând,ca un film,pe care îl rulează cinematograful gândurilor, ca un cântec pe care îl pot auzi 

doar eu…şi asta mă face să mă simt specială! 
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       Nu ştiu cât de mult se bucură alţii,dar eu zâmbesc adesea, când aievea, îmi amintesc de prima 

poezie ,de prima carte primită , de prima zi de şcoală…! Le rememorez…doar atât mai pot face,în 

fiecare zi,când descopăr un alt aspect al întâmplării,din copilăria mea,realizând că nu mă cunosc prea 

bine, observând schimbările  făcute,care nu sunt prea multe,dar sunt totuşi suficiente pentru a-mi pierde 

copilăria! 

       Copiii din ziua de astăzi nu mai ştiu să se joace frumos şi prieteneşte. La ţară au rămas aceleaşi 

jocuri minunate, de poveste de care-mi amintesc cu drag si astăzi. Cine nu-şi mai aminteşte de veselia si 

râsul puternic şi ,,colorat” al prietenilor din copilărie? 

Sau de jocurile pe care le jucam atunci când ne strângeam o gloată de copii  gălăgioşi şi plini de viaţă 

de prin sat şi se,, încingea,, o distracţie care dura până târziu în noapte de speriam tot satul cu larma pe 

care-o făceam. Se mai găsea câte un vecin care ne lua la goanăprin tot satul si ajungeam acasă obosiţi şi 

supăraţi . 

Copilăria este cu adevărat paradisul inocenţei,un paradis din care am fost izgonită,pe care l-am 

pierdut,eu,  care am vrut mai mult…care am pus întrebări,aşteptând în schimb răspunsuri. 

Cu fiecare întrebare îmi pierdeam inocenţa,cu fiecare răspuns mă îndepărtam de paradis…toate pentru 

că acum să fiu mai matură ca oricînd…dar cu toate astea…să  mai fiu şi copil. 

Copilăria cea mai frumoasă și îndrăgită etapă a vieții, pe care cu siguranță nu o vom putea uita 

niciodată. 

Pentru mine copilăria reprezintă acel moment în care am trăit totul la maximă intensitate. 

Aș vrea să fiu din nou copil și copil să rămân deoarece în perioada copilăriei nu aveam griji, 

responsabilități, probleme, nu știam ce înseamnă suferința în adevăratul sens al cuvântului…Aș vrea să 

fiu din nou acel copil care se juca în fiecare zi cu prietenii săi de dimineață până seară , care se bucura 

din orice mic lucru, cum ar fii momentele în care găsea ceva anume, momentele în care plângea până 

primea ceea ce își dorea (de fiecare data funcționa). 

Toţi copiii ar trebui să aibă o copilărie liniştită , plină de culoare, veselie şi aventuri minunate          

Copilăria este vârsta frumuseţii sufleteşti şi întotdeauna ar trebui să ne aducem aminte de ea şi să nu 

uităm să fim copii. 
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LUMEA COPILĂRIEI 

 

Coroi Mariea 

Nazaru Anisoara 

Şcoala Gimnazială Nr.7 Buzău 

 

Mihai Râlea afirma că "Totul se schimbă, afară de nevoia noastră de copilărie". 

Suntem întru totul de acord cu această afirmaţie, deoarece, odată cu trecerea timpului ne 

schimbăm obiceiurile, gusturile, însă simţim mereu nevoia de a ne întoarce la copilărie, pentru că în 

aceea perioadă reuşeam să ne bucurăm de lucruri simple, să ne entuziasmăm şi să credem cu toată 

inima în visurile noastre. 

În primul rând, copilăria este o stare spirituală de care avem nevoie la orice vârstă, o anumită 

candoare şi un optimism uneori inocent, cu care să trecem mai uşor peste obstacolele ivite în viaţă. 

Pe de altă parte, nu mereu reuşim să găsim în noi sursa bucuriei pure de altădată şi, de aceea, ne 

înconjurăm de copii veseli, jucăuşi, care, cu privirile lor inocente şi curioase, ne înseninează, ajutându-

ne să privim mai încrezători către viitor. 

De altfel, Mihai Eminescu, cel care a cunoscut atât de bine tulburările sufletului omenesc, tânjea 

după vârsta spirituală a inocenţei într-o interogaţie retorică:"Unde eşti, copilărie/ Cu pădurea ta, cu 

tot?". 

Copilăria este o lume duioasă, dulce, lină, fermecată în care orice se poate întâmpla. La vârsta 

aceasta suntem cei mai apropiați de Dumnezeu. Ne putem întâlni oriunde cu un balaur cu șapte capete 

sau trei zmei care au răpit de la palat trei prințese. Ne credem vrăjitori și totodată credem în sacul 

moșului, plin de jucării, credem în iepurașul de Paști, care ascunde ouăle de ciocolată frumos colorate 

în iarbă, sau ne speriem când auzim că vine ,,bau-bau“dacă nu dormim. 

Legătura copiilor mici cu lumea fizică este un spațiu supraîncărcat, în care potențialul arzător întâlnește 

o fărâmă de nou. Expertul în dezvoltare neuro-psihică Alison Gopnik descrie felul în care copii 

conștientizează lumea. Creierul sugariilor se dezvoltă rapid, făcând 700 de conexiuni noi neuronale pe 

minut. Până la vârsta de 3 ani, un copil deja are 1000 de trilioane de sinapse realizate, de 4 ori mai 

multe decât în creierul unui adult; acestea se reduc de-a lungul vieții. 
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În timp ce se dezvoltă conexiunile neuronale, sugarii și copiii mici explorează lumea holistic, 

prin intermediul mâinilor, picioarelor și corpului, precum și cu ajutorul ochiilor, nasului și gurii. 

Senzorio-motor, învățarea bazată pe obiecte reprezintă piatra de temelie a evoluției noastre și 

modelează creierul. Mâna reprezintă cea mai performantă unealtă a minții. Lucruri precum oameni și 

obiecte, nisip, apă, planta de fasole, membri sociali ai familiei, satisfac dorința micuțului cercetător de a 

explora lumea. Dar ce se întâmplă când atâția sugari și copii mici trăiesc acum în lumea virtuală – 

inclusiv unele grădinițe/școli se mândresc cu table magnetice uriașe pentru proiecții – dispozitivele 

electronice sunt dezbătute intens în contextul procesului de învățare timpurie.Este evident că experiența 

virtuală de una singură eșuează în a implica total copilul: timpul alocat acestor dispozitive îi limitează 

la ceea ce Claxton numește învățare „ochi-creier-deget”. Poate de asemenea să afecteze timpul petrecut 

cu cei din jur, socializarea și învățarea unei limbi, care sunt fundamentale dezvoltării timpurii a 

copilului. 

Natura nu poate fi întrecută din punct de vedere al mediului de învățare.O pajiște sau malul 

mării reprezintă o experiență captivantă, cucerind și provocând din toate punctele de vedere copilul : 

fizic, social, cognitiv și emoțional. Prin intermediul fenomenelor complexe și neașteptate, ca : ploaia, 

vântul, zborul păsărilor, împroșcarea cu noroi, căderea frunzelor, natura trezește curiozitatea, chiar și 

pentru simplul fapt că furnizează un loc de joacă cu detalii captivante și orizonturi îndepărtate. Joaca de 

„calitate”, care dezvoltă simțurile, intelectul, socializarea, fizicalitatea și abilitățiile motorii ale 

copilului, necesită crearea unor spații de joacă adaptate nevoilor și comportamentului acestuia.  

În timp ce educatorii teoreticieni, profesorii, guvernele și părinții se contrazic la nesfârșit în ceea 

ce privește alfabetizarea, dezvoltarea abilităților matematice și testarea copiilor sub 8 ani, uneori uităm 

de ceea ce ne furnizează natura. Am evoluat ca specie în această lume prin curiozitatea incandescentă – 

marca oamenilor de știință din fiecare secol – și prin intermediul jocului. 

A fi copil este un proces fluid, într-o continuă schimbare. Indiferent de ce este astăzi capabil un 

copil, poate nu ar fi reușit ieri; orice ar face mâine, poate astăzi nu ar fi în stare. Această noutate 

continuă, această dezvoltare psihologică, această schimbare a minții, vine în valuri, și nu într-un ritm 

constant. Unii se dezvoltă timpuriu, în timp ce alții mai târziu. 

Continua schimbare a trupului și a minții conduce la un fel de conflict interior constant în ceea 

ce privește capacitățile pe care le posedă un copil. Această căutare de sine pentru a descoperi acele 

capacități, valorificarea imparțială, fantezia spontană, creativitatea, curiozitatea, reprezintă de fapt 

definiția definiția jocului. Stă la originea procesului de învățare, nu doar cu ajutorul creierului, ci și în 

combinație cu intuiția, sentimentele și cu trupul : învățarea cu întreaga ființă. Este o descoperire fără un 
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țel anume, prin intermediul experimentării, într-o lume în care copilul este cel care ia deciziile, și nu cel 

pentru care se decide. Pentru acest tip de studiu, un copil necesită timp, libertatea de a alege și spațiu.  

Jocul este mişcare, explorare, comunicare, socializare, observaţie şi imitaţie, exerciţiu, 

disciplinare, învăţare şi, mai ales, plăcere. Esenţa jocului este reflectarea şi transformarea, pe plan 

imaginar, a realităţii înconjurătoare. Jocul nu este numai o simplă distracţie, ci, prin joc, copilul 

descoperă şi lumea şi viaţa într-un mod accesibil şi atractiv, o cercetează, o prelucrează şi o transformă 

în învăţare, în experienţă personală. De aceea, în timpul jocului, copilul desfăşoară o variată activitate 

de cunoaştere. 

Toţi copiii se joacă şi au nevoie să se joace: de la micuţul de câteva luni care aruncă lingura pe 

jos aşteptând ca tu să i-o ridici spre a o arunca din nou, la cel de doi ani care se străduieşte să bage toate 

cuburile în cutie pentru ca imediat să le împrăştie, din nou, pe jos, la copilul de cinci ani care îşi pune 

ciorapi albaştri, ochelari de carton şi se crede Spiderman, şi şcolarul de zece ani care îşi pune o pelerină 

nagră şi ochelaride carton şi se crede Zorro, şi până la adolescentul gălăgios şi cu acnee care râde tare şi 

joacă leapşa sau face farse amicilor. 

Jocul şi predispoziţia copilului pentru joc este expresia dezvoltării sale psihice normale. Starea de 

apatie şi nemişcare, „cuminţenia” nefirească este motiv de îngrijorare. 

           Pentru adulţi, copilăria pare întotdeauna o perioadă fără griji, dar pentru copii nu pare deloc aşa. 

Dacă facem împreună un exerciţiu şi ne aducem aminte de propria noastră copilărie, cu siguranţă ne vin 

în minte o lungă serie de situaţii în care ne-am simţit îngrijoraţi sau stresaţi la şcoală, temători la joacă 

sau neînţeleşi în relaţia cu adulţii. În viaţa unui copil pot apărea presiuni care sunt compleșitoare.  

Tot ce se întâmplă în primii ani de viaţă ai copilului este esenţial, atât pentru progresul său 

imediat cât şi pentru viitorul său. De aceea educaţia timpurie are în vedere această perioadă 

fundamentală pentru dezvoltarea creierului, ce determină progresele în formarea capacităţilor fizice, 

cognitive, lingvistice, sociale, emoţionale ale copilului. Toate modificările ce au loc asupra domeniilor 

de dezvoltare ale copilului au la bază interacţiunea acestuia cu oamenii, lucrurile din jur. Un copil care 

se bucură de atenţie, grijă, răbdare, joc,comunicare va manifesta dorinţa şi încrederea de a învăţa 

repede, de a-şi dezvolta capacităţile de relaţionare. Copilăria este cea mai fericită perioadă a vieţii. Îi 

conferă acest privilegiu lipsa de griji, apoi dragostea celor din jur, posibilitatea de a năzui către tot ce 

este mai luminos sau mai greu de atins pe lume. 

             Indiferent de situaţia lui socială, copilul trebuie ocrotit, tratat cu căldură și dragoste, cu 

onestitate si înconjurat cu afecţiune, cu acea tandreţe de care simte nevoia numai el.De toate acestea 

trebuie să ţină seama familia, şcoala şi societatea. 
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                                                           „Copilăria este inima tuturor vârstelor”. 

                                                                                                 (Lucian Blaga) 

 

Copilăria este vârsta marilor superlative pe care le merită viaţa, vârsta celei mai depline 

libertăţi, vârsta viselor fără graniţă, vârsta care trăiește prin fiori și se exprimă prin exclamaţii. 

Nu există  om care să nu-și amintească de această vârstă ca de un vis dispărut cu care nimic nu 

poate fi asemuit mai pe urmă. E vârsta în care orice copil dă voie imaginaţiei să-și împlinească visurile 

și are dreptul la orice. Ea e frumoasă, candidă și fiinţele cele mai bune sunt cele care păstrează cel mai 

mult sau pierd cel mai puţin din această candoare și din această sensibilitate. Sentimentele faţă de 

copilărie, împreună cu toate frumuseţile ei, sunt puse în mișcare de către neputinţă. Primele impresii 

despre copilărie au o importanţă enormă și tot restul vieţii noastre nu-i adesea altceva decât o urmare a 

lor. 

Ea este singurul moment al vieţii în care trăim totul la maximă intensitate, în care plângem și 

râdem în aceeași zi, în care ne supărăm și iertăm după câteva momente, în care suntem singuri și 

totodată cu toată lumea. Apoi, odată cu trecerea anilor, toată această magie dispare, făcând loc unei 

lumi mult mai serioase, o lume în care uităm să zâmbim, să ne bucurăm de tot ceea ce ne înconjoară și 

este frumos, ne pierdem bucuria jocului, libertatea și infinitul imaginaţiei copilăriei. Ne spunem de 
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multe ori că am da orice pentru a redeveni copii, și iată că acel moment poate să apară odată cu 

momentul în care noi inșine devenim părinţi și ne imaginăm că împreună cu puiuţii noștri avem 

posibilitatea retrăirii acelor clipe magice ale copilăriei. 

Copilăria este cea mai fericită perioadă a vieţii. Îi conferă acest privilegiu lipsa de griji, apoi 

dragostea celor din jur, posibilitatea de a năzui către tot ce este mai luminos sau mai greu de atins pe 

lume. 

Indiferent de situaţia lui socială, copilul trebuie ocrotit, tratat cu căldură și dragoste, cu 

onestitate și înconjurat cu afecţiune, cu acea tandreţe de care simte nevoia numai el. Şcoala trebuie să 

fie factorul major de educaţie înaltă și pilduitoare. Educaţia este un proces complex și delicat, este o 

artă și o știinţă, o înţelepciune. Dacă până acum simţea că lumea era organizată în funcţie de el, dar 

sosit în școală, copilul constată un mediu afectiv neutru și observă că trebuie să-și ia răspunderea 

proprie pentru tot ceea ce va trăi aici: bucurii, satisfacţii, dificultăţi, mici necazuri. Important este rolul 

familiei, care trebuie să-l pregătească pe copil pentru acest moment. De asemenea, trebuie obișnuit să 

gândească că el se poate descurca foarte bine atunci când este lăsat singur, ori când învaţă alături de alţi 

copii. El trebuie să știe clar de ce este necesar să meargă la școală: pentru a cunoaște alte lucruri, pentru 

a învăţa și a scrie, pentru a vedea cum sunt alţi copii, pentru că acolo este o lume a lor, a copiilor, 

creată pe măsura lor și pentru că acolo este doamna învăţătoare care știe o mulţime de lucruri și care îi 

va învăţa și pe ei tot ceea ce este necesar. 

Este foarte important ca în calitate de învăţătoare și de părinţi să ţinem cont de diferenţele 

existente în individualitatea copiilor. Fiecare copil are o anumită personalitate și propriul său potenţial 

intelectual, de aceea, copiii au nevoie să știe cine sunt și să-și formeze o idee clară a propriei identităţi, 

a sentimentului că sunt o persoană distinctă de altele, deosebită, specială, importantă; acest lucru 

presupune ca fiecare fiinţă umană să se respecte pe sine și să aibă grijă de ea insăși. 

La vârsta copilăriei, în etapa școlară, copiii încep să devină conștienţi de ei înșiși, ca fiinţe 

existente în lume și își formează involuntar o imagine despre sine în care sunt înscrise gradat și 

nedeslușit încă datele fizice și posibilităţile intelectuale. Prima imagine pe care și-o formează nu le 

aparţine, ci este a celor din jur de la care ei o preiau. Este foarte important cu ce imagine despre ei 

pornesc în viaţă, deoarece în funcţie de ea vor trăi dezinvolţi sau complexaţi afectiv. În formarea 

imaginii de sine au un rol important părinţii, școala, anturajul în care se dezvoltă copilul. Subaprecierea 

de către educatori, batjocura colegilor, utilizarea necenzurată de către părinţi a unor expresii de genul 

„nu va ieși nimic din tine, ești un prost”, pot avea pentru un copil sensibil un efect dezastruos asupra 

motivării psihologice în viaţă. Înţelegând că valoarea sa este modestă, copilul nici nu va avea aspiraţii 
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înalte, nu va dori un loc de frunte în societate, mulţumindu-se cu un loc modest în viaţă în loc să 

năzuiască la mai mult. 

Pe măsură ce crește, copilul învaţă să recunoască și să înţeleagă sentimentele pe care ei și alţi 

copii le examinează, iar aceste sentimente vor fi împărtășite cu alte persoane. Atitudinea adultului faţă 

de copil, aprobativă și mai ales participativă, amplifică disponibilităţile creative ale copilului. Numai 

un educator deschis, cald, apropiat, va stimula potenţialul creativ al acestuia. 

Creativitatea, ca produs, se caracterizează prin noutate, originalitate, aplicabilitate, armonie, 

relevanţă. În general, la această vârstă, copilul are tendinţa de a-l imita pe celălalt și de a repeta 

cuvintele care au fost apreciate de adult. De aceea, se impune orientarea școlarului spre original și util. 

Educatorul, părinte sau cadru didactic, va avea grijă să aprecieze toate strădaniile copilului, chiar și 

atunci când ele nu corespund unor criterii riguroase și să-l mobilizeze să-și finalizeze proiectele. 

Ridicarea potenţialului creativ al copiilor începe de la munca creatoare a cadrului didactic 

(pentru aceasta sunt necesare cunoștinţe vaste, o bună pregătire și multă muncă).  

            Este adevărat că stimularea creativităţii, a originalităţii și a gândirii critice presupune o serie de 

riscuri pe care învăţătoarea trebuie să și le asume, conștientă fiind că rezultatul final merită un 

asemenea preţ. Niciodată nu este prea târziu pentru cunoașterea, stimularea, educarea și dezvoltarea 

creativităţii. Dar cu cât această acţiune începe la o vârstă mai mică și continuă de-a lungul anilor, cu 

atât va fi mai productivă, conducând la obţinerea unor realizări creative mai valoroase. Dezvoltarea 

creativităţii presupune stimularea la copii a curajului de a emite ipoteze, chiar hazardate, capacitatea de 

a aprecia în ce măsură este plauzibilă o anumită ipoteză, de a elabora o strategie de lucru și nu de a 

aștepta de-a gata soluţiile adulţilor. 

            Creativitatea nu trebuie confundată cu talentul, îndemânarea sau inteligenţa. Creativitatea nu 

înseamnă a face ceva neapărat mai bine decât ceilalţi; înseamnă a gândi, a descoperi și a imagina. 

Ideile creative se regăsesc în stimularea potenţialului creativ. Avem în vedere dinamismul, 

impetuozitatea și expresivitatea proprii acestei vârste, acel freamăt permanent sau acea vibraţie și 

efervescenţă lăuntrică ce conferă copiilor note specifice de dinamism creativ, disponibilităţi de 

exteriorizare spontană și autoexpresie însufleţită, analoage oricărui elan creator. 

              Un dicton celebru spune: „omul este singura fiinţă care se joacă toată viaţa pentru că jocul este 

implicat în contextul vieţii la toate vârstele. Poetul Lucian Blaga își imagina cele trei generaţii ca trei 

trepte: a jocului, a iubirii și a înţelepciunii, filozofând că jocul este înţelepciunea și iubirea copilului, 

cum iubirea este jocul și înţelepciunea tânărului, și cum înţelepciunea este iubirea și jocul bătrânului.”  
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             Jocul și învăţarea oferă copilului nenumărate prilejuri de a combina și recombina prezentările 

pe care le dispun propriile sale imagini, ascultând povești, basme, poezii, reconstruiește mental 

principalele momente ale naraţiunii, le inversează, le omite, le amplifică și inventează altele noi. 

La fiecare nivel de vârstă copiii trebuie să fie învăţati cum să înveţe și cum să se exprime creator. 

            Educatorii sunt cei care respectă ideile copiilor, îi ajută să gândească și să-și rezolve problemele 

singuri. Copiii care sunt liberi să greșească, să exploreze și să experimenteze, se vor simţi liberi să 

inventeze, să creeze și să găsească multiple modalităţi de a rezolva situaţiile întâlnite. 

            „Copilul să nu știe nimic pentru că i-ai spus, ci pentru că a înţeles el însuși să nu înveţe știinţa, 

ci s-o descopere.” –J.J. Rousseau 
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COPILĂRIE ŞI CULOARE 

 

Prof.înv.primar: Delcea Alice Mariana 

Şcoala Gimnazială Nr. 7 Buzău 

 

     În anul şcolar 2014/2015, am desfăşurat activităţi în cadrul proiectului ,,Copilărie şi culoare”. 

Acesta se încadrează în categoria proiectelor pe teme cultural-artistice. 

 Scopul acestui proiect a fost desfăşurarea de activităţi educative prin care să susţinem facilitarea 

liberă a elevilor la exprimarea propriilor trăiri, pentru că este de datoria noastră să-i îndrumăm spre 

frumos, să-i încurajăm să-şi afirme talentele, să le explicăm că se poate şi altfel, că există un alt mod de 
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a trăi copilăria, de a-şi exprima sensibilitatea, imaginaţia şi fantezia creatoare, folosind limbajul plastic 

si literar. 

     Activităţile la care elevii au participat cu entuziasm şi plăcere în semestrul I au fost: 

* Culorile toamnei în ochi de copil (octombrie2014) 

*  Mâncăm sănătos, creştem frumos!(noiembrie 2014) 

                * De Crăciun, fii mai bun! (decembrie 2014) 

        iar în semestrul II: 

      *  Suntem prietenii pădurii !  (martie 2015) 

      * Bucuria Învierii ( aprilie 2015) 

      * Suntem copiii Europei (mai 2015) 

      *  1 Iunie ziua copilului!Bucuriile copilăriei 

      Au fost propuse şi realizate următoarele obiective: 

*Să cunoască programul de activităţi din anul şcolar 2014-2015 

 *Să folosească materialele reciclabile în scopuri practice 

 *Să realizeze o lucrare colectivă  cu tema: Toamna în clasa mea 

  *Să memoreze poezia ,,Toamna ’’de Demostene Botez ,  

  *Să manifeste interes pentru darurile pe care ni la face natura 

  *Să conştientizeze importanţa unei alimentaţii sănătoase 

  *Să cunoască semnificaţia sărbătorilor din luna decembrie 

   *Să cunoască sărbători naţionale / internaţionale marcante pentru copil – adult 

   *Să lucreze în echipă făcând corelaţii intra şi interdisciplinare 

   * Să participe cu plăcere la activităţi 

 Pentru realizarea obiectivelor de mai sus am folosit următoarele metode şi mijloace didactice: 

brainstorming-ul, răspunde-aruncă-întreabă, conversaţia, povestirea, observarea dirijată, planşe şi 

PPT-uri cu informaţii despre anotimpuri şi vieţuitoare, sfaturi eco, coli xerox, CD player, aparat foto, 

laptop, etc. 

 Forme de organizare a elevilor în timpul activităţilor: frontală, individuală, în perechi, pe 

grupe. 

 Rezultatele obţinute de elevi s-au concretizat în:  

 Programul de activităţi al proiectului 

 Afişe 

 Fotografii 
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 Însuşirea de noi informaţii 

,,Copilăria este inima tuturor vârstelor”spunea Lucian Blaga. 

      Pe parcursul desfăşurării proiectului, copii, părinţi şi dascăli au participat la activităţi într-o lume 

inocentă , plină de energie şi optimism: lumea copilăriei. 

 

                                                                COPILĂRIA, VÂRSTA BUCURIEI 

                                                                                                                                                               Inv. Dinu Gianina 

                                                                                                                                                         Școala Gimnazială nr.1 Buzău 

Copilăria este poate cea mai frumoasă etapă a vieţii,de care ne amintim cu drag, pe care toţi scriitorii 

„au cântat-o”, de la melancolicele versuri ale lui Bacovia, la jovialele stihuri ale lui Topârceanu.Ciudat 

este faptul că din această perioadă nu avem decât amintiri plăcute,iar cele care atunci ne păreau 

întâmplări nefericite, acum sunt doar amuzante… 

Inocenţa şi naivitatea fac din copilărie o lume fericită, înconjurată de bine şi apărată de puritate. Cu toţii 

cred eu,băieţi şi fete deopotrivă am avut o perioadă de nelinişte în care nu ştiam ce e adevărat,ce nu e, 

ce e firesc,ce e anormal…iar apoi ne-am pierdut naivitatea…atunci, copilăria a devenit o amintire! 

        Acum îmi amintesc cu drag diferite întâmplări ale copilăriei, evenimente  importante,pentru 

mine,care mă fac să zâmbesc şi să evadez din rutina obositoare a vieţii de zi cu zi…ca o carte,pe care o 

pot citi oricând,ca un film,pe care îl rulează cinematograful gândurilor, ca un cântec pe care îl pot auzi 

doar eu…şi asta mă face să mă simt special! 

Nu ştiu cât de mult se bucură alţii,dar eu zâmbesc adesea, când aievea, îmi amintesc de prima poezie la 

5 ani,de prima carte primită de la Moş Crăciun, de prima zi de şcoală…de fiecare apus,de fiecare 

noapte  alături de Cățelușul de plus Bob care era jucăria noastră preferată cu care ne-am jucat toți în 

fiecare zi! Le rememorez…doar atât mai pot face,în fiecare zi,când descopăr un alt aspect al 

întâmplării,din copilăria mea,realizând că nu mă cunosc prea bine, observând schimbările  făcute,care 

nu sunt prea multe,dar sunt totuşi suficiente pentru a îmi pierde copilăria! 

        Copilăria este cu adevărat paradisul inocenţei,un paradis din care am fost izgonit,pe care l-am 

pierdut,eu, un mic Adam care a vrut mai mult…care a pus întrebări,aşteptând în schimb 

răspunsuri.Copilăria nu ar fi completă fără primii ani din viața de elev, perioadă în care învățătoarea 

nostră se străduia din răsputeri să ne educe și să ne formeze, în funcție de aluatul din care eram 

construiți fiecare. Școala rămâne un capitol special din lumea copilăriei mele, o etapă plină de bucurie 

și împliniri.                                                                                         

Jocul si joaca sunt elemente caracteristice copilariei, ele îi dau farmec, reprezentând 
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modalitate prin care copiii pot descoperii lumea înconjuratoare și totodata minunatele clipe de fericire 

pe care această vârstă le poate oferi.Dincolo de aparenta realitate există o lume a sentimentelor și 

trăirilor intense, de unde noi,adulții, ne extragem esența continuității pentru a putea supraviețui 

obstacolelor vietii.Inocența care însoteste vârsta copilăriei surprinde mereu prin suras si candoare. 

Copiii au felul lor de a vedea lumea și sunt singurii carora nu le este frică de viitor. Isi zidesc fericirea 

pe visuri, iar poveștile și basmele în care binele învinge răul fac parte din realitatea lor. Toate gândurile 

mărețe,toate invențiile cu adevărat importante au izvorât cândva din sufletul unui copil care a visat.E 

atat de greu să ajungi la sufletul unui copil, însa e o aventură pe care noi, părintii, merita într-adevăr să 

o trăim! Merită să luptăm pentru a câștiga  încrederea copilului nostru, căci inima lui e mai prețioasă 

decât un diamant, mai fragilă decât întreaga avere a lumii! 

Am si pregatit împreună cu copiii o poezie: 

COPILARIE 

Să fii copil e-o bucurie 

Totul este minunat 

Să alergi cu veselie 

Primavara-n parc. 

Parcă este o minune 

Când ai timp sa te distrezi 

Flori și fluturi și verdeată 

Mai că nu-ti vine să crezi. 

Cărtile, jocul și jucăriile sunt nelipsite din orice casă în care trăiesc copii, antrenându-i într-o mulțime 

de activităti care au un rol benefic în dezvoltarea personalițătii și a intelectului copilului Jocul nu este o 

actiune fara utilitate imediată, dar generatoare de distrațtie și reconfortare, de sentimente de plăcere și 

de bucurie. Datorită spontaneitații, jocul reclamă o îmbinare armonioasă între cerințele situației de joc 

și aptitudinile celor care se joaca. 

Copilăria va rămâne mereu proaspătă în memoria mea și va fi în permanență un reper despre ce 

înseamnă fericirea. Atât timp cât voi avea în suflet o bucățică din copilăria mea fericită, cred că îmi voi 

putea păstra un zâmbet pe față, indiferent de încercările prin care mă va purta viața. 
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COPILĂRIA 

Prof. înv.primar, Dobrin Elena-Cristina 

Școala Gimnazială C.A.Rosetti, Buzau 

 

                   ,, Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea este veselă și nevinovată și drept 

vorbind, acesta-i adevărul.” (Ion Creangă) 

       COPILĂRIA este vârsta marilor superlative pe care le merită viaţa, vârsta celei mai pure 

sincerităţi, a celei mai depline libertăţi, vârsta viselor fără graniţă, vârsta care trăieşte prin flori şi se 

exprimă prin exclamaţii, vârsta în care toţi suntem frumoşi .  Ea este singurul moment al vieţii în care 

trăim totul la maximă intensitate, în care plângem și râdem în aceeași zi, în care ne supărăm și iertăm 

după câteva momente, în care suntem singuri și totodată cu toată lumea. Apoi, odată cu trecerea anilor, 

toată această magie dispare, făcând loc unei lumi mult mai serioase, o lume în care uităm să zâmbim, să 

ne bucurăm de tot ceea ce ne înconjoară și este frumos, ne pierdem bucuria jocului, libertatea și 

infinitul imaginaţiei copilăriei. 

Şi, dacă există copilărie, trebuie să existe dragoste. Oare există pe lume părinţi care să nu-şi 

fi iubit copiii? 

În cadrul familiei, copiii găsesc climatul necesar bunei creşteri. Grija părinţilor pentru 

pregătirea copiilor lor rezultă din faptul că-şi dau seama de exigenţele vieţii moderne. „Cei 7 ani de-

acasă”- nu reprezintă o expresie depăşită, ci o necesitate. Familia este şcoala primelor emoţii; îi învaţă 

pe copii să fie fiinţe sensibile, capabile să-şi însuşească trăsăturile morale ale persoanei. 

Un tratament lipsit de afecţiune din partea familiei atrage după sine conduite greşite din partea 

copilului: agresivitate, încăpăţânare, egoism, izolare, fugă şi vagabondaj, lene, furt, minciună. Aceste 

conduite greşite trebuie prevenite şi corectate. 

                  Şcoala trebuie să fie factorul major de educaţie înaltă și pilduitoare a copilului. Educaţia este 

un proces complex și delicat, este o artă și o știinţă, o înţelepciune. Dacă până acum simţea că lumea 

era organizată în funcţie de el, o dată sosit în școală, copilul constată un mediu afectiv neutru și observă 

că trebuie să-și ia răspunderea proprie pentru tot ceea ce va trăi aici: bucurii, satisfacţii, dificultăţi, mici 

necazuri. Important este rolul familiei, care trebuie să-l pregătească pe copil pentru acest moment. De 

asemenea, trebuie obișnuit să gândească că el se poate descurca foarte bine atunci când este lăsat 

singur, ori când învaţă alături de alţi copii. El trebuie să știe clar de ce este necesar să meargă la școală: 

pentru a cunoaște alte lucruri, pentru a învăţa și a scrie, pentru a vedea cum sunt alţi copii, pentru că 
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acolo este o lume a lor, a copiilor, creată pe măsura lor și pentru că acolo este doamna învăţătoare care 

știe o mulţime de lucruri și care îi va învăţa și pe ei tot ceea ce este necesar. 

                 Este foarte important ca în calitate de învăţătoare și de părinţi să ţinem cont de diferenţele 

existente în individualitatea copiilor. Fiecare copil are o anumită personalitate și propriul său potenţial 

intelectual, de aceea, copiii au nevoie să știe cine sunt și să-și formeze o idee clară a propriei identităţi, 

a sentimentului că sunt o persoană distinctă de altele, deosebită, specială, importantă; acest lucru 

presupune ca fiecare fiinţă umană să se respecte pe sine și să aibă grijă de ea insăși. 

                 La vârsta copilăriei, în etapa școlară, copiii încep să devină conștienţi de ei înșiși, ca fiinţe 

existente în lume și își formează involuntar o imagine despre sine în care sunt înscrise gradat și 

nedeslușit încă datele fizice și posibilităţile intelectuale. Prima imagine pe care și-o formează nu le 

aparţine, ci este a celor din jur de la care ei o preiau. Este foarte important cu ce imagine despre ei 

pornesc în viaţă, deoarece în funcţie de ea vor trăi dezinvolţi sau complexaţi afectiv. În formarea 

imaginii de sine au un rol important părinţii, școala, anturajul în care se dezvoltă copilul. Subaprecierea 

de către educatori, batjocura colegilor, utilizarea necenzurată de către părinţi a unor expresii de genul 

„nu va ieși nimic din tine, ești un prost”, pot avea pentru un copil sensibil un efect dezastruos asupra 

motivării psihologice în viaţă. Înţelegând că valoarea sa este modestă, copilul nici nu va avea aspiraţii 

înalte, nu va dori un loc de frunte în societate, mulţumindu-se cu un loc modest în viaţă în loc să 

năzuiască la mai mult. 

Pe măsură ce crește, copilul învaţă să recunoască și să înţeleagă sentimentele pe care ei și alţi copii le 

examinează, iar aceste sentimente vor fi împărtășite cu alte persoane. Atitudinea adultului faţă de copil, 

aprobativă și mai ales participativă, amplifică disponibilităţile creative ale copilului. Numai un educator 

deschis, cald, apropiat, va stimula potenţialul creativ al acestuia. Ridicarea potenţialului creativ al 

copiilor începe de la munca creatoare a cadrului didactic (pentru aceasta sunt necesare cunoștinţe vaste, 

o bună pregătire și multă muncă). 

                Este adevărat că stimularea creativităţii, a originalităţii și a gândirii critice presupune o serie 

de riscuri pe care învăţătoarea trebuie să și le asume, conștientă fiind că rezultatul final merită un 

asemenea preţ. Niciodată nu este prea târziu pentru cunoașterea, stimularea, educarea și dezvoltarea 

creativităţii. Dar cu cât această acţiune începe la o vârstă mai mică și continuă de-a lungul anilor, cu 

atât va fi mai productivă, conducând la obţinerea unor realizări creative mai valoroase. 

Beneficiul învăţării creativităţii în școală face ca activităţile să fie mai eficiente, dând un farmec 

imaginaţiei și învăţării copiilor, care o sa dureze toată viaţa. 
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În acest sens, atmosfera sau climatul psiho-social în care își desfășoară activitatea copilul constituie 

aspectul hotărâtor. Rolul unui climat caracterizat prin deschidere și stil relaxat de creaţie, prin 

asigurarea libertăţii de afirmare și expresie independentă, prin recunoașterea și aprecierea pozitivă ca și 

prin încurajarea și promovarea efortului creativ pot participa în mod decisiv la dezvoltarea creativităţii 

copiilor. 

                 Jocul și învăţarea oferă copilului nenumărate prilejuri de a combina și recombina prezentările 

pe care dispun propriile sale imagini, ascultând povești, basme, poezii, reconstruiește mental 

principalele momente ale naraţiunii, le inversează, le omite, le amplifică și inventează altele noi. 

Prin tot ceea ce are specific manifestarea liberă a opţiunilor, ideea libertăţii depline în acţiune, spiritul 

de independenţă generat și întreţinut de ideea realei competenţe, realizarea imediată a scopului, 

caracterul fictiv al acestuia și al acţiunii, precum și al mijloacelor implicate în acţiune, trăirile afective 

intense în tot timpul acţiunii, etc., jocul permite copilului să întreţină legătura permanentă cu realitatea 

cotidiană, să-i înţeleagă exigenţele și să acţioneze în modul propriu și creator, în lumea în care trăiește. 

                  Materialele didactice bogate și atractive, indicaţiile verbale, descrierile adultului amplifică 

manifestările creative ale copilului în joc, în desen, în povestea creată. Un mijloc important pentru a-l 

face pe copil să acţioneze într-o direcţie sau alta pentru a-i mobiliza întregul potenţial psihic, constă în 

a-l introduce în diverse activităţi și situaţii care să-l determine la o participare activă 

Activităţile şcolare şi extraşcolare creează copilului condiţia unei inserări în evenimentele 

sociale curente. Participarea activă a şcolarului la aceste activităţi are influenţe formative privind 

dezvoltarea laturii sociale a personalităţii. Dacă sunt bine organizate, activităţile dezvoltă interesul şi 

facilitează identificarea socială a copilului. Dobândirea statutului de şcolar alături de acela de membru 

al familiei creează copilului o deschidere largă spre viaţa socială. „Pentru a trăi prin oameni, trebuie să 

ştii să te porţi cu oamenii.” 

 

Bibliografie 

 

1. AL.  Roșca:   Creativitatea, Colecţie, Orizonturi, Editura Enciclopedică Română, București, 

1972 

2. U. Şchiopu:    Psihologia Copilului, Educaţia Didactică și pedagogică 1967 

3. C. Cojocaru:   Creativitate și inovaţie, Editura Ştiinţifică și Enciclopedică, București 1975 

 

 



37 
 

E DREPTUL MEU! 

 

                                                                                           Ed. Maria Dumitrache 

                                                                                                G.P.P.Nr. 6 Buzǎu 

 

Intinde mâna ta, mǎmico, culege-mǎ din grǎdina cu îngeri a Domnului, adu-mǎ in lumea ta! E 

DREPTUL MEU LA VIAŢǍ! Eu vin pentru a-ţi face viaţa mai frumoasă şi vin să  ai pentru ce trăi; vin 

să aduc-n lume puritatea, să semǎn în jurul meu iubirea. De-ai sǎ mǎ naşti din dragoste, plǎcere sau 

poate din pǎcate şi durere, oricum ar fi, am dreptul meu la  viaţǎ. Iubeşte-mǎ şi dǎ-mi un nume... şi-o 

familie.  E DREPTUL MEU SǍ AM UN NUME ŞI O FAMILIE! Dar nu uita: eu nu am venit sǎ sufǎr 

şi n-am venit sǎ plâng. Nu lǎsaţi îngerul sǎ plângǎ. Durerea mea o simte Universul întreg. Pune 

“stop!“violenţei asupra mea. Inocenţa si fragilitatea mea sunt argumentele împotriva violenţei. E 

DREPTUL MEU! De-ai sǎ mǎ naşti în case somptuoase sau intr-o biatǎ odǎiţǎ din chirpici, copilǎria-mi 

poate fi frumoasǎ de ai sǎ mǎ iubesti şi sǎ m-alinţi. Cea mai mare avere a ta, e....bucuria din ochii mei! 

Nu-mi lua, te rog, DREPTUL MEU LA FERICIRE! Cat de puţin iti trebuie pentru a  mǎ face fericit! 

Invaţǎ-mǎ ce-i bine si ce-i rǎu, aratǎ-mi drumul drept in viaţǎ, pune in castronelul meu din porţelanul 

cel mai fin sau din curatul lut românesc,.... peste mâncare,....iubirea şi cǎldura din sufletul tǎu. Aşa voi 

creşte un om bun şi drept. Te rog, dragǎ mamǎ, vegheazǎ asupra sǎnǎtǎţii mele! Şi dacǎ bunul 

Dumnezeu a vrut ca eu sǎ am probleme, cautǎ sǎ mǎ ajuţi, atât cât poţi.  Îndreaptǎ rǎul! E DREPTUL 

MEU LA O VIAŢǍ SǍNǍTOASǍ! Cautǎ in jur şi oferǎ-mi posibilitǎţile de a creşte mare şi sǎnǎtos. 

Nu trebuie neapǎrat sǎ trǎiesc in puf, pot trǎi doar cu pâine şi iubire. Dragostea ta  mǎ va creşte mare. 

Protejeaza-mǎ de rǎu. Fǎ ca lumea sǎ fie mai bunǎ. Visez la o zi în care despre război, arme, crime şi 

droguri să citesc numai în cărţile de istorie. Nu în ziare! Şi,... fiindcǎ zisei de citit......La vremea 

şcolilor, gǎseşte-o pe aceea care sǎ mǎ formeze ca om, care sǎ punǎ temelia personalitǎţii mele şi 

drumului meu trasat de sus, din ceruri. Ajutǎ-mǎ sǎ imi implinesc destinul. E DREPTUL MEU LA 

EDUCAŢIE! Oferǎ-mi din puţinul sau prea plinul tǎu posibilitatea sǎ invǎţ, sǎ mǎ formez, sǎ mǎ 

specializez, sǎ devin om, sǎ fii mândrǎ de mine, sǎ dau lumii din valoarea mea. Ajutǎ-mǎ, aratǎ-mi 

calea dreaptǎ dar nu mǎ obliga sǎ merg pe drumul tǎu . Lasǎ-mǎ pe mine sǎ-mi aleg direcţia, ascultǎ ce-

ţi spun, sfǎtuieşte-mǎ, dar nu incerca sǎ imi impui . E viaţa mea şi eu decid ce fac cu ea. De voi greşi, 

voi invǎta sǎ ocolesc rǎul ce mǎ poate prinde in mrejele lui. Fii alǎturi de mine, ajutǎ-mǎ, ocroteşte-mǎ, 

dar nu-mi lua dreptul de a decide pentru viaţa mea. E DREPTUL MEU SA IMI EXPRIM LIBER 

OPINIA asupra oricărei probleme care mǎ priveşte, dar ţine seama de vârsta mea  şi de gradul meu  de 
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maturitate. Tu,... dǎ-mi DREPTUL LA LIBERTATEA DE GÂNDIRE, DE CONŞTIINŢǍ ŞI DE 

RELIGIE!. Eu vreau sǎ decid ce cred cǎ e mai bine pentru mine. Nu uita, eu voi creşte intr-o altǎ lume. 

Lumea pe care voi, cei mari, o construiţi astăzi este lumea în care noi va trebui să trăim mâine. E lumea 

noastrǎ in care voi nu stiţi sǎ trǎiţi sau poate.... veţi învaţa. Dar,... e lumea mea. 

Şi dacǎ nu m-am nǎscut cu dreptul la familie, oameni buni, ajutaţi-mǎ sǎ mǎ regǎsesc in mijlocul 

vostru! Am şi eu dreptul la viaţǎ. Am si eu DREPTUL la fericire, la relaţii, la prietenie, la educaţie, la o 

viaţǎ sǎnǎtoasǎ, la afecţiune, la o baza materialǎ Am şi eu dreptul sǎ aparţin unei naţii, unei religii, sǎ 

fiu protejat, sǎ fiu ascultat, sǎ-mi spun opinia, sǎ trǎiesc şi sǎ locuiesc alǎturi de voi. Vreau şanse egale 

pentru mine, copil singur, sǎrac sau cu probleme de orice naturǎ şi pentru tine, copil ce te-ai nǎscut 

dintr-o stea norocoasǎ . VREAU ŞANSE EGALE! 

Bibliografie: 
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Amintirile copilăriei 

 

Autor: prof. Iftene Cristina Pompilia 

Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă”, Tălpigi 

 

Dulci sunt amintirile copilăriei! Acestea umplu mintea omului cu bucurie. Fiecare copil îşi 

petrece zilele în braţele afecţiunii şi ocrotirii părinţilor, bunicilor sau ale altor rude. Grijile şi stresul nu 

sunt probleme ale minţii inocente ale copilului. 

Când privesc înapoi în zilele copilăriei mele îmi amintesc că au fost pline de fericire. Îmi 

amintesc ca şi cum era ieri. Ce emoţii aveam când îl aşteptam pe tata să vină acasă! Erau cele mai lungi 

ore din viaţa mea. Apoi, în sfârşit, auzeam uşa! Eu şi sora mea alergam la uşă, suspansul era groaznic! 

Deschidea uşa, noi încercam să-i citim expresia feţei (de multe ori se prefăcea supărat) şi apoi ne lua în 

braţe. Bucuria ne inunda corpul deoarece ni se părea mereu că e cea mai mare şi mai frumoasă 

îmbrăţişare! 

Asta e copilăria – simplicitate. Priviţi ochii unui copil, lumea e mereu frumoasă. De aceea, 

adultul, când e trist, se gândeşte la copilărie şi uită de tristeţe, pentru că inima este adăpostul amintirilor 

fericite. 
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Amintirile copilăriei sunt acele amintiri pline de iubire. Micile greşeli amuzante, tendinţa mea 

de a vorbi permanent, de a descoperi totul, erau o sursă de imensă plăcere pentru familie. Familia nu 

avea vorbe de ocară sau reproş pentru mine, ci doar explicaţii. 

Apoi, a venit şcoala. Mi-aduc aminte prima zi de şcoală, era o viaţă nouă pentru mine, dar îmi 

plăcea foarte mult. Mi-am făcut prieteni noi, îmi făceam temele şi primeam îngheţată şi ciocolată drept 

răsplată de la părinţi, pentru orice succes al meu. 

Este evident că toate amintirile din copilărie nu sunt accidentale. Când eşti copil, fiecare miros, 

fiecare sunet sau mişcare, fiecare jucărie, prima zi de şcoală, primii paşi către lumea întreagă formează 

personalitatea adultului. Toate aceste piese sunt un întreg. 

Este bine, totuşi, şă nu ne pierdem în amintirile copilăriei, chiar dacă nu sunt mereu fericite. 

Amintirile ,,rele” sunt şi ele amintiri. Totul este diferit când eşti copil: copacii sunt mai înalţi, culorile 

sunt mai strălucitoare şi fiecare zi este mai interesantă faţă de ultima. Şi, ce este mai important, unele 

lucruri care ni s-au întâmplat stau în memoria noastră o perioadă lunga de timp, de fapt, câteodată, 

ajung să facă parte din noi. 

Amintirile copilăriei sunt bucati ale timpului. Gânduri, sentimente, perspective, evenimente – 

toate acestea ţin legătura cu trecutul, cu cine eram şi cu cine suntem în prezent. În perioada copilăriei nu 

ne gândim la ce se va întampla în viitor, suntem fără griji. Timpul îl petrecem cu familia, cu prietenii şi 

astfel suntem plini de viaţă. 

Cineva a spus că fiecare copil este forma lui Dumnezeu pe Pământ. Aşa că aş dori să fie cea mai 

fericită perioadă pentru fiecare, cu acel comportament inocent, mici greşeli şi multe poveşti care ajung 

să facă parte din adultul de mai târziu! 

 

 

TĂRÂMUL MAGIC AL COPILĂRIEI 

 

ED. LĂZĂROIU MARIANA – VICTORIŢA 

ŞCALA GIMNAZIALĂ/GPN GHERĂSENI, BUZĂU 

 

 

"Copilăria este lumea miracolului şi a magiei..." spunea Eugen Ionescu. Nu ştim când şi unde începe şi 

nu ştim când şi unde se termină . Ne trezim doar că nu mai suntem copii, că am ieşit din 

copilărie, uneori fără să o fi trăit pe deplin... 
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          Copilăria este o lume fermecată , duioasă, dulce, lină, în care orice se poate întâmpla orice 

!!! Este vârsta la care suntem cel mai aproape de Dumnezeu şi de toate tainele existenţei . Ne putem 

întâlni oricând cu balaurul cu şapte capete, cu zgripţuroaica cea haină, putem fi vrăjitori, eroi din filme 

sau benzi desenate, putem vizita orice loc din lume cu ochii minţii şi să credem cu tărie ca am fost 

acolo cu adevărat... 

           Copilăria este singurul moment al vieţii în care trăim totul la maximă intensitate, în care 

plângem şi râdem în aceeaşi zi, în care ne supărăm şi iertăm după câteva momente, în care suntem 

singuri şi totodată cu toată lumea . 

          Copilăria este lumea mirifică din care lipsește tristețea. Aici, copiilor li se citește mereu pe fețe 

veselia, iar grijile îi ocolesc cu încăpățânare. În acest tărâm al fanteziei, buzele lor știu doar să râdă, iar 

sufletele lor zboară precum fluturii suavi în lumina caldă a soarelui de primăvară. Inocența cu care 

copiii își trăiesc copilăria este asemenea gingășiei prin care florile gustă din splendoarea vieții. 

         Atunci când vorbesc despre copilărie, primul meu gând este legat de cel mai frumos lucru pe care 

îl are orice om pe acestă lume: mama. Zâmbetul ei cald m-a întâmpină de la primele secunde de viață. 

Glasu-i liniștit mi-a șoptit povești seară de seară și mi-a deschis drumul spre calea viselor frumoase. 

Chipul ei luminos mi-a călăuzit pașii pe tot parcursul copilăriei. Pentru copilăria mea, mama a fost 

pentru mine exact ce înseamnă razele soarelui pentru petalele plăpânde ale unei flori: viață și speranță. 

Dacă alipesc cuvântului copilărie termenul bunătate, în fața ochilor minții, precum o icoană, îmi apare 

figura blândă a bunicii. Zilele însorite de vară petrecute cu ea, mirosul teiului din fața casei ei ce inunda 

parcă întreg orașul, sunt imagini vii care îmi bucură memoria și mă fac să zâmbesc. Grija cu care m-a 

crescut atunci când stăteam la ea mi s-a întipărit adânc în minte. La fel și mirosul prăjiturilor delicioase 

pe care le făcea cu dragoste pentru mine, pe care îl simt și acum în nări. 

         Copilăria nu ar fi completă fără primii ani din viața de elev, perioadă în care învățătoarea nostră se 

străduia din răsputeri să ne educe și să ne formeze, în funcție de aluatul din care eram construiți fiecare. 

Școala rămâne un capitol special din lumea copilăriei mele, o etapă plină de bucurie și împliniri. 

         Copilăria va rămâne mereu proaspătă în memoria mea și va fi în permanență un reper despre ce 

înseamnă fericirea. Atât timp cât voi avea în suflet o bucățică din copilăria mea fericită, cred că îmi voi 

putea păstra un zâmbet pe față, indiferent de încercările prin care mă va purta viața. 

Aș vrea să fiu din nou copil și copil să rămân deoarece în perioada copilăriei nu aveam griji, 

responsabilități, probleme, nu știam ce înseamnă suferința în adevăratul sens al cuvântului…Aș vrea să 

fiu din nou acel copil care se juca în fiecare zi cu prietenii săi de dimineață până seară iar în timpul liber 
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se uita tot timpul la desene, care se bucura din orice mic lucru, cum ar fii momentele în care găsea ceva 

anume, momentele în care plângea până primea ceea ce își dorea (de fiecare data funcționa). 

Mi-e dor de momentele în care internetul și telefonul nu făceau parte din viața mea. Înainte, de fiecare 

dată când ieșeam afară și nu vedeam pe nimeni, mă duceam la balconul fiecărei pietene de-a mea pentru 

a le întreba dacă vor să i-așa afară. În ziua de azi dacă vrem să ieșim afară cu cineva punem mână pe 

telefon și sunăm acea persoană.Îmi este dor de momentele în care intram în casă murdară din cap până 

în picioare, de momentele în care nu îmi păsa dacă sunt murdară sau nu, de momentele în care nu conta 

cu ce mă îmbrac, dacă am sau nu părul aranjat,d e momentele în care singura mea preocupare era să fiu 

fericită, să mă joc cu ai mei prieteni, și să nu ratez desenele preferate. 

Mi-e dor de momentele în care plângeam din simplul motiv că mama nu mă lăsa afară atunci când 

ploua, ningea sau din orice alt motiv, de momentele în care plângeam atunci când mă loveam în 

genunchi “juliturile în genunchi se vindecau mai repede decât inimile frânte “ 

Îmi amintesc acele clipe în care orgoliul nu-și făcea apariția, acele momente în care mă certam cu ale 

mele prietene și ziceam că nu mai vorbesc deloc cu ele, dar peste câteva minute ne împăcam și ne 

jucam împreună.Copilăria mea pot spune că a fost o etapă minunată care cu siguranță nu o voi uita 

nicioadata și mi-o voi aminti cu mult drag. 

Apoi, pe măsură ce trec anii, pe măsură ce ne maturizăm, nebunia şi exuberanţa copilăriei 

dispar. Devenim serioşi, zâmbim mai puţin, nu ne mai bucurăm de orice nimic care ni se oferă, avem 

gusturi, pretenţii rafinate...Nu mai credem în magie, nu mai credem în Moş Crăciun şi în sacul său plin 

cu jucării... Nu mai credem că mama şi tata sunt cei mai extraordinari părinţi din lumea aceasta... Nu 

mai iubim cu detaşare şi pasiune, nu mai roşim atunci când greşim, nu mai chiuim de bucurie atunci 

când cineva ne îndeplineşte dorinţa mult aşteptată. 

        Când începe şi când se termină copilăria ??? 

Nu ştim . Ştim doar că, la un moment dat ne este ruşine să ne mai comportăm ca nişte copii... Avem 

pretenţia şi dorim să fim trataţi ca adulţi, ca persoane pe deplin responsabile, mature.  

        Pierdem jocul, pierdem libertatea şi pierdem nemărginirea.  

        Ar trebui ca măcar în suflete să rămânem veşnic nişte copii. 

       Vom ajunge la o vârstă la care vom dori să aruncăm peste umăr un pumn de speranţe, pentru a 

înflori sub mangâierea zânelor cu trup de mărgean şi a piticilor cu bărbi de cleştar, spre a le putea vorbi 

nepoţilor noştri despre o copilărie cum n-a mai fost :"Hai mai bine să povestim despre copilărie, caci ea 

este singura veselă si nevinovată .  

Şi drept vorbind, acesta-i adevărul !!!" 
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,,Atunci când încetăm să mai fim copii, suntem deja morţi!”Constantin Brâncuşi 
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COPILĂRIA 

 

Prof. Lupșan Mirela 

Școala Gimnazială Nr. 11 - Buzău 

Prof. Lupșan Nicușor 

Școala Gimnazială Nr. 11 - Buzău 

 

 „Copilăria durează toată viața. Ea se întoarce mereu pentru a însufleți secțiuni mari ale vieții de 

adult. Poeții ne vor ajuta să găsim copilăria vie din noi, această lume permanentă, durabilă, de 

neclintit.”  Gaston Bachelard 

 Copilăria, cea mai frumoasă și îndrăgită etapă a vieții, pe care cu siguranță nu o vom putea uita 

niciodată! Ea este un tărâm magic. Nu știm când și unde începe, nu știm când se termină… Ne trezim 

doar că nu mai suntem copii! Copilăria este o lume fermecată, duioasă, dulce, lină, în care orice se 

poate întâmpla. Este vârsta la care suntem mai aproape de Dumnezeu și de toate tainele existenței. Ne 

putem întâlni oricând cu balaurul din poveste, cu zgripțuroaica cea haină, putem fi vrăjitori, eroi din 

filme sau din benzi desenate, putem vizita orice loc din lume, folosind ochii minții și să credem cu tărie 

că am fost acolo. Copilăria este singurul moment al vieții în care trăim totul la maximă intensitate, în 

care plângem și râdem în același timp, în care ne supărăm și iertăm după câteva momente, în care 

suntem singuri și, totodată, cu întreaga lume. 

 Apoi, pe măsură ce trec anii, pe măsură ce ne maturizăm, nebunia și exuberanța dispar. 

Devenim mai serioși, zâmbim mai puțin, nu ne mai bucurăm din orice nimic care ni se oferă, avem alte 

gusturi, pretenții mai rafinate… Nu ne mai iubim cu detașare și cu pasiune, nu mai roșim atunci când 

greșim, nu mai chiuim de bucurie atunci când cineva ne îndeplinește o dorință mult așteptată.  

 Copilul este o fiinţă care creşte, care se dezvoltă. Factorii fundamentali ai dezvoltării sunt 

ereditatea, mediul şi educaţia. Dacă asupra eredităţii nu putem interveni, în ceea ce priveşte mediul şi 
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educaţia, părinţii au o influenţă majoră, mediul familial fiind primul care stimulează şi asigură 

dezvoltarea copilului între 0 şi 3 ani. Educaţia, considerată de unii cercetători cel mai important factor 

al dezvoltării umane, favorizează dezvoltarea mentală (memoria, gândirea, imaginaţia, motivaţia etc.) şi 

chiar accelerează dezvoltarea psihică. 

Copilăria este acea vârstă fericită, a speranţei şi a visului. Copilăria se defineşte, sau ar trebui să fie, o 

mişcare spre înainte, ca o plecare spre orizonturi diverse, spre o multitudine de proiecte. Perioada 

copilăriei se deosebeşte faţă de a celorlalte fiinţe, durata de creştere a omului întinzându-se pe aproape 

o pătrime din viaţă. Ea s-a prelungit pe măsură ce am evoluat, relevând legătura între gradul de 

complexitate a creierului şi durata copilăriei. 

Omul se naşte oarecum neterminat, prea devreme în comparaţie cu mânzul, care fuge la galop în câteva 

ore de la naştere. Nou-născutul uman este incredibil de neputincios, de dependent şi de neînzestrat, 

perfecţionarea funcţionării organelor, apariţia simţurilor, dezvoltarea autonomiei şi sensibilităţii 

producându-se după naştere, copilul construindu-şi singur mecanismele de adaptare la mediu în funcţie 

de interacţiunile cu acesta.  

 Copilăria a fost și va rămâne tărâmul tuturor viselor și a descoperirilor. Coronițele din păr, 

altercațiile cu alți copiii pentru o jucărie, fuga nebună pe pajiști, câinii vecinului lătrând, prinzându-ne 

la furat cireșe… Câte și mai câte lucruri frumoase s-au întâmplat atunci! Și cu câtă indiferență le 

tratam; cât de mult visam să devenim maturi, să scăpăm de grija părintească și de toate acele reguli 

aparent stupide! Astăzi, de exemplu, mi-aș fi dorit să pot sta cu mama la făcut plăcinte sau să alerg prin 

pădurea de la țară, văzând în fiecare copac un personaj mitologic, auzind fiecare pasăre cântând ca o 

zână fermecată, așteptând să fie eliberată de mine, marea eroină… și cât de trist mă privește felinarul 

din geam! La fel de bătrân, cu capul aplecat, la fel de trist și deja indiferent. Ca mine… Fiind copii, ne 

doream să creștem cât mai repede, să devenim ”ca ei”, ca părinții noștri,  să mergem la școală, să ieșim 

afară când vrem, să ne petrecem serile târzii la o ceașcă de cafea cu prietenii. Acum, la vârsta 

maturității, privim cu melancolie spre copiii ce se joacă în nisip. La fel ca noi, își doresc să ajungă cât 

mai repede maturi; la fel ca noi, vor privi alții copii jucându-se cu aceeași melancolie… 

 Copilăria este etapa învățării de la zero, etapa formării caracterului și a dezvoltării anumitor 

aptitudini. Această etapă este influențată de mai mulți factori: familia, cercul social, informația oferită, 

educația, dezvoltarea anumitor aptitudini, găsirea hobbyurilor și a predispunerilor spre știință sau artă. 

Un copil educat într-o familie unde părinții acordă destulă atenție și investesc bani și timp pentru a-i 

arăta cât de frumoasă și mare este lumea va crește un individ inteligent, bine informat, cu deschidere 

spre multe domenii. O familie în care copilul este ținut din scurt, mereu izolat de semenii săi, obligat să 
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facă ceva, va crește un individ fricos, complexat, frustrat. Astfel, foarte mult contează implicarea 

părinților în formarea copilului; în dependență de aceștia, copilăria va fi o amintire frumoasă sau un 

coșmar. 

 În concluzie, copilăria este cea mai frumoasă și cea mai ușoară etapă a vieții, când ai totul pus 

pe masă, doar să vrei să întinzi mâna. Pe de altă parte, aceasta este o perioadă influențată foarte mult de 

oamenii de care ești înconjurat. Oricum, aceasta rămâne a fi timpul demult pierdut, în căutarea căruia 

nimeni nu a reușit să pornească; nu poți ajunge timpul, și nici copilul care acum câțiva zeci de ani avea 

zâmbetul tău… 

 

 

COPILĂRIA 

 

PROF. ÎNV.PRIMAR MANOLE JOIȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 BUZĂU 

 

,, Copilăria este inima tuturor vârstelor” (Lucian Blaga) 

 

 Copilăria reprezintă cea mai frumoasă etapă a vieții de care ne amintim cu emoție și plăcere 

fiecare dintre noi. Bucuria, lipsa grijilor, jocul cu prietenii, poveștile cu prinți și prințese, zilele de 

vacanță sunt doar câțiva termeni care definesc lumea copilăriei. 

 În cele ce urmează aș dori să reamintesc câteva jocuri inspirate din folclorul copiilor, jocuri din 

al căror conținut se degajă naivitate, optimism, vioiciune și exuberanță. Versurile acestora au un colorit 

propriu, uneori enigmatic, realizat prin îmbinarea întâmplătoare și capricioasă a realului cu elementele 

fantastice ori a unor cuvinte cu sonorități deosebite. Jocurile cu cântec întrețin o atmosferă energică și 

plină de veselie. Exemple: 

 Jocul cu coarda    

Guliver,  

Guliver,  

Intră-n joc, 

Învârtește,  

Răsucește, 

Bate din palme, 

Salută poporul, 

Atinge podeaua, 

Atinge sandaua 

Fă ca avionul, 

Fă ca telefonul, 

Și-ai luat campionul 
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Numărătoare(1) 

Șade moșul pe saltea 

Și își soarbe o cafea, 

Cafeluță cu caimac, 

Ieși afară, măi gândac! 

 

Numărătoare(2) 

Din Oceanul Pacific 

A ieșit un pește mic 

Și pe coada lui scria: 

Ieși afară dumneata! 

 

Numărătoare(3) 

An-tan-tichi-tan 

Urechilă căpitan, 

Lupu tremură pe scară, 

Iar tu ieși afară! 

Numărătoare(4) 

Tom si Jerry, 

Cheamă pompierii, 

U-iu-iu, 

Ieși afară tu! 

 

Numărătoare(5) 

Am-bam-bus 

Ține-te de urs 

Ursul n-are coadă, 

C-a mâncat o babă, 

Baba n-are furcă, 

C-a mâncat o curcă. 

Curca n-are pene, 

C-a mâncat-o Ene. 

Ene n-are cap, 

C-a mâncat un țap. 

Țapul n-are coarne, 

C-a mâncat bomboane. 

Bomboanele sunt dulci, 

Tu, măi nene, să te duci! 

  

Numărătoare(6) 

Praf, tămâie și-un colac, 

Ieși afară, cozonac. 

Cozonac din Dorohoi, 

Ieși afară dintre noi! 

 

Jocuri amuzante: 

Mațele încurcate 

 Se alege la început un copil care este trimis deoparte și pus să stea cu spatele pentru a nu vedea 

ce fac “încurcătorii de mațe”. 

Ei se așază în cerc, în picioare, ținându-se de mâini, apoi încep să se încurce: picior peste mână, mână 

pe umăr, mână pe sub celelalte mâini etc. Dacă se prăbușesc, o iau de la capăt. 
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După ce termină, îl cheamă pe cel ales să îi descurce, fără ca aceștia să își dea drumul la mâini. 

 

Fazan 

 Unul dintre copii spune în gând alfabetul iar un alt jucător trebuie să spună „stop”; litera la care 

ajunge va fi cea cu care trebuie să înceapă primul cuvânt. Unul dintre copii spune un cuvânt care începe 

cu litera la care „s-a oprit” alfabetul și care este format din cel puțin trei litere. Următorul copil trebuie 

să formeze un alt cuvânt cu ultimele două litere ale cuvântului spus de precedentul.  

 Copilul care nu mai știe un cuvânt cu silabele primite, primea un “F”. Fiecare jucător are dreptul 

la cinci greșeli, penalizate, pe rând, cu „F”, „A”, „Z”, „A”, „N”, după care era exclus din joc. În joc nu 

se folosesc niciodată nume proprii, prepoziții și în niciun caz nu se repetă cuvintele. 

 

Telefonul fără fir 

 Copiii stau unul lângă celălalt, primul îi spune repede următorului un cuvânt la ureche, fără să 

repete, acesta spune mai departe ce a înțeles, și tot așa până la ultimul participant. La final se zice cu 

voce tare ce a ieșit. Cu cât seamănă mai puțin cuvântul cu cel spus inițial, cu atât jocul devine mai 

interesant si amuzant. 

 

Țomapan 

 Pe o hârtie se scriu în ordine  (pe orizontală sau verticală) nume de țări, orașe, munți, ape, 

plante, animale, nume proprii, iar cine reușea cel mai repede să completeze aceste rubrici striga 

„TOMAPAN”.  

 Jocul se oprește și se oferă punctaje pentru fiecare casuță completată. Cu cât răspunsurile sunt 

mai diferite, cu atât punctajul este mai mare. 

 

Vânătoarea de mărunțiș (bani) 

 Spuneți-le copiilor să părăsească camera în timp ce dvs. ascundeți pretutindeni mărunțiș (sub 

perne, în sertare, în spatele draperiei, pe cărți, sub covor și așa mai departe). 

 Când se întorc toți copiii în cameră, dați fiecăruia câte un pahar de unică folosință, și la 

semnalul dvs. toți jucătorii pot începe vânătoarea de mărunțiș. 

 După cinci minute, căutarea se oprește și fiecare își numără mărunțișul. 

Jucatorul cu cei mai multi banuti castiga. 

Lăsați copiii să păstreze mărunțișul pe care l-au găsit. 
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COPILĂRIA 

 

Prof.  Milea Ana-Maria 

Şcoala Gimnazială C.A Rosetti 

 

Copilăria este lumea miracolului și a magiei. Eugen Ionescu 

 

Copilăria este vârsta marilor superlative pe care le merită viaţa, vârsta celei mai pure sincerităţi, 

a celei mai depline libertăţi, vârsta viselor fără graniţă, vârsta care trăieşte prin flori şi se exprimă prin 

exclamaţii, vârsta în care toţi suntem frumoşi. 

 Inocenţa care însoţeşte vârsta copilăriei surprinde mereu prin surâs şi candoare. Copiii au felul 

lor de a vedea lumea şi sunt singurii cărora nu le este frică de viitor. Îşi zidesc fericirea pe visuri, iar 

poveştile şi basmele în care binele învinge răul fac parte din realitatea lor. Toate gândurile măreţe, 

toate invenţiile cu adevărat importante au izvorât cândva din sufletul unui copil care a visat. 

 Copilăria, cea mai fericită perioadă a vieţii, îi conferă copilului privilegiul de a se simţi lipsit de 

griji,  iubit de cei din jur, posibilitatea de a năzui către tot ce este mai luminos sau mai greu de atins pe 

lume. 

             Copilul trebuie ocrotit, tratat cu căldură și dragoste, cu onestitate si înconjurat cu afecţiune, cu 

acea tandreţe de care simte nevoia numai el. Şcoala trebuie să fie factorul major de educaţie înaltă și 

pilduitoare. Educaţia este un proces complex și delicat, este o artă și o știinţă, o înţelepciune. Dacă 

până acum simţea că lumea era organizată în funcţie de el, o dată sosit în școală, copilul constată un 

mediu afectiv neutru și observă că trebuie să-și ia răspunderea proprie pentru tot ceea ce va trăi aici: 

bucurii, satisfacţii, dificultăţi, mici necazuri. Important este rolul familiei, care trebuie să-l pregătească 

pe copil pentru acest moment. De asemenea, trebuie obișnuit să gândească că el se poate descurca 

foarte bine atunci când este lăsat singur, ori când învaţă alături de alţi copii. El trebuie să știe clar de ce 

este necesar să meargă la școală: pentru a cunoaște alte lucruri, pentru a învăţa și a scrie, pentru a 

vedea cum sunt alţi copii, pentru că acolo este o lume a lor, a copiilor, creată pe măsura lor și pentru că 

acolo este doamna învăţătoare care știe o mulţime de lucruri și care îi va invăţa și pe ei tot ceea ce este 

necesar. 

Copilăria reprezintă pentru copil perioada în care trebuie să fie liber să se joace, să primească o 

educaţie de calitate, să crească sănătos şi să fie tratat fără prejudecăţi. Copilăria îşi afirmă valoarea prin 
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respectarea drepturilor şi obligaţiilor specifice vârstelor. Dacă vrem ca drepturile cetăţenilor adulţi să 

fie respectate, trebuie să învăţăm respectarea drepturilor copiilor pentru a-i forma în acest spirit. 

Pedagogul american Bruner considera că “oricărui copil la orice stadiu de dezvoltare i se poate 

preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată orice temă” dacă se folosesc metode şi procedee 

adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată“ într-o formă mai simplă, astfel 

încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 

cunoştinţelor.” 

A pregăti fiinţa umană pentru o lume din ce în ce mai complexă înseamnă a-i oferi şansa de a se 

regăsi, iar pentru aceasta grija celor care îi formează pentru conţinuturi nu mai este suficientă, ea 

trebuie să fie în concordanţă cu modalităţile cele mai potrivite de acces la conţinuturi acestea fiind calea 

spre a putea face faţă complexităţii lumii şi progresului actual. 

Copiii reprezintă pentru oamenii mari “podoaba cea mai aleasă a omenirii”.Aşa cum nu ne putem 

imagina primăvara un pomişor sănătos fără muguraşi şi flori aşa nu putem privi viaţa noastră durabilă 

fără copii, fără responsabilitatea pentru ei, fără zâmbetul lor fericit, fără ochii lor plini de lumină şi 

căldură. Dumnezeu a lăsat multă culoare şi gingăşie în flori şi multă dragoste şi iubire în copil care este 

de fapt floarea şi culoarea vieţii omului. 

Copiii sunt adeseori influenţaţi de lucruri la care nici nu te gândeşti. Ei au nevoie să fie ocrotiţi, 

ajutaţi să se dezvolte, au nevoie de o familie care să-i iubească şi să-i educe cât mai bine. 

Educaţia părinţilor este un drum aflat mereu la început. J.F Kennedy spunea “dacă găsiţi un drum 

fără obstacole, fiţi siguri că acel drum nu duce nicăieri”. 

Familia reprezintă prima lor şcoală, părinţii sunt primii lor educatori care îi învaţă să viseze 

frumos şi să lupte în viaţă pentru împlinirea acestor vise. Părinţii le pot dărui dragoste spre împlinirea 

visului de copil dar pot şi să năruiască aceste vise. 

Relaţiile din familie sunt pentru copil exerciţiul şcolarizării primare şi modelul viitorului. Mai 

mult ca în orice alt mediu la nivelul familiei copilul poate avea încredere în el şi în ceilalţi. El poate 

deveni un partener la acţiunile şi deciziile familiei dacă se cunoaşte şi se respectă măsura. 

Responsabilitatea părinţilor este un model socio-cultural bazat pe personalitatea fiecărui părinte, ea se 

cultivă şi se construieşte pe modele tradiţionale, prin educaţia generală de tip formal şi informal, dar şi 

prin acţiuni specifice pe care le impune perioada în care trăim. Nu poţi fi azi un părinte bun numai 

“după ureche” şi din ce-ai văzut la proprii tăi părinţi, chiar dacă aceştia au fost modele bune pentru tine. 

Cerinţele lumii moderne ne fac să regândim modul în care îi învăţăm pe copii rezolvarea propriilor 

probleme, responsabilitatea noastră fiind şi aceea de-ai sprijini pe părinţi în demersul lor educativ. 
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Pentru a asigura autoexpresia creatoare a individualităţii copilului, importantă este și „adaptarea 

constructivă la natura copilului” prin asigurarea în fapt a posibilităţilor de „desfășurare liberă a 

copilăriei lor, de a realiza în toată plenitudinea condiţiile copilăriei, satisfacerea intereselor lor și 

exercitarea funcţiilor proprii vârstei lor.” Ca strategie generală de acţiune în stimularea creativităţii în 

învăţământul școlar, este utilă valorificarea în sistemul activităţilor instructiv-educative a condiţiilor și 

principiilor învăţării de tip creativ. 

Jocul  este o activitate fundamentală a copilului. Jocul nu este o acţiune fără utilitate imediată. 

Chateau spune că jocul oferă posibilitatea apariţiei unor potenţialităţi care se concretizează selectiv şi 

apare ideea că jocul este o pregătire pentru muncă. Leontiev susţine că jocul este o modalitate de 

exprimare a vieţii psihice mai ales la vârsta preşcolară de exercitare a personalităţii. 

Un dicton celebru spune: „omul este singura fiinţă care se joacă toată viaţa pentru că jocul este 

implicat în contextul vieţii la toate vârstele. Poetul Lucian Blaga își imagina cele trei generaţii ca trei 

trepte: a jocului, a iubirii și a înţelepciunii, filozofând că jocul este înţelepciunea și iubirea copilului, 

cum iubirea este jocul și înţelepciunea tânărului, și cum înţelepciunea este iubirea și jocul bătrânului.” 

Jocul ca activitate didactică specifică, îndeplineşte multiple funcţii : de distracţie, de creativitate 

în conformitate cu vârsta, în final de modelare şi formare a personalităţii copiilor. Încorporate în 

activităţile didactice, elementele de joc imprimă un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduc varietate şi o 

stare de bună dispoziţie, de veselie, de destindere.  

Este adevărat că stimulează creativitatea, originalitatea și  gândirea critic. Niciodată nu este prea 

târziu pentru cunoașterea, stimularea, educarea și dezvoltarea creativităţii. Dar cu cât această acţiune 

începe la o vârstă mai mică și continuă de-a lungul anilor, cu atât va fi mai productivă, conducând la 

obţinerea unor realizări creative mai valoroase. Dezvoltarea creativităţii presupune stimularea la copii a 

curajului de a emite ipoteze, chiar hazardate, capacitatea de a aprecia în ce măsură este plauzibilă o 

anumită ipoteză, de a elabora o strategie de lucru și nu de a aștepta de-a gata soluţiile adulţilor. 

Receptivitatea și curiozitatea copilului, bogăţia imaginaţiei, tendinţa sa spontană către nou, 

pasiunea pentru fabulaţie, dorinţa lui de a realiza ceva constructiv și creativ pot fi „alimentate” și 

împlinite efectiv. Beneficiul învăţării creativităţii în școală face ca activităţile să fie mai eficiente, dând 

un farmec imaginaţiei și învăţării copiilor, care o sa dureze toată viaţa. 

 Aşadar, citatul următor este concluzia perfectă : „Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul 

meu. Tu determini în cea mai mare măsură dacă voi reuşi sau dacă voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, 

acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, ca sa pot fi o binecuvântare pentru 

lume!” (Din Child’s Appeal)  
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CӐLDURA FAMILIEI - GARANŢIA STABILITӐṬII EMOŢIONALE  A COPILULUI 

 

Prof.  ȋnv. primar Necula Niccoleta Mădălina 

Școala Gimnazială Gherăseni 

Buzău  

 

Perioada optimă pentru educație și formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ 

este reprezentată de copilărie. Copilul primește primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă 

aptitudinile și își formează primele deprinderi de viață sănătoasă, în familie. „Cei șapte ani de acasă”, 

ne arată familia, mediul în care s-a dezvoltat copilul, credința, toate acestea reprezentând bagajul lui 

educativ. 

Fiecare perioadă istorică a marcat într-un fel propriu statutul familiei în societate, a stabilit 

implicit sau explicit funcţii, responsabilităţi, i-a recunoscut importanţa formativă. Progresul omenirii se 

leagă strȃns de aceste responsabilităţi, devenite constant tot mai complexe şi mai puternic conectate la 

orizontul de aşteptare al societăţii. Timpurile moderne şi mai ales contemporaneitatea produc mutaţii 

profunde, proiectând familia în centrul unui spaţiu extrem de contorsionat, asaltat de crize şi de 

revoluţii, de ideologii şi de interese.  

Abordată din perspectiva educativă, familia este prima şcoală a vieţii, aşadar temelie în 

devenirea fiinţei, condiţionând soliditatea oricărei construcţii ulterioare. Pe o temelie solidă, se ştie, poţi 

înălţa oricât, edificiul nu se va prăbuşi. Familia are rolul de a asigura copilului mediul potrivit de viaţă, 

afecţiune,dragoste, ocrotire, să reprezinte modelul de viaţă pe care copilul, încă de la naştere începe să 

şi-l însuşească. Părinţii sunt modele importante pentru copiii lor şi au rol deosebit în dezvoltarea 

socială, etică şi emoţională a acestora. Cine ar dori mai mult şi din toată inima, binele şi fericirea 
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copilului şi cine ar putea iubi mai mult, mai sincer, mai generos decât părinţii. Misiunea de a fi părinte 

este deosebit de grea şi întotdeauna există teama de a nu face greşeli. 

Pregătirea copiilor pentru căpătarea independenţei şi pentru integrarea socială presupune 

participarea la activităţile familiale şi asumarea unor responsabilităţi prin care fiecare îşi îndeplineşte 

statutul şi rolul în familia sa. Activităţile la care participă mai frecvent copiii împreună cu părinţii se 

desfăşoară cotidian, altele sunt periodice sau ocazionale. Prin aceasta se constată indirect şi timpul pe 

care îl petrec copiii în mod activ, împreună cu părinţii, cu familia lor şi situaţiile mai frecvente de 

cooperare în familie. Apar astfel moduri şi modele comune de viaţă şi de educaţie în familie care 

conduc la distingerea unor indicatori ce pot caracteriza stilul de viaţă şi stilul de educaţie în familie. 

Educaţia în familie este una din principalele manifestări ale educaţiei informale care se realizează 

implicit, permanent, cu sau fără intenţie conştientizată, prin utilizarea cotidiană a resurselor obişnuite, 

cu îndeplinirea funcţiilor normale ale vieţii de familie. 

Studii recente arată că ,,strategia educativă a familiei poate fi un rezultat al negocierii între 

părinţi şi copii atâta timp cât educaţia este interacţiune şi raporturile de putere nu urmează clasica 

disjuncţie autoritate parentală – obedienţă infantilă, ci se construiesc continuu în schimburile simbolice 

părinţi-copii” (www.miruna.go.ro/ cercetari/ familia). 

Aşadar, istoria comună îi obligă pe părinţi la reconsiderarea propriilor poziţii. În conversaţie, 

copiilor li se acordă treptat “dreptul la replică”, aceasta înseamnă că în mod legitim, comunicarea între 

părinţi şi copii se realizează în ambele sensuri, că părintele admite opinia copilului ca demnă de luat în 

consideraţie. În general, receptivitatea copilului la raţionalitatea adultă este esenţială: cu cât se 

dovedeşte mai “ascultător”, mai “înţelegător” cu atât este, la rândul lui, ascultat şi înţeles mai mult. În 

acest caz părinţii admit că reciprocitatea poate merge până la inversarea rolurilor educat – educator şi că 

au de învăţat mult de la şi mai ales împreună cu copiii lor. 

Educaţia este un proces care începe chiar când individul se desprinde biologic de mamă şi se 

încheie odată cu viaţa. În mediul familial copilul face primii paşi pe drumul integrării sale sociale. 

„Familia, ca factor educaţional, acţionează în cea mai mare măsură în fazele de început ale 

ontogenezei, calitatea achiziţiilor psihocognitive, pshihoafective şi psihomotorii realizate în această 

perioadă, condiţionează fundamental calitatea achiziţiilor psihocomportamentale ulterioare”.( Silvia 

Dima, Contribuţia familiei la dezvoltarea şi educarea copilului ) 

În familie se realizează socializarea de bază/primară, aceasta fiind esenţială pentru integrarea 

socială a copiilor. Eşecurile socializării în familie au consecinţe negative la nivelul comunităţilor şi al 

societăţii. Socializarea în familie se realizează printr-o serie de procese de învăţare deoarece familia 

http://www.miruna.go.ro/
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este o mică societate iar legătura de afecţiune dintre membrii ei este atât de mare, încât ea ajunge să 

trăiască oarecum ca un organism de sine-stătător, cu o personalitate aparte.  

Stilurile educative adoptate de părinţi în procesul educaţional al copiilor contribuie la crearea 

unei atmosfere familiale mai mult sau mai puţin benefice pentru dezvoltarea personalităţii copilului. 

Tocmai de aceea, atmosfera familială va duce la alegerea atitudinii parentale (adesea incoştient) în 

diferitele momente ale creşterii copilului. Modul în care părinţii reacţionează la manifestările copilului 

diferenţiază puternic dezvoltarea copilului în familie. În sprijinul acestei afirmaţii, Kaye a făcut o serie 

de recomandări părinţilor: 

• necesitatea satisfacerii încă de la naştere a nevoilor fizice şi emoţionale a copiilor pentru a-i pregăti pe 

aceştia pentru comunicarea şi relaţionarea cu cei din jur; 

• asigurarea protecţiei; 

• îndrumarea procesului de achiziţionare de noi comportamente; 

• întărirea şi confirmarea comportamentelor adecvate însuşite şi manifestate de către copii; 

• oferirea de modele de acţiune, relaţionare afectivă şi comunicare; 

• încurajarea copilului în stabilirea relaţiilor cu persoane din afara familiei. 

Aceste recomandări pot fi considerate a fi funcţii parentale, în funcţie de realizarea lor 

stabilindu-se natura pozitivă sau negativă a climatului afectiv. 

Atmosfera din familie care poate fi pozitivă sau negativă, se interpune ca un filtru ȋntre 

influenţele educaţionale exercitate de părinţi şi achiziţiile psiho-comportamentale realizate la nivelul 

personalităţii copiilor. Drumul de la influenta educativă la achiziţia comportamentală nu este un drum 

direct, ci este influenţat de climatul familial: de exemplu, aceleaşi influenţe educative vor avea unele 

efecte diferite ȋn funcţie de climatul familial ȋn care acestea se exercită. 

Atmosfera familială poate fi analizată dupa mai multi indicatori, cei mai importanţi fiind următorii: 

 Modul de raportare interpersonal al părinţilor ( nivelul de apropiere şi ȋnţelegere , acordul sau 

dezacordul ȋn legatură cu diferite probleme); 

 Ansamblul de atitudini al membrilor familiei ȋn raport cu diferite norme şi valori sociale; 

 Gradul de coeziune al membrilor grupului familial; 

 Modul ȋn care este perceput şi considerat copilul; 

 Modul de manifestare a autorităţii părinteşti (unitar sau diferenţiat); 

 Gradul de acceptare a unor comportamente variate ale copiilor; 

 Nivelul de satisfacţie resimţit de membrii grupului familial; 

 Dinamica apariţiei unor stări conflictuale şi tensionale; 
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 Modul de aplicare a recompenselor şi sancţiunilor; 

 Gradul de deschidere şi sinceritate manifestat de membrii grupului familial. 

  Climatul familial determină, pe de o parte, eficienţa influentelor educative, dar pe de altă parte, 

are un rol important ȋn creşterea şi dezvoltarea copilului şi adolescentului. Oamenii poartă ȋntreaga 

viată imprimată ȋn straturile profunde ale personalităţii, schema socio-afectivă pe care au absorbit-o ȋn 

momentul contactului conştient cu lumea. Cheia modului de a vedea, de a simţi, de a stabili raporturi cu 

ceilalti membri ai societăţii trebuie căutată ȋn particularităţile mediului originar, deci ȋn particularităţile 

convieţuirii cu cei care au format familia. Acolo este locul unde copiii au construit prototipuri pentru 

toate relaţiile umane fundamentale, cum ar fi relaţiile de supra sau subordonare, de complementaritate, 

de reciprocitate, acolo se descoperă comportamentele sociale elementare, cum ar fi apărarea drepturilor 

proprii şi respectarea drepturilor altora. 

Schema fundamentală a grupului familial, a creşterii copiilor se formează prin modelul relaţiilor 

dintre părinţi, pe modelul relaţiilor dintre aceştia şi copii. Cea mai mare parte dintre părinţi educă aşa 

cum au fost educati. Dar familia nu oferă numai premisele socializării. Ea oferă copilului şi posibilităţii 

de a se defini pe sine, prin jocul comparaţiilor, al intimităţilor, al rivalităţilor, de a-şi ȋnsusi modele la 

care individualitatea sa ȋn formare se poate referi ȋn mod constant, posibilitatea de a-şi descoperi, cu 

alte cuvinte, poziţia proprie ȋn universul social. Grupul familial joacă deci acelaşi rol şi ȋn cucerirea 

coerenţei personale. Iata cum jocul continuu de acţiuni şi reacţiuni care are loc ȋn mediul familial 

contribuie şi la socializarea şi la individualizarea copilului, la constituirea principalelor resorturi care 

determină specificul dinamic al personalităţii. 

Atmosfera caldă şi de înţelegere în familie reconfortează şi creează climatul necesar pentru 

munca intelectuală a şcolarului. Lipsa de înţelegere, severitatea, exigenţa prea mare sau “dădăceala” au 

efecte dăunătoare asupra copilului care se află în tensiune nervoasă, mai ales în perioada testelor de 

evaluare sau spre sfârşitul semestrelor, când starea de oboseală începe să se instaleze. Datoria părinţilor 

este de a-i ajuta: copiii pot şi trebuie să înveţe “cum” trebuie să-şi pregătească lecţiile, cum să-şi 

organizeze munca, timpul, viaţa. Unii părinţi greşesc în educarea copiilor prin schimbarea frecventă a 

atitudinii: când sunt prea severi, când prea îngăduitori. Sunt mai rare familiile în care ambii părinţi sunt 

în acelaşi timp fie prea aspri, fie prea blânzi. Adesea, tatăl şi mama pot avea atitudini diferite faţă de 

copil: unul prea sever, altul protector, gata de a-l răsfăţa şi apăra faţă de excesele impuse de celălalt 

părinte. Foarte frecvent, o astfel de situaţie este creată prin diferenţa de atitudine între părinţi şi bunici, 

aceştia din urmă protejând copilul faţă de cerinţele disciplinare ale părinţilor. În aceste cazuri copiii 

sunt nelămuriţi, nehotărâţi cu privire la ce este bine şi ce este rău, având o comportare neechilibrată şi 
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oscilantă, neputând înţelege ce atitudine să ia în diferite ocazii, în familie sau în relaţiile cu străinii. 

Lipsa de supraveghere, dezinteresul, indiferenţa faţă de ceea ce gândeşte copilul este o altă mare 

greşeală educativă, care duce adesea la pierderea lui de sub control, acesta devenind un copil-problemă 

din punct de vedere social. 

 Am observat că ȋn familiile dezorganizate copiii suferă şi prezintă tulburări nervoase, de somn, 

de poftă de mâncare, sunt trişti, neliniştiţi. Astfel de reacţii au copiii în cazul când părinţii se ceartă 

frecvent, nu se înţeleg, dar mai ales în cazul familiilor incomplete (prin deces, divorţ, lipsa îndelungată 

a unuia dintre părinţi). Deosebite probleme se ridică în familiile reconstituite printr-o nouă căsătorie, 

între copilul din prima căsătorie şi tatăl sau mama vitregă, între copiii proveniţi din casătoria anterioară 

a celor doi parteneri. Dacă nu dau dovadă de înţelegere, de afecţiune, dacă nu încearcă să  şi-i apropie, 

aceştia devin dezadaptaţi, trişti, retraşi sau încăpăţânaţi, neascultători. Psihicul copilului este sensibil 

faşă de situaţiile anormale care se petrec în familie. El simte cele mai mici schimbări de afecţiune faţă 

de el şi între părinţi, este puternic tulburat de certuri, neînţelegeri. 

 Pentru buna dezvoltare a copilului, pentru formarea unei personalităţi armonioase, căldura 

căminului părintesc, afecţiunea părinţilor, înţelegerea familială sunt esenţiale. Să nu insultăm, să nu 

lovim copilul care a greşit - el se va speria, nu ne va mai respecta, iar cu timpul se va obişnui cu bătaia, 

se va îndepărta sufleteşte de noi. 

 Atunci când copilul aduce note mari, să-l răsplătim cu multă afecţiune, bucurându-l cu laude, 

dar să nu condiţionăm obţinerea unor daruri, obiecte mult dorite, de rezultatele la învăţătură şi nici să 

nu exagerăm răsplata, acordându-le prea multă independenţă de la o vârstă mică.Vom obţine în acest fel 

modificarea în rău a comportării copiilor, care devin neascultători, încăpăţânaţi, nestăpâniţi. 

 Atmosfera căminului familial primeşte o mare încărcătură afectivă dacă dragostea se dăruieşte 

reciproc şi dacă fiecare persoană din familie doreşte să fie prima care să poată oferi acest lucru. Această 

întrecere în dragoste generează respectul şi deschide dialogul între părinţi şi copii, chiar în cele mai 

delicate şi mai grele momente pe care le traversează familia. Un climat afectiv, creat cu măsură şi 

înţelepciune de către părinţi în casă, se constituie în prima şcoală la care copilul învaţă să pună relaţiile 

dintre membri unei comunităţi sub semnul armoniei şi echilibrului, nu sub cel deşănţat al egoismului,  

urii şi furiei. Odată însuşite aceste «lecţii»"de către copil în familie, se poate sconta că el le va extinde, 

tot sub această formă, şi în societate. 
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LUMEA COPILĂRIEI 

 

Prof. Negoiță Ionuț Alin 

Școala Gimnazială Gherăseni, com. Gherăseni, jud. Buzău 

 

Copilăria este cadoul pe care ni-l dă viața, iar viața este darul pe care ni-l dă Dumnezeu. Pentru 

mine, copilăria durează toată viață. Aș vrea ca această treaptă a vieții să fie cât mai lungă și din treaptă să 

devină o scară. Cu timpul, trebuie să te maturizezi în gândire, în personalitate, în problemele vieții, dar nu 

lăsa sufletul să se maturizeze odată cu acestea. În sufletul meu, sunt un copil. Asemenea a fost și marele 

Ion Creangă, care-și scrie amintirile din copilărie la maturitate: „Stau câteodată și-mi aduc aminte ce vremi 

și ce oameni mai erau în părțile noastre, pe când începusem și eu drăguliță-Doamne, a mă ridica băiețaș la 

casa părinților mei”. Și el și-a dorit să rămână copil.  

Pentru mine, această lume în care trăiesc are o nuanță religioasă și acest lucru îmi pulsează câteva 

norme morale după care să mă ghidez și să-mi păstrez sufletul ca un copil. Aceasta este frânghia de care 

m-am agățat și care mă ajută până azi să simt și să iubesc ca un copil, să râd și să fiu bun ca un copil.  

Copilăria este un dar de la Dumnezeu. Fiecare mișcare a inimii, fiecare zâmbet, agilitatea, 

cunoașterea sunt dăruite de cel căruia îi spunem, TATĂ. E o lume de basm, pe care copiii o trăiesc. 

Psihicul, activitățile fizice, lumina din ochii lor sunt o taină pentru lumea aceasta. Și această taină, de cele 

mai multe ori o descoperim în colectivitate, în locul unde ne întâlnim timp de 15 ani și descoperim lucruri 

noi, în școală.  

Când eram mic, vedeam copilăria ca un regat în care nu moare nimeni și toate sunt veșnice. Și 

acest regat era învăluit cu frumusețile naturii, cu afișele din clasă, cu băncuța mea preferată, cu zâmbetele 

colegilor, cu satisfacția primirii unei note bune, dar să zicem: și cu tonul domnului profesor...și astăzi, 

http://www.miruna.go.ro/
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iarăși intru în clasă și trebuie să fiu din nou copil. Acest lucru mă bucură și pot spune că lumea copilăriei 

mele acum a început. 

Ceea ce dă noblețe profesiei didactice este puritatea sufletului. Satisfacția noastră este împlinită 

atunci când elevii te așteaptă cu drag să revii la oră. De cele mai multe ori, omul care trăiește ceea ce 

spune, își expune lecția cu pasiune, ascultă opiniile elevilor, pătrunde în lumea lor și devine prieten cu ei, 

acela este un om bun la suflet, adică un copil. Această copilărie, dacă o prelungim devine un tărâm al 

zânelor și al poveștilor. În mintea unui prichindel, tărâmul poveștilor înseamnă joacă și multă bucurie. Îi 

poți oferi toate aceste lucruri cu mult tact pedagogic prin ceea ce noi le spunem, mijloace și metodele 

didactice moderne. Poți pătrunde în mintea și imaginația lui și să-i explici lecția prin jocul trenulețului sau 

cu ajutorul unor autoadezive, fișe care să le capteze atenția. 

Îmi place mult ceea ce fac. Sunt profesor de religie și recunosc, mă regăsesc printre copii. Pentru 

mine satisfacția cea mai mare, este să-L aduc pe Dumnezeu în mijlocul copiilor. Am pătruns în lumea lor și 

am primit multe îmbrățișări, multe zâmbete. Am reușit să-i cunosc mai mult în afara orelor, în cadrul 

activităților extrașcolare, la participarea de concursuri, prin întâlnirea la Biserică și pot spune că viitorul 

sună frumos.  

În continuare, doresc să redau câteva mărturii din timpul activității noastre. Ascultați gândurile 

inimii acestor copii: 

„Am învățat multe lucruri frumoase și deosebite și îmi doresc să repetăm aceste activități și anul 

viitor. M-am apropiat mai mult de Dumnezeu și vin mai des la Biserică!” 

„M-am apropiat mai mult de Dumnezeu. Îl simt mai prezent în inima mea!” 

„Părintele și profesorul de religie organizează activități frumoase împreună cu noi. Ne întâlnim 

la Biserică și facem diverse activități: pictăm icoane, rostim rugăciuni, aflăm lucruri noi, frumoase 

despre Dumnezeu. O stare plăcută, de recreere! Săptămâna trecută, după terminarea slujbei am 

meșteșugărit din materiale neconvenționale: am început să fac o icoană din cereale. Când am ajuns 

acasă, părinții mei au fost încântați de ce am realizat. În familia mea se așternuse o stare de bucurie. 

Este Dumnezeu!” 

„Mi-a plăcut că am învățat multe lucruri frumoase la Biserică. Sunt impresionată că am putut 

realiza o icoană din boabe de muștar, semințe de in, semințe de susan, semințe de mac. Acum, mă simt 

mai apropiată de Biserică și îmi place mai mult ora de religie”. Mi-aș dori să-mi îndrept toată copilăria 

spre Dumnezeu” 

„Atunci când domn’ profesor m-a întrebat ce icoană doresc să fac, gândul meu s-a îndreptat spre 

Maica Domnului. În casa noastră, se pomenește numele Maicii Domnului. Părinții mei rostesc 
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rugăciuni pentru Fecioara Maria. Și pe mine m-au învățat la fel. În tot timpul mă simt ocrotită și radiez 

de bucurie. Mai mult decât atât, chipul ei va fi reprezentat de mine. Voi pune suflet și o voi ruga să-mi 

ajute să o pictez așa cum este ea.” 

Așadar, este necesar să ne educăm copiii prin bine şi frumos, într-un ambient al sacralităţii 

Bisericii şi Cuvântului lui Dumnezeu, iar activitățile religioase extrașcolare constituie o metodă propice 

acestui demers. Mi-am propus să aduc școala în Biserică, raiul în sufletele copiilor și să dăruim acestora 

momente de recreere și ”vitamine” pentru suflet. Activitățile desfășurate în Sfânta Biserică au răspuns 

nevoilor copiilor noștri, încercând să le dirijeze spiritul energic în direcția frumosului, frumos pe care 

doar Biserica îl păstrează în mod autentic. Împreună am trăit clipe minunate, împărtășind experiențe noi 

și cred că toate acestea și-au găsit un loc în inimile copiilor și vor rămâne ca niște mărturii vii în 

copilăria lor. 

Urmările sunt bineplăcute lui Dumnezeu: copiii vin mai des la Biserică, se spovedesc și se 

împărtășesc în posturile de peste an, ora de religie devine din ce în ce mai frumoasă. Mai mult decât 

atât, am reușit să-i îndepărtăm de era digitală și provocările mass-media și să le canalizăm spiritul 

energic în activități plăcute coplilăriei. Comunitatea a fost foarte plăcut impresionată de gesturile și 

implicarea plină de dăruire a micilor îngerași. Nădăjduim ca această bucurie să rămână o amintire vie în 

sufletul copiilor și să devină un impuls pentru reactualizarea copilăriei până la adânci bătrâneți. 

Așa ajungem să spunem, noi cei mari, că avem multe de învățat de la acești copii. Dumnezeu ne 

cere în fiecare zi să fim copii. Să fii copil, e un lucru minunat! Haideți să fim mai buni, haideți să fim 

copii!  
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Să fii copil – o provocare! 

 

Autor: prof. Oancea Dorina 

Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă”, Tălpigi 

 

 

Să fii copil, nu-i lucru chiar uşor 

Când lumii vrei să fii de ajutor. 

Nu ştii s-alegi ce este rău sau bine 

Puterea ta e mică, nu te ţine! 

Tu vezi părinţii de grele încercaţi 

Şi întelegi că trebuie să fie ajutaţi! 

Atunci încerci să-i bucuri într-un fel 

Şi iti propui în viaţa ta un ţel: 
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Să te ridici, să-nveţi, să ai de toate, 

Numai de zile bune să ai parte! 

Să ai o şcoală, ca să ai serviciu. 

Tu realizezi că orice obstacol-i un indiciu 

Şi trebuie să lupti, sănu ajungi 

Aşa cum ai tăi părinţi sunt ,,slugi” 

Ai stresului - ca mâine-ai lor copii 

Să aibă tot şi chiar zi de zi 

Muncesc, să poată să le-arate 

Că munca aduce pe masă bucate! 

Atunci am început să-nvăţ 

Ca viaţa mea să fie un ,,ospăţ” 

De lucruri bune, pline de povaţă 

Când ştii ce este bine de făcut în viaţă. 

 

Acum, că sunt şi eu părinte 

Mi-aduc mereu cu drag aminte 

De jocul copilăriei, ce era prezent 

Iar stresul era mai mult absent. 

Acum noi ducem lipsă din copilărie 

De unele lucruri ce-aduceau bucurie: 

Mersul cu bicicleta prin vecini, 

Eram plini de energie, ne simţeam ,,stăpâni” 

Să fim elevi – o altă amintire 

Dar aveam prieteni, asta-nsemna iubire! 

Apoi ne mai lipsesc ale mamei planuri 

Eram prea amici, aveam nevoie de sfaturi! 

De-aveam un leu, erau mulţi bani, 

Ai ciocolatei eram cei mai mari fani! 

Adormeam oriunde, dar ne trezeam în pat 

Şi-atunci noi primeam…doar un sfat: 

Să ştim c-avem responsabilităţi 
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La tot ceea ce facem să fim atenţi! 

Am folosit orice oportunitate 

Având grijă de orice vietate. 

Din amintiri frumoase am trăit 

Şi-un om cinstit am devenit. 

Deci, fiţi copii şi nu vă uitaţi jocul 

Şi, sunt sigură, că vă veţi găsi locul! 

 

 

Copilărie-vis şi inocenţă 

 

Profesor: Pîrvu Nicoleta-Grădiniţa M.Ap.N. Nr.2 Bucureşti 

Profesor: Petcu Titiana-Grădiniţa M.Ap.N. Nr.2 Bucureşti 

 

Copilăria este şuvoiul de apă care izvorăşte limpede şi curat din adâncurile fiinţei, este singura 

care poate oferi Pământului râs cristalin, priviri calde şi nevinovate, în care oricine poate să judece 

păpuşile după legi nescrise, să transforme colbul într-o minunată prăjitură cu ajutorul unei crenguţe 

fermecate. E vârsta în care orice copil dă voie imaginaţiei să-şi împlinească visele. Ea nu conţine nimic 

grav, e inima tuturor vârstelor, e cea care pulsează căldură peste tot în jurul ei, pulsează libertatea de a 

visa, de a intra şi ieşi cu uşurinţa în pielea lui Făt – Frumos şi a Ilenei Cosânzene, e o lume aparte, 

pentru adulţi o lume ciudată, fantastică, ireală, dar pentru cei ce fac parte din ea dimpotrivă, una reală şi 

plină de armonie.  

Copilăria este un dar de la viaţă, ne ajută să nu uităm amintirile frumoase, ne şterge lacrima 

atunci când suferim şi ne aşează pe chip un zâmbet fermecător care ne alungă toate amintirile triste, 

toată durerea.  

Preşcolaritatea reprezintă etapa de viaţă în care se ţes multe din structurile de profunzime ale 

personalităţii. Cu referire la întreaga copilărie, N. Wallon sublinia: „ … în viaţa individului, copilăria 

reprezintă o valoare funcţională, fiind o perioadă în care se termină realizarea tipului speciei”. La 

această amplă construcţie contribuie ansamblul influenţelor exercitate atât de familie, cât şi de instituţia 

preşcolară. Însă nici unul din mediile amintite nu asigură acţionând singur deplina dezvoltare psihică a 

copilului, ci numai complementarizându-şi contribuţiile.  
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Grădiniţa, ca formă de organizare a învăţământului, acordă o atenţie deosebită dezvoltării 

copilului, introduce copilul într-o colectivitate care începe prin a fi un grup organizat şi are menirea de 

a contribui la dezvoltarea lui psihică şi mai ales la dezvoltarea identităţii şi a identificării cu modele 

sociale mai complexe şi mai socializate.  

Perioada de adaptare, de trecere a copilului de la atmosfera din familie la cea din grădiniţa şi 

apoi din şcoală nu se petrece la fel pentru fiecare copil. Educatoarea trebuie să ofere copiilor aflaţi la 

vârsta preşcolară condiţiile necesare pentru o dezvoltare normală. Ea trebuie să asigure acele condiţii 

care să ţină seama de ritmul propriu al copilului, de nevoile sale afective şi de activitatea sa 

fundamentală – jocul.  

 Aceasta este activitatea de bază a copilului, modalitatea de iniţiere treptată în procesul complex 

al învăţării. El are o putere imensă în viaţa copiilor. Ca activitate fundamentală, jocul poate contribui la 

formarea unei atitudini pozitive faţă de muncă. Prin joc, copilul este un iniţiator al lumii sale proprii, îşi 

foloseşte imaginaţia, îşi pune în practică abilităţile şi priceperile dobândite, îşi îmbogăţeşte bagajul de 

cultură şi îşi dezvoltă creativitatea şi sensibilitatea. În munca educatoarei se întâlnesc două realităţi de 

care trebuie să se ţină tot timpul seama: trăsăturile comune ale copilăriei, diversitatea lor şi unicitatea 

fiecărui copil cu care va lucra. Rolul fiecărei educatoare este de a şi-l face pe copil partener în demersul 

educativ. Talentul şi competenţa didactică în munca cu preşcolarii, ingeniozitatea şi originalitatea în 

modul de prezentare şi pregătire a activităţilor, capacitatea empatică şi stilul comportamental adecvat al 

educatoarei se vădesc cu pregnanţă în răspunsurile copiilor, în plan atitudinal şi comportamental, 

punând amprenta pe copilărie. Copilăria e regatul unde nu moare nimeni, unde viaţa reînvie în fiecare 

zi, iar fiecare din noi suntem ca nişte fluturi multicolori ce zboară din floare în floare. Ea este o creaţie 

scăldată în lumină, o lume în care pe feţele copiilor este interzisă suferinţa, iar zâmbetul întotdeauna 

triumfă.  

Copilăria a fost şi va rămâne cea mai de preţ comoară pentru toţi, care au unde să se întoarcă. 

Astfel, adolescentul surprins de sudoarea zilelor uneori împovărate, ridică ochii spre cer şi strigă: - 

Unde eşti copilărie?  

Copilăria nu poate fi luată de nimeni şi oricând ne putem întoarce la amintirile ce stau prăfuite 

în sufletele noastre, atunci când simţim că totul se depărtează de noi, când suntem vlăguiţi de tot ce ne 

înconjoară putem spune: „Din fericire există pe lume copilăria, susur al izvoarelor de cristal, râs gingaş 

al răsăritului lunii, adierea dimineţilor care proclamă şi opresc gesturile negre ale inconştienţei, pulbere 

de aur şi diamant cu care vrea să se obişnuiască eternitatea.” 

 Bibliografie:  
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COPILĂRIA 

 

prof. Păun Cristina, 

Şcoala Gimnazială Cîndeşti, jud. Buzău 

 

O, copilărie, dulce nectar din floarea vârstelor, leagănul razei de soare ţi-a dăruit visul, roua din pajiștea 

verde ţi-a alinat setea, iar steaua călăuzitoare ţi-a vegheat drumul. Ești vârsta marilor superlative pe care 

le merită viaţa, vârsta celei mai depline libertăţi, vârsta viselor fără graniţă, vârsta care trăiește prin flori 

și se exprimă prin exclamaţii. 

Copilăria este aidoma albinei care adună nectarul pentru a face miere. Orice copil este un trofeu pe care 

viaţa îl smulge morţii în marea bătălie care durează de miliarde de ani și al cărei sfârșit nu se cunoaște 

încă. Copilăria este cea mai nevinovată, cea mai îngerească, dar în același timp și cea mai imorală, cea 

mai sadică vârstă a omului. Nu există nici un om care să nu-și amintească de această vârstă ca un vis 

dispărut cu care nimeni nu poate fi asemuit mai pe urmă. E vârsta în care orice copil dă voie imaginaţiei 

să-și împlinească visurile și are dreptul la orice. Ea e frumoasă, candidă și fiinţele cele mai bune sunt 

cele care păstrează cel mai mult sau pierd cel mai puţin din această candoare și din această sensibilitate. 

Sentimentele faţă de copilărie împreună cu toate frumuseţile ei sunt puse în mișcare de către neputinţă. 

Primele impresii despre copilărie au o importanţă enormă și tot restul vieţii noastre nu-i adesea altceva 

decât o urmare a lor. 

Ea este singurul moment al vieţii în care trăim totul la maximă intensitate, în care plângem și râdem în 

aceeași zi, în care ne supărăm și iertăm după câteva momente, în care suntem singuri și totodată cu 

toată lumea. Apoi, odată cu trecerea anilor, toată această magie dispare, făcând loc unei lumi mult mai 

serioase, o lume în care uităm să zâmbim, să ne bucurăm de tot ceea ce ne înconjoară și este frumos, ne 

pierdem bucuria jocului, libertatea și infinitul imaginaţiei copilăriei. Ne spunem de multe ori că am da 

orice pentru a redeveni copii, și iată că acel moment poate să apară o dată cu momentul în care noi 

înșine devenim părinţi și ne imaginăm că o dată cu puiuţii noștri avem posibilitatea retrăirii acelor clipe 

magice ale copilăriei. 
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Copilăria este cea mai fericită perioadă a vieţii. Îi conferă acest privilegiu lipsa de griji, apoi dragostea 

celor din jur, posibilitatea de a năzui către tot ce este mai luminos sau mai greu de atins pe lume. 

Indiferent de situaţia lui socială, copilul trebuie ocrotit, tratat cu căldură și dragoste, cu onestitate si 

înconjurat cu afecţiune, cu acea tandreţe de care simte nevoia numai el. Şcoala trebuie să fie factorul 

major de educaţie înaltă și pilduitoare. Educaţia este un proces complex și delicat, este o artă și o 

știinţă, o înţelepciune. Dacă până acum simţea că lumea era organizată în funcţie de el, o dată sosit în 

școală, copilul constată un mediu afectiv neutru și observă că trebuie să-și ia răspunderea proprie pentru 

tot ceea ce va trăi aici: bucurii, satisfacţii, dificultăţi, mici necazuri. Important este rolul familiei, care 

trebuie să-l pregătească pe copil pentru acest moment. De asemenea, trebuie obișnuit să gândească că el 

se poate descurca foarte bine atunci când este lăsat singur, ori când învaţă alături de alţi copii. El trebuie 

să știe clar de ce este necesar să meargă la școală: pentru a cunoaște alte lucruri, pentru a învăţa și a 

scrie, pentru a vedea cum sunt alţi copii, pentru că acolo este o lume a lor, a copiilor, creată pe măsura 

lor și pentru că acolo este doamna învăţătoare care știe o mulţime de lucruri și care îi va invăţa și pe ei 

tot ceea ce este necesar. 

Este foarte important ca în calitate de învăţătoare și de părinţi să ţinem cont de diferenţele existente în 

individualitatea copiilor. Fiecare copil are o anumită personalitate și propriul său potenţial intelectual, 

de aceea, copiii au nevoie să știe cine sunt și să-și formeze o idee clară a propriei identităţi, a 

sentimentului că sunt o persoană distinctă de altele, deosebită, specială, importantă; acest lucru 

presupune ca fiecare fiinţă umană să se respecte pe sine și să aibă grijă de ea însăși. 

La vârsta copilăriei, în etapa școlară, copiii încep să devină conștienţi de ei înșiși, ca fiinţe existente în 

lume și își formează involuntar o imagine despre sine în care sunt înscrise gradat și nedeslușit încă 

datele fizice și posibilităţile intelectuale. Prima imagine pe care și-o formează nu le aparţine, ci este a 

celor din jur de la care ei o preiau. Este foarte important cu ce imagine despre ei pornesc în viaţă, 

deoarece în funcţie de ea vor trăi dezinvolţi sau complexaţi afectiv. În formarea imaginii de sine au un 

rol important părinţii, școala, anturajul în care se dezvoltă copilul. Subaprecierea de către educatori, 

batjocura colegilor, utilizarea necenzurată de către părinţi a unor expresii de genul „nu va ieși nimic din 

tine, ești un prost”, pot avea pentru un copil sensibil un efect dezastruos asupra motivării psihologice în 

viaţă. Înţelegând că valoarea sa este modestă, copilul nici nu va avea aspiraţii înalte, nu va dori un loc 

de frunte în societate, mulţumindu-se cu un loc modest în viaţă în loc să năzuiască la mai mult. 

Pe măsură ce crește, copilul învaţă să recunoască și să înţeleagă sentimentele pe care ei și alţi copii le 

examinează, iar aceste sentimente vor fi împărtășite cu alte persoane. Atitudinea adultului faţă de copil, 
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aprobativă și mai ales participativă, amplifică disponibilităţile creative ale copilului. Numai un educator 

deschis, cald, apropiat, va stimula potenţialul creativ al acestuia. 

Creativitatea, ca produs, se caracterizează prin noutate, originalitate, aplicabilitate, armonie, relevanţă. 

În general, la această vârstă, copilul are tendinţa de a-l imita pe celălalt și de a repeta cuvintele care au 

fost apreciate de adult. De aceea se impune orientarea școlarului spre original și util. Educatorul, părinte 

sau cadru didactic, va avea grijă să aprecieze toate strădaniile copilului, chiar și atunci când ele nu 

corespund unor criterii riguroase, și să-l mobilizeze să-și finalizeze proiectele. 

Ridicarea potenţialului creativ al copiilor începe de la munca creatoare a cadrului didactic (pentru 

aceasta sunt necesare cunoștinţe vaste, o bună pregătire și multă muncă). 

Este adevărat că stimularea creativităţii, a originalităţii și a gândirii critice presupune o serie de riscuri 

pe care învăţătoarea trebuie să și le asume, conștientă fiind că rezultatul final merită un asemenea preţ. 

Niciodată nu este prea târziu pentru cunoașterea, stimularea, educarea și dezvoltarea creativităţii. Dar 

cu cât această acţiune începe la o vârstă mai mică și continuă de-a lungul anilor, cu atât va fi mai 

productivă, conducând la obţinerea unor realizări creative mai valoroase. Dezvoltarea creativităţii 

presupune stimularea la copii a curajului de a emite ipoteze, chiar hazardate, capacitatea de a aprecia în 

ce măsură este plauzibilă o anumită ipoteză, de a elabora o strategie de lucru și nu de a aștepta de-a gata 

soluţiile adulţilor. 

Creativitatea nu trebuie confundată cu talentul, îndemânarea sau inteligenţa. Creativitatea nu înseamnă 

a face ceva neapărat mai bine decât ceilalţi; înseamnă a gândi, a descoperi și a imagina. Ideile creative 

se regăsesc în stimularea potenţialului creativ. Avem în vedere dinamismul, impetuozitatea și 

expresivitatea proprii acestei vârste, acel freamăt permanent sau acea vibraţie și efervescenţă lăuntrică 

ce conferă copiilor note specifice de dinamism creativ, disponibilităţi de exteriorizare spontană și 

autoexpresie însufleţită, analoage oricărui elan creator. 

Receptivitatea și curiozitatea copilului, bogăţia imaginaţiei, tendinţa sa spontană către nou, pasiunea 

pentru fabulaţie, dorinţa lui de a realiza ceva constructiv și creativ pot fi „alimentate” și împlinite 

efectiv. Beneficiul învăţării creativităţii în școală face ca activităţile să fie mai eficiente, dând un farmec 

imaginaţiei și învăţării copiilor, care o sa dureze toată viaţa. 

În acest sens, atmosfera sau climatul psiho-social în care își desfășoară activitatea copilul constituie 

aspectul hotărâtor. Rolul unui climat caracterizat prin deschidere și stil relaxat de creaţie, prin 

asigurarea libertăţii de afirmare și expresie independentă, prin recunoașterea și aprecierea pozitivă ca și 

prin încurajarea și promovarea efortului creativ pot participa în mod decisiv la dezvoltarea creativităţii 

copiilor. 
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Atmosfera stimulativă pentru creativitate presupune și o activizare specifică a copiilor prin angajarea 

lor în efortul de prelucrare și reorganizare a datelor, de generare a unor sisteme sau configuraţii noi, 

prin asigurarea unui dinamism intelectual și afectiv opus oricăror tendinţe spre inerţie și platitudine. 

Dezvoltarea capacităţii de acţiune, îmbogăţirea experienţei senzoriale ca și evoluţia întregului plan al 

cunoașterii, pot oferi elemente care să concure la acea expansiune subiectivă specifică și la acea 

independenţă acţională pe care o presupune potenţialul creativ al copiilor. Însăși îmbogăţirea 

repertoriului de experienţe și evenimente cu care se confruntă copilul poate conferi noi premise pentru 

cultivarea unor elemente de creativitate sau a unor componente ale potenţialului creativ. 

Pentru a asigura autoexpresia creatoare a individualităţii copilului, importantă este și „adaptarea 

constructivă la natura copilului” prin asigurarea în fapt a posibilităţilor de „desfășurare liberă a 

copilăriei lor, de a realiza în toată plenitudinea condiţiile copilăriei, satisfacerea intereselor lor și 

exercitarea funcţiilor proprii vârstei lor.” Ca strategie generală de acţiune în stimularea creativităţii în 

învăţământul școlar, este utilă valorificarea în sistemul activităţilor instructiv-educative a condiţiilor și 

principiilor învăţării de tip creativ. 

Jocul diactic, pentru a rămâne joc, adică pentru a fi antrenant și vioi trebuie să includă elementele de 

joc. Acestea pot apărea și din îmbinarea activităţii cu unele situaţii imaginare, prin determinarea 

copiilor de a crea, lăsându-le liberă imaginaţia, încurajându-le spontaneitatea și dezvoltându-le spiritul 

de observaţie. Prin varietatea lor, prin crearea unor situaţii-problemă, ele dezvoltă spriritul de 

observaţie, de analiză, gândirea, memoria, înlătură monotonia și conformismul. Un dicton celebru 

spune: „omul este singura fiinţă care se joacă toată viaţa pentru că jocul este implicat în contextul vieţii 

la toate vârstele. Poetul Lucian Blaga își imagina cele trei generaţii ca trei trepte: a jocului, a iubirii și a 

înţelepciunii, filozofând că jocul este înţelepciunea și iubirea copilului, cum iubirea este jocul și 

înţelepciunea tânărului, și cum înţelepciunea este iubirea și jocul bătrânului.” 

Jocul și învăţarea oferă copilului nenumărate prilejuri de a combina și recombina prezentările pe care le 

dispun propriile sale imagini, ascultând povești, basme, poezii, reconstruiește mental principalele 

momente ale naraţiunii, le inversează, le omite, le amplifică și inventează altele noi. 

Prin tot ceea ce are specific manifestarea liberă a opţiunilor, ideea libertăţii depline în acţiune, spiritul 

de independenţă generat și întreţinut de ideea realei competenţe, realizarea imediată a scopului, 

caracterul fictiv al acestuia și al acţiunii, precum și al mijloacelor implicate în acţiune, trăirile afective 

intense în tot timpul acţiunii, etc., jocul permite copilului să întreţină legătura permanentă cu realitatea 

cotidiană, să-i înţeleagă exigenţele și să acţioneze în modul propriu și creator, în lumea în care trăiește. 
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Materialele didactice bogate și atractive, indicaţiile verbale, descrierile adultului amplifică manifestările 

creative ale copilului în joc, în desen, în povestea creată. Un mijloc important pentru a-l face pe copil să 

acţioneze într-o direcţie sau alta pentru a-i mobiliza întregul potenţial psihic, constă în a-l introduce în 

diverse activităţi și situaţii care să-l determine la o participare activă. Practic, fiecare tip de joc poate 

activa potenţialul creativ al școlarului, dar nouă ne revine sarcina, în primul rând, să ţinem cont de 

solicitările societăţii de astăzi, de avansare pe scara modernismului, care conduc la schimbări și în 

modul de joacă al copiilor. Prin joc, copiii pot ajunge la descoperiri de adevăruri, își pot antrena 

capacităţile lor de a acţiona creativ pentru că strategiile jocului sunt, în fond strategii euristice, în care 

se manifestă isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, iniţiativa, îndrăzneala etc. Chiar și în jocul 

didactic, care are reguli stricte de desfășurare, se poate rezolva o sarcină didactică într-un chip nou, 

deosebit, atractiv. 

În vederea valorificării la un nivel cât mai înalt a potenţialului creativ al copiilor, este necesar ca fiecare 

cadru didactic să realizeze două acţiuni complementare: 

-  evaluarea nivelului pe care îl ating diferiţi factori ai creativităţii la fiecare elev; 

- găsirea celor mai eficiente modalităţi de activare, stimulare, educare, formare și dezvoltare a 

creativităţii; 

La fiecare nivel de vârstă copiii trebuie să fie învăţati cum să înveţe și cum să se exprime creator. 

Educatorii sunt cei care respectă ideile copiilor, îi ajută să gândească și să-și rezolve problemele 

singuri. Copiii care sunt liberi să greșească, să exploreze și să experimenteze, se vor simţi liberi să 

inventeze, să creeze și să găsească multiple modalităţi de a rezolva situaţiile întâlnite. 

A.S. Macarenco aprecia înalt capacitatea pedagogului de a visa împreună cu copiii, de a-i pasiona prin 

visul său sau, a-i ajuta să vadă „bucuria de mâine”. 

„Copilul să nu știe nimic pentru că i-ai spus, ci pentru că a înţeles el însuși să nu înveţe știinţa, ci s-o 

descopere.” JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
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MOTTO: Copilăria este șuvoiul de apă care izvorăște limpede și curat din adâncurile ființei și la care 

omenirea aleargă fără încetare să-și potolească setea idealurilor sale de dragoste, de bunătate, de 

frumusețe, de perfecțiune. – Francesco Orestano 

       Copilăria este cea mai nevinovată,cea mai îngerească,dar în acelasi timp și cea mai imorală ,cea 

mai sadică și perversă vîrstă a omului. Aș vrea ca această perioadă din viața omului să nu se termine 

niciodată deoarece ea este ca un rîu,din care vom fi băuți pentru a nu ne dizolva în Totul anterior si 

viitor,pentru a avea o personalitate individuală delimitate ,,Mama-icoana sufletelor noastre”. 

      Copilărie, dulce nectar din floarea vârstelor, leagănul razei de soare ţi-a dăruit visul, roua din 

pajiștea verde ţi-a alinat setea, iar steaua călăuzitoare ţi-a vegheat drumul. Copilăria este aidoma albinei 

care adună nectarul pentru a face miere. Orice copil este un trofeu pe care viaţa îl smulge morţii în 

marea bătălie care durează de miliarde de ani și al cărei sfârșit nu se cunoaște încă. Copilăria este cea 

mai nevinovată, cea mai îngerească, dar în același timp și cea mai imorală, cea mai sadică vârstă a 

omului. Nu există nici un om care să nu-și amintească de această vârstă ca un vis dispărut cu care 

nimeni nu poate fi asemuit mai pe urmă. E vârsta în care orice copil dă voie imaginaţiei să-și 

împlinească visurile și are dreptul la orice. Ea e frumoasă, candidă și fiinţele cele mai bune sunt cele 

care păstrează cel mai mult sau pierd cel mai puţin din această candoare și din această sensibilitate.    

    Copilul trăieste în lumea sa plină de veselie, de jocuri și lipsita de griji. Copilăria ne pregătește 

pentru viață dar… nu ne lasă niciodată să uităm mirosul de mere coapte din livada bunicilor ,de laptele 

cu mirosul lui dulce si bun, de mirosul de pâine coaptă a bunicii care ne îmbia de la poartă, de calul 

bunicului mândru și frumos cu care plecam să strângem fânul sau de pățaniile petrecute la bunici în 

vacanțe. Cine își aduce cu drag aminte de copilărie înseamnî că a avut o copilarie fericită și magică. 

Perioada copilăriei ne aduce aminte să fim copii … puri, lipsiți de răutăți și de griji. 

      Ea este singurul moment al vieţii în care trăim totul la maximă intensitate, în care plângem și râdem 

în aceeași zi, în care ne supărăm și iertăm după câteva momente, în care suntem singuri și totodată cu 
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toată lumea. Apoi, odată cu trecerea anilor, toată această magie dispare, făcând loc unei lumi mult mai 

serioase, o lume în care uităm să zâmbim, să ne bucurăm de tot ceea ce ne înconjoară și este frumos, ne 

pierdem bucuria jocului, libertatea și infinitul imaginaţiei copilăriei. Ne spunem de multe ori că am da 

orice pentru a redeveni copii, și iată că acel moment poate să apară o dată cu momentul în care noi 

înșine devenim părinţi și ne imaginăm că o dată cu puiuţii noștri avem posibilitatea retrăirii acelor clipe 

magice ale copilăriei. 

    Copilăria este lumea mirifică din care lipsește tristețea. Aici, copiilor li se citește mereu pe fețe 

veselia, iar grijile îi ocolesc cu încăpățânare. În acest tărâm al fanteziei, buzele lor știu doar să râdă, iar 

sufletele lor zboară precum fluturii suavi în lumina caldă a soarelui de primăvară. Inocența cu care 

copiii își trăiesc copilăria este asemenea gingășiei prin care florile gustă din splendoarea vieții. 

    Copilăria va rămâne mereu proaspătă în memoria mea și va fi în permanență un reper despre ce 

înseamnă fericirea. Atât timp cât voi avea în suflet o bucățică din copilăria mea fericită, cred că îmi voi 

putea păstra un zâmbet pe față, indiferent de încercările prin care mă va purta viața. 
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              AMINTIRILE COPILĂRIEI MAGICE 

 

Prof. înv. primar: Poiană Alina-Mihaela 

Școala Gimnazială Răcoasa 

 

 Copilăria… ce este copilăria? În mod sigur nici copilăria nu mai este ce a fost… Cândva copiii 

erau bucuroși, erau cuprinși de acea fericire sinceră, curată și care era de neprețuit. În zilele de astăzi nu 

mai este așa… din păcate. 



69 
 

Copilăria ar trebui să însemne acea perioadă din timpul vieții unei persoane până când devine adultă. 

Nu a zis nimeni că se sfârșește odată cu adolescența. Ea poate dura atât cât considerăm. Unele persoane 

și căsătorite tot mai copilăresc puțin, poate că este greșit… sau poate nu. 

 Lumea copilăriei mele era frumoasă, copiii erau veseli, voioși, voinici, vrednici de tot și toate. 

Primăvara, anotimpul schimbării și al reînnoirii, aducea o bucurie în sufletele tuturor, copii și părinți. 

Părinții erau bucuroși că efectiv scăpau de zarva produsă de copilași în casă, deoarece ieșeam cu mic cu 

mare în livadă la adunat toporași, brândușe și ghiocei, pe care le legam în mici buchețele pentru a le 

putea dărui ființelor dragi din viața noastră: mămicile. Cei mai curajoși dintre noi foloseau o bucată de 

celofan pe post de sanie și se dădeau din vârful livezii până la poalele acesteia, ajungând uneori plini de 

noroi, acasă. 

Așa ne petreceam zilele început de primăvară!! 

 Când începea vara, ca oricare copil, așteptam să vină vacanța mare din mai multe motive: să 

facem serbarea de sfârșit de an școlar, să fim premiați pentru rezultatele deosebite obținute la 

învățătură, să vină prietenii noștri la bunici. Din cauză că nu aveam bunici la care să mergem și noi pe 

perioada vacanțelor ne așteptam prietenii să vină la bunicii lor. Cu câtă nerăbdare îi așteptam…!! Parcă 

și acum simt emoțiile așteptării.. În aceste vacanțe s-au creat prietenii care dăinuie de peste douăzeci de 

ani. Prietenii simple și sincere legate cu oameni mici, așa cum eram și noi. Seara, după ce terminam 

toate treburile de peste zi (implicau atenție și pricepere deoarece aveam multe de făcut), ne spălam 

repede și bine și ieșeam la poartă. Acolo se adunau toți copiii de prin împrejurimi și jucam fel și fel de 

jocuri, care mai de care mai frumoase și mai distractive. Uneori ne prindea miezul nopții jucând: „Flori, 

fete sau băieți, melodii sau cântăreți‟. Acesta era preferatul nostru pe la sfârșitul „programului‟, atunci 

când eram obosiți de atâta alergat. Alergam pentru că majoritatea jocurilor includeau acest sport. 

Uneori întunericul nu ne permitea să continuăm cu „La foc, la foc, să vină pompierii‟, atunci jucam 

„De-a v-ați ascunselea" și cum ne ascundeam la o distanță destul de mare trebuia să alergăm ca să ne 

salvăm, când era cineva prea obosit schimbam jocul numai să nu plece cineva acasă, iar dacă eram 

chemați cu toții pe la casele noastre ne dădeam întâlnire seara următoare, cu toții, tot acolo… și așa 

eram obosiți și fericiți cu toții.  Când vara era pe sfârșite și se apropia începerea noului an școlar se 

dădea o mare luptă între sentimente: între bucuria de a începe școala,de a ne revedea profesorii și 

întristarea cauzată de plecarea prietenilor noștri la părinții lor care îi așteptau cu dor. Deopotrivă, și ei 

erau întristați de plecarea amenințătoare către casele părintești, de faptul că nu o să ne mai vedem o 

bună perioadă din an, dar erau topiți de dorul propriilor mame. Ca să fim sinceri: mama-i numa′ una. 

Astfel că, fiecare sfârșit de vacanța mare se termina cu bocete, cu promisiuni de scrisori (pe atunci nu 
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erau telefoanele mobile la putere) și cu dorința revederii în suflet. Sufletele noastre mici și mâhnite se 

sfâșiau și  resemnau de fiecare dată. Cu durere în suflet pot spune că în zilele de astăzi copiii nu știu 

semnificația cuvântului prieten, indiferent ca au vârsta cuprinsă între 6-10 ani sau 11-18 ani.  

Fetele, dar și băieții de astăzi se sprijină, dacă putem să spunem așa, unii pe alții doar când fac anumite 

„scene", „golănii" care pe ei îi amuză copios, dar nu se gândesc la consecințe. Ei sunt „drogați" de tot 

ce înseamnă digital. Nu pot rezista fără telefonia mobilă. Nici mesaje nu știu să scrie. Diacritice nici nu 

folosesc, nu mai vorbim de semnele de punctuație care se învață la școală, dar nu învață pentru că nu 

sunt atenți. Au alte preocupări în timpul orelor de curs. Copilăria lor cum o fi? 

 Îmi aduc aminte cu drag de începerea școlii. Toată lumea se agita între rechizite și haine. În 

prima zi de școală toți eram parcă scoși din țiplă. Toți elevii aveau uniforme, iar fetițele avea codițe sau 

bentiță, după caz.  Zilele treceau repede, deveneau din ce în ce mai scurte. Păsările călătoare se 

pregăteau de zor un timp, apoi își luau zborul către meleaguri mai primitoare din punct de vedere 

climateric. Pe stâlpul casei noastre a rămas o barză. Ea părea că nu mai vrea să migreze. Parcă anul 

acela îi plăcuse mult la noi și vroia să mai întârzie puțin. Numai că a întârziat cam mult… afară 

începuse să ningă. Sub atenta supraveghere a mamei am încercat să o îngrijim. Era prea bătrână să mai 

poată zbura. În zadar am încercat să o ținem la cald, să o hrănim bine…ea era o pasăre liberă și nu 

putea trăi în captivitate, deși nu era captivă, putea oricând să plece și asta a făcut. Noi i-am deschis ușa, 

pasărea a zburat, la o înălțime mică ce-i drept, dar și-a luat zborul. Era puțin târziu pentru ca ea să 

ajungă cu bine în alte țări mai călduroase, dar nu o puteam ține închisă trei luni… O mai zăream din 

când în când și îi mai dădeam de mâncare. Aveam grijă să capete forța necesară pentru a aduce 

bebeluși. Și în primăvara acelui an ne-a adus unul, pe surioara mea. Așa de bucuroși am fost!! Eram 

mulțumiți. Noi am fost buni cu barza și ea cu noi. Noi i-am dat mâncare, iar ea o surioară. Poveștile 

acestea ne-au hrănit sufletul ani de-a rândul… Moș Crăciun era o entitate. Aveam grijă să fim cuminți 

cu multă vreme înainte ca el să vină. La școală aveam note mari, eram cuminți, ascultători, harnici, 

eram copiii model numai să ne aducă ce ne dorim. Dar deseori credeam că nu este de ajuns pentru că 

moșul niciodată nu ne-a adus ceea ce noi ne doream. Cuminți fiind, ne bucuram de micile cadouri pe 

care le primeam. Așteptam cu nerăbdare a doua zi să ieșim la săniuș și supărarea parcă ne mai trecea. 

Am fost învățați să ne mulțumim cu ce avem. Poate de aceea generația noastră a fost altfel. Nu vreau să 

critic în niciun fel generația actuală de copii, dar mi se pare că o mare parte nu au copilărie. Unii sunt 

prea bogați și au prea multe, nu au timp să respire datorită sufocării digitale, iar alții sunt prea săraci și 

trebuie să muncească, nu au timp să se joace. Copilăria are rolul ei în dezvoltarea armonioasă a 
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personalității copiilor pentru a deveni o persoană frumoasă, senină, un bun cetățean care va lua frâiele 

țării în propriile mâini. 

 Iar noi, cei care am copilărit cu ceilalți copii pe afară, pe la joc și joacă putem oricând să ne 

amintim cu drag de toate peripețiile făcute și prieteniile legate în minunată noastră copilărie. La ea ne 

gândim cu nostalgie, după cum zicea marele M. Eminescu pe 1 februarie 1879 în poezia „O rămâi‟: 

„Unde  ești copilărie/Cu pădurea ta cu tot?‟ 

 

 

COPILĂRIA 

 

POPESCU FLORINA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ  ,, IANCU VĂCĂRESCU”,  

VĂCĂREȘTI , DÂMBOVIȚA 

 

 

   Copilăria este o temă  folosită foarte mult în scrierile pentru copii, aceasta dând naştere celor 

mai cunoscute capodopere din literatura română, dar şi din cea universal. 

            În literature română copilăria este percepută ca ,,vârsta de aur’’ din viața omului pe pământ şi 

privită ca o fază provizorie, de pregătire pentru lansarea în maturitate. Lucian Blaga observă vârstele 

omului în operele sale, și tot el vede în satul său natal, Lancrăm ,, paradisul copilăriei’’, pe care-l poartă 

cu sine toată viaţa şi la care se raportează mereu ca adult. În conştiinţa copilului, satul unde a copilărit 

reprezintă centrul lumii cu topografia sa, cu mitologia sa plină de mister. Indiferent de locul şi forma de 

prezentare, copilăria îşi are structurile ei unice, fiind un tărâm independent, cu centru în sine însuşi, 

având deplină suveranitate în hotărârile ei. 

             Cel mai mare ,, povestitor al românilor’’, cum îl numea Mihai Eminescu, Ion  Creangă, a 

înzestrat literatura română cu primul ,,roman’’ al copilăriei, în care autorul este în acelaşi timp şi 

povestitorul şi eroul – copil.,,Amintiri din copilărie’’ este o carte de căpătâi pentru copiii de orice 

vârstă, ca şi pentru maturi. Ion Creangă înfăţişează copilăria veselă şi nevinovată, sub semnul 

neastâmpărului băieţesc şi al poznelor,,Aşa eram eu la vârsta copilăriei, la vârsta cea fericită şi aşa cred 

că au fost toţi copiii de când lumea şi pământul „ povesteşte istoria unei copilării în mediul ţărănesc 

(Humuleşti), la vârsta maturităţii.  Adevăratul univers al copilăriei, însă, este cel privit din interior, din 

perspectiva eroului narator aflat la vârsta copilăriei. El este creionat din întâmplările la care este martor 
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sau pe care le iniţiază, trasmise cititorului prin monologul eroului-copil. Din acest unghi privind,Ion  

Creangă este creatorul psihologiei copilului crescut la sat. 

             De copilărie, ca de o vârstă a fericirii Mihai Eminescu prezintă în operele sale: 

,,Fiind băiet, păduri cutreieram/ Şi mă culcam ades lângă izvor, Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam 

 S-ascult cum apa sună-ncetişor” în aceeaşi sonoritate Mihai Eminescu îşi pune întrebarea: ,,Unde eşti 

copilărie cu pădurea ta cu tot?. Poetul îşi aduce aminte şi de satul natal Ipoteşti, unde l-au încântat: 

,,Poveşti şi doine,ghicitori, eresuri / Ce fruntea-mi de copil o-nseninară /Abia-nţelese, pline de-

nţelesuri.” 

               Mihai Eminescu evocă duios propria copilărie în spaţiul său poetic de neegalat, dacă Ion 

Creangă prezintă copilul săteanului obişnuit, în universul său asemeni unui ,,clopot vast, în care omul 

nu se poate sufoca, dar nici rătăci’’, însă povestitorul şi eroul-copil, I.L.Caragiale prezintă în cele două 

schiţe: ,,Vizită’’ şi ,,Domnul Goe’’ portretul copilului aparţinând familiilor înstărite şi urmările unei 

educaţii greşite.  

              Barbu Ştefănescu Delavrancea, evocă  în schiţele sale: ,,Bunicul’’ şi ,,Bunica’’ atmosfera de 

basm a copilăriei. Acest vis se destramă, însă, odată cu studiul la şcoala Domnului Vucea, unde bătăile 

şi umilinţele provoacă traumatisme sufletului de copil.         

            Copilăria în literatura română a fost prezentată nu numai sub aspect poetic, ci şi sub aspectul 

dificultăţilor de creştere şi adaptare la mediul şcolar. În acest sens, Mircea Sântimbreanu este preocupat 

de felul cum copilul, ajuns şcolar, depune eforturi pentru a se adapta noului mediu social, care-i 

limitează libertatea absolută, cunoscută la vârsta şcolarităţii. Volumele sale de schiţe: ,,Cu şi fără 

ghiozdan’’; ,,Sub lupă’’;,,Recreaţia mare’’; Schiţe vesele’’ ,,Caramele cu piper’’ conţin o bogată 

tipologie a elevului zilelor noastre . Schiţele lui Sântimbreanu contribuie la formarea unor trăsături 

pozitive de caracter.  

              Cu  o altă percepție despre copilărie este creaţia literară scrisă de Marin Sorescu. El a înzestrat 

literatura contemporană pentru cei mici cu o carte originală nu atât prin conţinut, cât prin forma 

artistică, pe cât de modern scrisă, pe atât de accesibilă copiilor. Cartea: ,,Unde fugim de acasă?’’este 

intitulată: ,,Aproape teatru, aproape poeme, aproape poveşti’’, fiind o antologie de mici proze ritmate ce 

înfăţişează, într-un dialog permanent al scriitorului cu micii ştrengari, tablouri feerice ale universului 

infantil, vizând direct educaţia estetică a cititorului copil. 

              În literature universala primele figuri de copii au fost creionate de Victor Hugo, in romanul 

“Mizerabilii” prezintă o fetita slujnica, orfana, salvata de o familie cu suflet bun. Alti scriitori care au 

prezinta  lumea  copilăriei  sunt: Hector Henri Malot - “Singur pe lume”, Mark Twain, eroul Tom este 
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un copil vioi, zburdalnic, înclinat spre joacă și spre nazbâtii care țin de vârsta și de imaginația copiilor. 

Romanul “Aventurile lui Tom Sawyer”. Scriitorul Henri Alban Fournie a scris romanul autobiografic 

“Cărarea pierdută” romanul copilăriei si al adolescentei, ,,Fetiţa cu chibriturile” de H.C. Andersen 

prezintă drama copilului sărman ce ilustrează  noaptea de An Nou și Lev Nicolaevici Tolstoi cartea 

“Titanul de la Iasnaia Poliana” a iubit mult copiii pentru care a înființat școli pe moșiile sale, a scris 

abecedare, cărți de povestiri. A scris trilogia autobiografică: “Copilaria”, “Adolescenta”, “Tineretea”. 

                                          ,,  Copilăria este inima tuturor vârstelor” ( Lucian Blaga ) 
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ÎN MIJLOC DE AMINTIRE 

 

 

Stanciu Elena 

Grădiniţa cu program normal ,,Fluturaşii Veseli’’ Ulmeni 

Buzău 

 

 Pişcă. Şi din pişcăturile acelea parcă se formează o scânteie pe care greu reuşeam să o aprind. 

Doamne… şi când te gândeşti că niciodată nu stăm să depănăm mai frumos amintiri cu cineva, decât cu 

noi înşine. E ceva pe care noi psihic nu-l putem explica. Aşa ne e firea – spontană şi foarte foarte 

aventuroasă. 

 Ustură. Şi dintr-o oarecare usturime ajungi să fii cuprins de ceea ce multă lume numeşte ,,inimă 

rea’’. Da, e o boală. Da, o boală pe care o dezvoltăm atunci când ne gândim cu amar la ceea ce am trăit 

şi, totuşi, fără pic de regret. Asta e inima rea. Asta. 

 Acum, parcă… doare. Şi din acea durere se naşte un strigăt, poate prea silenţios, un strigăt pe 

care nimeni nu ni-l poate auzi. Dar nu-i nimic. Aşa ne este dat tuturor să fie. Aşa. 

 Ah… Dulcele meu amar… Încotro ai fugit?! Nu poţi pleca, atâta vreme cât eu te-am zămislit.  
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 Da, Copilărie, pe tine mi s-a pus pata. Unde crezi că mai pleci? Gata… Ţi s-a dus vremea. S-au 

dus clipele în care ne jucam lapte gros în faţa blocului şi momentele de neuitat când fugeam de părinţi 

în miez de noapte să nu ne bage-n casă. 

 La revedere… La revedere prostioare pe care le făceam din neştire, doar pentru că eram curioşi. 

La revedere vacanţă de vară pe care o aşteptam cu sufletul la gură şi… la revedere inocenţă…! 

 Bine, cu toate astea, ţie nu-ţi pare rău că am plecat. Fireşte… adesea îţi spuneam că vreau să 

scap de tine, să fiu mare, să mă pierd în hârtii şi acte şi-n calcule grele (de adult) şi să pot să dau ordine, 

să pot să-mi făuresc o lume a mea, pentru că aşa credeam că va fi acum… Dar nu e. Deci ai plecat fără 

să te uiţi înapoi… Cum?! Nici măcar să mă întrebi – aşa, copilăreşte ,,Dar ce-am făcut?’’.  

 Ei, lasă. Îmi aduc aminte de tine mereu. Fie cu bune, fie cu rele (care de fapt erau bune, dar în 

viziunea mea de atunci erau rele), dar mi te amintesc exact aşa cum erai. Fir cu fir, aţă cu aţă, detaliu cu 

detaliu… virgulă cu virgulă. Nu cred că era zi să nu-mi doresc ceva de la tine, iar mai apoi să mă 

contrazic singură. ,,Vreau…mmm…aia!’’, ,,Mmm ba nu! Aia!’’, ,,Ştii ceva?! N-o mai vreau deloc!’’ 

erau la ordinea zilei şi niciodată nu mă puteam mulţumi, măcăr atât cât voiam eu. 

 Şi ce? Păi dacă nu erai tu, copilărie dragă… Nu ajungeam unde sunt acum. Nţ nţ! Nici în veci nu 

visam! Păi, ia-o logic. M-ai învăţat să prind noţiuni prin joacă, mi-ai arătat ce este prietenia la vârste 

fragede, mi-ai arătat ce este răbdarea (mi-ai şi pus-o la încercare de vreo câteva ori, dar nu se pune) şi… 

mi-ai simţit anii cum se duc şi mi se aruncă planurile de copil pe apa sâmbetei. Şi ce? Mare chestie. Nu 

te urăsc pentru asta. Te urăsc pentru că nu mi-ai dat măcar o clipă de răgaz să stau să despic firul vieţii 

mele şi să-mi dau seama ce ar fi trebuit să fac. Dar… tu cum eşti de felul tău grăbită… te pomeneşti că 

ţi-oi fi zis singură ,,Ia gata, hai că avem   treabă-n alte parte, revenim!’’. De unde?! Te-ai mai întors 

când s-au apucat porcii de pilotat avioane… 

 Lasă, nu-i nimic. Sau e… Nu, nu-i nimic, lasă. Lasă, că e bine. Uite, iar mă bâlbâi din cauza ta. 

Off… 

 E altă şmecherie de a ta, nu? Nu-mi răspunde. Adică… Te rog, pe bune, nu-mi răspunde. Dacă 

încă îţi mai pasă că prin minte mi se plimbă amintiri cu tine, nu mă lăsa să ştiu asta. Va fi cumplit, şi te 

voi plânge cât te plâng alţii zece împreună. Stai locului! 

 Pişcă. Şi din pişcături îmi trec fiori pe şira spinării, ştiind că nu te voi mai revedea. 

 Ustură. Şi usturimea amintirii tale mă plasează într-o reverie din care nu vreau să mă mai 

trezesc. Da… Un amalgam de sentimente de pe vremuri… să vină toate la mine… 

 Acum, parcă… doare. Dar puţin. Nu cred că-ţi voi mai vorbi vreodată după ce-ai făcut. Nu sunt 

sigură. De tine depinde dacă vrei să te iert! 
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COPILĂRIA - CEA MAI FRUMOASĂ ETAPĂ A VIEȚII! 

 

Prof. Stoica Roxana-Gabriela, 

 Şcoala Gimnazială Gherăseni 

 

 Copilăria este un tărâm magic. Nu ştim când şi unde începe şi nu ştim când şi unde se termină. Ne 

trezim doar că numai suntem copii, că am ieşit din copilărie, uneori fără să o fi trăit pe deplin… Copilăria 

este o lume fermecată, duioasa, dulce, lină, în care orice se poate întâmpla. Orice! Este vârsta la care 

suntem cel mai aproape de Dumezeu si de toate tainele existenţei. Ne putem întâlni oricând cu balaurul cu 

şapte capete, cu zgripţuroaica cea haină, putem fi vrăjitori, eroi din filme sau benzi desenate, putem vizita 

orice loc din lume cu ochii minţii şi să credem cu tărie că am fost acolo cu adevărat… 

  Copilăria este singurul moment al vieţii în care trăim totul la maximă intensitate. În care plângem şi 

râdem în aceeaşi zi, în care ne supărăm şi iertăm după câteva momente, în care suntem singuri şi totodată 

cu toată lumea. Apoi, pe măsură ce trec anii, pe măsură ce ne maturizăm, nebunia si exuberanţa copilăriei 

dispar. Devenim mai serioşi, zâmbim mai puţin, nu ne mai bucurăm de orice nimic care ni se oferă, avem 

gusturi, pretenţii rafinate… Nu mai iubim cu detaşare si pasiune, nu mai roşim atunci când greşim, numai 

chiuim de bucurie atunci când cineva ne îndeplineşte o dorinţă mult aşteptată. 

 Copii de astăzi nu mai au copilărie. Trăiesc în spaţii închise, limitate aproape tot timpul, în faţa 

ecranului luminos al calculatorului, vorbind zi şi mai ales noapte cu prieteni de peste mări şi ţări, dar 

neştiind să bată la uşa vecinului şi să-l invite pe fiul acestuia la o plimbare cu bicicleta sau o „expediţie” 

prin pădurile din apopiere. Copiii  trăiesc acum într-o lume virtuală, dominată de monştrii imaginari, filme 

de groază, muzică grea, joasă, care nu reuşeşte să atingă nici o coarda a sufletului lor, cercei sfredeliţi şi 

împlântaţi în cele mai ciudate părţi ale corpului. 

 „Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea singură este veselă şi nevinovată. Şi, drept vorbind, 

acesta-i adevărul. Ce-i pasă copilului când mama şi tata se gândesc la neajunsurile vieţii, le ce poate să le 

aducă ziua de mâine, sau că-i frământă alte gânduri pline de îngrijire. Copilul, încălecat pe băţul sau, 

gândeşte că se află călare pe un cal din cei mai straşnici, pe care aleargă, cu voie bună, şi-l bate cu biciul 

şi-l struneşte cu tot dinadinsul, şi răcneşte la el din toată inima, de-ţi ia auzul; şi de cade jos, crede că l-a 

trântit calul, şi pe băţ îşi descarcă mânia în toată puterea cuvântului… 
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 Aşa eram eu la vârsta cea fericită, şi aşa cred că au fost toţi copiii, de când îi lumea asta şi pământul, 

măcar să zică cine ce-a zice.” 

 Iată câteva citate despre copilărie, citate care reflect frumuseţea şi puritatea celei mai mirifice perioade 

din viaţa noastră: 

 1) Un copil poate oricând să învețe un adult 3 lucruri: cum să fie mulțumit fără motiv, cum să nu stea 

locului niciodată și cum să ceară cu insistență ceea ce își dorește. Paulo Coelho 

 2) Copilăria e inima tuturor vârstelor. Lucian Blaga 

 3) Copilăria este lumea miracolului și a magiei. Copilăria se termină în momentul în care lucrurile 

încetează să mai fie uluitoare. Atunci cînd lumea îți dă senzație de deja vu, cînd ești rodat de existentă, devii 

adult.Eugen Ionescu 

 4) Copiii găsesc totul în nimic, oamenii găsesc nimic în tot. Giacomo Leopardi 

 5) Copilăria nu este numai copilăria pe care am trăit-o într-adevăr dar și totalitatea impresiilor despre ea 

care s-au format în adolescență și la maturitate. De aceea, copilăria pare lungă. Probabil fiecare perioadă a 

vieții este multiplicată datorită reflecțiilor despre ea în perioada următoare. Cesare Pavese 

 6) Copilului poți să-i spui tot, tot; întotdeauna m-a uimit cât de puțin cei mari, tații și chiar mamele, își 

cunosc copiii. Copiilor nu trebuie să le ascunzi nimic sub pretextul că sunt încă mici și e prea devreme 

pentru ei să știe ceva. Ce idee tristă și nefericită! Și ce bine își dau seama copiii că părinții lor îi cred prea 

mici și prea neștiutori, când ei, în realitate, înțeleg totul. Adultul nu știe că, până și în chestiunea cea mai 

dificilă, copilul îi poate da un sfat util. Dostoievski 

 7) Copilaria durează toată viața. Ea se întoarce mereu pentru a însufleți secțiuni mari ale vieții de adult. 

Poeții ne vor ajuta să găsim copilăria vie din noi, această lume permanentă, durabilă, de neclintit. Gaston 

Bachelard 

 8) Copilăria e o stare fără vârstă, ea ţine de infinit, este singura felie care topeşte întregul univers 

înconjurător, vârstă în care nu spaimele de moarte îl macină pe om, ci spaimele de care se înfioară şi gâzele, 

parte şi ele din acest întreg fabulos numit natură. Copilăria este seismograful care anunţă cutremurele intime 

de mai târziu; în funcţie de ea, omul se comportă într-un anumit fel când e matur, şi nu altfel. Petre 

Sălcudeanu 

 9) Copilăria e cadoul pe care ni-l dă viaţa. Horatiu Malaele 

 10) Un copil devine adult atunci când îşi dă seamă că are dreptul să şi greşească şi că nu trebuie să aibă 

întotdeauna dreptate. Thomas Szasz 

 11) În copilărie doreşti totul, în tinereţe şi la maturitate ceva anume, la bătrâneţe nimic. Lev Nicolai 

Tolstoi 
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 12) Există întotdeauna în copilăria noastră un moment când uşa se deschide şi lasă să intre viitorul! 

Deepak Chopra 

 13) Copiii sunt mâinile cu care ne prindem de rai. Henry Ward Beecher 

 14) Copilăria este o boală de care scapi pe măsură ce crești. William Golding 

 15) Copilăria este o lume aparte; pentru noi o lume ciudată, fantastică, ireală, pentru cei ce fac parte din 

ea dimpotrivă, una reală și plină de armonie. Eugen Herovanu 

 16) Copilăria este partea tangibilă din Paradis. Claudiu Ovidiu Tofeni 

 17) Copilăria nu este de la naștere până la o anumită vârstă, iar la o anumită vârstă copilul a crescut și ia 

toate lucrurile copilărești și le pune la o parte. Copilăria este regatul unde nu moare nimeni. Stephanie 

Meyer 

 18) Dacă păstrezi copilăria mereu cu tine, nu vei îmbătrâni niciodată! Tom Stoppard 

 19) Sunt convins că, exceptând câteva cazuri extraordinare, o formă sau alta de copilărie nefericită este 

esențială pentru formarea unor talente excepționale. Thornton Wilder 

 20) Orice om care a reușit să supraviețuiască copilăriei sale, are suficientă informație despre viață pentru 

tot restul zilelor sale.Flannery OaConnor 

 21) Puritatea copilăriei a orice rău e limpede la izvoare. Valeriu Butulescu 

 22) Copilăria este șuvoiul de apa care izvorăște limpede și curat din adâncurile ființei și la care omenirea 

aleargă fără încetare să-ș potolească setea idealurilor sale de dragoste, de bunătate, de frumusețe, de 

perfecțiune.Francesco Orestano 

 23) Copiii au nevoie mai mult de modele decât de critici. Joseph Joubert 

 24) În fiecare copilărie există o grădină, un loc fermecat în care culorile sunt mai strălucitoare, aerul mai 

proaspăt și diminețile mai înmiresmate decât oricând după aceea. Elizabeth Lawrence 

 25) Una din cele mai norocoase lucruri ce ți se pot întâmplă în viață este, cred, să ai o copilărie fericită. 

Agatha Christie 

 Bibliografie: 

1. Enciclopedie.Citatepedia.ro 

COPILĂRIA O LUME DE VIS 

 

                       Prof. înv. primar Tacu Cristina 

Școala Gimnazială nr. 7 Buzău 
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O, copilărie, dulce nectar din floarea vârstelor, leagănul razei de soare ţi-a dăruit visul, roua din pajiștea 

verde ţi-a alinat setea, iar steaua călăuzitoare ţi-a vegheat drumul. Ești vârsta marilor superlative pe care le 

merită viaţa, vârsta celei mai depline libertăţi, vârsta viselor fără graniţă, vârsta care trăiește prin flori și se 

exprimă prin exclamaţii.        

Copilăria este aidoma albinei care adună nectarul pentru a face miere. Orice copil este un trofeu pe care 

viaţa îl smulge morţii în marea bătălie care durează de miliarde de ani și al cărei sfârșit nu se cunoaște încă. 

Copilăria este cea mai nevinovată, cea mai îngerească, dar în același timp și cea mai imorală, cea mai sadică 

vârstă a omului. Nu există nici un om care să nu-și amintească de această vârstă ca un vis dispărut cu care 

nimeni nu poate fi asemuit mai pe urmă. E vârsta în care orice copil dă voie imaginaţiei să-și împlinească 

visurile și are dreptul la orice. Ea e frumoasă, candidă și fiinţele cele mai bune sunt cele care păstrează cel mai 

mult sau pierd cel mai puţin din această candoare și din această sensibilitate. Sentimentele faţă de copilărie 

împreună cu toate frumuseţile ei sunt puse în mișcare de către neputinţă. Primele impresii despre copilărie au o 

importanţă enormă și tot restul vieţii noastre nu-i adesea altceva decât o urmare a lor. 

Ea este singurul moment al vieţii în care trăim totul la maximă intensitate, în care plângem și râdem în 

aceeași zi, în care ne supărăm și iertăm după câteva momente, în care suntem singuri și totodată cu toată lumea. 

Apoi, odată cu trecerea anilor, toată această magie dispare, făcând loc unei lumi mult mai serioase, o lume în 

care uităm să zâmbim, să ne bucurăm de tot ceea ce ne înconjoară și este frumos, ne pierdem bucuria jocului, 

libertatea și infinitul imaginaţiei copilăriei. Ne spunem de multe ori că am da orice pentru a redeveni copii, și 

iată că acel moment poate să apară o dată cu momentul în care noi inșine devenim părinţi și ne imaginăm că o 

dată cu puiuţii noștri avem posibilitatea retrăirii acelor clipe magice ale copilăriei. 

Copilăria este cea mai fericită perioadă a vieţii. Îi conferă acest privilegiu lipsa de griji, apoi dragostea 

celor din jur, posibilitatea de a năzui către tot ce este mai luminos sau mai greu de atins pe lume. 

Indiferent de situaţia lui socială, copilul trebuie ocrotit, tratat cu căldură și dragoste, cu onestitate si 

înconjurat cu afecţiune, cu acea tandreţe de care simte nevoia numai el. Şcoala trebuie să fie factorul major de 

educaţie înaltă și pilduitoare. Educaţia este un proces complex și delicat, este o artă și o știinţă, o înţelepciune. 

Dacă până acum simţea că lumea era organizată în funcţie de el, o dată sosit în școală, copilul constată un 

mediu afectiv neutru și observă că trebuie să-și ia răspunderea proprie pentru tot ceea ce va trăi aici: bucurii, 

satisfacţii, dificultăţi, mici necazuri. Important este rolul familiei, care trebuie să-l pregătească pe copil pentru 

acest moment. De asemenea, trebuie obișnuit să gândească că el se poate descurca foarte bine atunci când este 

lăsat singur, ori când învaţă alături de alţi copii. El trebuie să știe clar de ce este necesar să meargă la școală: 

pentru a cunoaște alte lucruri, pentru a învăţa și a scrie, pentru a vedea cum sunt alţi copii, pentru că acolo este 
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o lume a lor, a copiilor, creată pe măsura lor și pentru că acolo este doamna învăţătoare care știe o mulţime de 

lucruri și care îi va invăţa și pe ei tot ceea ce este necesar. 

Este foarte important ca în calitate de învăţătoare și de părinţi să ţinem cont de diferenţele existente în 

individualitatea copiilor. Fiecare copil are o anumită personalitate și propriul său potenţial intelectual, de aceea, 

copiii au nevoie să știe cine sunt și să-și formeze o idee clară a propriei identităţi, a sentimentului că sunt o 

persoană distinctă de altele, deosebită, specială, importantă; acest lucru presupune ca fiecare fiinţă umană să se 

respecte pe sine și să aibă grijă de ea insăși. 

La vârsta copilăriei, în etapa școlară, copiii încep să devină conștienţi de ei înșiși, ca fiinţe existente în 

lume și își formează involuntar o imagine despre sine în care sunt înscrise gradat și nedeslușit încă datele fizice 

și posibilităţile intelectuale. Prima imagine pe care și-o formează nu le aparţine, ci este a celor din jur de la care 

ei o preiau. Este foarte important cu ce imagine despre ei pornesc în viaţă, deoarece în funcţie de ea vor trăi 

dezinvolţi sau complexaţi afectiv. În formarea imaginii de sine au un rol important părinţii, școala, anturajul în 

care se dezvoltă copilul. Subaprecierea de către educatori, batjocura colegilor, utilizarea necenzurată de către 

părinţi a unor expresii de genul „nu va ieși nimic din tine, ești un prost”, pot avea pentru un copil sensibil un 

efect dezastruos asupra motivării psihologice în viaţă. Înţelegând că valoarea sa este modestă, copilul nici nu va 

avea aspiraţii înalte, nu va dori un loc de frunte în societate, mulţumindu-se cu un loc modest în viaţă în loc să 

năzuiască la mai mult. 

Creativitatea, ca produs, se caracterizează prin noutate, originalitate, aplicabilitate, armonie, relevanţă. 

În general, la această vârstă, copilul are tendinţa de a-l imita pe celălalt și de a repeta cuvintele care au fost 

apreciate de adult. De aceea se impune orientarea școlarului spre original și util. Educatorul, părinte sau cadru 

didactic, va avea grijă să aprecieze toate strădaniile copilului, chiar și atunci când ele nu corespund unor criterii 

riguroase, și să-l mobilizeze să-și finalizeze proiectele. 

Ridicarea potenţialului creativ al copiilor începe de la munca creatoare a cadrului didactic (pentru 

aceasta sunt necesare cunoștinţe vaste, o bună pregătire și multă muncă). 

Este adevărat că stimularea creativităţii, a originalităţii și a gândirii critice presupune o serie de riscuri 

pe care învăţătoarea trebuie să și le asume, conștientă fiind că rezultatul final merită un asemenea preţ. 

Niciodată nu este prea târziu pentru cunoașterea, stimularea, educarea și dezvoltarea creativităţii. Dar cu cât 

această acţiune începe la o vârstă mai mică și continuă de-a lungul anilor, cu atât va fi mai productivă, 

conducând la obţinerea unor realizări creative mai valoroase. Dezvoltarea creativităţii presupune stimularea la 

copii a curajului de a emite ipoteze, chiar hazardate, capacitatea de a aprecia în ce măsură este plauzibilă o 

anumită ipoteză, de a elabora o strategie de lucru și nu de a aștepta de-a gata soluţiile adulţilor. 
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Creativitatea nu trebuie confundată cu talentul, îndemânarea sau inteligenţa. Creativitatea nu înseamnă a 

face ceva neapărat mai bine decât ceilalţi; înseamnă a gândi, a descoperi și a imagina. Ideile creative se regăsesc 

în stimularea potenţialului creativ. Avem în vedere dinamismul, impetuozitatea și expresivitatea proprii acestei 

vârste, acel freamăt permanent sau acea vibraţie și efervescenţă lăuntrică ce conferă copiilor note specifice de 

dinamism creativ, disponibilităţi de exteriorizare spontană și autoexpresie însufleţită, analoage oricărui elan 

creator. 

În acest sens, atmosfera sau climatul psiho-social în care își desfășoară activitatea copilul constituie 

aspectul hotărâtor. Rolul unui climat caracterizat prin deschidere și stil relaxat de creaţie, prin asigurarea 

libertăţii de afirmare și expresie independentă, prin recunoașterea și aprecierea pozitivă ca și prin încurajarea și 

promovarea efortului creativ pot participa în mod decisiv la dezvoltarea creativităţii copiilor. 

Atmosfera stimulativă pentru creativitate presupune și o activizare specifică a copiilor prin angajarea lor 

în efortul de prelucrare și reorganizare a datelor, de generare a unor sisteme sau configuraţii noi, prin asigurarea 

unui dinamism intelectual și afectiv opus oricăror tendinţe spre inerţie și platitudine. 

Pentru a asigura autoexpresia creatoare a individualităţii copilului, importantă este și „adaptarea 

constructivă la natura copilului” prin asigurarea în fapt a posibilităţilor de „desfășurare liberă a copilăriei lor, de 

a realiza în toată plenitudinea condiţiile copilăriei, satisfacerea intereselor lor și exercitarea funcţiilor proprii 

vârstei lor.” Ca strategie generală de acţiune în stimularea creativităţii în învăţământul școlar, este utilă 

valorificarea în sistemul activităţilor instructiv-educative a condiţiilor și principiilor învăţării de tip creativ. 

Jocul diactic, pentru a rămâne joc, adică pentru a fi antrenant și vioi trebuie să includă elementele de joc. 

Acestea pot apărea și din îmbinarea activităţii cu unele situaţii imaginare, prin determinarea copiilor de a crea, 

lăsându-le liberă imaginaţia, încurajându-le spontaneitatea și dezvoltându-le spiritul de observaţie. Prin 

varietatea lor, prin crearea unor situaţii-problemă, ele dezvoltă spriritul de observaţie, de analiză, gândirea, 

memoria, înlătură monotonia și conformismul. Un dicton celebru spune: „omul este singura fiinţă care se joacă 

toată viaţa pentru că jocul este implicat în contextul vieţii la toate vârstele. Poetul Lucian Blaga își imagina cele 

trei generaţii ca trei trepte: a jocului, a iubirii și a înţelepciunii, filozofând că jocul este înţelepciunea și iubirea 

copilului, cum iubirea este jocul și înţelepciunea tânărului, și cum înţelepciunea este iubirea și jocul bătrânului.” 

Jocul și învăţarea oferă copilului nenumărate prilejuri de a combina și recombina prezentările pe care le 

dispun propriile sale imagini, ascultând povești, basme, poezii, reconstruiește mental principalele momente ale 

naraţiunii, le inversează, le omite, le amplifică și inventează altele noi. 

Materialele didactice bogate și atractive, indicaţiile verbale, descrierile adultului amplifică manifestările 

creative ale copilului în joc, în desen, în povestea creată. Un mijloc important pentru a-l face pe copil să 

acţioneze într-o direcţie sau alta pentru a-i mobiliza întregul potenţial psihic, constă în a-l introduce în diverse 
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activităţi și situaţii care să-l determine la o participare activă. Practic, fiecare tip de joc poate activa potenţialul 

creativ al școlarului, dar nouă ne revine sarcina, în primul rând, să ţinem cont de solicitările societăţii de astăzi, 

de avansare pe scara modernismului, care conduc la schimbări și în modul de joacă al copiilor. Prin joc, copiii 

pot ajunge la descoperiri de adevăruri, își pot antrena capacităţile lor de a acţiona creativ pentru că strategiile 

jocului sunt, în fond strategii euristice, în care se manifestă isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, iniţiativa, 

îndrăzneala etc. Chiar și în jocul didactic, care are reguli stricte de desfășurare, se poate rezolva o sarcină 

didactică într-un chip nou, deosebit, atractiv. 

În vederea valorificării la un nivel cât mai înalt a potenţialului creativ al copiilor, este necesar ca fiecare 

cadru didactic să realizeze două acţiuni complementare: 

-  evaluarea nivelului pe care îl ating diferiţi factori ai creativităţii la fiecare elev; 

- găsirea celor mai eficiente modalităţi de activare, stimulare, educare, formare și dezvoltare a 

creativităţii; 

La fiecare nivel de vârstă copiii trebuie să fie învăţati cum să înveţe și cum să se exprime creator. 

Educatorii sunt cei care respectă ideile copiilor, îi ajută să gândească și să-și rezolve problemele singuri. 

Copiii care sunt liberi să greșească, să exploreze și să experimenteze, se vor simţi liberi să inventeze, să creeze 

și să găsească multiple modalităţi de a rezolva situaţiile întâlnite. 

A.S. Macarenco aprecia înalt capacitatea pedagogului de a visa împreună cu copiii, de a-i pasiona prin 

visul său sau, a-i ajuta să vadă „bucuria de mâine”. 

„Copilul să nu știe nimic pentru că i-ai spus, ci pentru că a înţeles el însuși să nu înveţe știinţa, ci s-o 

descopere.” JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
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LUMEA COPILARIEI 

 

PROF.ÎNV.PREŞC.VASILEFLORIANA GABRIELA, 

G.P.N.VIŞINA NOUĂ,JUD.OLT 

 

     „Copilaria este şuvoiul de apă care izvoraşte limpede şi curat din adâncurile fiinţei şi la 

care omenirea aleargă fără incetare să-şi potolească setea idealurilor sale de dragoste, de 

bunătate, de frumuseţe, de perfecţiune” 

                                                                              (  Francesco  Orestano) 

 

       Ce este copilăria? Copilaria este oaza de linişte şi bucurie, minunea pe care o primeşti 

cadou de la viaţă, este nevoia de mirare, lumea miracolului şi a magiei la care ne întoarcem cu 

toţii din când in când. 

 Cine nu s-a bucurat vreodată de sutele de poveşti care ne-au marcat copilăria? Să ne 

aducem aminte de anii copilăriei, să fim din nou copii pentru o clipă, într-o lume de basm. 

  De unde sunt eu? Sunt din copilaria mea ca dintr-o lume aparte plină de inocenţă, 

sensibilitate, bunatate, frumuseţe şi perfecţiune. 

  Oricare dintre noi, pitic sau voinic, are voie să se simtă copil şi chiar este necesar ca 

măcar o dată pe an să lăsăm în urmă problemele de zi cu zi, să zâmbim curat, să ne aducem 

aminte de părinti si să simtim că ludicul înfloreste in  inimile  lor. O, copilărie, dulce nectar din 

floarea vârstelor, leagănul razei de soare ţi-a dăruit visul, roua din pajiștea verde ţi-a alinat 

setea, iar steaua călăuzitoare ţi-a vegheat drumul. Ești vârsta marilor superlative pe care le 

merită viaţa, vârsta celei mai depline libertăţi, vârsta viselor fără graniţă, vârsta care trăiește 

prin flori și se exprimă prin exclamaţii. 

          Copilăria este aidoma albinei care adună nectarul pentru a face miere. Orice copil este un 

trofeu pe    care viaţa îl smulge morţii în marea bătălie care durează de miliarde de ani și al 

cărei sfârșit nu se cunoaște încă. 

         Copilăria este cea mai nevinovată, cea mai îngerească, dar în același timp și cea mai 

imorală, cea mai    sadică vârstă a omului. Nu există nici un om care să nu-și amintească de 

această vârstă ca un vis dispărut cu care nimeni nu poate fi asemuit mai pe urmă. E vârsta în 

care orice copil dă voie imaginaţiei să-și împlinească visurile și are dreptul la orice. Ea e 
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frumoasă, candidă și fiinţele cele mai bune sunt cele care păstrează cel mai mult sau pierd cel 

mai puţin din această candoare și din această sensibilitate. Sentimentele faţă de copilărie 

împreună cu toate frumuseţile ei sunt puse în mișcare de către neputinţă. Primele impresii 

despre copilărie au o importanţă enormă și tot restul vieţii noastre nu-i adesea altceva decât o 

urmare a lor. 

          Ea este singurul moment al vieţii în care trăim totul la maximă intensitate, în care 

plângem și râdem în aceeași zi, în care ne supărăm și iertăm după câteva momente, în care 

suntem singuri și totodată cu toată lumea. Apoi, odată cu trecerea anilor, toată această magie 

dispare, făcând loc unei lumi mult mai serioase, o lume în care uităm să zâmbim, să ne 

bucurăm de tot ceea ce ne înconjoară și este frumos, ne pierdem bucuria jocului, libertatea și 

infinitul imaginaţiei copilăriei. Ne spunem de multe ori că am da orice pentru a redeveni copii, 

și iată că acel moment poate să apară o dată cu momentul în care noi inșine devenim părinţi și 

ne imaginăm că o dată cu puiuţii noștri avem posibilitatea retrăirii acelor clipe magice ale 

copilăriei. 

       Copilăria este cea mai fericită perioadă a vieţii. Îi conferă acest privilegiu lipsa de griji, apoi 

dragostea celor din jur, posibilitatea de a năzui către tot ce este mai luminos sau mai greu de 

atins pe lume. 

        Joaca este foarte importantă pentru dezvoltarea socială,emoţională, cognitivă şi fizică a 

copilăriei. În timpul jocului, cel mic îşi utilizează toate simţurile: văzul, auzul, mirosul, simţul 

tactil, gustul, motiv pentru care jocul este primul stadiu de învăţare şi activitate creatoare. 

        Leagănul copilăriei iradiază, sau ar trebui să iradieze, de căldura dragostei părinteşti, a 

veseliei care învăluie vârsta fericită a copilariei, cu bucuriile şi jocurile ei. Prin joc, copilul 

descoperă lumea din jurul lui. El se înveseleşte admirand ce-l înconjoară şi se distrează jucându-

se.  

      Iar aceasta face frumuseşea fără egal a copilăriei. Tabloul minunat al acestei vârste îl are în 

centrul ei pe copil – vesel, neastâmpărat, inocent, lipsit de griji. Copilul aflat în universal 

ocrotitor al copilăriei nu cunoaşte grijile şi necazurile adulţilor. Numai o astfel de de stare 

creeaza starea de joc.  

     Jocul si năzdrăvăniile copiilor luminează şi dinamizează viaţa lor. Vârsta copilăriei face ca 

totul să devină posibil în imaginaţia scormonitoare a copilului. Contrastul dintre dorinţele, 

bazate pe o imaginaţie nestavilită şi posibilităţile sale (calul nu este decât un băţ pentru Nică) 
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stârneşte starea de veselie şi o fericire continuă, care transpune timpul copilăriei în mitica vârsta 

de aur. 

      Copilul evoluează pe o scenă a sa – imperiu al jocului – pe care se mişcă, gesticulează şi, 

mai ales, vorbeşte. El apare în ipostaza de actor al propriului joc, traieşte jucându-şi propriul rol 

şi jucând, totodata, toate celelalte roluri. În această ipostază este înzestrat cu trăsăturile 

permanente ale sufletului infantil: fantezia, plăcerea jocului, curiozitatea, sentimentul libertăţii. 

În ultimă instanţă, jocul înseamnă pentru copil libertate de desfaşurare. Din aceasta pricină, 

atmosfera generala a universului copilăriei este senină, ca şi cum mereu ar fi sarbatoare. 

       În timpul jocului micuţul dobândeşte capacitatea şi experienţele noi, cultivă spiritul de 

observaţie, atenţie, fantezie, gândire şi spirit artistic. 

      Pe măsură ce copilul creşte, joaca copilului devine din ce în ce mai complexă şi mai 

imaginativă, acesta exersându-şi abilităţile şi talentele prin intermediul acesteia. 

      Joaca le oferă copiilor oportunitatea de a descoperi cum funcţionează lucrurile, de a se 

înţelege cu alţii şi de a încerca roluri noi. Jocul este o activitate dominantă a copilăriei prin care 

micuţul îşi satisface propriile dorinţe şi visuri, acţionând conştient şi liber în lumea imaginară pe 

care şi-o creează. 

      Cercetătorii demonsrează că jocul este esenţial pentru dezvoltarea personalităţii copilului şi   

că prin joc acesta ăşi dezvoltă capacităţile şi competenţele de bază. 

       Scopul jocului este chiar acţiunea, capabilă de a satisface imediat dorinţele sau aspiraţiile 

copilului. 

      Prin atingerea scopului copilul stabileşte un echilibru al vieţii psihice. Importanţa locului pe 

care îl ocupă în viaţa copilului este dată de faptul că acesta satisface dorinţa firească de 

manifestare , de acţiune şi de afirmare a independenţei lui. 

      Materialele didactice bogate și atractive, indicaţiile verbale, descrierile adultului amplifică 

manifestările creative ale copilului în joc, în desen, în povestea creată. Un mijloc important 

pentru a-l face pe copil să acţioneze într-o direcţie sau alta pentru a-i mobiliza întregul potenţial 

psihic, constă în a-l introduce în diverse activităţi și situaţii care să-l determine la o participare 

activă. 

      Prin joc, copiii pot ajunge la descoperiri de adevăruri, își pot antrena capacităţile lor de a 

acţiona creativ pentru că strategiile jocului sunt, în fond strategii euristice, în care se manifestă 

isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, iniţiativa, îndrăzneala etc. Chiar și în jocul didactic, 
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care are reguli stricte de desfășurare, se poate rezolva o sarcină didactică într-un chip nou, 

deosebit, atractiv. 

       În vederea valorificării la un nivel cât mai înalt a potenţialului creativ al copiilor, este 

necesar ca fiecare cadru didactic să realizeze două acţiuni complementare: 

-  evaluarea nivelului pe care îl ating diferiţi factori ai creativităţii la fiecare elev; 

- găsirea celor mai eficiente modalităţi de activare, stimulare, educare, formare și dezvoltare a 

creativităţii; 

       La fiecare nivel de vârstă copiii trebuie să fie învăţati cum să înveţe și cum să se exprime 

creator. 

      Educatorii sunt cei care respectă ideile copiilor, îi ajută să gândească și să-și rezolve 

problemele singuri. Copiii care sunt liberi să greșească, să exploreze și să experimenteze, se vor 

simţi liberi să inventeze, să creeze și să găsească multiple modalităţi de a rezolva situaţiile 

întâlnite. 

       A.S. Macarenco aprecia înalt capacitatea pedagogului de a visa împreună cu copiii, de a-i 

pasiona prin visul său sau, a-i ajuta să vadă „bucuria de mâine”. 

      „Copilul să nu știe nimic pentru că i-ai spus, ci pentru că a înţeles el însuși să nu înveţe 

știinţa, ci s-o descopere.”    

                                                                     (JEAN-JACQUES ROUSSEAU) 

     Bibliografie: 
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COPILUL  ŞI  COPILĂRIA 

 

Prof înv. preşc. VIŢU STELUŢA 

Grădiniţa P.N. Sacoşu Mare, Timiş 

 

          Copilăria cu puritatea ei şi cunoaşterea limitată a mediului înconjurător permit copilului 

să exploreze şi să descopere universul prin proprii ochi..Acum inimile copiilor se deschid şi sunt 

inundate de sentimente şi trăiri ce le vor conduce întreaga viată. Copilăria reprezinta un complex de 

trăiri pure ce stau la baza dezvoltării noastre. Ea este punctul de la care se porneşte în călătoria vieţii şi 
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etapa care ne va decide destinul. Copilăria constituie o etapă a vieții peste care nimeni nu trebuie să 

sară. Cineva care nu a avut şansa la o copilarie fericită va fi mereu retras, nu va forma relaţii cu 

persoane de o vârstă apropiată, se va comporta cu o maturitate cu mult peste cea necesară unei 

persoane.. 

 În perioada copilăriei, imaginaţia atinge punctul maxim, aceasta fiind foarte importantă pentru 

dezvoltarea intelectuală. Atunci când copilăria este lipsită de bucuria jocului şi de afectivitate, 

imaginatia nu se dezvoltă, astfel persoana nedezvoltându-se din mai multe puncte de vedere. De 

exemplu, o persoană care în perioada copilăriei şi-a dezvoltat imaginaţia, după ce va depăşi perioada, 

va trece cu uşurinţă peste multe momente grele, efectul creat de imaginaţie făcându-şi simţită prezenţa. 

În concluzie, copilăria are un important rol în dezvoltarea unei persoane, aceasta fiind o etapă esentială. 

În timp ce se joacă, copilul dobândeşte capacităţi şi experienţe noi, işi cultivă spiritul de 

observaţie, memoria, atenţia, fantezia, gândirea şi spiritul artistic. Pe măsură ce copilul creşte, joaca 

acestuia devine din ce în ce mai complexă şi mai imaginativă, el exersându-şi talentele şi abilităţile prin 

intermediul acesteia. Jocul este o activitate dominantă a copilăriei, prin care copilul işi satisface 

propriile dorinţe şi visuri, acţionând conştient şi liber în lumea imaginară pe care şi-o creează.  

Cercetătorii au demonstrat că jocul este esenţial pentru dezvoltarea personalităţii copilului şi că 

prin joc se dezvoltă capacităţile şi competenţele de bază ale acestuia. Scopul jocului este acţiunea 

însăşi, capabilă de a satisface imediat dorinţele sau aspiraţiile copilului.  

Prin atingerea scopului, se restabileşte echilibrul vieţii psihice. Importanţa locului pe care il 

ocupă jocul în viata copilului e dată de faptul că acesta  satisface dorinţa firească de manifestare, de 

acţiune şi de afirmare a independenţei lui.  

Prin joc, copilul işi satisface necesităţile principale şi anume:  

 nevoia de a se mişca; 

 de a crea; 

 de a fi acceptat; 

 de a-şi satisface curiozităţile; 

 nevoia de a distruge. Necesitatea de a distruge este mai greu de înţeles, mai ales de către părinţi, 

însă aceasta exprimă spiritul de cercetare al copilului. 

Prin joc, copiii işi exersează diferitele abilităţi şi calităţi, precum independenţa, creativitatea, 

curiozitatea şi capacitatea de a rezolva unele probleme. Cu cât este mai mare copilul, cu atât are nevoie 

de un adult ca partener de joacă. Joaca alături de un copil le oferă adulţilor posibilitatea de a modela 
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comportamentul celor mici, de a înţelege capacitatea lor de imaginaţie şi de a descoperi greşelile 

ascunse ale acestora. Toate acestea duc la rezolvarea stărilor de tensiune dintre copii şi părinţi.  

Jucăria dezvoltă personalitatea copilului. Îi formează gândirea, vocabularul, vorbirea, 

capacitatea de a imita, memoria şi, totodată, îi îmbogăţeste capacitatea emoţională, fantezia.  

În timpul jocului, copilului i se dezvoltă îndemânarea şi atenţia, iar în cazul jocurilor colective, 

copilul vine în contact cu alţi copii şi învaţă să se adapteze la stilul partenerilor de joacă.  

 Studiile cu privire la importanța copilăriei mici asupra școlarizării și a condiției sociale pun în 

evidență legătura directă dintre participarea la programe de educație timpurie și preșcolară și rezultatele 

obținute de copii în primii ani de școală. Un alt factor ce influențează dezvoltarea copilului mic se 

referă la comunicarea dintre părinți și copil. Studiile pe această temă evidențiază importanța 

fundamentală a tipului de relaționare și comunicare dintre copilul mic și părinții săi, dezvoltând 

concepte ca atașamentul, reziliența și empatia. 

Denumită şi “vârsta de aur a copilăriei”, perioada 3 – 7 ani este marcată de instalarea jocului ca 

formă dominantăde activitate. Punerea faţă în faţăa aprecierilor formulate de cei din jur şi a 

performanţelor obţinute în diferite acţiuni permit copilului să-şi contureze o imagine despre propriile 

posibilităţi. Dorinţa de identificare la această vârstă este foarte puternică, copilul căutând modele 

umane apropiate, de regulă cele parentale.  

U. Schiopu şi E. Verza subliniază existenţa următoarelor etape ale identificării în perioada 

preşcolară:  

- descoperirea unor similitudini de înfăţişare cu părinţii;  

- perceperea unor similitudini de caracteristici psihice;  

- adoptarea de conduite, de gesturi, ale modelelor;  

- însuşirea de conduite, gesturi şi atribute pe care le identifică, urmărind modelul. 

Este important ca la vârstele mici, când copilul este extrem de sensibil să fie sprijinit să aibă o 

imagine pozitivă despre sine. Imaginea de sine formează conceptul despre sine şi acesta determină 

încrederea şi respectul de sine. 

 Când un copil are încredere în sine:  

- porneşte cu curaj în executarea unei sarcini; este pozitiv;  

- este vesel şi calm;  

- se încrede în ceilalţi şi colaborează cu plăcere; 

-  îşi prezintă produsele activităţii cu plăcere;  

- este imaginativ şi creator; 
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Prin joc copiii işi satisfac dorinţa firească de manifestare şi independenţă. Jucându-se, cunoaşte 

şi descoperă lumea şi viaţa    într-o formă accesibilă şi atractivă pentru el. Pe masură ce inaintează în 

vârstă şi se dezvoltă, conţinutul jocurilor se extinde cuprinzând şi relaţiile sociale dintre oameni. 

Începând cu vârste foarte mici, copilul imită în jocurile sale viaţa şi activităţile adulţilor din jurul său. 

Dezvoltarea intelectuală este puternic influenţată de joc, în sensul dobândirii de noi cunoştinte şi 

diversificării acţiunilor mintale. Jocul favorizează dezvoltarea atitudinilor imaginative, a capacităţilor 

de creare a unor sisteme de imagini generalizate despre obiecte şi fenomene, posibilitatea de a opera 

mintal cu reprezentări după modelul acţiunilor concrete cu obiectele în timpul jocului. Jocul este 

prilejul realizării educaţiei estetice a preşcolarului, care se iniţiază în tainele frumosului şi învaţă să-l 

creeze. Importanţa este transformarea jocului în muncă fără a altera plăcerea distracţiei, însă 

pregătindu-l pe copil pentru învăţătură. Jocul satisface ăn cel mai înalt grad nevoia de activitate a 

copilului fiind printre cele mai importante forme de activitate din perioada preşcolară. A interzice 

copilului să se joace este echivalent cu a-i bloca dezvoltarea fizică şi psihică. Jocul duce la dezvoltarea 

capacităţilor psihomotorii, la formarea relaţiilor psihosociale şi asimilarea valorilor sociale , fapt care 

îi uşurează copilului integrarea în societate. Activitatea de joc prezintă mai multe forme care se 

modifică odatţ cu dezvoltarea vietii psihice a copilului. 

În perioada preşcolarităţii, jocul cunoaşte cea mai mare dezvoltare fiind considerată “perioada 

de aur” în care jocul este predominant şi orice tentativă de învăţare trebuie să se facă sub forma ludică 

pentru a avea succes. Jocul simbolic se preschimbă în jocul cu subiect, iar subiectele alese sunt atât din 

experienăa reala a copilului cât şi din imaginaţia lui. Se remarcă capacitatea copilului de a imita 

evenimente, conduite, interacţiuni umane observate cotidian.  

            Jocul didactic este o valoroasă metodă de instruire şi educare , poate fi utilizat ca procedeu 

însoţind alte metode educative şi poate constitui şi o formă de organizare a activităţii şi vieţii cotidiene 

a copiilor. 

În concluzie, este datoria părinţilor şi a educatorilor să se străduiască să facă aşa cum afirma 

Eduard Claparede: “Lăsaţi copiii să se joace şi chiar jucaţi-vă cu ei pentru a avea satisfacţia creşterii 

unui copil cu o dezvoltare fizică şi psihică armonioasă”, deoarece, după cum George Călinescu afirma: 

„Copilăria nu dispare niciodată din noi, ea constituie izvorul permanent din care decurg toate 

meandrele vieţii noastre”.  
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Capitolul II 

Jocul, jobul copilăriei 

 

 

JOCUL - ACTIVITATE FUNDAMENTALĂ ÎN GRĂDINIŢĂ 

 

Prof. înv.preşcolar Bortă Raluca-Elena 

Prof. înv.preşcolar Radu Ramona-Geanina 

G.P.P. “ BOBOCEI DIN MICRO III” 

 

       Jocul – este „tovarăşul” nedespărţit al copilăriei şi constituie una din formele cele mai 

importante de activitate a preşcolarului. Prin el, copilul învaţă să cunoască lumea reală. Esenţa jocului 

constă în reflectarea şi transformarea pe plan imaginar a realităţii înconjurătoare, jucându-se, copilul 

cunoaşte şi descoperă lumea şi viaţa.Jocul stimulează interesul şi curiozitatea preşcolarului, favorizând 

acumularea unei mari cantităţi de cunoştinţe într-un timp redus şi aparent fără efort.  

Prin joc copilul se aventurează în necunoscut, experimentează, testează materialul de joc, dar şi 

pe sine, apoi capătă mai multă încredere în forţele proprii şi  o dorinţă nestăvilită de autodepăşire. Jocul 

reprezintă în acelaşi timp, o activitate în procesul căreia se modeleaza dimensiunile etice ale conduitei. 

Cinstea, corectitudinea, onestitatea au în joc un caracter dominant. Acesta constituie principalul mijloc 

de angrenare a copilului prescolar intr-o activitate complexa, specifica acestei varste. Prin intermediul 

lui se realizeaza dezvoltarea motrica si psihica a copilului, se pun bazele conduitei in colectiv si se 

contribuie la formarea trasaturilor de caracter. 
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Dintre variatele genuri de jocuri, cele de mişcare sunt, in general, preferate de copii. Jocurile de 

mişcare au la baza acţiuni motrice mai simple sau mai complexe, a căror execuţie este dirijată parţial de 

reguli. Astfel, prin intermediul lor se consolideaza priceperile si deprinderile motrice de bază, precum 

mersul, alergarea, aruncarea, prinderea, săritura, precum şi cele utilitare: căţărarea, echilibrul, târârea, 

tracţiunea, împingerea, transportul, escaladarea.      Iată câteva exemple de jocuri de mişcare pe care le 

putem desfăşura cu mult succes în activitatea zilnică cu copiii: 

 

1.     Jocuri pentru alergare 

 „Lupul şi mielul”: Copiii sunt dispuşi în formaţie de cerc, ţinându-se de mâini. Unul dintre ei 

primeşte rolul de „miel” şi stă în mijlocul cercului, altul de „lup” şi stă in afara formaţiei. Înainte de 

inceperea jocului se fixează trei porţii in dreptul cărora copiii nu se ţin de mâini si stau la distanţă de 

un pas. La începerea jocului, „lupul” intră pe o poartă şi caută să prindă „mielul”, dar acesta aleargă 

ieşind sau intrând în cerc numai prin locurile marcate. Când „lupul” prinde „mielul” vor fi numiţi în 

roluri alţi copii. 

 „Roata”: Copiii sunt împărţiţi în 3-4 echipe şi fiecare formează un cerc, ţinându-se de maini. 

La comanda, copiii incep sa alerge in cerc spre dreapta, iar la urmatoarele comenzi schimba alternativ 

direcsia de alergare spre stanga si spre dreapta de mai multe ori. La comanda de oprire, echipele se 

opresc în ghemuit, fără să se desprindă de mâini. 

 „Veveritele”: Copiii sunt aşezaţi în formaţie de cerc. In jurul fiecăruia se desenează un cerc cu 

diametrul de 30 cm în care se pune un număr mare de nuci. La comanda „veveritele” alearga spre 

cercul cu nuci, iau cate o nuca si o depun in cuiburile lor s.a.m.d. L a comanda „Veveritele la cuiburi!” 

copiii işi reiau locurile si numara nucile. Castiga „veveritele” care au cele mai multe nuci. 

2.     Jocuri pentru sarituri 

 „Iepuraşii” 

 Copiii sunt aşezaţi în mai multe cercuri desenate care reprezintă „vizuinile iepuraşilor”. În 

partea opusă este desenat un dreptunghi „grădina de zarzavat”, iar în apropiere un alt cerc „cuşca 

câinelui de pază”. La începutul jocului, „iepuraşii” , imitând mersul animalului, sar in grădină ca să 

mănânce zarzavat. Câinele aleargă după ei căutând să-i prinda. Iepuraşii fug spre vizuini, cel prins este 

dus în cuşcă. 

 Vă mai prezentăm alte tipuri de jocuri care se pot desfăşura cu copiii: 
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JOCURI DE PREZENTARE. 

      Aceste jocuri sunt potrivite pentru iniţierea unui prim contact între copii. Cu ajutorul    lor putem 

creea o atmosferă calmă, neîncordată, asfel se înlătură teama şi inhibiţia începutului. Totodată punem 

baza încrederii şi acceptării reciproce, instaurăm atmosfera care va predomina activitatea de mai târziu 

a copiilor. 

1. SĂ NE PREZENTĂM!  

 Copiii şi educatoarea stau în cerc, unul dintre ei se prezintă spunându-şi prenumele. Următorul 

copil repetă numele auzit, apoi adaugă propriul prenume. 

Fiecare copil rosteşte deci câte două prenume, prenumele propriu şi cel al vecinului din stânga 

lui. După mai multe exerciţii numărul prenumelor poate să crească: pot fi repetate două 

prenume ale copiiilor precedenţi şi adăugat numele propriu. 

Variante: 

 Prenumele pot fi rostite cu glas tare, şoptit, repede, rar, cu exprimarea unui anumit 

sentiment (fericit, trist, cu teamă, rugător etc.) 

 Se poate bate din palme la fiecare silabă a numelui rostit. 

 Copilul poate să-şi cânte propriul nume pe o linie melodică aleasă de el, ceilalţi repetă 

cântând. 

 

    JOCURI PENTRU DEZVOLTAREA STIMEI DE SINE. 

     Aceste jocuri au ca scop dezvoltarea sentimentului de unicitate, dezvoltarea stimei de sine 

pozitive şi întărirea valorii proprii. 

1. FULGUL. 

Fiecare copil va primi un şerveţel, se cere să se împăturească foaia în două, apoi să se rupă colţul 

din dreapta, sus. Această operaţie se repetă de câte ori va permite şerveţelul. 

În final copiii despăturesc şerveţelul şi observă că foile lor arată diferit, chiar dacă ei toţi, au urmat 

indicaţiile educatoarei, făcând aceleaşi operaţii. Se compară lucrările realizate, se constată diferenţele, 

asemănările, apoi se  concluzionează că fiecare „fulg,”are un model unic, aşa cum şi ei copiii grupei 

sunt unici. 

JOCURI ŞI EXERCIŢII DE COMUNICARE NONVERBALĂ. 

    În aceste jocuri copiii sunt puşi în situaţia de a comunica cu ajutorul expresiilor feţei, al 

gesturilor şi mişcările corpului, ele dezvoltă relaţiile de cooperare între preşcolari, atenţia şi 
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creativitatea. Copiii trebuie să-şi observe colegii, să se transpună în situaţia lor, să înţeleagă 

comunicarea nonverbală şi să manifeste reacţii adecvate la solicitări , trebuie să  

fie capabili să se exprime şi să se facă înţeleşi de colegii lor fără a comunica verbal. 

2 DE-A MAIMUŢA. 

  Doi copii stau faţă-n faţă. Unul din ei face o grimasă, mimează ceva, celălalt îl imită. 

  Variante:  

 Copilul îşi poate schimba şi poziţia corpului, imprtant este ca celălalt să-l imite întocmai. 

 Jocul se poate organiza şi în cerc, în acest caz imitarea se execută pe rând, până când şi 

ultimul copil devine „maimuţă”, apoi toată grupa încremeneşte în  această poziţie, pentru 

continuarea jocului „se comandă” o nouă grimasă. 

   JOCURI -EXERCIŢII NONVERBALE DE COOPERARE  

Prin aceste jocuri se dezvoltă interdependenţa pozitivă, ele urmăresc respectarea iniţiativei 

fiecărui participant, educarea stăpânirii de sine şi aprecierea contribuţiei individuale la succesul 

colectiv. 

1. SĂ CONSTRUIM! 

Cu ochii închişi un grup de copii încearcă să construiască un turn prin suprapunera unor cuburi, 

diferite ca dimensiuni şi formă.Ceilalţi păstrează liniştea, urmăresc activitatea grupului, când 

construcţia este gata, îşi pot manifesta bucuria aplaudându-i. 

Valoarea educativă a jocurilor este dată de, bogăţia de idei a jocului, de puterea de atracţie pe 

care o exercită acestea,  de intensitatea emoţiei, a efortului intelectual de voinţă, spiritului de organizare 

al fiecăruia dintre participanţii la joc.  

 

BIBOLIOGRAFIE: 

1. Dima S., Firea E., Bojeu E.- Jocuri si exercitii pentru dezvoltarea fizica a prescolarilor, 

Editura Didactica si Pedagogica, , Bucuresti , 1974. 

2. Zapetal M. – Mica enciclopedie a jocurilor, Editura Sport-Turism, Bucuresti, 1980 
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Importanța jocului didactic în activitățile 

 desfășurate în învățământul primar 

 

Profesor învățământ primar Chivoiu Nușa -Steliana 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHERĂSENI 

Copilul râde:  

Iubirea și înțelepciunea mea e jocul . . .  

Lucian Blaga 

 

 Jocul este conceput ca mijloc de instruire și educare a copilului, ca procedeu metodic de 

realizare a sarcinilor concrete pe care le propune procesul de învățământ ca formă de organizare, de 

cunoaștere și dezvoltare a trăsăturilor psihice. 

 A ne întreba de ce se joaca copilul înseamnă a ne întreba de ce este copil. Nu ne putem imagina 

copilăria fără râsetele și jocurile sale. Pedagogul Jean Chateau ne îndeamnă la o reflecție: ,, Să 

presupunem că dintr-o dată, copiii noștri ar înceta să se joace, ca în școală lecțiile s-ar desfășura în 

liniște perfecta, n-am fi distrași de strigătele și râsul lor. Atunci n-am avea în preajma noastră această 

lume a copiilor, care ne aduce griji și bucurii, ci un popor trist de pigmei stângaci și tăcuți, lipsiți de 

inteligență și suflet.“ Tocmai aceasta cumințenie, această tăcere, de care părinții greșit se bucură uneori, 

anunță adesea la copilul mic grave deficiente mintale. Un copil care nu știe să se joace va deveni un 

adult care nu va ști să gândească. Copilăria este ucenicia vârstei mature.  

 În procesul de învățământ jocul este conceput ca mijloc de instruire și educare a copilului, ca 

procedeu metodic de realizare a sarcinilor concrete pe care le propune procesul de învățământ ca formă 

de organizare, de cunoaștere și dezvoltare a trăsăturilor psihice. Ținând seama de particularitățile de 

vârstă - învățarea prin acțiune reprezintă un mod mai accesibil de învățare pentru școlarii mici. Prin 

acțiunea prin care copilul manipulează obiectele, imaginile, simbolurile, realizează achiziții pe care le 

sistematizează, le organizează în elemente operaționale, care vor permite deprinderea treptată de 

concret. Jocul reprezintă o ,,exersare artificială a energiilor, este o formă de socializare, în care 

individual se construiește pe sine din interior, dar fiind o ființă socială.“ 

 CALIGRAMELE sunt jocuri de cuvinte cu diferite teme, uneori având efect moralizator. 

Stârnesc interesul atât prin forma în care sunt așezate, aceasta sugerând tema lor ,,Cravata, Ceasul, Oul, 

Toporul“; dar în egală măsură prin conținut. Mesajul cravatei exprimă faptul ca poți fi oricât de bine 
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îmbrăcat dacă nu ești civilizat, dar poți fi civilizat fără a fi permanent la patru ace. Caligramele sunt 

realizate în unele cazuri cu ajutorul numerelor așezate într-o ordine succesiv descrescătoare realizându-

se astfel o simetrie. 

 Jocurile didactice cuprind sarcini didactice care contribuie la valorificarea creatoare a 

deprinderilor și cunoștințelor achiziționate, la dobândirea, prin mijloace proprii, a unor cunoștințe. Ele 

angajează întreaga personalitate a copilului, constituind adevărate mijloace de evidențiere a 

capacităților creatoare, dar angajează și metode de stimulare a potențialului creativ al copilului, 

referindu-ne la creativitatea de tip școlar, manifestată de elevi în procesul de învățare. Recunoașterea 

jocului didactic ca pe o metoda de stimulare și dezvoltare a creativității o argumentam prin capacitățile 

de antrenare în joc a factorilor intelectuali și nonintelectuali evidențiați de cercetările științifice 

oglindite în literatura didactică. 

 Activitățile organizate sub formă de joc didactic trebuie să se adreseze spontaneității mentale 

fără de care nu poate fi concepută creativitatea. Pentru a justifica denumirea de joc didactic, activitatea 

trebuie să permită tuturor copiilor să se joace , să se întreacă, să se bucure de reușită, să rezolve 

sarcini. Jocul didactic este un tip specific de activitate, prin care învățătorul consolidează, precizează 

sau chiar verifică volumul de cunoștințe al elevilor, le îmbogățește activitatea didactică, le pune în 

valoare și le antrenează capacitățile creatoare ale acestora. Folosirea jocului didactic în procesul 

instructiv – educativ face ca elevul să învețe cu plăcere, să devina interesat de activitatea ce se 

desfășoară, face ca timizii să devina mai volubili, mai activi, mai curajoși, să capete mai multa 

încredere în forțele proprii, mai multă siguranță în răspunsuri. Începând cu primul an de școala, copilul 

se integrează într-o nouă activitate de învățare, care devine o preocupare majoră. Jocul permite o mai 

bună sudură între proiectul și rezultatul acțiunii, între aspirație și realizare, lucru care nu se poate realiza 

atât de bine în activitățile impuse. Jocul contribuie și la educarea emoțiilor, a sentimentelor morale și a 

trăsăturilor pozitive de voință și caracter. Multe jocuri stimulează cinstea, răbdarea, spiritul critic și 

autocritic, stăpânirea de sine. Jocul mai are un aport deosebit în închegarea colectivului de elevi și la 

formarea disciplinei conștiente. Folosind materiale artistic realizate, frumos colorate, jocul contribuie la 

educația estetică, aceștia învățând să aprecieze frumosul. Jocurile didactice sunt antrenante pentru toți 

elevii și acționează favorabil și la elevii cu rezultate slabe la învățătura, crescându-le performanțele și 

făcându-i să capete încredere în capacitățile lor, siguranța și promptitudine în răspunsuri, deblocând 

astfel potențialul creator al acestora.  

 Abordând problema jocurilor didactice din punct de vedere psihologic, se consideră că ele pot 

servi la educarea creativității la nivelul claselor I – IV, în strictă dependență de cunoaștere de către 
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învățător a valențelor acestora, de capacitatea de selecție, de structurare a cadrelor didactice. Jocurile 

didactice desfășurate într-un climat educațional cu largi deschideri la nou, organizate pe grupe de elevi, 

pot prefigura metode de stimulare a creativității. Prin joc copiii și-au lărgit sfera de cunoaștere a 

realităților și valorilor spirituale, s-au deprins cu o vorbire corectă nuanțată, însușindu-și structura 

gramaticală și topica limbii române. Jocurile didactice nu reprezintă un scop în sine, ci o modalitate de 

lucru, alături de celelalte, la care învățătorul apelează în diverse etape ale lecției și în afara orelor de 

clasă.  

 Așa cum arată Jean Chateau: ,, Școala nu este nici joc, nici muncă reală. Este mai puțin decât 

atât și altceva. Să nu încercăm să o identificăm total cu jocul sau cu munca. Școlarul trebuie să fie mai 

mult decât un copil și mai puțin decât un adult. Munca școlară trebuie să fie o punte între joc și munca.” 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Camelia, Romanescu, 2012, Jocul didactic în învățământul primar, Editura Rovimed Publisher; 

2. Frîncu, Angela, 1972, Jocuri didactice şi exerciţii distractive, Culegere pentru clasa I, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; 

3. Pop, Eleonora, 1976, Jocuri şi alte activităţi alese, Culegere metodicǎ, Bucureşti; 

4. www.referate.didactic.ro. 

 

JOCUL ȘI DISTRACȚIA ÎN PERIOADA ADOLESCENȚEI 

 

Constantin Elena Dana, 

 Școala Gimnaială Nr.11 Buzău 

 

Jocul în psihopedagogia modernă este: 

•  o evidenţă în procesul de formare şi dezvoltare a personalităţii umane; 

• are o infinitate de elemente de simboluri cu care operează; 

• creează universuri în care se descriu, se conturează, se afirmă tendinţe şi valori, se exprimă şi se 

satisfac trebuinţe şi nevoi; 

Relevă faptul că ,,un copil este o fiinţă care se joacă şi nimic altceva", jocul fiind o emanaţie, o 

modalitate de expresie a unui psihic normal, asemeni visului.  

,,Pentru copil, jocul este un lucru firesc, este o înțelepciune a vieții lui”.  Lucian Blaga  

http://www.referate.didactic.ro/
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 Pentru copil, aproape orice activitate este un joc, în care pune în practică  diverse funcţii din 

mediul în care evoluează;  

Edouard Claparède consideră că  prin joc, copilul:
 

•  ghiceşte şi anticipează conduitele superioare; 

• fiinţa sa psihologică poate să respire şi poate să acţioneze;  

Adolescența – tranziția de la copilărie la maturitate 

În culturile vestice: 

 adolescența - perioadă a vieții adeseori descrisă ca fiind cea mai tulburată, cea mai stresantă și 

cea mai dificilă dintre toate stadiile dezvoltării;  

 În societățile primitive: 

  această trecere este marcată de ritualuri și ceremonii, care nu sunt întotdeauna plăcute, dar, în 

cele mai multe dintre cazuri au ca rezultat convingerea individului că este de-acum înainte adult, care 

are toate responsabilitățile și privilegiile așteptate de la această vârstă; 

 În societățile contemporane:  

 copilul trebuie să descopere singur acest important moment al vieții lui; această descoperire este 

cu atât mai dificilă  cu cât nu există nicio demarcație clară pentru trecerea de la o etapă la alta de viață.  

În societatea contemporană - adolescenții se confruntă cu o dezvoltare accentuată pe numeroase 

planuri.  

Funcțiile adolescenței ( după Maurice Debesse ): 

 de adaptare la mediu; de depășire; de definire a personalității. 

 Nevoile și trebuințele adolescentului: 

 nevoia de a ști este completată de nevoia de creație cu valoare socială; 

 nevoia de a fi afectuos ia forma unui nou egocentrism, care, treptat se dezvoltă în ,,reciprocitate” 

afectivă pe parcursul maturizării emoționale și afective;  

 nevoia de grupare își pierde caracteristica neselectivă, devenind axată pe criterii și preferințe;  

 nevoia de independență, de autodeterminare a puberului devine nevoie de desăvârșire, 

autodepășire, autoeducare în adolescență;  

 nevoia de imitație devine în adolescență nevoia de a fi unic în prima parte a perioadei, ca apoi să 

se manifeste nevoia de a se exprima ca personalitate 

 ( M. Zlate, 1993. P. 158).  

Adolescenta cuprinde urmatoarele substadii: 

• Preadolescenta –intre 14ani-16/18ani. 
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• Adolescenta propriu-zisa –intre 16/18-20ani. 

• Adolescenta prelungita –intre 18/20ani-25ani.  

Creativitatea 

- capacitatea de creație în adolescență devine o stare psihică ce se caută de către puberi – competiții și 

concursuri școlare de literatură, dar și în domeniile tehnice (micii tehnicieni, cercuri tehnice).;  

- un adolescent creativ - originalitate, libertate, umor, spirit ludic și se angajează într-o măsură mai mare 

în jocuri imaginare (Kogan, 1983);  

- un grad de creativitate este determinat de calități ale mediului familial (Raznicoff, 1973; Plomin, 

1990);  

-  părinții adolescenților creativi valorizează nonconformismul și independența, își acceptă copiii așa 

cum sunt, le încurajează curiozitatea și spiritul ludic, oferindu-le libertatea de a explora noi posibilități 

(Block, 1987; Runco, 1992);  

- creativitatea manifestă și tendințe de socializare, de integrare în ,,curentele creative” moderne;  

Consumurile culturale ale adolescenților 

Forme dominant colective: 

• au o mare răspândire întrunirile pentru imprimare și ascultare de muzică – domeniul muzicii moderne 

devenind o expresie a autonomiei; 

•  concurentă cu această formă de consum cultural este aceea încorporată în cercurile școlare de 

literatură, tehnică, activitate în echipe de cor, sport, excursii exploratoare, ca și cercurile de artă; 

  Forme ce se realizează individual:  

• lectura, vizionare de filme, teatre, vizite la muzee, audiții la TV, radio, citirea presei, a unor reviste;  

Consum și contribuție la cultură. În adolescență se remarcă interesul pentru: 

• capodoperele literaturii; 

•  filosofie; 

•  se acordă o nouă credibilitate valorică și pasională ideilor încorporate în cărți;  

Prin toate acestea adolescentul devine un consumator de cultură, dar și un contribuant la aceasta. 

 Suporter; Spectator; Evaluator; Arbitru. 

Adolescența propriu-zisă sau marea adolescență (16/18 până la 20 de ani)                                                                                                               

caracteristici generale: 

• intelectualizare intensă ( dezvoltarea gândirii abstracte - odată cu stadiul operaţiilor formal - 

adolescentul raţionează abstract, prin ipoteze, vizând toate cazurile posibile);  
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•  îmbogățirea și lărgirea încorporării de noi conduite adulte (exprimarea independenței nu mai 

este deziderativă și revendicativă, ci este expresivă, mai naturală; adolescentul caută mijloace personale 

de a fi și de a apărea în ochii celorlalți, îl interesează responsabilitățile în care să existe dificultăți de 

depășit spre a-și măsura forțele, individualizarea și conștiința de sine devin mai dinamice și capătă 

dimensiuni noi de ,,demnitate” și ,,onoare”, apropierea de valorile culturale este de asemenea largă și 

din ce în ce mai avertizată -  de la o formă de evaluare impulsivă critică se trece la forme de evaluare în 

care caută să se exprime originalitatea; gustul personal are mai mare pregnanță și se poate susține și 

demonstra;  

• socializarea aspirațiilor, aspectele vocaționale, profesionalizarea ce se conturează treptat, 

cuprinzând, în esență, și elemente importante ale concepției despre lume și viață; devine selectiv în 

consumul de lectură, muzică, distracții și este interesat de găsirea unei identități vocaționale ce se 

prefigurează la început mai ales pe baza trăsăturilor de caracter și pe interese și, în timp, se 

fundamentează aptitudinal (Mariana Popa, 2002, p. 95).  

 

JOCURI 

• Jocul de mânuire evoluează, sub influența cunoștințelor oferite de disciplinele tehnice, spre 

activități de utilizare de aparate, instrumente, obiecte, activități încărcate încă de elemente ludice 

(demontează diferite aparate pentru ca apoi să încerce să le reconstituie). Jocul-ocupație se află în 

dezvoltare la adolescenți.  

• JOCUL CU SUBIECT aflat în declin în perioada pubertății, se interiorizează foarte mult, 

căpătând forma reveriilor în care adolescentul devine personaj principal al unor aventuri fantastice, 

explorări etc.; 

• JOCUL SPORTIV- capătă funcții duble: sub formă activă ( practicarea diferitelor sporturi) sau 

pasivă ( suporter pentru anumite echipe sportive); 

• JOCURILE INTELECTUALE - șah, table, biliard, cărți, jocuri strategice pe calculator; 

 

CONCLUZII 

• jocurile și distracțiile adolescentului - schimbări majore produse în plan intelectual, afectiv, 

comportamental, social si cultural; 

•  adolescentul - visează și este preocupat de viitor, trăiește intens sentimental, este dornic de a 

ști și a învăța, se antrenează în elaborarea de lucrări originale în literatură, artă, știință, tehnică, 

participă cu responsabilitate la activități cu caracter social;  
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• specific pentru această vârstă este faptul ca funcția de cunoaștere a jocului scade considerabil, 

astfel încât în majoritatea situațiilor el este înglobat în activitatea distractivă și este o formă a acesteia, 

arată Ursula Șchiopu (1970, pp. 283-284); creșterea funcției distractive, creșterea rolului acesteia în 

destinderea adolescenților au repercusiuni concrete în tratarea problemelor pedagogice ale jocului.  
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IMPORTANTA JOCULUI ŞI A JOCURILOR DE MIŞCARE LA PREŞCOLARI 

 

BUNDĂ CRISTINA,  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NUMARUL 7,  BUZĂU 

 

Jocul în aer liber are un rol crucial în dezvoltarea armonioasă şi sănătoasă a copilului. Într-o 

epocă în care televizorul şi calculatorul domină din ce în ce mai mult viaţa copilului şi îl atrag în plasa 

sedentarismului, activităţile în aer liber sunt o fărâmă de speranţă la care merită să apelezi pentru a 

creşte un prichindel falnic şi sănătos, atât din punct de vedere fizic cât şi mental!  

Pedagogia modernă consideră că jocul reprezintă baza conceperii întregii activităţi instructiv-

educative, deoarece acesta este cale directă prin care copilul în contact cu mediul ambiant îşi 

îmbogăţeşte sfera cunoaşterii şi sfera motricităţii, se orientează, stabileşte relaţii, acţionează. Jocul 

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

fizică şi psihică a preşcolarilor. Folosit cu precădere de educatoare, el este un important mijloc educativ 

cu multiple influenţe în evoluţia copilului. Jocul de mişcare este un exerciţiu fizic şi un mijloc principal 
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de dezvoltare armonioasă a copilului preşcolar, un mijloc de educaţie care satisface în cel mai înalt grad 

nevoia de mişcare şi de acţiune a acestuia. 

Beneficiile fizice ale jocului în aer liber sunt cele mai numeroase pentru dezvoltarea copilului. 

Petrecerea timpului în aer liber încurajează, înainte de orice, practicarea multor tipui de sport: fotbal, 

baschet, handbal, volei, etc., care se dovedesc esenţiale pentru creşterea lui armonioasă. 

Supraponderalitatea şi obezitatea sunt cele mai mari riscuri pentru sănătate la care sunt expuşi copiii 

erei moderne. În prezent, din ce în ce mai mulţi prichindei sunt sedentari şi mănâncă defectuos, lucruri 

care contribuie la îngrăşarea rapidă şi apariţia problemelor de sănătate. 

Jocul ân aer liber oferă copilului oportunitatea de a se primba sau merge cu rolele, bicicleta, 

trotineta etc. Există o mulţime de jocuri pe care le pot practica copiii în aer liber şi care au un rol 

esenţial în a-l menţine activ şi sănătos. Ţopăiala şi alergatul de colo pînă colo sunt exerciţii fizice 

importante, care ajută la dezvoltarea grupelor de muşchi, la întărirea oaselor şi la buna funcţionare a 

tuturor organelor. 

În mare, copiii care se joacă în mijlocul naturii se dezvoltă mai armonios din punct de vedere 

fizic decât cei care petrec majoritatea timpului în scaun sau pe canapea, cu ochii în televizor. 

Activitatea fizică şi jocurile care se practică în aer liber au un impact puternic şi asupra 

dezvoltării lui emoţionale şi sociale, dar şi asupra comportamentului lui, Jocul ajută copilul să îşi facă 

prieteni noi şi să-şi dezvolte viaţa socială. Este un instrument puternic de socializare. 

Atunci când iese în parc sau într-un spaţiu de joacă amenajat în aer liber, cel mic intră în contact 

cu o mulţime de copii cu care are ocazia să interacţioneze şi să lege prietenii. O viaţă socială bogată a 

copilului contribuie la creşterea stimei şi încrederii de sine, esenţiale pentru dezvoltarea lui emoţională. 

În plus, învaţă cel mai bine să coopereze cu alţi copii şi să înţeleagă ce este spiritul de echipă din 

jocurile de grup care au adesea loc în aer liber. 

Atunci când copilul construieşte castele, se joacă frunza, şotronul sau elasticul cu ceilalţi 

prichindei sau explorează diverse spaţii şi locuri din natură, îşi dezvoltă gândirea logică şi capacitatea 

de a raţiona. Joaca în aer liber, încurajează copilul să îşi dezvolte imaginaţia şi creativitatea, să îşi 

asume riscuri şi responsabilităţi, să gasească soluţii sau strategii şi să descopere plăcerea de a face 

anumite lucruri. 

Activităţile făcute de copii în mijocul naturii se dovedesc a fi cel mai puternic remediu antistres. 

Alergarea şi petrecerea timpului în aer liber contribuie la redarea unei stări de relaxare şi destindere, 

esenţiale pentru sănătatea lui emoţională. 
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Jocurile de mişcare trebuie să ocupe un loc important în dezvoltarea capacităţilor coordinative 

ale elevilor de vârsta şcolară medie. Odată folosite chibzuit şi sistematic, ele vor influenţa pozitiv atât 

capacităţile de dirijare a mişcărilor, cît şi întreaga sferă psihomotrice a elevului: capacitatea de 

reacţionare rapidă, prevederea, luarea şi realizarea rapidă a unor decizii, agerimea, prezenţa de spirit, 

etc. 

Un şir de jocuri de mişcare şi ştafete simple pot fi folosite în cadrul lecţiilor de educaţie fizică, 

dar şi în alte forme ale educaţiei fizice şcolare, fără o pregătire specială în ceea ce priveşte mişcările 

utilizate (alergări, sărituri, etc.). Totuşi, majoritatea jocurilor de mişcare şi ştafetelor, în special cele cu 

mingea, vor fi folosite doar atunci când acţiunile necesare vor fi însuşite destul de bine. Altfel, 

includerea înainte de vreme a acestora poate atrage după sine 

formarea unor priceperi şi deprinderi (coordonări) greşite, mai ales în cazul aruncării, prinderii, 

conducerii mingii, lucru care, în continuare, se va răsfrânge negativ asupra însuşirii elementelor 

tehnice, în special din jocurile sportive. 

În lecţiile unde are loc învăţarea unor exerciţii cu mingea, nu se vor desfăşura ştafete şi jocuri de 

mişcare cu acţiuni asemănătoare, deoarece acestea ar putea fi un punct de plecare spre influenţa 

unilaterală asupra organismului elevilor. Totodată, asemenea jocuri nu vor contribui la întărirea 

materialului didactic al lecţiei, dat fiind că acesta din urmă nu a fost însuşit îndeajuns. 

Pentru perfecţionarea capacităţilor coordinative, în clasele mici pot fi organizate 3-4 jocuri de 

mişcare sau ştafete în cadrul unei lecţii. Unele lecţii pot fi alcătuite în întregime din diferite jocuri, 

ştafete şi elemente din jocurile sportive. În acest caz, de regulă, se vor include 2-3 jocuri sau ştafete 

cunoscute elevilor şi 1-2 jocuri noi. Lecţiile bazate în întregime pe jocurile de mişcare vor fi desfăşurate 

mai ales la sfârşit de an, semestru, compartiment al programei şcolare, pentru a determina cum au 

însuşit elevii anumite acţiuni motrice, în special cele cu obiecte (mingi). 

Varietatea conţinutului jocurilor de mişcare nu are limite. Se indică, în special, includerea 

acestora în fiecare lecţie de jocuri sportive, îmbinându-le armonios cu exerciţiile de învăţare şi 

perfecţionare a unor anumite elemente şi procedee tehnice, prevăzute de obiectivele de bază ale lecţiei, 

sau exerciţii de dezvoltare a calităţilor motrice (viteza, forţaviteza, rezistenţa, etc.). 

Majoritatea jocurilor şi a exerciţiilor sub formă de joc vor avea un caracter sintetic, adică vor fi 

orientate asupra formării şi perfecţionării simultane a câtorva componente ale capacităţilor 

coordinative. 
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COPILĂRIA ȘI JOCURILE EI 

 

Drăgoescu Carmen Mihaela 

Școala Gimnazială nr.7 Buzău 

 

Copilăria este perioada cea mai fericită, cea mai lipsită de griji si probleme. Specific copilăriei 

este jocul liber sau cu reguli simple. 

Odată cu intrarea ȋn școală, activitățile ludice scad ca frecvență și durată. Jocul are ȋnsa o mare 

importanță atȃt ȋn ȋnsușirea cunoștințelor, cȃt și ȋn socializarea copilului. 

Jocul contribuie la apariția unor comportamente socio-morale și la asimilarea unor elemente de 

disciplină. Prin joc, copilul este stimulat să-și depășească limitele și să se apropie de comportamentul 

socio-cultural al adultului. 

La vȃrsta școlară, jocul depășește simpla mȃnuire a obiectelor, apar regulile și rolurile, apar 

aspecte ale vieții sociale precum și imitarea relațiilor adulților. Conținutul jocului presupune stabilirea 

unor anumite tipuri de relații, dar desfăsurarea acestuia impune și apariția altor tipuri de relații ȋntre 

copii.Astfel, ȋnainte de ȋnceperea jocului, copiii ȋși stabilesc partenerii de joc, un lucru foarte important 

ȋn stabilirea relatiilor din cadrul grupului și ȋn socializarea copiilor. 

Socializarea prin joc poate fi influențată de anumite caracteristici ale jocului: 

-jocul pretinde asumarea unor roluri, cunoașterea și acceptarea unor reguli, astfel copilul ȋnvață că 

relațiile cu ceilalți presupun un consens general; 

-jocul este un mod de stabilire a unor relații interpersonale, de consolidare a celor vechi și de formare a 

unora noi; 

-jocul este o cale prin care copilul ȋși verifică relațiile cu ceilalți (atracții/antipatii) prin alegerea 

partenerilor de joc; 

-jocul le arată că pentru a reuși trebuie să coopereze, să lucreze ȋmpreună, reușita fiind a tuturor, nu 

numai a unuia; 
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-jocul este de asemenea un mod de ȋnvățare a comportamentului de negociere. 

Trebuie ținut cont de faptul că, deși copilul ține la individualitatea sa, dorinta cea mai mare este 

de a socializa, de a fi “plăcut” de toți și “ales” primul la un joc. 

În ceea ce privește socializarea și integrarea copiilor ȋn colectivitate cel mai important este jocul 

cu reguli. Jocul cu reguli este organizat sub supravegherea profesorului. Aceste jocuri nu au un subiect 

anume și oferă o oarecare libertate ȋn desfășurare. Libertatea aceasta este ȋngrădită ȋnsă de regulile 

jocului care le impun copiilor ce au voie să facă sau nu. 

De exemplu ȋn jocul “Ghicește cine vorbește!”, joc ȋn care un copil este legat la ochi și ȋncearcă 

să-și recunoască un coleg ce-i strigă numele după voce sau după o scurtă descriere. Acest lucru 

presupune cunoașterea colegilor sau a trăsăturilor acestora. Dacă ghicește cȃștigă, dacă nu primește o 

sarcină – pedeapsă de la colegi. Pe lȃngă scopul cunoașterii membrilor grupului, acest joc are și rolul de 

a stȃrni bună dispoziție prin sarcinile date celui care nu ghicește. El se adresează de asemenea atenției, 

perspicacității si rapidității ȋn gȃndire a celui pus să ghicească. Prezența regulior presupune 

promptitudine și rapiditate ȋn luarea deciziilor și contribuie la coordonarea comportamentului copiilor. 

Aceste jocuri cu reguli, pentru socializare pot fi introduse ȋn orice moment al zilei, la ȋntȃlnirile 

de dimineață, la finalul orelor, ȋn timpul unei activități deoarece prin caracterul lor “hazliu” au rolul de 

a detensiona activitatea de ȋnvățare, pe lȃngă scopul principal de cunoaștere și socializare. 

Am să prezint cȃteva jocuri de socializare, desfășurate la clasă și care au avut un mare succes ȋn 

rȃndul copiilor: 

Ghiceşte persoana 

 Scop: aflare unor lucruri personale despre colegii de clasă; 

      Grupul de elevi este împărţit în două. Fiecărui copil din grupă i se dă o coală şi un creion pe care să 

scrie/deseneze 5 lucruri despre el. Ex.: am un hamster, am două bunice blonde, m-am născut în Spania, 

culoarea mea preferată este turcoaz, etc. La final se strâng colile în două părţi în funcţie de grupe. Pe 

rând se ia o foaie, se citesc răspunsurile, iar echipa adversă trebuie să ghicească cine este persoana. Se 

acordă câte 5, 4, 3, 2, 1 puncte în funcţie de numărul de răspunsuri de care au nevoie pentru a ghici 

persoana ( ex.5 puncte pentru primul răspuns) şi 0 puncte dacă nu au ghicit. Echipa cu cele mai multe 

puncte câştigă. 

Echilibristică 

 Scop: dezvoltarea încrederii în colegii de clasă  

      Elevii sunt aşezati pe două rânduri, la distanţă de un braţ, faţă în faţă. Pe culoarul format între ei se 

trasează o linie sau se întinde o sfoară. Un elev va face echilibristică mergând cu ochii închişi pe sfoară. 
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Poate merge „drept” sau se poate împletici intenţionat. Colegii lui au sarcina de a-l îndrepta şi sprijini 

atunci când are nevoie pentru a parcurge drumul drept şi a ajunge la capătul sforii. Când ajunge la finiş, 

devine proptea şi alt coleg devine echilibrist. 

Omida 

 Scop: dezvoltarea ȋncrederii ȋn colegi, a coordonării motrice 

Elevii sunt așezați pe grupe cȃte 6-8, ȋn șir. Între ei se așează un balon umflat, ȋn dreptul burții. 

Fiecare elev ține mȃinile pe șold și sprijină balonul cu burtica de spatele colegului din față. La 

semnalul ȋnvățătoarei, fiecare șir se deplasează pȃnă la un punct fixat dinainte-linia de finiș, fără a 

scăpa balonul aflat ȋntre coechipieri. Cȃștigă echipa care trece linia cu toți coechipierii, fără a scăpa 

balonul. Dacă ȋl scapă reiau traseul de la capăt. 
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ROLUL JOCULUI DIDACTIC 

ÎN PREDAREA MATEMATICII 

 

   Profesor înv.primar : Filip Mihaela 

Şcoala Gimnazială Nr. 7, Buzău 

 

 Una din multiplele probleme ale învăţământului primar constă în aflarea unor modalităţi optime 

de dezvoltare a raţionamentului matematic. 

 Eficienţa procesului de învăţare depinde, în mod hotărâtor, de terenul psihologic pe care se 

grefează cunoştinţele, de modul cum este pregătită asimilarea lor. Trebuie cunoscut faptul că 

particularităţile psihice ale copilului se definesc în funcţie de nivelul lor operaţional şi nu în funcţie de 

informaţiile acumulate. 

 Pentru sporirea eficienţei lecţiilor cu conţinut matematic, pentru preîntâmpinarea eşecului 

şcolar, eliminarea supraîncărcării, este necesar a introduce în lecţie elemente de joc, prin care să se 

îmbine armonios atât sarcini şi funcţii specifice jocului, cât şi sarcini şi funcţii specifice învăţăturii. 

 În viaţa copilului, jocul îndeplineşte un rol foarte important, fiind forma prin care se dezvoltă şi 

se asimilează cunoştinţe. Mc. Dugall consideră că jocul este ,, o pregătire pentru viaţa de mai târziu, 

dar, mai presus de toate, este însăşi viaţa copilului”. Dacă viaţa adultului este definită prin ocupaţiile 

profesionale, aceea a copilului este determinată de joc. 

 Folosit cu măiestrie, jocul didactic matematic creează un cadru organizatoric care favorizează 

dezvoltarea curiozităţii şi interesul copiilor pentru tema studiată, a spiritului de investigaţie şi formarea 

deprinderilor de folosire spontană a cunoştinţelor dobândite, relaţii de colaborare, integrarea copilului 

în colectiv. Jocurile didactice matematice au un  mare rol în consolidarea, adâncirea, sistematizarea şi 

verificarea cunoştinţelor, în dezvoltarea multilaterală a preşcolarilor şi a şcolarilor mici. 

 Prin intermediul jocului didactic aceştia îşi îmbogăţesc experienţa cognitivă, învăţă să manifeste 

o atitudine pozitivă sau negativă faţă de ceea ce întâlnesc, îşi educă voinţa şi pe această bază formativă 

îşi conturează profilul personalităţii. 

 Prin folosirea jocului didactic în timpul orelor de matematică se poate instaura un climat 

favorabil conlucrării fructuoase între copii în rezolvarea sarcinilor primite, se creează o tonalitate 

afectivă pozitivă de înţelegere, se stimulează dorinţa copiilor de a-şi aduce contribuţia proprie. În joc, 

învăţătorul poate sugera copiilor să încerce să exploreze mai multe alternative, se poate integra în 
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grupul de elevi în scopul clarificării unor direcţii de acţiune sau pentru selectarea celor mai favorabile 

solulţii. 

 Jocul didactic matematic realizează cu succes conexiunea inversă. Prin joc, atât  cadrul didactic, 

cât şi copilul primesc informaţii prompte despre efectul acţiunii de predare-învăţare, despre valoarea 

veridică a cunoştinţelor sau a răspunsurilor pe care copilul le dă la sarcina didactică pusă în evidenţă. ( 

Purcaru Monica Ana Paraschiva, 2008, p.14) 

 Prin mobilizarea specială a activităţii psihice, jocul didactic devine terenul unde se pot dezvolta 

cele mai complexe şi mai importante influenţe formative, astfel: 

 -  i se creează copilului posibilitatea de a-şi exprima gândurile şi sentimentele; 

 -  îi dă prilejul să-şi afirme eul, personalitatea, stimulează cinstea, răbdarea, spiritul critic şi 

autocritic, stăpânirea de sine; 

 - trezeşte şi dezvoltă interesul copiilor faţă de matematică; 

 - cultivă dezvoltarea spiritului de ordine, la dezvoltarea dragostei faţă de muncă, îl obişnuieşte 

cu munca în colectiv; 

 - cultivă curiozitatea ştiinţifică, frământarea, preocuparea pentru descifrarea necunoscutului; 

 - trezeşte emoţii; 

 Având în vedere cele prezentate până acum, pentru reuşita jocurilor  matematice importante sunt 

următoarele aspecte: alegerea temei jocului, precizarea scopului acestuia, durata, ambianţa, momentul, 

recuzita, regulile de joc, recompensele sau pedepsele.  

 Jocul didactic matematic se deosebeşte de alte jocuri prin anumite caracteristici, şi anume: 

scopul didactic, sarcina didactică, elementele de joc, conţinutul matematic, materialul didactic folosit şi 

regulile jocului. 

 Variantele de joc propuse pentru disciplina matematică sunt multiple şi se aplică în funcţie de 

imaginaţia învăţătorului, de sarcina pe care şi-o propune, de multiplele lor valenţe. Dinspre atracţia şi 

hazul jocului, drumul importanţei acestuia se ramifică în formarea deprinderilor de muncă organizată, 

prevenirea oboselii, găsirea de noi căi eficiente de învăţare, evaluarea propriilor rezultate şi evaluarea 

rezultatelor colegilor, integrarea copilului în colectiv, intuirea unor relaţii de fairplaz, dezvoltarea 

rapidităţii şi preciziei în acţiune, suscitarea curiozităţii şi a unor interese de cunoaştere.  

 Numărul este una din noţiunile importante ale matematicii. Caracterul abstract al conceptului de 

număr, constă în faptul că poate fi aplicat oricărei categorii de obiecte şi fenomene. Noţiunea de număr 

se bazează pe noţiunea de mulţime, care este o parte fundamentală a matematicii. 
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 Pentru fixarea şi consolidarea deprinderilor de numărat, ordonat, comparat şi exersarea unei 

logici elementare se pot jocuri ca: jocuri didactice de formare de mulţimi, jocuri didactice de numeraţie, 

jocuri didactice având ca temă operaţii cu numere natural, jocurile logice.( Anexa 1) 

 Jocurile logico-matematice şunt jocuri didactice care introduce, în verbalizare, conectorii şi 

operaţiile logice şi urmăresc formarea abilităţilor pentru elaborarea judecăţilor de valuare şi de 

exprimare a uniţăţilor logice. Aceste jocuri oferă copiilor posibilitatea familiarizării lor cu operaţiile cu 

mulţimi. 

  Prin structura şi conţinutul lor, jocurile logice corespund necesităţii de a accentua caracterul 

formative al actului didactic, se încadrează în spiritual actualei programe şi sprijină nu numai formarea 

reprezentărilor matematice, ci şi alte activităţi prevăzute în programă. În cadrul acestor jocuri, trebuie 

subliniată importanţa însuşirii şi respectării regulii de joc, rolul ei moderator. Copiii îşi însuşesc aceste 

reguli şi le acceptă numai din dorinţa de a participa la joc, respectarea lor formând un om disciplinat, 

ascultător, demn, conştient de rolul său.  

 Jocurile logice acoperă o arie foarte largă de activităţi cu un conţinut foarte variat: de la intuirea 

noţiunii de mulţime până la jocurile ce ilustrează operaţiile cu mulţimi echivalente şi rezolvarea 

problemelor cu sau fără date numerice. Acesta reprezintă un motiv întemeiat pentru extinderea folosirea 

jocurilor logice, prin variante evoluate, la primele clase ale ciclului primar. 

 Concluzionând cele spuse anterior, se poate afirma că jocurile didactice oferă un cadru propice 

pentru fundamentarea deprinderilor de muncă intelectuală şi pentru o învăţare activă, participarea 

stimulând atât învăţarea cât şi creativitatea elevilor din mica şcolaritate şi nu numai. 
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JOCURI DIDACTICE 

 Jocul didactic: Numără mai departe ! 

       Scopul jocului:  

- formarea deprinderii de a număra corect şi conştient de la  

0 la 10. 

- dezvoltarea gândirii; 

- dezvoltarea atenţiei;             

        Sarcina didactică:  

- numărare în ordine crecătoare şi descrescătoare;  

        Material didactic: paletele din „Jocul numerelor” pe care sunt scrise cifrele de la o la 10; o 

baghetă; 

        Regula jocului: elevii primesc câte un cartonaş şi sunt aşezaţi în cerc în faţa clasei în ordinea 

numerelor indicate pe cartonaşe (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Un elev care nu a primit cartonaş va trece 

în mijlocul cercului.  

           Deplasându-se în cerc, elevii vor cânta „Dacă ştii a număra, locul meu îl vei lua ”, apoi se 

opresc. Cel cubagheta va atinge cu bagheta un copil care va ieşi din cerc şi va număra mai departe. 

Dacă numără corect va lua locul celui cu bagheta, înmânând acestuia cartonaşul  său. Jocul se reia până 

câd toţi elevii vor număra corect. 

            Jocul se poate adapta şi pentru verificarea numărării în concentrul 1 -100 

 Jocul didactic: Semnul s-a pitit 

                Scopul jocului:  

-  

- perfecţionarea tehnicilor de calcul; 

Sarcina didactică:  

- recunoaşterea semnului de relaţie; 

Regula jocului: se poate desfăşura pe rânduri de bănci. Învăţătorul  

scrie la tablă pentru fiecare rând exerciţii prin care se cere recunoaşterea semnului de relaţie şi la 

semnalul învăţătorului elevii încep să calculeze. 

Se declară învingători elevii de pe rândul care a calculat repede şi corect. 

Recompensă: un fanion roşu. 
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      – – 4 + 2 

      8 – – – 7 + 6 

 

 Jocul didactic: Pătrăţelul buclucaş  

            Scopul jocului:  

- consolidarea deprinderilor de calcul oral şi scris; 

            Sarcina didactică:  

- efectuarea unor operaţii de adunare în limitele  0 – 100 pentru obţinerea unei anumite constante; 

            Material didactic: fişe de lucru în care sunt desenate trei pătrate a câte nouă căsuţe. 

           Regula jocului: pătratele vor fic completate cu numere între 0 şi 16. Se completează mai întâi pe 

diagonală, după care se vor căuta numerele corespunzătoare pentru căsuţele rămase libere; 

          Recompensă: Pentru  elevul care a găsit soluţia de rezolvare în cel mai scurt timp.  

 

        Suma numerelor este 40 

 

 

 

 Jocul didactic: Cine formează mai multe numere? 

Scopul jocului: 

- consolidarea deprinderilor de formare a numerelor naturale; 

- dezvoltarea gândirii logice; 

Sarcina didactică: 

-  să scrieţi numerele formate din sute, zeci, unităţi; 

Regula jocului: 

             Elevii, într-un timp dat, trebuie să scrie cât mai multe numere formate din sute, zeci şi unităţi pe 

care le pot descoperi folosind cifrele indicate. 

 

 

   

   

   

7         1       2   

    

4         0        3 

 

8          5       6 
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                          JOCUL DIDACTIC IN ORELE DE BIOLOGIE 

Prof. Ghita Virginia Cristina 

Scoala Gimnaziala Gheraseni 

 

        Platon considera că cei care se ocupă  de instruire şi educaţie trebuie să se ia în consideraţie că “ 

structura sufleteasca a copiilor are nevoie de distracţii" . De aceea , instruirea trebuie sa poarte un 

caracter de joc , adică să fie plăcută pentru ca astfel să fie supuse observării  înclinaţiile ereditare ale 

fiecărui copil .  

 Jocurile pot fi utilizate la orice etapă a lecţiei: la evocare, accentul fiind plasat pe momentul 

motivaţional; la realizarea sarcinii didactice, pentru transmiterea dinamică şi atractivă a cunoştinţelor şi 

formarea abilităţilor noi; la reflecţie pentru durabilitatea învăţării, pentru transformarea cunoştinţelor 

propuse în achiziţii simple ale elevului. 

Succesul încadrării respectivelor tehnici în proiectarea şi realizarea actului didactic depinde de o 

multitudine de factori esenţiali, fiind următorii: 

a) Selecţia jocurilor didactice în funcţie de obiectivele lecţiei, de  

particularităţile de vîrstă şi intelectuale ale elevilor (priorităţile tipurilor de intelegenţă, a stilurilor de 

învăţare etc); 

b) Calitatea sarcinii didactice (concordanţă între sarcină şi obiectivele  

operaţionale concrete), vizarea anumitor niveluri taxonomice, proiectate de profesor; 

c) Explicarea concisă şi clară a procedurii jocului. 

Prezenţa acestor diminuiază riscurile ce intervin inevitabile în cazul aplicării jocurilor didactice. 

           În cadrul lecţiei de biologie pot fi folosite următoarele jocuri : 

     Jocul cu mingea fermecată – se foloseşte la etapa conexiunii inverse. Profesorul adresînd întrebarea, 

aruncă o minge de gumă spre un elev, care trebuie s-o prindă şi să dea răspuns la întrebare, apoi să 

arunce mingea spre profesor. Mingea poate fi aruncată şi de elevi, adesînd şi formuland ei însăşi 

întrebări corecte din punct de vedere ştiinţific. 

     Sculptura colectivă. Clasa se împarte în 2-3 grupuri, sau poate fi recomandată pentru tema de acasă, 

să redea printr-o sculptură din plastilină, sîrmă, hîrtie etc. Un anumit obiect, fenomen,un eveniment 

biologic. De exemplu : confecţionaţi din sîrmă: 

a) Componentele unui sistem 
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b) Componnetele florii 

Modelaţi din plastilină structura florii indicînd petalele, sepalele, pistilul, staminele etc. 

      Salut din roluri:  elevilor li se propune să-şi asume la dorinţă rolul unui biolog, sau a unui animal, 

plantă, organit etc. După o scurtă pregătire ei prezintă pe rînd "personajul" fără a-i rosti numele (prin 

cuvinte, mimică,gesturi) pentru ca ceilalţi elevi să-l poată recunoaşte. Avantaje: diminuează plictiseala, 

se evidenţiază elevii care au studiat suplimentar, elevii află detalii fără a fi impuşi, îşi dezvoltă 

abilităţile de prezentare. 

     Procedeu memorie – copiilor li se propune un şir de noţiuni biologice pentru a fi memorate în 

ordinea consecutivă într-un timp limitat. Este o exersare şi dezvoltare a memoriei, asociindu-le conform 

anumitor opţiuni comune. 

      Scrie mai multe  -  elevii trebuie să scrie cît mai multe noţiuni de specialitate în limita temei 

studiate într-un timp limitat. Avantajele: această tehnică permite profesorului să determine rapid elevii 

care au însuşit tema şi calitatea însuşirii în dependenţă de termenii numiţi; dezvoltă atenţia, memoria şi 

rapiditatea elevilor. 

        Adaugă cuvinte. Elevii primesc fişe sau postere pe care este scrisă o noţiune din tema trecută. 

Elevii completează fişa cu toate noţiunile care au anumite puncte tangente, după care explică 

interpătrunderea, interrelefarea acestora 

Loto ortografic. Profesorul distribuie grupelor cartonaşe cu propoziţii incomplete. În locul 

cuvantului-lipsă sunt rezervate manşoane (buzunăraşe) în care elevii selectează şi introduc cuvintele 

necesare, pentru ca afirmaţia să fie corectă. 

         Ping-pong. Elevii sunt aranjaţi în 2 randuri faţă în fata. Fiecare elev aruncă mingea primită 

elevului de vis-a-vis, denumind o anumită noţiune, celălalt trebuie să determine anumite aspecte ale 

acestei noţiuni, stabilite de profesor. De exemplu: elevii din I rînd numesc un animal, elevul din faţă 

determină filemul sau clasa din care face parte sau : plantă- familie, organ-sistem de organe, proces-

organ care îl realizează etc. 

         Unele jocuri pot fi propuse în cadrul lecţiei la etapa relaxării , în cadrul căreia elevii se relaxează 

prin joc , aproape neconştientizand că judecă , gandesc, sunt atenţi . Aceste jocuri pot fi acomodate la 

subiectele studiate. 

Un alt joc propus la etapa de relaxare este „Desene tăiate” , care constă în combinarea 

porţiunilor de ilustrate tăiate , care fiind unite într-un tot întreg permit obţinerea figurii iniţiale.        
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Salată de cuvinte. Fiecare grup primeşte o mulţime de fişe,  pe care sunt scrise cate un cuvant. 

Elevii trebuie să contrapună noţiunile, să le asocieze, astfel încat să obţină cateva enunţuri corecte din 

punct de vedere ştiinţific. 

Foto instantaneu:  profesorul prezintă elevilor un şir de imagini, cerand de la elevi ca să le 

ordoneze după o anumită modalitate, idee, plan.  

Cuvantul interzis. Jocul poate fi petrecut atat în mod frontal, cat şi în perechi sau în grup. 

Esenţa jocului este următoarea: un elev trebuie să pronunţe un şir de noţiuni – elemente ale temei 

învăţate. Unul din ele nu trebuie să corespundă temei- acesta şi va fi cuvantul interzis. Acest joc 

mobilizează atenţia elevilor,  deoarece trebuie să asculte foarte atent cumulul de cuvinte, spus din 

repeziciune şi să-l identifice anume pe acel interzis, să oprească vorbitorul şi să aibă o rezervă de 

noţiuni, pe care le-ar exprima colegilor, adică să-i ia locul. 

Magazinul de flori.  "Vanzătorul de flori" (fie că sunt flori vii, plante uscate sau desene). 

Cumpărătorii trebuie să numească exact florile. Se practică la memorizarea speciilor de plante în clasele 

gimnaziale.  Găseşte frunza. Elevilor le sunt propuse desene cu  tulpinile sau/ şi forma coroanei 

copacilor, iar ei trebuie să aleagă din frunzele propuse şi să le asocieze corect. Este o tehnică care 

impune memorizarea speciilor de plante sau animale . 

Jocul  imitativ deschide orizonturi noi elevilor, îi pune  să cerceteze, se mediteze, să-şi dezvolte 

imaginaţia, logica verbală etc. Dar elevii vor fi antrenaţi plenar dacă există o consecutivitate tipografică 

şi metodică, dacă au pornit de la simplu la compus. Jocul imitativ presupune, din partea profesorului, o 

îmbinare armonioasă a cercetării  fundamentale cu cea aplicativă. Elevilor li se propune să-şi imagineze  

şi să intre în roluri de ziarişti, pădurari, primari, să alcătuiască un set de întrebări sau/şi răspunsuri, 

vizand problemele ecologice  din regiune. 

           Jocul didactic urmăreşte confruntarea elevilor cu realitatea: el serveşte drept mijloc didactic de 

dezvoltare a gandirii profesionale creative prin capacitatea de a analiza situaţiile pedagogice, prin 

sesizarea, formularea corectă şi rezolvarea problemelor profesionale. Obiect al jocului devine imitarea 

unor condiţii concrete, adică modelarea unor procese reale şi unor activităţi profesionale. Importantă 

este alegerea jocului care să contribuie cel mai eficient la înţelegerea modului de rezolvare întemeiată, 

urgentă şi calitativă a situaţiilor pedagogice ce apar pe neaşteptate, să corecteze deciziile adoptate pe 

baza empirice, să aplice cunoştinţele căpătate anterior. 
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COPILÃRIA – JOC ŞI JOACÃ 

Luntraru Rodica Crina, 

 Şcoala Gimnazialã sat Cîndeşti 

“Nu ne oprim din joacã atunci când îmbãtrânim, ci îmbãtrânim când încetãm sã ne mai 

jucãm”(George Bernard Shaw) 

 Ȋnvãţarea prin descoperire a devenit, în ultimii ani, o idee din ce în ce mai utilizatã în procesul 

instructiv-educativ. Astfel, jocul didactic a cãpãtat o importanţã foarte mare, metodele pasive de 

învãţare, utilizate în învãţãmântul traditional, fiind înlocuite cu metodele active, printre care şi jocul. 

Ȋncã din copilãrie se dezvoltã capacitãţile de comunicare şi relaţionare cu ceilalţi, de aceea trebuie 

încurajate astfel de activitãţi şi jocurile de autocunoaştere, creativitate, cooperare, de formare a 

grupurilor etc. Mai presus de toate, jocul trebuie privit ca o învãţare bazatã pe acţiune, în urma cãreia, 

atât participanţii direcţi cât şi coordonatorul jocului învaţã ceva nou.  Ceea ce îi motiveazã pe cei mici 

sã participle şi le menţine interesul este tocmai sarcina jocului, faptul cã el ştie ca este în acel loc nu sã 

înveţe – prin urmare se renunţã la acel cadru riguros – ci sã se joace, ceea ce simplificã procesul 

educativ.  Un alt factor motivator este latura competitivã pe care jocul o poate avea. Ȋn cadrul acestor 

tipuri de jocuri, coordonatorul va organiza activitatea astfel încât sã nu existe resentimente ale celor 

învinşi, subliniind faptul cã toatã lumea câstigã, într-un fel sal altul, prin faptul cã întotdeauna avem 

ceva nou de învãţat.  

 Pentru a beneficia de toata avantajele pe care jocul ni le poate oferi, feedback-ul este foarte 

important; existã câteva idei de bazã pentru oferirea feedback-ului pentru ca acesta sã ajute efectiv la 

asimilarea celor propuse anterior:  

 - feedback-ul trebuie sã se refere la comportamente specifice în situaţii concrete;  

 - comportamentul vizat trebuie sã poatã fi modificat;  
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 - atitudinea celui care oferã feedback trebuie sã fie una pozitivã pentru a nu îl face pe participant 

sã nu îşi mai doreascã o viitoare participare;     

 - Feedback-ul trebuie să reliefeze consecinţele unui comportament asupra celui care îl oferă sau 

asupra altor persoane. Un mod bun de a începe un feedback este: “Mi-a plãcut mai mult atunci când/ 

Data viitoare ai putea sã/ Ȋn loc sã… ai putea sã…”. 

 Copilãria este începutul cunoaşterii de sine, de aceea este de preferat sã se punã accent pe 

jocurile de autocunoaştere, de prezentare şi cunoaştere interpersonalã. Astfel de jocuri vor ajuta copiii: 

sã descrie propria persoanã şî pe ceilalţi, sã îsi valorifice punctele forte şi sã le îndrepte pe cele slabe, sã 

observe schimbãrile propriei persoane în timp, sã examineze cercul sãu de prieteni, sã respecte 

diferenţele dintre personalitatea sa şi a celorlalţi. Iatã câteva tipuri de jocuri care pot fi utilizate la 

şcolarii mici:  

 1) Prinde mingea - Jocul se desfăşoară pe cerc. Animatorul începe, aruncând cuiva mingea. 

Participantul va spune „Mulţumesc,  (prenumele animatorului)” şi animatorul va răspunde „Cu plăcere, 

Viorel (prenumele participantului)”. Mingea continuă să meargă pe cerc în acelaşi mod, până când toţi 

au avut posibilitatea să o transmită de câteva ori.  

 2) Prenume în aer – Elevii vor sta încerc. Un copil desemnat va scrie, cu degetul în aer, 

prenumele unui alt copil din cercul format. Ceilalţi vor ghici numele. Cine ghiceşte va scrie, la rândul 

sãu, prenumele unui alt copil din grup.      

             3) Cine eşti? -  Participanţii se mişcă haotic prin sală şi fac cunoştinţă atunci când se întâlnesc 

unii cu alţii, adresând întrebarea: „Bunã, eşti Alin?”, iar celălalt răspunde „Nu, ai greşit. Eu sunt 

Alexandru. Am ochi căprui, părul blond, pistrui etc.”. Peste 10 minute participanţii sunt rugaţi să 

formeze un cerc şi fiecare îşi spune prenumele, iar ceilalţi povestesc cum poate fi recunoscut (ochi 

căprui, părul blond, pistrui).etc  

 4) Istoria prenumelui – Elevii vor sta în cerc şi îşi vor scrie numele pe o foaie de hârtie, 

utilizând anumite culori. Fiecare va fi invitat sã îşi spuna istoria prenumelui, dacã o cunoaşte, dacã nu, 

poate inventa propria istorie. De asemenea, va explica de ce a folosit anumite culori în scrierea 

numelui.  

 5) Bagajul pierdut - Fiecare participant la joc primeşte o fişã, pe care vor scrie cinci lucruri pe 

care le iau, de obicei, în cãlãtorie (pot fi şi sentimente, calitãţi, stãri de spirit). Se vor forma perechi şi 

fiecare va prezenta “bagajul” celuilalt, urmând ca participanţii sã formeze perechi cu o altã persoanã, 

activitatea continuând pânã când toţi participanţii si-au regãsit “bagajul” pierdut.    

  6) Patru colţuri - Fiecare participant primeşte câte o foaie şi creioane şi vor scrie sau vor 
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desena: ceea ce obişnuiesc să facă duminică seara – în colţul drept de sus; hobby (ocupaţie, interes) – în 

colţul stâng de sus; ceea ce admiră la alţi oameni – în colţul stâng de jos; dorinţa pe care ar ruga o zână 

să le-o împlinească – în colţul drept de jos. Ei au la dispoziţie 8 minute pentru a complete cerinţele. 

Fişele completate sunt amestecate şi repartizate din nou. Acum fiecare participant începe să caute 

posesorul foii.. Când posesorul foii este găsit, scrie prenumele său pe foaie şi o lipeşte la un loc vizibil.

 Copilãria este o etapã pe care fiecare dintre noi este dator sã se bucure de ea şi cum altfel decât 

prin joc? Jocul este mişcare, explorare, comunicare, socializare, observaţie şi imitaţie, exerciţiu, 

învăţare şi, mai ales, plăcere. Esenţa jocului implicã reflectarea şi transformarea, pe plan imaginar, a 

realităţii înconjurătoare. Prin joc, copilul descoperă şi lumea şi viaţa într-un mod accesibil şi atractiv, o 

cercetează, o prelucrează şi o transformă în învăţare, în experienţă personală. De aceea, joacã-te cu 

elevii, copiii tãi, ajutã-i sã înţeleagã lumea, sã o exploreze mai uşor, oferã-le şansa de a se cunoaşte şi 

de a-şi cunoaşte limitele, pentru a-i îndrepta, cu paşi mici spre o viaţã de adult încununatã de success. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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JOCUL – PUNTE CĂTRE EMOȚIILE COPILĂRIEI 

 

Prof. Nicolae Mirela – Grădinița nr. 170 

Dir. Grăniceru Claudia – Grădinița nr. 170 

  

“Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătură, ci să deştepte cultivând destoinicirile 

intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa.” 

Ioan Slavici 

Jocul este o activitate specific umană, dominantă în copilărie și numai oamenii îl practică în 

adevăratul sens al cuvântului. Învățarea, munca, creația includ elemente de joc și în același timp jocul 
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este purtătorul unor importante elemente psihologice de esență neludică ale celorlalte activități specific 

umane. 

 Jocul este o activitate conștientă – introduce pe copil într-o lume imaginară pe care și-o 

creează el însuși 

 Jocul satisface copilului dorințele și aspirațiile 

 Jocul are un caracter universal, este o realitate permanentă, funcțiile sale variind de la o 

vârstă la alta 

Copilul se joacă singur sau în grup. Una dintre funcțiile jocului, așa cum o definește Piaget, 

este: ,,Funcția de socializare”, constând în acomodarea copilului la ceilalți, asimilarea relațiilor cu cei 

din jur la „eul” său. Despre acest aspect al jocului dorim să aducem câteva exemple și clarificări. 

Profesorii sunt frecvent nevoiți să înfrunte apatia, agresivitatea, instabilitatea, emotivitatea 

specifice vârstei copiilor cu care lucrează. De cele mai multe ori, copiii de vârsta preșcolară nu știu să-

și identifice și să-și gestioneze emoțiile și sentimentele. 

 

Și, deoarece în procesul de învățare se interpune o strânsă relație între cognitiv și afectiv, 

stăpânirea instrumentelor ce promovează o bună stare psiho-emotivă copiilor va fi de un real folos 

cadrului didactic în activitatea de instrucție și educație. 

Jocurile propuse îi vor ajuta pe copii sa aibă o imagine pozitivă și realistă despre sine și vor 

facilita instaurarea unor relații plăcute și corecte cu ceilalți; vor conduce, așadar, la dezvoltarea 

inteligenței emoționale a acestora. La sfârșitul fiecărui joc, este bine ca să se verbalizeze experiența 

trăită. Pentru fiecare joc, educatoarea va exemplifica ea însăși. 

 

JOCUL: CORPUL SI MUZICA  

Educatoarea îi invită pe copii să ocupe spațiul din fața semicercului și să inventeze un dans, în 

care unicul obiectiv să fie acela de a fi în ritmul muzicii. Ea îi avertizează pe copii că pe parcursul 

dansului vor auzi diverse ritmuri și ei vor trebui să se adapteze ritmului muzicii imediat ce au auzit 

schimbarea. 

Dansul poate dura 3-4 minute cu 3-4 schimbări de ritm. După ce s-a încheiat dansul, copiii stau 

pe scaune și spun ce au simțit și care ritm le-a plăcut mai mult. 

Jocul descarcă energii, dar este și o modalitate de cunoaștere a copilului. 
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JOCUL: STOP/ASA SUNT EU  

Educatoarea le cere copiilor sa se miște în voie prin clasă, fără să se ciocnească. La cuvântul 

„STOP” al educatoarei se vor opri și se vor grupa conform instrucțiunilor educatoarei: 

- în dreapta mea vor sta copii care se simt fericiți/bucuroși astăzi, iar în stânga mea cei care se 

simt triști/supărați 

- în fața mea vor sta copiii care consideră că se comportă frumos/civilizat, iar în spatele meu cei 

care nu se comporta corect/sunt necivilizați  

- în cercul verde stau copiii cărora le place la grădiniță, iar în cercul roșu cei cărora nu le place 

la grădiniță  

- lângă fereastra se vor așeza copiii care au frați sau surori, iar lângă perete/pătuțuri cei care sunt 

singuri la părinți  

 

JOCUL : EU SUNT UN .../ O..... 

Copiii stau în cerc jos pe covor împreună cu educatoarea. În mijlocul cercului sunt siluete de 

animale/păsări/flori. Educatoarea le cere sa privească și apoi să își aleagă pe rând câte o siluetă cu care 

crede ca seamănă și să argumenteze alegerea făcută. ,,Eu sunt un leu pentru că și eu sunt puternic .../ Eu 

sunt o floare pentru că și eu sunt frumoasă...”, etc.   

Jocul poate fi complicat prin „Eu sunt un /o ... el/ea este un /o...” 

 

JOCUL : ALEGE-ȚI FAMILIA  

 Copiii stau în semicerc pe scăunele împreună cu educatoarea. Pe rând copiii care doresc vin în 

față și spun cine ar dori să fie ei din familia lor (mama, tata, bunica, bunicul, fratele, sora), după care își 

aleg din rândul colegilor pe ceilalți membri ai familiei lor, motivând alegerea făcută. 

        

JOCUL : ZARUL  

Educatoarea invită copiii să arunce cu zarul pe rând. Pe cele 6 fețe ale zarului sunt descrise 6 

emoții. Copilul numit/care a dorit să arunce zarul va mima emoția pe care educatoarea a citit-o pe fața 

zarului și va spune când s-a simțit așa (vesel, trist, furios, mirat, curios, iubit). 

 

Așa cum spunea Freud, ce contrast neplăcut este între inteligenţa radiantă a copilului 

şi mentalitatea fragilă a adultului mediu ...  

Folosindu-ne și de inteligența emoțională în fiecare activitate din cadrul vieții noastre, 
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vom putea ajunge să experimentăm pacea și liniștea interioară, vom putea să ignorăm lucrurile negative 

din jur, și vom trece cu mai multă ușurință peste problemele vieții înțelegând că orice lucru se întâmplă 

cu un scop. 

Dacă reușim să ne creștem copiii în acest spirit, vor avea o viață frumoasă și fericită, înțelegând 

că nu toate lucrurile care li se întâmplă au legatură cu ei, că nu pot deține controlul asupra orice și că de 

fapt nu există noroc sau ghinion. Există doar vreau sau nu vreau să fiu fericit! 

„Cei care sunt sclavii impulsurilor – așadar, cei lipsiți de autocontrol au mult de suferit din 

punct de vedere moral. Capacitatea de a controla impulsurile stă la baza voinței și 

caracterului. În mod similar, rădăcina altruismului se găsește în empatie, în capacitatea de a 

citi emoțiile celorlalți. Și dacă există două atitudini morale de care timpurile noastre ar avea 

nevoie, ele sunt cu siguranță autoînfrânarea și compasiunea.” 

Daniel Goleman 
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JOCUL DE ROL 

 

Prof. înv. primar Nițiș Roxana Paula 

Școala Gimnazială Nr.1 Poienarii de Muscel 

 

Fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, pregătire profesională, sau stare materială ne aducem 

cu plăcere aminte de jocurile copilăriei. Acest lucru se datorează faptului că jocul face parte din 

existenţa fiecărui om şi influenţează dezvoltarea sa ulterioară din punct de vedere intelectual şi 

socio-afectiv. 

În ceea ce priveşte activitatea şcolară, deseori se ignoră faptul că omul este, prin structura sa 

biologică, o fiinţă autocinetică şi că dreptul la mişcare nu poate fi oprit de nicio normă didactică: 

„Vrei, deci, să cultivi inteligenţa elevului tău? Cultivă-i forţele pe care le are să le conducă. 
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Exercită-i necontenit corpul; fă-l robust şi sănătos pentru a-l face înţelept şi cu judecată: să 

lucreze, să alerge, să ţipe, să fie totdeauna în stare să fie om prin forţă şi va fi şi prin inteligenţă”. ( 

Rousseau) 

Jocul are un rol major în formarea şi dezvoltarea personalităţii. În joc se pun bazele  formării 

caracterului, se maturizează latura intelectuală şi afectivă a copilului.  

Principalul conţinut al tuturor jocurilor este viaţa şi activitatea socială a adultului, prin joc se 

realizează cunoaşterea realităţii exterioare şi imitarea unor relaţii sociale între adulţi. 

Copilul nu se joacă de-a ceea ce nu a văzut sau nu a auzit. Modelele exemplificate în joc 

sunt preluate din realitatea apropiată; Pe această cale, copilul asimilând semnificaţia socială a 

rolurilor care-l aşteaptă în viaţă. 

La intrarea în şcoală, jocul este folosit mai ales ca metodă de adaptare la activitatea şcolară 

şi ca mijloc de relaţionare. În joc, elevul se găseşte „în situaţia de actor, de protagonist şi nu de 

spectator, ceea ce corespunde foarte bine dinamismului gândirii, imaginaţiei şi vieţii lui afective, 

unei trebuinţe interioare de acţiune şi afirmare”.(Cerghit) 

A. Gesell subliniază faptul că  „jocul nu încetează niciodată să fie, în timpul întregii 

copilării, o problemă majoră”. 

Chiar dacă la şcolarul mic principala formă de activitate este învăţarea, el continuă să se 

joace. 

Jocul de rol contribuie la dezvoltarea personalităţii, la dirijarea procesului de asimilare a 

unor comportamente valoroase din punct de vedere individual şi/sau colectiv. 

Principala caracteristică a jocului de rol o constituie reproducerea acţiunilor adulţilor, 

relaţiile lor sociale şi profesionale, având o componenteă dominantă- imaginaţia. 

În astfel de jocuri sunt implicate anumite relaţii sociale a căror respectare se face prin 

rolurile participanţilor. Asfel, băieţii sunt atraşi mai mult de jocurile active, în timp ce fetelor le 

place să se joace „de-a gătitul”, „de-a mama şi de-a tata”, etc. 

Spre deosebire de preşcolar, şcolarul mic dă dovadă de o mai bună organizare a jocului în 

raport cu subiectul ales, fapt ce reiese din experienţa de cunoaştere a copilului. 

Şcolarul mic este atent la selecţionarea conduitelor manifestate în jocurile de rol. Acesta 

preia, imită atât comportamentul celor din jur, cât şi cel al personajelor din lecturi, filme, etc. 

Jocuri de tipul „De-a magazinul”, „La doctor”, „Răspunde la telefon” le formează micilor 

şcolari deprinderi de comportare civilizată, interiorizarea formulelor de politeţe şi le îmbogăţeşte 

experienţa de viaţă, copilul dându-şi seama că fiecare trebuie să aibă câte o responsabilitate în viaţă. 
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Prin interpretarea anumitor roluri din poveşti, copii învaţă să distingă binele de rău, îşi 

dezvoltă trăsăturile pozitive de caracter, încearcă să reproducă cât mai fidel caracterele personajelor 

şi felul rol de a se comporta. Interpretând spre exemplu rolul fetei moşneagului din povestea „Fata 

moşului şi fata babei”, copilul îşi formează trăsături cum sunt: cinstea, hărnicia, curajul, 

diferenţiidu-le de cele ale fetei babei ( lăcomia, lenea, minciuna, invidia). 

Rolurile, în jocurile şcolarului mic, se transpun cu multă exigenţă. Astfel, acesta este 

preocupat pentru selecţionarea partenerilor, bazându-se pe aprecieri şi autoaprecieri asupra 

posibilităţilor de joc. În jocul „De-a soldaţii” nu oricine poate să fie comandant. Acest rol îi va 

reveni celui care este mai întreprinzător, sau unuia care are o influenţă mai puternică asupra 

celorlalţi. 

Prin aceste jocuri, copilul comunică, socializează cu ceilalţi, formând un grup, 

împrietenindu-se. 

La şcolarul mic se constată şi o perioadă de pregătire a jocului, acesta este preocupat pentru 

confecţionarea costumului personajului interpretat şi a „jucăriilor” care-l va ajuta în interpretarea 

rolului. Numeroase studii privind rolul jocului de rol în dezvoltarea personalităţii, subliniază faptul 

că acesta creează condiţii pentru stabilirea şi aprofundarea relaţiilor dintre copii, pentru cunoaşterea 

posibilităţilor partenerilor şi a celor proprii. 

În general, jocurile şcolarilor sunt organizate de ei înşişi, în recreaţii, acasă, în grupul de 

joacă. Există şi situaţii când ele sunt sugerate de părinţi sau de învăţător, la şcoală. În acest caz, 

copilul este şi mai impulsionat să intre cât mai bine în pielea personajului, deoarece se simte urmărit 

şi apreciat de cei din jurul său. 

„Copilăria serveşte pentru joc şi pentru imitare” spunea Claparede, referindu-se şi la 

puterea jocului de a învinge teama şi timiditatea unor copii. În jocurile cu rol, orice copil preferă un 

rol pozitiv, cât mai activ. Astfel, în jocul „De-a doctorul” cei mai mulţi copii preferă să fie doctorul, 

şi foarte puţini pacientul. 

Prin jocul de rol se stabileşte o relaţia specifică între copil şi realitatea pe care acesta o 

copiază, însă în mod conştient, determinând stimularea atenţiei, a memoriei, a gândirii. 

Jocurile de rol dezvoltă imaginaţia creatoare a copilului, îl ajută să se autocunoască în raport 

cu posibilităţile celorlalţi, îi satisface dorinţa de afirmare. 

Jocul copilului este munca adultului, este activitatea care îi permite să imite anumite tipuri 

de relaţii sociale între adulţi. 
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Jocul determină creşterea încrederii în sine a copilului, dar şi dorinţa de autodepăşire, îl ajută 

să-şi controleze sentimentele şi pornirile; acesta face parte din viaţa copilului, în joc el se regăseşte, 

se identifică pe sine, îşi găseşte utilitatea. 
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În lumea copilariei 

 

Prof. Podgoreanu Mădălin  

Școala Gimnazială Gherăseni, Buzău 

 

 

          “Copilăria este șuvoiul de apă care izvorăște limpede și curat din adâncurile ființei și la care 

omenirea aleargă fără încetare să-și potolească setea idealurilor sale de dragoste, de bunătate, de 

frumusețe, de perfecțiune.” Francesco Orestano  

Copilăria este perioada cea mai frumoasă din existenţa fiinţei umane, că atare nu există 

personalitate marcată din toate domeniile de activitate care să nu fi scris măcar câteva rânduri despre 

clipele minunate petrecute în primii ani de viaţă. Unul dintre scriitorii care au evocat într-un mod 

magistral anii copilăriei este marele nostru povestitor Ion Creangă, care în capodoperă să literară 

„Amintiri din copilărie” realizează o veritabilă definiţie artistică a copilăriei de pe aceste plaiuri 

mioritice, dar şi a copilăriei universale. 
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 Una dintre caracteristicile copilăriei, aşa cum reiese din opera celebrului humuleştean, este 

lipsa de griji, idee ce se desprinde din următoarea afirmăţie a naratorului : „Ce-i pasă copilului când 

mama şi tată se gândesc la neajunsurile vieţii; la ce poate să le aducă ziua de mâine, sau că-i frământă 

alte gânduri pline de îngrijire”.  

O altă trăsătură a copilăriei, în opinia lui Creangă, este jocul, ce devine activitatea cotidiană a 

copilului, domeniul în care îşi manifestă spiritul creativ, de aceea jocurile şi activităţile evocate de 

autor sunt multiple şi variază în funcţie de anotimp şi de vârstă. El, împreună cu fraţii săi şi alţi copii 

din sat, se juca de-a mijoarca, imită activitatea preotului din biserică, îşi confecţiona coifuri şi alte 

obiecte de recuzită specifice, încăleca pe un băţ îmaginându-şi că acesta este un cal nărăvaş pe care-şi 

vărsa necazul, dacă se întampla să cadă.Iarnă, se bucură de tăierea porcului, mergea cu pluguşorul pe 

la casele sătenilor sau se desfăta pe gheaţă şi la săniuş. Vara, mergea la scăldat în apă Ozanei” cea 

frumos curgătoare şi lipede că cristalul”, fură cireşe de la mătuşa Mărioara sau fură pupăza ce-l trezea 

cu noaptea-n cap şi pe care încearcă să o vândă la iarmaroc, spre a scăpa de pedeapsă.Când merge la 

şcoală, prinde muşte cu ceslovul în lipsa dascălului sau fuge de „procitanie”pentru a nu fi urcat pe 

„Calul Bălan”şi mângâiat cu „Sfântul Niculai”. 

 Autorul afirmă că în această etapă a vieţii a fost „vesel că vremea cea bună şi sturbulatic şi 

copilăros că vântul în tulburea să”, că „aşa au fost toţi copiii, de când e lumea asta şi pământul, măcar 

să zică cine ce-a zice”. Gândindu-se, peste ani, la aceste clipe fericite, autorul e copleşit de emoţie şi 

de nostalgie şi regretă că a trecut această etapă din viaţa lui, când toată lumea era a lui : „ Nu ştiu alţii 

cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul naşterii mele, la casă părintească din Humuleşti, la stâlpul 

hornului unde lega mama o sfoară cu motocei, de crăpau mâţele jucându-se cu ei, la prichiciul vetrei 

cel humuit, de care mă ţineam când începusem a merge copăcel [...] şi la alte jocuri şi jucării pline de 

hazul şi farmecul copilăresc, parcă-mi saltă şi acum inima de bucurie!”. Prin intermediul poeziilor 

dedicate copiilor, aceştia sunt puşi în contact cu realitatea înconjurătoare, cunosc viaţa şi lumea, află 

informaţii despre mediul plantelor şi-al animalelor. 

Astfel, poezia „Jocuri” scrisă de Ana Blandiana îi familiarizează pe copii cu lumea legumelor 

din grădină, cu trăsăturile acestora şi cu etapele evoluţiei lor. Copiii află că, pentru a deveni căpşuni 

roşîi, dulci şi aromate, acestea trebuie mai întâi să răsară, să facă frunze şi flori, iar apoi să se coacă 

”de plăcere”. De asemenea, tot această poezie le oferă copiilor date despre morcovi, care sunt „ 

portocalii”, despre pătrunjel, care sunt „ albi şi dulci”, despre pepeni, care sunt galbeni cu miez „ 

portocaliu” şi despre lubeniţe ce au „dungi verzi şi lucioase” şi miez „roşu”.  Din alte poezii, precum: 

„Omul de zăpadă” şi „Săniuţa”, de Mălina Cajal, „Omul de zăpadă”, de Maria Prindaru, copiii află 
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informaţii esenţiale despre anotimpul iarnă, care vine cu „nori grei de nea”, din care cad „agale roiuri 

de petale”, când cerul este”că o pâslă, gros”, când sămânţele zboară pe”mantia pufoasă” de zăpadă şi 

când copiii construiesc, din bulgări mari, oameni de zăpadă pe care-i împodobesc, după gustul şi 

imaginaţia lor, cu „lulea”şi cu „ochi de tăciune”. Poeziile pentru copii constituie un mijloc important 

pentru a cultivă în sufletele acestora cele mai nobile principii morale, sentimente înalţătoare şi simţul 

estetic. 

Din poezii, ca: ”Ce ştia un prichindel”, de Crişan Constantinescu, „Să fim politicoşi”, de 

Elena Farago, „Plângăreaţa”, de Stelian Filip, „Lăudărosul”, de Sanda Sfinchi sau „Ce se întâmplă cu 

copacii”, de Ana Ruse, preşcolarii învaţă să fie politicoşi, bine crescuţi, să-i salute pe cei cunoscuţi, 

să mulţumescă pentru binele făcut de cei din jur, să nu facă mofturi la mâncare, să nu fie lăudăroşi şi 

să spună întotdeuna adevărul, să respecte regulile de circulaţie, să iubească şi să ocrotească natură, 

să-i ajute pe cei aflăţi în impas, să-şi respecte părinţîi şi bunicii. Lumea copilăriei, aşa cum este 

surprinsă, în proză şi în versuri, de scriitorii clasici sau contemporani, este o lume minunată, o lume 

cu „zmeie de hârtie şi creioane colorate”, cu „cer de pace”, cu „glas  de păsări”, şi „flori de vară, brâu 

de ape cristaline, zbor de harnice albine”, o lume cu jocuri şi cântece vesele, cu soare ce o 

„scânteiază”, cu „plai de dor”, după cum afirmă Elena Farago în poezia „Lumea ta, copilăria”. 

Pe lângă toate acestea, lumea copilăriei este o lume plină de  taine, de mistere, de 

necunoscute,  de întrebări ce aşteaptă răspunsuri corespunzătoare, „copilul se naşte curios de lume şi 

nerăbdător de a se orienta în ea”, după cum afirmă criticul literar George Călinescu. 
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TIMPUL LIBER – O IMPORTANTĂ RESURSĂ A VIEŢII COPILULUI 

 

Prof. Popa Florinela Marilena,  

Școala Gimnazială ”George Emil Palade” Buzău 
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MOTTO: „Timpul este prea scurt, dar noi risipim prea mult din timp.” (Seneca) 

 

„Timpul liber este timpul de care dispune un individ în afara presiunilor exercitate de diverse 

solicitări şi obligaţii şcolare, profesionale, familiale, sociale; este timpul de care dispune o persoană 

pentru a desfăşura o serie de activităţi alese din proprie voinţă, conform unor interese, înclinaţii, 

preocupări.” (Conf. univ. dr. Andrei Barna) 

Timpul liber îndeplineşte tot mai multe funcţii social-educative: de dezvoltare liberă a 

personalităţii umane, de destindere şi divertisment, având rol compensator de stimulare a unor interese, 

motivaţii şi conduite novatoare. 

Ceea ce interesează în mod deosebit cadrele didactice cât şi părinţii, este funcţia de dezvoltare a 

personalităţii, care este prin excelenţă educativă şi autoeducativă. Experienţa arată că elevii obişnuiţi 

să-şi planifice timpul de lucru ştiu să dea o întrebuinţare superioară timpului liber, preocupărilor 

considerate oportune formării personalităţii lor, destinderii şi recreării. 

Activităţile organizate în afară de clasă, în toată diversitatea lor, sunt chemate să contribuie la 

pregătirea elevilor pentru viaţă, la integrarea socială, având în vedere valoarea lor instructiv-educativă 

deosebită. 

Activitatea cea mai fructuoasă care se poate desfăşura în afară de clasă este aceea care se 

organizează în cadrul unor colective constante, orientate de aceleaşi idei şi care urmăresc aceleaşi 

tehnici. 

Aceste colective alcătuiesc cercurile de elevi. 

Ele constituie modalităţi de descoperire şi stimulare a talentelor, aptitudinilor elevilor, educă 

pentru utilizarea interesantă a timpului liber, îi iniţiază în sarcini de muncă şi responsabilitate, dezvoltă 

iniţiativa şi independenţa, nevoile de activitate şi tendinţele de autoformare, stabilesc relaţii mai 

apropiate între educatori şi elevi. 

O bună parte din preţiosul timp liber îl petrec copiii în cluburile elevilor. Ele oferă o paletă 

variată de activităţi atractive pentru ei. 

De asemenea, taberele şcolare constituie unul dintre cele mai bune mijloace pentru odihna 

activă, întărirea sănătăţii, refacerea energiei, dezvoltarea fizică, intelectuală şi morală. Ele oferă 

totodată posibilitatea educării şi intruirii elevilor, lărgirii orizontului de cunoştinţe. Acestea se pot 

realiza şi prin vizionările la televizor. 
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Petrecerea timpului în faţa televizorului poate fi eficientă dacă stârnim curiozitatea copiilor 

pentru anumite emisiuni, cu adevărat valoroase. Acest lucru se poate realiza organizând cu elevii mese 

rotunde de concursuri, ajutându-i să opteze pentru un stil de viaţă civilizat, elevat, învăţându-i să 

cunoască valoarea acţiunilor, să afle dacă corespund intereselor lor, gradului de cultură. 

O însemnătate deosebită pentru educarea copiilor o are jocul. Prin joc îţi satisfac ei nevoia de 

activitate, de mişcare, de cunoaştere a mediului înconjurător. A nu lăsa copiii să se joace înseamnă a-i 

lipsi de o mare bucurie, iar pe noi de un admirabil mijloc educativ. 

În majoritatea cazurilor, jocurile sunt însoţite de jucării. Se ştie că, în general, jucăria are prin ea 

însăşi un rol educativ. Manevrând felurite jucării - potrivit vârstei şi înclinaţiilor – copiii au posibilităţi 

sporite de a cunoaşte mediul lor de viaţă, de a-şi dezvolta curiozitatea şi dorinţa de cunoaştere, de a-şi 

forma anumite deprinderi. 

Pentru a spori eficiența jocurilor, copilul trebuie îndrumat să le selecteze, să/și ănsușească 

regulile, etc. Să-i lăsăm pe copii s se joace îpreună, mai mult chiar, să-i stimulăm la aceasta. Copiii 

trebuie să-și trăiască copilăria cu cei de vârsta lor, să zburde, să fie veseli. Să-i deprindem să fie corecți 

și cinstiți în joc, căci așa vor fi și în celelalte activități. 

O gamă variată de modalități practice pentru petrecerea timpului liber în chip cât mai plăcut și 

mai util o oferă enciclopedia practică a copiilor ”Jocuri și jucării”. 

O satisfacței deosebită o au copiii când participă la treburile gospodărești, își aduc contribuția la 

viața de familie. Fără să-și dea seama, își petrec astfel timpul liber în mod eficient. Avem grijă să nu îi 

supraîncărcăm și ori de câte ori avem ocazia îi evidențiem pentru calitățile lor de gospodari. 

Una dintre cele mai eficiente modalități de petrecere a timpului liber este lectura. Pentru a 

deveni eficientă, lectura trebuie valorificată prin activități de genul: recenzii, prezentări de carte, audiții, 

vizitarea unor case memoriale, întâlniri cu scriitorii, corespondența cu scriitorii – pârghie în susținerea 

tonusului vieții școlare. 

Alte modalități de organizare și petrecere a timpului liber pot fi: lectura unei cărți ”pentru 

sufletul și mintea mea”, audiții concomitent cu răsfoirea unor albume, completarea unui jurnal, 

pregătirea unei surprize plăcute pentru cineva drag, etc. 

Elevilor care au talent și înclinații artistice li se pot recomanda, în timpul liber, activități de 

genul: scrie un articol interesant, o poezie, compune o melodie, realizează un portofoliu, etc.  

Nu putem discuta despre dezvoltarea noastră spirituală și psihică fără să avem în vedere arta 

însăși. Frumosul din natură și societate ne îmbogățește viața spirituală și psihică, dezvoltându/ne 

sensibilitatea, afectivitatea, devenind astfel mai buni, cu purtări alese. Pornind de la această idee, se 
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poate da copiilor următorul îndemn: ”Căutați asiduu ca în petrecerea timpului liber să manifestați 

afectivitate, pasiune, dăruire, plăcere, sinceritate în tot ceea ce intreprindeți!” 

Petrecerea timpului în aer liber s-a dovedit totdeauna a fi un bun mijloc educativ. apărarea și 

întărirea sănătății fizice și psihice acopiilor este premisă esențială a creșterii nivelului lor de pregătire. 

totodată, ei gustă din plinnatura cu toate frumusețile ei. Copiii pot fi îndrumați să observe creații din 

natură: forme deosebite de crengi uscate, frunze de forme și culori diferite, flori uscate, etc. Cu ajutorul 

acestora pot crea în timpul liber aranjamente de forme și mărimi diferite cu care își vor împodobi 

camera sau pe care le pot dărui. 

Astfel, copiii vor învăța să construiască singuri mici ”opere de artă”, să aibă răbdare, să iubească 

și să prețuiască părțile neînsuflețite ale naturii. Își vor petrece timpul liber în mod util și plăcut. 

Eficiența activităților de petrecere a timpului liber în natură va fi sporită dacă vor exista 

preocupări pentru dotarea și amenajarea unor spații de joc și protejarea celor existente, precum și pentru 

extinderea și îmbunătățirea bazei materiale pentru practicarea activităților de timp liber (terenuri, 

parcuri de joc, baze sportive, etc). 

Nu este lipsită de interes să se studieze problema animatorilor, a deschiderii către alte categorii 

de persoane care să se ocupe de timpul liber al copiilor, practică întâlnită în mai multe țări ale lumii. 

De asemenea, ar fi importante cursuri pentru formarea și perfecționarea cadrelor didactice și 

părinților în problematica timpului liber. 

Nu trebuie uitate expozițiile, muzeele, unde copiii pot vedea și admira multe lucruri frumoase și 

interesante. Acțiuni de genul: ”Prin împărăția florilor”, ”Un copil, un copac, o floare”, ”Parcul – o oază 

de sănătate”, ”Copiii – prietenii devotați ai naturii”, etc, sunt ocazii de petrecere eficientă a timpului 

liber. 

Lumea calculatorului a devenit în prezent un refugiu al copilului, care astăzi își petrece timpul 

mai mult singur decât cu familia, mereu plecată, mereu ocupată. 

În activitatea extradidactică, orice competiție își justifică existența prin aceea că prilejuiește 

afirmarea și evaluarea copilului în condiții recreative, care nu-l supraîncarcă, consumând timpul său 

liber în forme active, mult îndrăgite și care, bine organizate, pot completa eficient procesul didactic. 

Să educăm părinții, elevii și comunitatea în așa fel încât cu toții să perceapă timpul liber ca o 

șansă la dezvoltare. 
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ÎNVAȚĂ, JOACĂ-TE, APLICĂ ! 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR ROȘU MIHAELA-PETRUȚA,  

ȘCOALA GINAZIALĂ NR.7  BUZĂU 

 

OH, PARDON! - CU MOTANUL ÎNCĂLȚAT. 

Elementele jocului: 1 tablă de joc,16 pioni și un zar. 

Numarul jucătorilor: 2,3 sau 4. 

Scopul jocului: deplasarea pionilor de "bază" în "casă". 

Ordinea jucătorilor: începe jucatorul (motanul) care aruncă zarul cel mai mare. 

Regulile jocului: Fiecare motan își alege un set de 4 pioni de aceeași culoare pe care îi așează în bază pe 

cerculețele de aceeași culoare. Motanii aruncă pe rând cu zarul. Dacă se aruncă un zar diferit de 6 și 

motanul nu are niciun pion pe traseu, aruncă urmatorul motan. Dacă se aruncă 6, se poate aduce un pion 

din bază la cerculețul START, sau se poate avansa cu un pion de pe traseu. Dacă se aruncă un  zar 

diferit de 6 și motanul are pioni pe traseu, avansează cu un pion un număr de cerculețe egal cu valoarea 

zarului. După fiecare aruncare de 6 se mai aruncă o dată. La mutarea și oprirea pionilor, nu se fac 

deosebiri între cerculețele traseului și cerculețele START. Într-un cerculeț pot sta unul sau mai mulți 

pioni identici sau adversari. Dacă un pion ajunge pe un cerculeț ocupat de pioni adversari, elimină câte 

un pion din fiecare culoare. Pionii eliminați revin în baza proprie. Intrarea în casă este posibilă  doar la 

acele valori ale zarului, care conduc pionul pe cerculețele libere. 

Câstigator: primul motan care își aduce  toți pionii în casă.                
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DE-A V-AȚI ASCUNSELEA 

 De-a v-ați ascunselea este un joc din copilărie, la care participă mai mulți copii. Acesta se 

desfașoară de preferat în natură. Copiii se înteleg între ei care să se "pună" primul, iar apoi cel dintâi 

găsit este cel care se va "pune" următoarea rundă.  

 "Căutatorul" trebuie sa numere până la un număr ales de comun acord și să-i anunțe pe ceilalți 

că a terminat de numărat prin formula "magică": "Dacă nu ești gata, te iau cu lopata". Cât timp 

"căutătorul" numără, ceilalți trebuie să se ascundă cât mai bine pentru a nu fii "scuipați" ("scuipatul" se 

face într-un loc ales de aceștia).  

 Odată terminată numărătoarea cel care s-a pus începe să-i caute, iar dacă acesta nu încearcă să-i 

găsească pe ceilalți asteptând să iasă ei, i se spune de către aceștia : "Plimbă ursul ca ruginește 

lanțul!" pentru a-i atrage atenția că trebuie să-i caute, nu să stea pe loc.  

 Ultimul care rămâne ascuns și se "scuipă" poate "scuipa turma"( însemnând că acesta îi salvează 

pe toți, iar cel care i-a căutat îi mai caută și runda următoare). Ca în orice joc: cu cât mai mulți, cu atât 

mai bine. 

 

AȘ MÂNCA O PORTOCALĂ 

              Este nevoie de o foaie mai mare sau de o tablă pe care să se scrie numerele portocalelor şi de 

un marker. Fiecărui copil i se va da o cifră în funcţie de numărul celor care joacă. Aceştia vor fi fiecare 

câte o portocală cu numărul care i s-a atribuit. Apoi animatorul va spune: “ Aş mânca (un nr.) de 

portocale…”. 

 Copilul care are acel număr, va răspunde: “De ce (nr. lui) şi nu (va spune un alt nr.) Şi tot 

aşa….Dacă un jucător/o portocală greşeşte (nu este atent când este apelat, apelează o portocală care a 

ieşit din joc), va ieşi din joc, iar ceilalţi trebuie să ţină minte ce numere au ieşit pentru ca să nu le strige. 

Câştigă copilul care reuşeşte să rămână în joc până la final. De exemplu, animatorul spune: “ Aş mânca 

3 portocale”. Copilul cu nr. 3 dacă este atent, va răspunde: “de ce 3 şi nu 10”; Copilul cu nr 10, dacă 

este atent va răspunde: “ De ce 10 şi nu …”(altă cifră). Dacă de exemplu, nr. 10 nu auzit că a fost 

chemat şi nu răspunde, este eliminat, iar ceilalţi nu trebuie să-l mai apeleze. 

RECUNOAŞTE  CARTONAŞELE 

Materiale necesare :jocul presupune să existe un numar cuprins intre 10 si 30 dubluri de cartonaşe cu 

diferite modele (colecţia star wars, colecţia angry birds, colecţia strunfii ,etc). 

Cartonaşele se impart in doua grupe ,fiecare grupă conţinand acelaşi numar de cartonaşe si aceleaşi 

imagini (se separa dublurile). 
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O grupă sunt asezate cu imaginile fară a se putea vedea ,iar cealaltă grupă de cartoane cu imaginile la 

vedere dar acoperite cu o coala. 

Numar de jucatori: minim 2 jucatori 

Inceperea jocului: se alege o ordine de joc in funcţie de situaţia dată (la şcoala in ordinea asezari in 

banca ,acasa de la cel mai mic la cel mai mare, etc),Jucatorul este invitat să aleagă din grupa 

cartonaşelor aşezate cu faţa in jos un număr de minim 2 cartoane si maxim 2/3 din numărul maxim de 

cartoane.Dupa ce priveşte cu atenţie cartoanele (timp de maxim 10 secunde) este pus să recunoască din 

cealaltă grupă cartoanele identice cu cele extrase, incercarea este validată dacă le recunoaşte pe toate. 

Extrage un numar mai mare de cartoane si continuă păna cand greşeşte. Punctele acordate sunt numărul 

de cartoane din extragerea in care le-a recunoscut pe toate (incercarea validată, 

Se continuă cu ceilalţi jucatori pană cand termină toţi de jucat. Se  declară castigători cei care au extras 

un numarul cel mai mare de cartoane din extragerea  valida. Jocul se poate continua intre cei cu 

numarul cel mai mare de cartoane recunoscute din extragerea validă pentru a se vedea ( dacă se doreşte) 

cine este cel mai bun. 

 

Bibliografie: 

1. BACUS ANNE, Jocuri pentru copii de la o zi la 6 ani – 150 de jocuri antrenante, editura 

Nemira, 2008 

2. MUJICICOV N, Jocuri pentru copii și tineret, editura Uniunii de cultură fizică și sport, 1990. 

 

IMAGINEA COPILULUI ÎN LITERATURA MARILOR CLASICI 

 

Prof. Săndulescu Anamaria Ramona 

Școala Gimnazială, comuna Pietrari, jud. Vâlcea 

 

Literatura s-a născut din necesitatea omului de a cunoaşte şi de a se cunoaşte, a vieţui şi a 

supravieţui, a comunica şi a se comunica. În acest sens, literatura pentru și despre copii transfigurează 

realitatea cu tot complexul său de imagini și trăiri, oferind copilului un bogat univers de gânduri şi 

sentimente, de argumente și contraargumente, stimulând astfel interesul acestuia pentru cunoaştere.  

O sursă importantă de inspiraţie pentru scriitorii români și străini o constituie vârsta de aur a 

fericirii, copilăria, cu momentele ei speciale, cu bucurii si tristeţi, un univers în care regula supremă este 

jocul, în care cuvântul se supune ludicului: “Nicio jucărie nu e mai frumoasă ca jucăria de vorbe” 
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(T.Arghezi). Scriitorii se întorc la vârsta de aur şi retrăiesc cu intensitate timpul fermecat, cu iluzia că 

pot opri puțin clipa copilăriei. Unii o rememorează cu nostalgie si tristeţe (O, rămâi – Mihai Eminescu), 

alţii retrăiesc bucuria copilăriei prin ochii adultului, aplecându-se asupra celor mici cu grijă şi tandrețe 

(T.Arghezi - Cântec de adormit Mitzura, Cartea cu jucării).  

Din multitudinea de teme literare ale creațiilor dedicate celor mici, copilăria reprezintă cea mai 

apreciată latură a existenţei deoarece, regăsindu-se şi regăsindu-şi problemele specifice, cititorii se 

(re)descoperă pe sine şi (re)descoperă lumea. Literatura copilăriei este alcătuită din poezie şi proză, 

ambele adăpostite sub emblema genului epic. Lirismul nu este eliminat în totalitate, este diminuat și 

subordonat narativului, pentru că cei mici receptează cu mai mare ușurință mesajele ce conţin o 

poveste, o acţiune realizată de personaje. Înainte de a putea înţelege că «eul» său se află în mod necesar 

în contact cu alte «euri», el îşi află un alter ego multiplicat în fiecare personaj cu care simpatizează: 

copil, zână, prinţ, iepure, gândăcel etc.”
1
. 

Întâlnim trei abordări ale temei copilului şi copilăriei, în funcţie de modul în care se reflectă 

realitatea (socială, etică) în conştiinţa copilului-personaj: 

1. Prezentarea unei lumi a copiilor năpăstuiţi, a copilăriei nefericite, pline de griji și de nevoi, 

Mihail Sadoveanu (Dumbrava minunată) creionând un tablou sumbru al copiilor nefericiți, maturizați 

mult prea devreme. 

2. Ficțiunea literară preferă să ilustreze copilăria ca pe o oază de fericire și entuziasm ludic. Aici, 

personajul copil se joacă, visează, îşi construieste o lume între real şi fabulos, o lume în care totul este 

posibil. În Amintiri din copilărie de Ion Creangă, farmecul izvorăște din relatarea unor aventuri 

captivante, din surprinderea psihologiei  copilului, dar şi din umorul povestirii. 

3. Textele educative prezintă imaginea copilului devenit şcolar şi a dificultăţilor acestuia de a se 

adapta la mediul școlar cu exigențele sale specifice. Primul scriitor român care abordează tema 

copilăriei din această perspectivă este I.L. Caragiale, în schiţele sale Dl. Goe, Vizită, Un pedagog de 

şcoală nouă, Bacalaureat, Dascăl prost etc. în care satirizează efectele negative pe care le are educaţia 

defectuoasă pe care o primesc copiii. Direcția trasată de Caragiale este continuată de schiţele inspirate 

din viața școlarilor ale lui Mircea Sîntimbreanu. Acesta este atras de modul în care copilul, acum elev, 

se străduiește cu mari eforturi pentru a se adapta noului mediu social care (în opinia sa) îi îngrădeşte 

libertatea. Textele din volumele Cu şi fără ghiozdan, Sub lupă, Recreaţia mare, Să stăm de vorbă fără 

catalog etc, au caracter satiric, referindu-se la dezamăgiri şcolare. Personajele sale creionează elevul 

dintotdeauna, satira vizând elementele negative: leneşul, nepoliticosul, chiulangiul, superficialul.  

                                                           
1Bianca Bratu în Preşcolarul şi literatura (studiu şi antologie), EDP, Bucureşti, 1977, p.15 
2G. Călinescu, Cronicile optimismului, E.P.L.București, 1964, p. 274 
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 Copilăria, aflată permanent sub imperiul jocului, creează în literatură o lume specială, în care nu 

există imposibil, o lume a evadării perpetue în fabulos, în care fantezia plasează personajele într-un 

sistem moral de norme de conduită. Ca stare sufletească, este o permanenţă a vieţii noastre: ,,Copilăria 

nu dispare niciodată din noi, ea constituie izvorul permanent din care decurg toate meandrele vieţii 

noastre
2
.”(G. Călinescu). Evocarea copilăriei, temă predilectă în scrierile pentru copii și pentru copiii 

din sufletele noastre de adulți, a dat naştere celor mai cunoscute capodopere din literatura română, dar 

şi din cea universală. 

Privită din perspectiva imaginației creatoare, copilăria e spontană, naivă, inocentă, de o mare 

sensibilitate, jocul fiind preocuparea primordială, zilele trecând netulburate de sentimentul perenităţii, 

de grijile și nevoile maturității. Copilului îi place să fie în ipostaza de subiect şi obiect al jocului. 

Literatura este scena pe care acest tărâm minunat prinde viaţă, cu tot farmecul său inefabil, cu toate 

minunile mari și mici, este modalitatea prin care sentimentele, gândurile şi trăirile scriitorului ajung la 

sufletul cititorului pentru a-l emoţiona. Este o lume imaginară în care visul este realitate, în care 

imposibilul este posibil.  

Copilul ca personaj literar şi copilăria ca temă apar în literatura română încă din perioada 

paşoptistă, la puţin timp după apariţia ei în literatura universală. Înainte de a fi un personaj 

individualizat într-o creație literară, copilul apare în scrierile memorialistice ale scriitorilor români din 

secolul al XIX-lea care evocă cu nostalgie, din perspectiva adultului, perioada senină şi lipsită de griji a 

vârstei copilăriei. Cel mai cunoscut exemplu este romanul Amintiri din copilărie de Ion Creangă, opera 

care depăşeşte simpla ficţiune şi pătrunde în realitate. 

Scriitorii români (Ion Creangă, I.L.Caragiale, Ionel Teodoreanu, Ioan Alexandru Brătescu-

Voineşti, Barbu Ştefănescu Delavrancea), ilustrând anumite realităţi sociale şi morale reflectate în 

privirea inocentă a copilului, reușesc să contureze farmecul universului copilăresc sancţionând abaterile 

unei educaţii înţepenite în convenţii sociale. Copilul este descris prin legătura profundă cu elementele 

ce-i alcătuiesc universul (mediul părintesc și cel social), realizând astfel conturarea unui spaţiu 

caracteristic, un axis mundi rural sau urban populat de mistere şi mituri.  

Nu există nicio vârstă potrivită pentru a pune întrebări filosofice căci, de la vârsta de trei ani, 

având în vedere experiența de „uimire la lume“ menționată de Aristotel, copiii pun întrebări fără 

răspuns despre viața veșnică, moarte, relații, moralitate, politică. Pentru copil, povestea nu este 

niciodată o simplă poveste, ci o invitație pentru a-și imagina extraordinarul, imposibilul, pentru a 

experimenta în necunoscut și pentru a se privi în viața personajelor preferate. Literatura copiilor din 

                                                           
2G. Călinescu, Cronicile optimismului, E.P.L.București, 1964, p. 274 
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secolul trecut ne spune povestea pierderii copilăriei ca acea perioadă de uimire, de explorare fără 

vinovăție și de stabilitate. Este istoria unei pierderi a inocenței: "nevinovăția copiilor, emoționalitatea și 

imaginația au devenit calități care trebuie mai degrabă să fie păstrate decât să fie depășite, iar copilăria 

în copilărie trebuie să fie protejată, nu grăbită” (Anne Scott MacLeod).  

În literatura română, Creangă scrie Amintiri din copilărie, operă intrată de mult în patrimoniul 

literaturii universale care îl prezintă pe copilul-sătean, fericit și lipsit de griji, harnic, inteligent, dar plin 

de neastâmpăr, pus în permanență pe șotii, ”copilul universal”. Creangă ne-a dăruit primul ,,roman” al 

copilăriei, în care autorul este în acelaşi timp şi povestitorul şi eroul –copil. Amintiri din copilărie 

înfăţişează copilăria veselă şi nevinovată, sub semnul neastâmpărului băieţesc şi al poznelor; 

obiectivându-se, scriitorul humuleştean vede în sine copilul de pretutindeni şi de oricând, căci, aşa cum 

declară el însuşi „aşa eram eu la vârsta cea fericită şi aşa cred că au fost toţi copiii de când lumea asta 

şi pământul”. Adevăratul univers al copilăriei este, însă, privit din interior, din perspectiva eroului 

narator aflat la vârsta copilăriei. El este creionat din întâmplările la care este martor sau pe care le 

iniţiază, trasmise cititorului prin monologul eroului-copil. Din acest unghi privind, Creangă este 

creatorul psihologiei copilului crescut la sat. ”Copilăria copilului universal” (G.Călinescu), cartea 

Amintiri din copilărie a lui Ion Creangă e plină de umor care stârneşte râsul celor mici, ei regăsindu-se 

în Nică, eroul câtorva episoade comice binecunoscute.  

După el abordează tema copilului Ioan Slavici, Al.Vlahuţă, I.L.Caragiale şi Barbu Delavrancea.  

I. L. Caragiale, prin Vizită și Domnul Goe, creionează portretul copilului provenit din sânul unor 

familii înstărite, cu pretenții de înaltă educație, care, din cauza unei educatii greșite, devine orgolios, 

îngâmfat, lipsit de bun-simț. Ambii eroi sunt ridiculizați de dramaturg. 

M. Eminescu rememorează anii copilăriei privindu-i ca pe o vârstă a fericirii: “Fiind băiet, 

păduri cutreieram/Și mă culcam ades lângă izvor,/Iar brațul drept sub cap eu mi-l puneam/S-ascult 

cum apa sună-ncetișor,/Un freamăt lin trecea din ram în ram/Și un miros venea adormitor;/Astfel ades 

eu nopți întregi am mas,/Blând îngânat de-al valurilor glas.”Sau Copii eram noi amândoi,/Frate-meu 

şi cu mine./Din coji de nucă car cu boi/Făceam şi înhămam la el/Culbeci bătrâni cu coarne.Obosit de 

anii ce trec „ca nouri lungi pe şesuri” şi „par ca clipe”, poetul alege reîntoarcerea la natura eternă şi 

ingenuă, la vârsta copilăriei, tânjind să regăsească ceea ce a iubit cel mai mult. Poezia sa este străbătută 

de nostalgia acelor vremuri de aur și de tristețea imposibilei întoarceri, de sentimental fatalității trecerii 

ireversibile a timpului. Eu? Mai este inima-mi/Din copilărie?. 

Cu totul alt tip de personaj propune Ioan Slavici într-una dintre capodoperele sale: Budulea 

Taichii. Prima pagină ne aduce aminte de Ion Creangă, de amintirile sale, prin sentimentele profunde ce 
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străbat sufletul copilului de odinioară: „De-mi părea bine? -Dar se-nțelege că-mi părea bine! Când mi-l 

aduc aminte pe dânsul, mi se desfășoară înaintea ochilor întreaga lume a tinereților, cu toate farmecele 

ei, acuma pierdute pentru totdeauna; și niciunul dintre noi toți, care împreună am trecut prin acea lume, 

nu poate să se gândească la tinerețile sale fără ca să-i treacă, așezat, retras și întotdeauna înțelept, 

Budulea Taichii pe dinaintea ochilor, pentru că Budulea nu era numai al Taichii, ci și al nostru al 

tuturora. 

Satul lui Slavici este însă total diferit de cel humuleştean; în acesta din urmă Huţu nu şi-ar fi găsit 

rostul. Nicolae Manolescu îl consideră pe Budulea cel mic „întâiul nostru personaj realist integral 

izbutit, care îl învaţă pe tatăl său slovele, un erou de roman pedagogic cum numai ardelenii pot 

concepe
3
”. Nostalgia ce însoţeşte personajul de-a lungul nuvelei, izvorâtă din amintirile delicate ale 

naratorului, conferă o notă de autentic lirism scrierii care se îmbină perfect cu uşoara coloratură 

umoristică. În amintirea naratorului, Huţu era un băiat „aşezat, retras şi întotdeauna înţelept”, model 

pentru cei mici, mai ales când stătea cu băţul monitorial în mână sau de când începuse să citească la 

biserică „Tatăl nostru” sau „Apostolul”. El era acceptat de întreaga comunitate care l-a primit ca pe 

cineva apropiat, căci „Budulea nu era numai al Taichii, ci şi al nostru, al tuturora.” Ceea ce îl 

diferenţiază esenţial de ceilalţi eroi copii este absenţa figurii materne, Huţu fiind părăsit de mamă când 

avea cinci ani. Provenind dintr-o familie săracă, este modest şi este silit să îmbrace hainele dăruite de 

dascălul Clăiţă, fapt care îl stânjeneşte. În acelaşi timp, se dovedeşte şi o fire sensibilă, întâlnirea cu 

mama sa răvăşindu-l sufleteşte. Ascensiunea anevoioasă a lui Mihai Budulea, zis Huţu, prin şcoli, este 

obişnuită pentru mulţi dintre intelectualii vremilor trecute, proveniţi din rândul celor umili, care s-au 

ridicat cu preţul unor eforturi considerabile, îndurând privaţiuni, dar s-au remarcat şi au ajuns acolo 

unde meritau prin hărnicie şi perseverenţă. Aceeaşi a fost şi calea lui Slavici, el însuşi fiu de ţăran. Huţu 

este tipul intelectualului de la ţară care, după ce parcurge o anume învăţătură, revine în mijlocul alor 

săi, refuzând să se dezrădăcineze, să-şi uite originile. G. Călinescu a considerat că Slavici era pe 

punctul de a face din această nuvelă ,,un mare roman balzacian, zugrăvind marile energii reci
4
” .  

Copilăria rămâne totuşi în ficţiunea literară o oază a fericirii care nu se mai repetă, unde copilul se 

joacă şi visează într-un univers propriu, inconfundabil. 

 

 

 

 

                                                           
3Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005, p. 447 
4G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Craiova, Editura Vlad &Vlad, 1993 p.508 
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Copilăria și jocul 

 

Prof. înv. primar Stanciu Ștefana 

Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău 

 

           În lumea copilăriei, jocul predomină, copilul îşi satisface imediat, după posibilităţi, propriile 

dorinţe, acţionând conştient şi liber în lumea imaginară pe care şi-o creează singur. Această activitate 

nu este specifică doar copilului, ea întâlnindu-se şi la adolescenţi, la maturi, sau chiar la bunici. Cu toţii 

ne refugiem deseori într-o lume imaginară, pe care ne-o creem plină de vise, de dorinţe ce se împlinesc, 

de imaginaţie, o lume paradisiacă în care restricţiile lipsesc.  

             În crearea lumii imaginare omul transpune realul în imaginar. În școală această activitate nu 

este o activitate lipsită de importanţă şi seriozitate. Toţi ne aducem aminte că multe lucruri le-am 

învăţat aici prin joc, el fiind practice singură metodă prin care noi puteam asimila ceva nou. Jocul are 

rol terapeutic pentru cei care nu au dezvoltată iniţiativa şi curajul de a intră în competiţie. Prin joc se 

eliberează de timiditate şi întră cu toate forţele în joc. Nu se mai teme aşa de tare de critică celorlalţi, 

deoarece personajul poate spune orice, iar reproşurile nu i se adresează lui personal, ci personajului. 

Prin joc se poate fortifică și întări voința și atenția.     Cercetătorii au demonstrat că jocul copilului este 

esențial pentru dezvoltarea personalităţii lui, şi că prin joc se dezvoltă capacităţile şi competenţele de 

bază. Scopul jocului este acţiunea însăşi, capabilă de a satisface imediat dorinţele sau aspiraţiile 

copilului. Prin atingerea scopului, se restabileşte echilibrul vieţii psihice.  

         Importanţa locului pe care-l ocupă jocul în viaţa copilului este dată de faptul că jocul satisface 

dorinţa firească de manifestare, de acţiune şi de afirmare a independenţei copilului. Prin joc copilul 

ajunge  să cunoască realitatea socială, deprinde modele de conduită şi reflectă la comportamentul 
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propriu şi al celorlalţi. Funcţiile jocului se schimbă în raport cu vârsta. Astfel, dacă pentru copil, jocul 

este o activitate fundamentală, pentru adult reprezintă un înlocuitor al activităţilor serioase. Principalele 

funcţii ale jocului sunt mentale şi motorii, funcția principală fiind de realizare a eului, de manifestare a 

personalităţii.  Că funcţie secundară putem enumeră – funcţia de divertisment, pentru că înlătură 

plictiseală pricinuită de lipsa activităţii; de element odihnitor, ştiut fiind faptul că jocul oboseşte mai 

puţin; de relaxare.  

         Prin  joc, atunci când suntem  mici, asimilăm realul la eu şi, prin imitație a eului la real.  Tot prin 

joc ne descarcăm energetic şi ne rezolvăm anumite conflicte, ne formăm şi ne informăm, socializăm cu 

alţii. Că valori ale jocului putem enumeră: perfecţionarea senzaţiilor şi percepţiilor, dezvoltarea 

spiritului de observaţie, a sprițului de iniţiativă, dezvoltarea spiritului de echipă, a spiritului de 

competiţie, exersarea atenţiei şi a imaginaţiei,  folosirea limbajului, influenţarea comportamentului 

copiilor, mai ales prin intermediul regulilor, care fac copiii să învete o conduită civilizată. Orice joc 

implică: realizarea corectă a sarcinilor; putere de stăpânire; disciplină; respect pentru ceilalţi; critică şi 

cooperare; comunicare; respectarea anumitor reguli.  

        Jocul, putem spune, pregăteşte individul pentru viaţa de adult. Dacă am face o clasificare a 

jocurilor am află că există mai multe tipuri de jocuri: jocuri de manipulare –  a materialelor mărunte, a 

bilelor, a beţişoarelor, a păpuşilor, maşinuţelor, exemple: sortarea figurilor geometrice după culoarea, 

formă, mărime etc; jocuri imitative, prin care imităm cele întâmplate în realitate sau ceea ce el ar fi 

dorit să se intâmple: de-a poliţistul, de-a doctorul, de-a vânzătorul, jocurile de rol;jocuri sociale – de-a 

şoferul, de-a zidarul, jocuri de construcţie,jocuri motrice: alergări, cățărări; jocuri logice, jocurile 

logico-matematice: “Ce formă ai primit?”; “Construim căsuța”; “A câtă piesă a fost ascunsă?”; “Te rog 

să-mi dai..” Orice joc are o regulă, ea exprimă nevoia copilului de ordine și disciplină, iar regulile sunt 

învaţate, imitate și inventate. 

         Un mare pedagog a încercat să răspundă la întrebarea: ‘ De ce se joacă copilul?”. Ajungând la 

concluzia că omul nu este întreg decât atunci când se joacă, jocul oferă individului posibilitatea 

descătuşării de lumea înconjurătoare, iar pentru el regulile sunt de nemodificat. 
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JOCUL DIDACTIC 

 

Prof. înv primar STERE GEORGETA 

Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău 

 

 

Nici o altă activitate nu are atâta răsunet în sufletul copilului, ca jocul“ (John Locke). În evoluţia 

ontogenetică a omului, jocul este asociat mai mult copilăriei, dar ar fi de reţinut că un adult care nu s-a 

jucat în copilărie este frustat toată viaţa. Considerăm că nimic nu „fură“ mai mult din existenţa umană, 

din formarea personalităţii decât lipsa jocului în copilărie. 

Fiecare activitate organizată şi desfăşurată cu copii trebuie să fie o reuşită, să aducă de fiecare 

dată lucruri noi şi interesante pentru cel ce învaţă, astfel încât, în urma fiecărei activităţi, personalitatea 

copilului să cunoască modificări şi transformări pozitive. 

Educatorul nu este cel care doar predă, ci este cel care conduce activitatea copilului. Altfel spus, 

educatorul este cel care îl ajută, îl îndrumă, îl sfătuieşte  pe copil ce şi cum, cât să înveţe. Educatorul 

este acela care ştie cât de mult poate să obosească copilul în activitatea sa de învăţare, aşa încât găseşte 

momentul oportun pentru a introduce în lecţie un moment de relaxare activă, un moment în care copilul 

să se simtă în largul său, fără constrângeri, dar, cu toate acestea, să continue învăţarea. 

Jocul didactic îndeplineşte roluri atât în domeniul instructiv, cât şi în cel formativ-educativ. 

Astfel, în planul instructiv, jocul didactic favorizează asimilarea de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, 

tehnici şi operaţii de lucru cu informaţiile acumulate. Privit din această perspectivă, jocul didactic 

reprezintă o cale de acces spre cunoaşterea comportamentelor umane, implicit a personalităţii. 

Privit din perspectiva formativ-educativă, jocul didactic contribuie la formarea şi perfecţionarea 

trăsăturilor de personalitate. 

 Prin intermediul jocului, copilului nu i se dezvoltă doar gândirea, memoria, imaginaţia şi 

limbajul, ci şi sfera afectiv motivaţională, punându-l în situaţia de confruntare cu sine şi cu ceilalţi, 

luându-şi astfel, în stăpânire propriul eu. 

Jocurile didactice oferă un cadru propice pentru învăţarea activă, participativă, stimulând iniţiativa şi 

creativitatea elevului. Obiectivele instructiv-educative ale fiecărui obiect de studiu pot fi mai bine realizate 

prin utilizarea jocului. Acesta, prin natura sa, cuprinde o motivaţie intrinsecă de a mobiliza resursele psihice 

ale copiilor, de a asigura participarea lor creatoare, de a le capta interesul, de a-i angaja afectiv şi atitudinal. 
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 Gama jocurilor didactice este foarte variată. Imaginaţia învăţătorului poate genera jocuri noi, dintre 

cele mai ingenioase. 

 Jocurile didactice contribuie la dezvoltarea unei gândiri creatoare, la formarea priceperilor şi 

deprinderilor de activitate independentă. De aceea, metoda jocurilor trebuie să facă parte din strategiile 

didactice de predare-învăţare. 

 Cunoaşterea copilului nu este un scop în sine, ci un mijloc, o etapă – cea dintâi – în procesul 

complex şi continuu de formare a unei personalităţi autentice, armonios dezvoltată. 

 Copilul, un candidat la umanitate şi un mic adult, constituie resursa educativă de care am ţinut 

seama în tot ce am făcut în perspectiva formării şi dezvoltării personalităţii sale. 

 Consider că prin însuşirea conştientă, temeinică a cunoştinţelor matematice se poate realiza o 

dezvoltare armonioasă a personalităţii umane, în special a gândirii creatoare.  

 Dacă în clasele primare se asimilează operaţiile şi noţiunile matematice elementare, acestea vor 

constitui un suport cu care copilul va opera pe tot parcursul vieţii şi pe care se clădeşte întregul sistem de 

învăţământ.  

 Schimbările ce se petrec pe plan mondial în teoria şi practica şcolară aşează pe primul loc 

dezvoltarea gândirii elevilor, a independenţii şi creativităţii lor.  

 Ritmul crescând al competiţiei în toate domeniile vieţii social-economice şi culturale ne obligă să 

gândim cât mai rapid  şi, mai ales, să gândim corect.  

Jocul didactic are un conţinut şi structură bine organizate, subordonate particularităţilor de 

vârstă şi sarcinii didactice, se desfăşoară după anumite reguli şi la momentul ales de adult, sub directa 

lui supraveghere, rol important capătă latura instructivă, elementele de distracţie nefiind mediatori ai 

stimulării capacităţilor creatoare. 

Jocurile didactice sunt realizate pentru a deservi procesul instructiv-educativ, au un conţinut 

bine diferenţiat pe obiectele de studiu, au ca punct de plecare noţiunile dobândite de elevi la momentul 

respectiv, iar prin sarcina dată, aceştia sunt puşi în situaţia să elaboreze diverse soluţii de rezolvare, 

diferite de cele cunoscute, potrivit capacităţilor lor individuale, accentul căzând astfel nu pe rezultatul 

final cât pe modul de obţinere al lui, pe posibilităţile de stimulare a capacităţilor intelectuale şi afectiv 

motivaţionale implicate în desfăşurarea acestora. 

Considerarea jocului didactic ca metodă de stimulare şi dezvoltare a creativităţii se 

argumentează prin capacităţile de antrenare în joc a factorilor intelectuali şi non-intelectuali evidenţiaţi 

în cercetările de până acum. 
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Jocurile didactice cuprind sarcini didactice care contribuie la modificarea creatoare a 

deprinderilor şi cunoştinţelor achiziţionate la realizarea transferurilor între acestea, la dobândirea prin 

mijloace proprii de noi cunoştinţe. Ele angajează întreaga personalitate a copilului constituind adevărate 

mijloace de evidenţiere a capacităţilor creatoare, dar şi metode de stimulare a potenţialului creativ al 

copilului, referindu-se la creativitatea de tip şcolar, manifestată de elev în procesul de învăţământ, dar 

care pregăteşte şi anticipează creaţiile pe diferite coordonate. 

A se juca şi a învăţa sunt activităţi care se îmbină perfect. Principiul aplicat în jocurile educative 

şi didactice este acela al transferului de energie. Un interes care nu poate exercita încă decât o acţiune 

minimă sau nulă asupra comportamentului copilului este  înlocuit cu un interes imediat şi puternic. 

Ideea folosirii jocului în activităţile educative nu este nouă. Şi Platon în Republica recomanda: “ 

Faceţi în aşa fel încât copiii să se instruiască jucându-se. Veţi avea prilejul de a cunoaşte înclinaţiile 

fiecăruia.” 

Învăţarea este o activitate serioasă ce solicită efort voluntar pentru punerea în acţiune a 

disponibilităţilor psihicului; efortul este mai uşor declanşat şi susţinut mai eficient când se folosesc 

resursele jocului, când între joc şi învăţare se întind punţi de legătură. 

Prin intermediul jocului didactic se pot asimila noi informaţii, se pot verifica şi consolida 

anumite cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, se pot dezvolta capacităţi cognitive, afective şi volitive ale 

copiilor, se pot educa trăsături ale personalităţii creatoare, se pot asimila modele de relaţii 

interpersonale, se pot forma atitudini şi convingeri. 

Copiii pot învăţa să utilizeze bine informaţiile, timpul, spaţiul şi materialele puse la dispoziţie, li 

se poate dezvolta spiritul de observaţie, spiritul critic şi autocritic, capacitatea anticipativ-predictivă, 

divergenţa şi convergenţa gândirii, flexibilitatea şi fluenţa. Poate fi solicitată capacitatea elevilor de a se 

orienta într-o anumită situaţie, de a propune soluţii, de a le analiza şi opta pentru cea optimă, de a 

extrapola consecinţele unei anumite situaţii concrete, de a interpreta şi evalua anumite experienţe, 

fenomene, situaţii. 

Manifestând creativitate, învăţătorul va determina avântul libertăţii şi creativităţii copiilor, va 

realiza echilibrul între preocupările pentru formarea gândirii logice, raţionale, flexibile, fluide, 

creatoare, depăşind înţelegerea îngustă, eronată, potrivit căreia libertatea de manifestare şi creaţie a 

copiilor se dezvoltă spontan. Aplicând cu pricepere jocul didactic, învăţătorul trebuie să poată valorifica 

unele din bogatele resurse formativ-educative ale acestuia în angajarea personalităţii copilului de a 

desfăşura o activitate ce solicită efort susţinut, dar într-o atmosferă de voie bună, de cooperare, de 

înţelegere. 
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JOCUL DIDACTIC 

PROF. ÎNV. PRIMAR. TUDOR DANIELA 

         SCOALA GIMNAZIALA IONEL TEODOREANU 

       SECT. 4 , BUCUREȘTI 

 

Lucian Blaga spunea în poezia “Trei fețe”: Copilul râde:/"Înţelepciunea şi iubirea mea e 

jocul!". Aceste versuri de o frumusețe aparte exprima cel mai bine semnificația și rolul pe care jocul îl 

are în viața copilului. “Copilul râde”, este fericit atunci când se joacă, pentru el jocul înseamnă o stare 

de bine, de plăcere, dar prin care dobândește și înțelepciune, adică prin joc copilul învață, își formează 

o bază de cunoștințe. In timpul jocului copilul face cunoștintă cu lumea exterioară, cu obiectele reale și 

caracteristicile lor, cu oamenii și relațiile dintre ei. 

De-a lungul timpului marii pedagogi s-au aplecat asupra jocului încercând să-i surprindă 

semnificația. Unii au afirmat că este în esenţă o modalitate de investigaţie şi de cunoaştere a lumii reale, 

o pre-învăţare (Vâgotski, Piaget, Wallon), alții că este un spaţiu de satisfacere a dorinţei fireşti de 

manifestare a independenţei (Freud), iar alții că este un mijloc de comunicare (Bateson). Implicarea 

copilului în joc este deplină; el îşi antrenează spontan şi voluntar toate potenţialităţile fizice, 

intelectuale, afective, jocul reprezentând astfel un mijloc de realizare a sinelui (Claparede) şi de formare 

a eu-lui (Chateau). 

În activitatea didactica, jocul didactic este cel  mai  eficient  mijloc  de  instruire  și  educare  a  

copiilor. El poate însoți orice domeniu de activitate, fiecare activitate poate lua forma unei întreceri, a 

unui concurs între copii, între echipe, între grupuri de copii. Folosim jocul didactic  în egală măsură 

pentru  a  forma  sau  consolida anumite  cunoștinte, priceperi,  cât și pentru sporirea  interesului  pentru  

activitatea respectivă  prin utilizarea  unor  elemente  distractive, caracteristice jocului. 

 De asemenea, jocurile didactice transpun situații de viață și de activitate socială, ceea ce ajută la 

socializarea școlarului. Tot ele, contribuie  la  realizarea  sarcinilor  instructiv  educative.  Jocul didactic 
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facilitează  procesul  de asimilare,  fixare  și consolidare  a  cunoștințelor, iar caracterul  formativ  

influențează dezvoltarea  copilului. Ceea  ce  caracterizează  în  esență  jocul  didactic  este  că  el  

îmbina  într-un  tot  unitar si  armonios  atît sarcini  specifice  jocului  cât  și  sarcini  si funcții  specifice  

învățarii. 

  Jocul este activitatea preponderentă specific perioadei școlare.. El îşi găseşte motivaţia şi 

împlinirea în sine însuşi. Prin joc copilul învață, chiar dacă nu își propune acest lucru, iar plăcerea 

jocului este atât de mare încât copilul nu conștientizează efortul de învățare. 

            Rolul şi importanţa jocului didactic poate fi sintetizată în câteva  cuvinte: 

 facilitarea procesului de asimilare, fixare, consolidare şi verificare a cunoştinţelor; 

 influenţarea dezvoltării personalităţii copilului. Prin joc, copilul învaţă cu plăcere, devine 

interesat de activitatea care se desfăşoară; cei timizi devin cu timpul mai volubili, mai activi, 

mai curajoşi şi primesc mai multă încredere în propriile capacităţi, mai multă siguranţă şi 

rapiditate în răspunsurile pe care le elaborează. 

 activizare  întregului colectiv  și dezvoltarea spiritul de echipă; 

 formarea şi  dezvoltarea unor deprinderi practice elementare şi de muncă organizată. 

  asigurarea premisele afectiv-motivaţionale pentru suprimarea stărilor de încordare şi 

neîncredere resimţite de unii dintre copii faţă de cerinţa de a lucra independent.  

 asigurarea unui climat în care, dobândind încredere în forţele proprii şi plăcere pentru activitate. 

Iată câteva exemple de jocuri/activități didactice pe care le-am utilizat în cadrul activităților de 

la clasă.  

     Jocul ,,Găseşte imaginea opusă’’ l-am folosit pentru a-i face pe copii înțeleagă noțiunea de 

antonime. În acest joc copiii au sarcina de a recunoaşte şi descrie imagini care reprezintă stări/ trăiri 

opuse : farfurie curată /farfurie murdară ; pahar plin/ pahar gol ;copil care plânge/copil care râde, etc. 

Alte exemple de jocuri in care copiii au copiii au căutat şi găsit antonime :,, Ce mai poate denumi acest 

cuvânt’’, ,,Unde se află ?’’, ,,Când şi cum’’,, Jocul contrariilor’’, ,,Foloseşte cuvântul potrivit’’. 

Jocul ,,Completează ce lipseşte’’ a avut ca scop  să îi fac pe copii să înţeleagă legătura dintre  

subiect si predicat sau dintre substantiv (care denumeşte obiectul) şi adjectiv ( care denumeşte însuşirea 

obiectului) şi astfel să realizeze relaţia logică dintre obiect şi însuşirile sale. Exercițiile de completare  a 

propozitiilor lacunare le-am facut gradat, începând cu cele care cereau un efort mai mic (găsirea 

subiectului/predicatului), apoi cele mai putin dificile (complement, atribut).  

Jocul “Sa facem o poveste” l-am folosit pentru a stimula creativitatea și imaginația copiilor. 

Am așezat pe un panou mai multe ilustrații și am rugat copiii să facă o poveste, căreia să îi dea un titlu 
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adecvat. Altădată am folosit jucării, pe baza cărora copiii au avut sarcina de a realiza o poveste. 

Poveștile cu început dat sunt și ele un mijloc foarte bun de a exersa imaginația, creativitatea și nu în 

ultimul rând gândirea copiilor. 

Am folosit jocul “Să facem un tablou de primăvară” pentru a verifica cunștințele copiilor  

referitoare la numerație. Copiii au avut sarcina de a așeza pe un panou atâtea elemente de primăvară 

câte bătăi din palme au auzit, câte gurițe au, câți iezi are capra, câți pitici sunt în Albei ca Zăpada etc. 

Apoi, au trebuit să identifice al câtelea om de zăpadă s-a topit din povestea “Soarele și omuleții de 

zăpadă”. 

In joc se exersează cel mai bine imaginația și creativitatea copiilor. Iată câteva exerciții simple 

ce ne pot ajuta în acest sens: 

 întrebări adresate copiilor: Ce este alb și ușor?  Ce este închis la culoare și greu? Ce este 

roșu și fierbinte? De ce se aprin stelele noaptea?  

 realizarea de desene/picturi în care să fie folosite doar puncte (un anume tip de formă  

geometrică). Adăugarea unui titlu potrivit. 

 găsirea unui titlu sau final nou pentru o poveste. 

 găsirea a cât mai multe însușiri neobișnuite pentru un obiect dat; 

 ce altceva putem face cu un obiect în afara utilizării lui obișnuite? Copiii sunt invitați să 

își expună cele mai năstrșnice idei. Nicio idee nu este criticată, copiii având libertatea de 

a spune tot ce le trece prin minte.  

 Inventarea de ghicitori care să aibă ca răspuns un cuvânt dat.  

In încheiere, am putea spune că dacă organizăm jocuri şi activităţi cât mai interesante, mereu 

altele, exerciţii prin care copiii trebuie să își pună în valoare toată priceperea  şi agerimea, vom putea să 

trezim şi să întreţinem curiozitatea, dorința de investigaţie, favorizând totodată utilizarea tuturor 

resurselor intelectuale şi a motivaţiei intrinseci. 

Bibliografie: 
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SEMNIFICAŢIA PSIHOLOGICĂ A JOCULUI 

 

Prof. înv. primar UNGUREANU ANDREEA 

Prof. înv. primar UNGUREANU ORTANSA 

Şcoala Gimnazială nr. 7 Buzău 

 

În sistemul nostru de învăţământ, o funcţie formativă deosebit de complexă o are de îndeplinit 

şcoala generală, începând chiar cu primii cinci ani. În această perioadă, paşii copilului spre cunoaştere 

au un îndrumător instituţionalizat unic – învăţătorul. Pe acest nebătătorit drum al pregătirii pentru viaţă, 

din bogăţia de mijloace care stau la îndemâna învăţătorului, jocul este o componentă de care trebuie să 

se ţină seamă în permanenţă din cel puţin trei motive: 

 Primul, un adevăr de mult confirmat, este faptul că jocul reprezintă o necesitate „vitală” pentru 

copilul aflat în plină dezvoltare. A desconsidera această realitate înseamnă a-l frustra pe copil de 

un drept inalienabil, ceea ce, cu siguranţă, va avea efecte nefavorabile asupra evoluţiei 

ulterioare. 

 Al doilea motiv izvorăşte din opiniile psihologilor şi ale pedagogilor care afirmă că, prin joc, 

copilul învaţă, se formează, ceea ce însemnă că între şcoală şi joc nu există niciun fel de 

contradicţie, ci mai degrabă un consens întregit de faptul că, pentru copil, „jocul reprezintă 

munca, binele, datoria, idealul de viaţă”. (Claparede, 1975, pag. 93) 

 Al treilea motiv este faptul că jocul se transformă într-un adevărat turn de observare a copilăriei, 

întrucât, jucându-se, copilul nu este în stare să mai ascundă nimic din sentimentele care îl 

animă. Acest lucru îi dă învăţătorului posibilitatea de a-l cunoaşte mai bine şi de a-i aprecia cu 

mai multă uşurinţă posibilităţile de care dispune.  

Jocul şi jucăria sunt tovarăşii nelipsiţi ai copilăriei. Jocul constituie un mijloc specific de 

însuşire a impresiilor pe care le oferă viaţa. În joc are loc dezvoltarea tuturor capacităţilor intelectuale, a 

calităţilor morale, a creativităţii. Prin joc, toate aceste însuşiri se modelează în unitatea şi interacţiunea 

lor. Pe de o parte, de bogăţia în idei a jocului, de puterea atracţiei pe care o exercită aceste idei depinde 

forţa emoţiei, a efortului intelectual şi de voinţă, spiritul de organizare al fiecaruia dintre participanţii la 

joc. Pe de altă parte, fără o bună organizare a colectivului de copii nu este posibilă desfăşurarea cu 

succes a jocului. 
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Dezvoltarea creativităţii în joc presupune, în primul rând, formarea la copil a ideii jocului, 

priceperea de a alege conştient jocul, de a şi-l imagina, de a găsi mijloacele optime de realizare a 

proiectului, de a folosi cunoştinţele acumulate în timpul activităţilor instructive. În joc, copiilor le pot fi 

formulate sarcini mai complexe, pot fi introduse norme de comportament mai dificile decât în timpul 

activităţilor instructive. Caracterul atractiv al jocului, bogăţia sa emoţională mobilizează forţele 

copilului, îl determină să stăruie în atingerea scopului. Fiind o activitate creatoare, îndreptată spre un 

scop, jocul reprezintă o pregătire pentru muncă.  

În joc, mijloacele de exprimare sunt variate: acţiunile copiilor, crearea imaginii prin intermediul 

mişcărilor, al gesturilor, al mimicii şi al cuvintelor, folosirea diferitelor obiecte, realizarea unor 

construcţii. Printre aceste mijloace, jucăria ocupă un loc un rol important, ea fiind necesară pentru a 

face acţiunile copiilor reale – „şoferul” are nevoie de „automobil”, „aviatorul” de „avion”, etc. Toate 

acestea sunt legate de o particularitate psihologică interesantă a jocului: în joc, multe lucruri sunt 

imaginate, convenţionale, în timp ce trăirile celor antrenaţi în joc sunt întotdeauna adevărate, sincere, 

acţiunile lor sunt reale. De aici şi menirea fundamentală a jucăriei – de a oferi copilului posibilitatea să 

acţioneze activ, exprimându-şi ideile şi sentimentele. În viaţa copiilor păpuşa este jucăria care ocupă 

justificat unul din primele locuri. Putem afirma cu certitudine că ne sunt oferite tablouri uimitoare de 

jocuri ale copiilor cu păpuşa. Jocul lor infirmă toate teoriile înaintaşilor cu privire la „instinctul matern” 

şi la destinaţia limitată a păpuşii – aceea că ar pregăti-o pe fetiţă pentru rolul de mamă şi gospodină. În 

zilele noastre nu mai este o ruşine ca şi băieţii să se joace cu păpuşa, mai ales când jocul cu aceasta 

introduce trusa de bucătărie, trusa de doctor sau obiecte din baia păpuşii. Şi cum în timpul actual 

bărbaţii se implică destul de mult în creşterea copiilor, jocul cu păpuşa, care nu face prea multe, le 

dezvoltă acestora creativitatea. În astfel de joc se reproduce nu numai viaţa de familie, ci şi aceea de a-l 

înfăţişa pe om, pe cel care participă activ la viaţa complexă. Se dezvoltă deprinderile unei vieţi 

civilizate în familie. 

În decursul vieţii sale, copilul cunoaşte la început realitatea înconjurătoare – familia, grădiniţa, 

apoi, pe măsura lărgirii orizontului, el pretinde o tematică mai amplă, obligându-le pe păpuşi să 

răspundă acestei trebuinţe. Copiii, în această fază, obligă păpuşa să umble, o aşază jos, o culcă, o spală, 

o hrănesc, cu alte cuvinte, reflectă şi fixează cele mai simple deprinderi de viaţă. De aceea trebuie să se 

înţeleagă că întreaga semnificaţie a păpuşii, ca de altfel a oricărei jucării, rezidă în concordanţa ei cu 

interesele şi trebuinţele copilului.  

O jucărie reuşită stimulează copilul să gândească, ridică în faţa lui diferite probleme de joc şi 

acest fapt contribuie la dezvoltarea proceselor cognitive. Tematica şi formele jucăriei se află în 



144 
 

nemijlocită legătură cu viaţa materială a societăţii, cu dezvoltarea culturii spirituale şi a concepţiilor 

pedagogice, pentru că jucăria contribuie la cunoaşterea realităţii înconjurătoare, dezvoltă gândirea şi 

limbajul copilului, îi stimulează iniţiativa creatoare. De aceea copilul iubeşte jucăria, pentru că ea îi 

oferă posibilitatea să se manifeste activ, să dea viaţă imaginilor concepute.  

Evghenia Aleksandrovna Flerina face o clasificare a jucăriilor care este aplicată şi astăzi 

adăugându-se jocurile electronice. Meritul acestei clasificări constă în faptul că ea corespunde 

principalelor tipuri de jocuri ale copiilor. Astfel, deosebim: 1. jucăriile figuri: păpuşile, animalele, 

mobile, mijloacele de transport, trusa doctorului, etc.; 2. jucăriile mecanice: cele de construcţii, 

materiale de construcţie, jucăriile tip LEGO; 3. jucăriile didactice; 4. cele distractive; 5. cele muzicale; 

6. cele teatrale; 7. jucăriile militare; 8. jucăriile tehnice. Majoritatea jucăriilor sunt importante în 

dezvoltarea creativităţii, pentru educarea copiilor în spiritul muncii. Aici se realizează legătura organică 

dintre joc şi muncă. Jucăriile distractive sunt destinate amuzamentului, hazului. Menirea lor principală 

este de a stârni veselia, de a dezvolta simţul umorului. Jucăriile muzicale le procură copiilor mari 

satisfacţii şi contribuie la dezvoltarea auzului muzical. Jucăriile teatrale – teatru de umbre, teatru de 

păpuşi, marionetele – conduc copilul spre spectacolul de teatru şi spre propriu joc teatral. E.A. Flerina 

subliniază rolul educativ general al jucăriilor didactice şi al celor de mişcare. Ele nu numai că 

antrenează mişcările, formează capacitatea de apreciere a distanţelor, exersează organele de simţ, dar 

ajută şi la organizarea colectivului de copii, educă stăpânirea de sine, atenţia, sincronizarea. 

Comenius, marele pedagog, îşi autointitula noua sa şcoală „schola ludus”, urmărind prin aceasta 

nu transformarea muncii şcolare în joc, ci, mai degrabă, o adaptare a jocului la cerinţele şcolii, tot aşa 

cum şcoala se adaptează cerinţelor societăţii.  

Luând poziţie împotriva întreruperii brutale a cursului fermecător al copilăriei, Edouard 

Claparède arată că „în loc de a continua să urmeze calea naturii, şcoala deviază brusc şi transplantează 

copilul din domeniul jocului celui mai naiv în acela al muncii celei mai respiungătoare, în domeniul 

muncii forţate; preocupat numai de îndatoririle copilului, uită să distingă şi drepturile lui”. (Claparède, 

1975, pag. 40) Şcoala îl constânge prea dintr-o dată pe copil să respecte disciplina imobilităţii şi a 

tăcerii, în dauna exprimării spontane a personalităţii.  

Prin modernizarea învăţământului din ţara noastră, există tendinţa de a se recurge tot mai mult la 

implicarea jocului „pretutindeni unde o situaţie de învăţare se pretează la transpunerea într-un model de 

joc”. (Cerghit, 1976, pag. 89) 

În literatura psihologică şi pedagogică au fost elaborate teorii care încearcă să dea o explicaţie 

cât mai adecvată jocului didactic şi funcţiilor sale. 
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Cea mai veche teorie explicată a jocului şi, în acelaşi timp cea mai simplă este numita „teorie a 

reacţiunii”,  formulată de Lazarus, care consideră jocul un mijloc de satisfacere a necesităţilor de 

repaus, de recreere în general. Această teorie dă o explicaţie destul de simplistă, referindu-se la 

comportamentul ludic al copilului. 

Cercetările psihologice efectuate în secolul nostru în problema jocului au pus în evidenţă 

numeroasele elemente care conturează această formă de activitate specific umană. Iată câteva dintre 

acestea: 

a) Oamenii se refugiază adeseori din lumea reală în una pe care şi-o creează singuri „lume lor”, 

care le aparţine în exclusivitate, o lume imaginară, supranumită de cercetători lume „paradisiacă”, unde 

reacţiile nu sunt aşa severe, iar motivaţia este intrinsecă, o lume fără necazuri şi griji cotidiene. Omul 

poate face dovada că e capabil să-şi creeze o asemenea lume începând cu vârsta de 3 ani. De reţinut este 

faptul că nimeni nu-l învaţă pe copil să-şi creeze o asemenea lume. 

b) În crearea lumii imaginare, omul se foloseşte de capacitatea sa de a transfigura realul în 

imaginar. În acest proces, el transformă selectiv realul, după nevoi imediate şi după posibilităţi proprii. 

Capacitatea de a transfigura realul în imaginar este suficient de operantă la copilul care depăşeşte vârsta 

de 3 ani. 

c) Omul este înzestrat cu capacitatea de a opera frecvent cu simboluri accesibile, adică cu semne 

atribuite obiectelor, acţiunilor şi faptelor, care desemnează altceva decât sunt toate acestea în realitate. 

El operează cu ajutorul cuvintelor, obiectelor,  imagini ale acestora, cărora le acordă altă semnificaţie 

decât aceea care le aparţine în exclusivitate. Copilul posedă un repertoriu bogat de simboluri lingvistice 

şi de altă natură, fapt care îi dă posibilitatea să-şi construiască, după preferinţă, lumea pe care şi-o 

doreşte. 

d) Capacitatea omului de a acţiona în spirit creativ în diferite situaţii concrete de viaţă este 

definitorie pentru evoluţia personalităţii sale. Copilul este creativ în adevăratul sens al cuvântului. Jocul 

de la care se aşteaptă performanţă impune şi generează creativitate. 

Toate aceste elemente psihologice, la care se pot adăuga şi altele, pun în evidenţă esenţa jocului, 

manifest în conduita omului, în general, în cea a copilului, în special. 
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Ȋn activitatea de fiecare zi a copilului, jocul ocupă locul preferat. Jucându-se el îşi satisface 

nevoia de activitate, de a acționa cu obiecte reale sau imaginare, de a se transpune în diferite situații 

care îi apropie de realitățile înconjuratoare. 

Folosirea jocului didactic în procesul educațional ajută copilul să învețe cu plăcere, să devină 

interest față de activitatea ce se desfăşoară, mobilizându-i pe cei timizi să devină mai volubili, mai 

active, mai curajoşi, să capete mai multă încredere în capacitățile lor, mai multă siguranță şi tenacitate 

în răspunsuri. 

Jocul constituie o modalitate deosebit de valoroasă de modelare a viitoarei personalități, 

deoarece oferă posibilitatea cunoaşterii copilului şi formarea acestuia în direcția dorită de noi. Ȋn joc, 

copilul se manifestă spontan, sincer, îşi dezvăluie tendințele şi interesele. 

Activitatea legată de formarea şi dezvoltarea comunicării presupune modalități complexe pentru 

stimularea copiilor în înțelegerea resurselor limbii, cultivarea capacității de a-şi exprima cât mai précis 

şi nuanțat gândurile şi sentimentele. 

Metoda jocului valorifică avantajele dinamicii de grup. Spiritul de cooperare, participarea 

efectivă la joc, angajează atât preşcolarii timizi, cât şi pe cei mai slabi, stimulează cutentul de influențe 

reciproce, ceea ce duce la creşterea gradului de coeziune în colectivul grupei, precum şi în întărirea 

unor calități morale, răbdare, tenacitate, respect pentru ceilalți. 
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Ca activitate, jocul poate contribui la formarea unei atitudini pozitive față de muncă. 

 

 

 1. ANIMALELE 

 Scopuri: 

 formarea deprinderii de exprimare în propoziții corecte din punct de vedere gramatical; 

 pronunțarea corectă a consoanelor m, n, r. 

Sarcina didactică: 

 denumirea animalelor reprezentate în imagini şi reproducerea onomatopeelor specific acestora; 

Material didactic: jetoane cu animale sălbatice şi domestice 

Desfăşurarea jocului: 

Se prezintă imagini cu animale, copiii denumesc animalele, apoi reproduce onomatopeele 

corespunzătoare acestora. 

 

2. SPUNE CINE ESTE 

Scopuri: 

 formarea deprinderii de a se exprima correct, în propoziții simple şi dezvoltate; 

 recunoaşterea şi denumirea corectă a animalelor sălbatice. 

Sarcina didactică: 

 diferențierea animalelor sălbatice de cele domestic şi pronunțarea corectă a denumirii acestor 

animale; 

Material didactic: jetoane cu animale sălbatice şi domestice 

Desfăşurarea jocului: 

Se prezintă copiilor un set cu imagini cu animale. Copiii trebuie să recunoască numai animalele 

sălbatice şi să le denumească. 

 

3. SPUNE MAI DEPARTE 

Scopuri: 

 pronunțarea clară a consoanelor din cuvinte 

Sarcina didactică: 

 completarea propozițiilor cu onomatopeele potrivite; 

Desfăşurarea jocului: 
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Educatoarea formulează începutul unei propoziții, iar copiii completează cu onomatopee. 

Cioara face …cra-cra. 

Şoricelul face …chiț-chiț. 

Albina face …bâz-bâz. 

 

4. CURTEA CU PĂSĂRI 

Scopuri: 

 pronunțarea corectă a consoanelor c, g, s integrate în cuvinte 

 consolidarea deprinderii de a se exprima în propoziții simple sau dezvoltate, corecte din punct de 

vedere gramatical 

Sarcina didactică: 

 pronunțarea corectă a unor cuvinte care denumesc animale; 

Desfăşurarea jocului: 

Jocul începe prin ascultarea unei întâmplări înregistrate: “Am fost în vizită, săptămâna trecută, 

la bunicii mei. Dis-de-dimineață m-a trezit cineva: 

Cu-cu-ri-gu! Cu-cu-ri-gu! Cine credeți că era?” 

Educatoarea opreşte casetofonul, iar copiii răspund la întrebare, apoi reproduce onomatopeea 

corespunzătoare. 

După fiecare vers enunțat, copiii repetă de mai multe ori sunetele. 

 

5. DE-A BALONUL 

Scopuri: 

 pronunțarea corectă a consoanelor ş, f izolat 

 dezvoltarea spiritului de echipă 

Sarcina didactică: 

 pronunțarea corectă a sunetelor f şi ş. 

Desfăşurarea jocului: 

Copiii stau într-un cerc mic; ei reprezintă “balonul”. La comanda “umflă balonul”, toți copiii 

suflă, rostind sunetul f şi lărgesc cercul. La comanda “balonul s-a spart”, copiii rostesc consoana ş lin, 

îndelungat, apoi revin în cercul mic. 
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6. URSUL ŞI ALBINELE 

Scopuri: 

 perceperea şi pronunțarea corectă a sunetelor b, z, r integrate în cuvinte 

Sarcina didactică: 

 pronunțarea corectă a onomatopeelor specific glasului ursului şi albinelor 

Desfăşurarea jocului: 

Se stabilesc personajele jocului: ursul, albina-paznic, albinele lucrătoare. “Albinele” stau în 

stup, bâzâind cu intensitate mică. O albină-paznic păzeşte stupul. Ursul dă târcoale stupului, încercând 

să intre. Atunci “albino-paznic” bâzâie mai intens. Drept urmare şi bâzâitul albinelor din stup creşte în 

intensitate. Ursul mormăie, iar albinele zumzăie în jurul lui alungându-l. după fiecare joc se scimbă 

personajele. 

 

7. FETIȚA ŞI GÂŞTELE 

Scopuri: 

 perceperea şi pronunțarea corectă a sunetelor s, g integrate în cuvinte 

 dezvoltarea auzului fonematic 

Sarcina didactică: 

 pronunțarea corectă a onomatopeelor specific glasului unor animale 

Desfăşurarea jocului: 

O fetiță îndeplineşte rolul de “mamă”, iar ceilalți copii vor fi “gâştele”. “Gâştele” sunt pe camp, 

repetând sunetul “sss…”, iar în momentul în care mama spune: “Gâşte, veniți la mama!”, acestea vor 

alerga până la ea imitând zborul gâştelor şi strigând “ga, ga, ga …” 

Rolul de mamă se schimbă de fiecare dată când se repetă jocul. 

 

8. RĂSPUNDE REPEDE 

Scopuri: 

 pronunțarea corectă a unor consoane în cuvinte 

 formarea deprinderii de a se exprima corect în propoziții simple şi dezvoltate  

Sarcina didactică: 

 pronunțarea corectă a unor onomatopee 

Desfăşurarea jocului: 

Educatoarea le solicit copiilor să răspundă la întrebări prin onomatopee. 
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Exemple: 

- Cum facem când ne este frig? (Brrr) 

- Cum sună telefonul? (Țrrr) 

- Cum bate vântul? (Vâjjj) 

 

9. EU ÎNTREB, VOI RĂSPUNDEȚI 

Scopuri: 

 consolidarea deprinderii de a formula propoziții simple şi dezvoltate 

 utilizarea corectă a verbelor la timpul prezent şi trecut în propoziții  

Sarcina didactică: 

 formularea unor propoziții în care sunt folosite verbe la timpul prezent şi trecut 

Material didactic: jetoane variate 

Desfăşurarea jocului: 

Jocul se desfăşoară atât pe baza materialului didactic, cât şi oral. 

Exemple: 

- Cine vine …..? (Mama vine acasă. Copilul vine la grădiniță.) 

- Cine a plecat…? (Tata a plecat cu maşina. Rândunica a plecat în țările calde.) 

  

10. CUM ESTE? 

Scopuri: 

 formarea capacității de a recunoaşte însuşirile caracteristice ale unor personaje 

 consolidarea deprinderii de exprimare orală corectă, în structure gramaticale ample 

Sarcina didactică: 

 precizarea însuşirilor fizice şi morale ale personajelor din poveştile cunoscute 

Desfăşurarea jocului: 

Pe baza conținutului poveştii “Fata babei şi fata moşneagului”, copiii vor enumera însuşirile 

personajelor principale. 

- Cum era fata moşului? (..harnică, frumoasă, ascultătoare) 
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Capitolul III 

Exemple de bună practică 

 

Dezvoltarea emoṭionalã la copiii mici 

 

Prof. înv primar Axente Florentina 

Şcoala Gimnazialã Nr. 11, Buzãu 

 

                  Aproape oricine, în afara psihologilor, știe ce este o emoție. Problema psihologilor este că 

procesele și stările emoționale sunt complexe și pot fi analizate din atât de multe puncte de vedere, 

încât un tablou complet devine imposibil. Este necesar, de aceea, să examinăm evenimentele 

emoționale bucată cu bucată și în diverse contexte sistematice” (Young, 1973, p. 749). Aceasta era 

poziția ,am spune pesimistă, cu doar un germene de optimism, a unui cercetător foarte respectat din 

domeniul emoțiilor la începutul anilor 1970. Într-adevăr, studierea emoțiilor a pus numeroase probleme 

cercetătorilor, constituindu-se în unul dintre cele mai confuze și mai dificile capitole ale psihologiei 

științifice. Nu a existat niciodată un consens deplin în privința sensului termenului, a felului în care 

poate fi măsurată realitatea emoțională sau a rolului și funcțiilor emoțiilor în viașa cotidiană.Klau 

Scherer, unul dintre cei mai cunoscuți cercetători contemporani aprecia că „Nu va exista niciodată un 

răspuns definitiv la întrebarea clasică a lui William James privind statutul emoțiilor ca fenomene 

psihice. Atât oamenii de știință, cât și cei înclinați să judece emoțiile doar cu simțul comun se află în 

dezacord când este vorba despre a defini acest termen și de a stabili ce fenomene și ce experiențe se 

subsumează acestei categorii” (Scherer, 1994, p. 218). 

                 Emoțiile sunt o componentă esențială a vieții noastre psihice. Ele ne influnețează atitudinea 

față de ceilalți și modul în care reacționăm în anunmite situații, fiind responsabile de confortul sau 

disconfortul nostru interior. 

                 Dezvoltarea socială este diferită de cea emoțională, dar se influențează una pe cealaltă. 

Dezvoltarea emoțională are un rol esențial în fiecare etapă a împlinirii sociale a copilului.  

                  Dezvoltarea socială se referă la achiziționarea și deprinderea principalelor abilități sau 

aptitudini de relaționare cu ceilalți, indiferent că sunt adulți sau copii. Este vorba despre însușirea acelor 
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mijloace sau instrumente prin care se poate lega o relație de prietenie, amiciție sau se poate întreprinde 

o interacțiune cu o persoană - încrederea, recunoașterea rolurilor, dialogul etc.  

                  Dezvoltarea emoțională, pe de altă parte, se referă și vizează formarea conceptului de sine a 

celui mic prin capacitatea de a reuși să se perceapă ca o persoană unică, individuală  și de a recunoaște 

emoții, sentimente, trăiri. 

                    O dezvoltare emoțională echilibrată a copilului îl ajută să identifice rapid sentimente și 

emoții, să le exprime și să le facă față corespunzător în anumite situații. În plus, îl ajută să perceapă și 

să identifice trăirile prin care trec cei cu care interacționează și să gestioneze situația și dialogul în 

funcție de acestea. 

                    Dezvoltarea socială și emoțională a copilului mic este esențială pentru modul în care va 

crește și va evolua ca persoană. Dacă abilitățile motorii și creșterea micuțului se dezvoltă în mod firesc 

sau natural, cea emoțională sau socială necesită ajutorul părinților, care trebuie să dea dovadă de foarte 

multă răbdare și de ceva timp. Un copil care deține frâiele unor abilități socio-emoționale esențiale va 

crește și se va dezvolta într-un adolescent și apoi într-un matur responsabil și împlinit!  

                    Strânsa dependenţă care există între membrii unei familii, întemeiată pe relaţii afective 

intense, face ca mediul familial să fie tocmai răspunsul ideal de a reacţiona la trebuinţele copilului şi 

de a determina prima elaborare a personalităţii şi a imaginii sale despre lume (Osterriecht, 1973). 

Această elaborare se realizează în funcţie de relaţiile trăite de copil şi de interacţiunile la care asistă ca 

şi în care este cuprins ca participant activ. 

                 Evoluția socială și emoțională se influențează una pe cealaltă și se dezvoltă adesea "la 

pachet". Multe dintre jocurile și activitățile care sunt recomandate pentru stimularea dezvoltării sociale 

a copilului își aduc o contribuție substanțială și în planul emoțional al micuțului și invers. 

                 Copiii se compară frecvent cu alţii şi, deşi se centrează mai mult asupra lor, încep să 

înţeleagă sentimentele şi perspectivele celorlaţi.  

• spre deosebire de vârsta preșcolară, când copiii îşi schimbă adesea stările emoţionale de la un moment 

la altul, în perioada şcolară copiii încep să menţină pentru perioade mai lungi de timp atât sentimente 

cât şi gânduri; 

• pe de altă parte, copiii încep să înţeleagă faptul că oamenii pot exprima mai multe emoţii simultan, dar 

din motive diferite (“Sunt bucuros pentru cadoul primit, dar îmi pare rău că tatăl meu nu este aici”) ; 

• de asemenea, pe măsură ce copiii iau în considerare reacţiile celorlaţi la propriile comportamente şi se 

compară cu standarde externe se consolidează sentimentele de: mândrie, ruşine, vină;  

http://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/dezvoltare/Invata-copilul-sa-aiba-rabdare-a7395.html
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• copiii înţeleg faptul că în funcţie de diverse situaţii, oamenii nu îşi exprimă adevăratele emoţii, iar 

copiii care au controlul voluntar mai dezvoltat reuşesc să exprime emoţii adecvate unui anumit context 

social şi să aibă emoţii negative de intensitate mai redusă (sunt mai puţin explozivi când se înfurie);  

• grijile şi temerile copiilor se îndreaptă acum mai mult spre modul în care sunt percepuţi de cei din jur, 

incluzând acceptarea de către ceilalţi copii şi temeri legate de  performanţa şcolară. 

                  Comportamentul social si emoţiile şcolarilor se dezvoltă odată cu fiecare etapă de vârstă şi 

potrivit temperamentului fiecărui copil. Unii şcolari sunt veseli şi se adaptează uşor, în vreme ce alţii au 

tendinţa de a răspunde negativ în faţa unor situaţii diverse. Aptitudinile sociale se învaţă treptat, copilul 

trecând de la o stare de dependenţă şi egocentrism la creativitate, independenţă şi sensibilitate.  

                      Reperele psihogenetice sunt instrumente psihologice de tip operaţional al căror rol 

principal este de a localiza sau de a indica starea dezvoltării psihice la un anumit moment al evoluţiei. 

Prin intermediul reperelor psihogenetice se controlează ordinea, conţinutul, direcţia şi toată 

normalitatea dezvoltării psihice a copilului.  

                  Totuşi, trecerea de la starea de preşcolaritate la starea de şcolaritate presupune o modificare 

bruscă a regimului de viaţă, modificare ce nu este secundată de transformări tot atât de radicale ale 

sistemului nervos sau al conştiinţei şi personalităţii copilului. 

                  Cea de-a treia copilărie, sau perioada şcolară mică, denumită şi marea copilărie, este prima, 

într-o serie de perioade, care se caracterizează prin faptul că dezvoltarea psihică se face sub influenţa 

foarte puternică a vieţii şcolare. În acelaşi timp, aceasta este ultima perioadă a copilăriei, fapt ce o face 

să se caracterizeze prin descreşterea treptată a unor trăsături proprii copilăriei şi prin apariţia unei 

atitudini mai controlate şi mai mature faţa de lumea apropiată şi faţă de sarcinile de învăţare. Şcoala 

constituie o formă de acţiune educativ instituţionalizată. 

 

Cum încurajezi dezvoltarea socio-emoțională a copilului? 

  

                 Ȋntȃlnirile de joacã şi integrarea micuṭului în grupuri de copii, încã de la vȃrste fragede, 

reprezintã o metodã simplã şi eficientã prin care îl ajuṭi pe copil sã-şi dezvolte principalele aptitudini 

sociale. 

                 Aceste întȃlniri şi interacṭiuni cu micuṭii de vȃrsta lui, care au interese comune cu el, iti ofera 

"materialul de lucru" necesar pentru a-l educa pe copil din punct de vedere social. 

                 Te poṭi folosi foarte uşor de experienṭele prin care trece, dar şi de puterea exemplului. 

Copilul va înṭelege mai bine cã a-ṭi aştepta rȃndul sau a nu îl întrerupe pe celãlalt cȃnd vorbeşte sunt 
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reguli sociale esenṭiale în interacṭiunile cu ceilalṭi dacã este pus în faṭa unei astfel de situaṭii şi le simte 

pe pielea lui.  

                Ai ocazia sã îl înveṭi pe micuṭ cum sã se joace frumos cu alṭi copii şi sã îi creezi oportunitãṭi 

pentru a fi generos şi a împãrṭi jucãriile cu ceilalṭi sau a face schimb între ele. Nu va fi uşor şi îṭi va 

trebui ceva rãbdare şi timp, dar pȃnã la urmã, micuṭul va învãṭa sã socializeze.  

                Chiar dacã e mic, nu înseamnã cã trebuie sã petreacã timp şi sã interacṭioneze doar cu 

copiii de vȃrsta lui. Este recomandat sã încurajezi comunicarea şi interacṭiunile copilului şi cu alte 

persoane, inclusiv adulṭi. Are multe de învãṭat din aceste "ciocniri" sociale şi sunt eficiente pentru o 

dezvoltare emoṭionalã echilibratã.  

               Jocurile şi jucãriile reprezintã cel mai simplu şi eficient mijloc de a-l ajuta pe copil sã-şi 

însuşeascã principalele aptitudini sociale şi emoṭionale. Ȋn plus, sunt şi pe înṭelesul copilului, lucru care 

face ca eforturile tale de a-l face sã priceapã anumite lucruri se diminueazã considerabil. Printre cele 

mai recomandate astfel de activitãṭi pentru dezvoltarea emoṭionalã a copilului se numãrã jocurile de rol, 

jucãriile de pluş, jocurile de societate etc. 

Jocurile de rol sunt cele mai recomandate în acest sens, deoarece îl pot pune pe copil într-o mulṭime de 

situaṭii imaginare din care copilul poate învãṭa sã socializeze cu ceilalṭi.  

                Activitãṭile şi jocurile care au rolul de a-i pune la lucru imaginaṭia şi creativitatea contribuie 

din plin la dezvoltarea emoṭionalã. 

                Ȋncurajeazã copilul sã se joace cu instrumente muzicale, sã picteze şi sã deseneze, sã 

modeleze plastilina, sã facã puzzle-uri simple, sã inventeze poveşti, sã punã în scenã teatru de pãpuşi, 

sã organizeze concursuri, sã se joace folosind cuburi de construcṭie sau sã facã rafturi etc. Toate acestea 

îl ajutã sã devinã mai creativ şi sã-şi dezvolte imaginaṭia. 

               Fii un model de viaṭã demn de urmat pentru el. Nu uita cã micuṭul are tendinṭa de a imita 

gesturile, vorbele şi faptele oamenilor în jurul cãrora trãieşte şi creşte. Cum tu eşti mereu în preajma lui, 

este important sã te comporṭi cu el şi în faṭa lui exact aşa cum ai vrea ca el sã se poarte cȃnd va creşte. 

Comunicã adecvat cu toṭi cei din jurul tãu şi ai grijã cum te comporṭi în interacṭiunile cu ceilalṭi. Sunt 

lecṭii pentru dezvoltarea lui socialã pe care copilul le reṭine imediat şi le va pune în practicã mai tȃrziu. 

          De asemenea, comunicã deschis cu el. Foloseşte expresii şi termeni care descriu emoṭiile şi 

trãirile tale, astfel încȃt sã îl ajuṭi pe el sã şi le identifice şi sã le asocieze cu stãri, comportamente, 

grimase, gesturi. 

             O tehnicã importantã pentru dezvoltarea socio-emoṭionalã a copilului este aceea de a 

iniṭia tot felul de joculeṭe prin care copilul sã identifice emoṭii, trãiri şi sentimente. Nu doar cã 

http://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/joc-si-jucarii/Jocurile-de-rol-la-copii-Beneficii-si-idei-de-jocuri-de-rol-a12019.html
http://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/joc-si-jucarii/Jocurile-de-societate-6-lectii-de-viata-pe-care-copilul-le-invata-din-ele-a9702.html
http://www.copilul.ro/comunicare-copii/emotiile-copiilor/Cum-stimulam-imaginatia-copiilor-a2701.html
http://www.copilul.ro/comunicare-copii/inteligenta-copii/Cum-dezvoltam-creativitatea-copilului-a1923.html
http://www.copilul.ro/copii-2-3-ani/joc-si-jucarii/Beneficiile-jocurilor-puzzle-pentru-copii-a9276.html
http://www.copilul.ro/concursuri/
http://www.copilul.ro/articole/crafturi+copii/
http://www.copilul.ro/pentru-mama/sentimente/Esti-un-model-pozitiv-pentru-copilul-tau-a8649.html
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învaṭã care sunt acestea, dar, în timp, reuşeşte sã şi le identifice singur şi sã le recunoascã şi la cei din 

jurul lui. 
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GRĂDINIȚA- TĂRÂMUL DE BASM AL COPILĂRIEI 

 

Prof. învățământ preșcolar  BACIU MARIANA 

Școala gimnazială “Dimitrie Cantemir” Fetești, Ialomița 

 

 

Motto: „Cele mai bune şi mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute sau atinse. Ele 

trebuie simţite cu inima.”  Helen Keller   

Basmul este leagănul copilăriei, dar ca să ai basmul îți trebuie locul, oamenii și faptele lor cu 

care să poți legăna în vise plăcute copilăria, căci, din fericire, există pe lume copilărie. Este singura 

înzestrată cu forța de a-și delimita bine tărâmul pe care îi place să trăiască și unde orice contribuție 

contează, mai ales dacă este făcută sub semnul iubirii și al dăruirii. 

Locul, oamenii și faptele lor în acest basm, își trag seva din vremuri îndepărtate… 

A fost odată, demult, o întindere  nesfârșită și pustie pe care nu vedeai țipenie de om. În 

singurătatea lui, pământul își oferea rezervele nesecate ierburilor felurite care creșteau aici pentru a-l 

ocroti și a-i pregăti, la rândul lor, alte rezerve pentru vremuri ce aveau să vină cu viață adevărată 

izvorâtă din piepturi dornice de viață adevărată prin cucerirea imensului pustiu. 

Și-au venit aici oameni din ținuturi umbroase și liniștitoare și s-au așezat pe pământurile primate 

drept răsplată pentru participarea la Aventura dătătoare de schilodire sau moarte, războiul. Au trecut la 

truda pământului mănos, și-au durat adăposturi modeste la început, dar înfloritoare mai târziu, când 

brațele odraslelor venite pe lume sub arșița prea dogoritoare aveau să devină vânjoase. Și-au aliniat 

adăposturile și ulițele într-o geometrie regulată, parcă din dorința de a scăpa de șerpuirea drumurilor 

muntoase de unde pribegiseră spre încoa. Și-au plantat ici, colo puieții de nuci și de tei și de corcoduși 
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aduși tot de acolo, de la munte, prin grădini și ulițe, și-au rânduit cu migală și pricepere gospodăriile, au 

privit apoi în jur și au înțeles că lucrul bine început trebuie terminat. Au construit o școală mai întâi și o 

grădiniță mai apoi, peste vreo câțiva ani. De ce așa târziu gradinița? Pentru că atunci au înțeles că în 

universul familiilor lor nu puteau împlini curiozitatea minților scormonitoare ale odraslelor, neavând 

nici timp și nici cele trebuincioase: pricepere și câte și mai câte. Și astfel, au pornit copiii cătunului din 

vârful de câmpie, cel mai înalt punct din Bărăgan, spre lăcașul construit anume pentru ei să se 

veselească și să învețe laolaltă jocuri și poezii și cântece și basme de la niște doamne tinere, frumoase și 

blânde ca niște zâne bune care se numeau educatoare. Și s-au perindat pe tărâmul de basm copiii cu 

sutele de-a lungul timpului și au crescut frumos și, pentru că le-a fost dragă învățătura și la școala de 

aici, dar și la școlile înalte, au devenit oameni cu carte care lucrează peste tot: la școală, la dispensar, la 

primărie, la spital dar și la grădiniță. Și uite-așa, în grădinița de acum frumoasă și spațioasă ca un palat 

din basme s-au întors de la școlile de la oraș fiice ale satului. Aici, ele ajută copiii să deslușească tainele 

universului îndepărtat și apropiat, și fac cu ei treburi demne de laudă, adică lucrează pământul din fața 

grădiniței și plantează acolo semințe  și  răsaduri de toate felurile pe care  le îngrijesc cu sârguință și 

învață în cele șase  săli de grupă, la rându-le, mici palate ân marele palat, despre tot ce-i înconjoară: 

despre fructe și legume, despre flori și animale, despre ape și fenomene naturale, despre munți și țări, 

despre oameni și planete... Și-i conduc cele șase zâne, prin magia cuvântului și a gestului, în dezlegarea 

tainelor cam așa: în fiecare an zâna celor mici de tot își pune la treabă farmecele ei răbdarea, bunătatea 

și priceperea și-i învață taina jocului, taina vorbitului, taina râsului care alungă plânsul după mama, 

taina drumului spre curtea plină de aparate viu colorate, utile jocului în aer liber, taina altui drum spre 

marea sală de joc cu televizor, video, casetofon, dvd player, cu obiecte sportive pentru că aici vor afla 

secretul sănătății prin sport. Tot aici, în marea sală din palat, cu pereți împodobiți ca de sărbătoare, vor 

fi minunați actori interpretând roluri ale personajelor îndrăgite din basmele ce le vor legăna copilăria. 

Drumul va continua spre alte săli unde se află copii mai mari și prietenoși. Și-i descoperă astfel, pe cei 

de la grupa mijlocie. Ei sunt mulți la număr, împărțiți în două săli diferite, având fiecare în mijlocul lor 

pe zâna cea bună, bună ca o mama care i-a învățat cum să se joace singuri, cum să vorbească mai bine, 

cum să recite, cum să povestească basme din cartea cu 360 de basme și povești. Ei mai știu să picteze, 

să deseneze după contur, dar și cum să confecționeze împreună cu cei mici jucării din fel de fel de 

material. Descoperă mai departe pe cei de la grupa mare care sunt și mai mari, dar și foarte disciplinați 

și pricepuți în multe: în ale matematicii, au învățat multe cifre, se apropie de zece, în ale scrisului, în ale 

decupajului, în ale colajului, în ale picturii pe sticlă și pe faianță, în ale cântatului acompaniat, au acolo 

o expoziție de tobe, ei sunt micii toboșari pe care zâna lor îi conduce cu măiestrie în arta cântatului pe 
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la serbări. Continuându-și periplu pe tărâmul de poveste, îi descoperă pe alți copii de grupa mare care 

sunt și ei vârstnicii tărâmului, și care se pregătesc temeinic pentru școală împreună cu zâna lor de la 

care învață să scrie, să socotească, chiar să cunoască literele și să poată citi, să-și scrie numele și alte 

cuvinte, și mai știu și să danseze în perechi sau în grupuri mai mari pentru că zâna lor îi îndrumă cu 

atenție și pasiune. 

Și dacă ar fi să continui acum basmul, v-aș putea povesti foarte multe despre acest colt de 

paradis, dar am să mă opresc la ceva deosebit, ceva care a emanate pioșenie într-o zi din postul Paștelui, 

când toți acești prințișori s-au adunat în jurul unei mese, asemeni mesei Tainei, pe care erau așezate 

roadele muncii lor: o expoziție de ouă încondeiate și icoane pictate pe sticlă sau desenate pe carton 

frumos înrămate. Și și-au exprimat în prezența preotului, a părinților care, asemeni păsărelelor 

Cenușăresei, ajutaseră la pregătirea acestui moment, a școlarilor însoțiți de o altă zână, profesoară de 

limba română, și a educatoarelor, gândurile lor de credință în Dumnezeu prin rugăciuni și cântări 

începând cu ”Să iubim orice făptură” și încheind cu “Hristos a înviat!” și “Tatăl nostru”. 

Ce mai fac acești prințișori de pe cele două tărâmuri de basm? Fac ca fiecare zi să fie o nouă filă 

a basmului fără sfârșit, adăugând aici izbânzi cu care se mândresc: premii obținute la concursuri locale, 

județene, naționale și chiar internationale, spectacole, expoziții, acțiuni de binefacere pentru copii 

dezavantajați, depuneri de flori la monumental eroilor unde apar înscrise numele străbunilor lor, care, 

de la început, au conștientizat, poate, faptul ca – ”educația este capitalul cel mai important, cu cota cea 

mai mare de rambursabilitate în viitor”- Ursula Șchiopu. Și așa viețuim noi astăzi, copii și adulți, uniți 

într-o armonie de invidiat în acest lăcaș din vârful câmpiei ca într-un basm cu mulți eroi pozitivi, 

hărnicind în treburile noastre pentru că – “nimic din ceea ce face omul în efemera sa existent pe acest 

pământ nu se ridică la atâta sublime, la creație, dăruire de sine, jertfă și împlinire, pe cât este creșterea, 

educarea și dezvoltarea copiilor, cea mai deplină și sensibilă bucurie a vieții”- Virgiliu Radulian. 

Iubiți așadar copiii, așa cum îi iubim noi, dragi cititori, dăruiți-vă lor cu toată ființa, gândind că 

faceți din munca voastră cea mai nobilă muncă din câte există pe pământ și veți constata ce ușor se 

poate naște un tărâm de basm acolo unde pare imposibil. Palatul nostru are porțile deschise pentru toți 

cei care doresc să poposească aici cu gânduri bune. Aici, binele învinge întotdeauna răul. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

Dobre Zoica – Gradinita cu P.P. Scufita Rosie Ploiesti 

 

Grupa: Mare 

Domeniul: Om şi societate + Estetic si creativ 

Tema: Drepturile copilului 

Subiectul: Copilărie fericită – copilărie nefericită 

Scopul: Consolidarea cunoştinţelor cu privire la (ne) respectarea drepturilor copilului . 

Obiective operaţionale: 

   O1 – să enumere câteva dintre drepturile copilului; 

   O2 – să dea exemple de situaţii concrete de încălcare a drepturilor  

copilului; 

    O3 – să  enumere câteva organizaţii care apără drepturile copilului; 

   O4 – să precizeze cu ajutorul unor imagini ce drepturi ale copilului au fost  

respectate ; 

   O5 – să specifice în ce fel au fost încălcate drepturile copiilor din poveşti  

sau texte cunoscute; 

   O6 – să rezolve corect sarcinile de lucru pe grupe; 

   O7 – să lipească corect feţele triste şi feţele vesele. 

Tipul activitatii:  consolidare 

Strategia didactică: 

 Metode şi procedee: conversaţie, observarea dirijată, explicaţia, munca pe grupe,jocul  

didactic. 
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 Mijloace şi resurse: imagini, desene, planşe, fişe de lucru pe echipe. 

 

Etapele lecţiei Ob. 

 

Activitatea învăţătorului Activitatea copiilor Metode şi  

procedee 

1. Moment 

organizatoric 

 Se pregăteşte materialul didactic 

necesar  

 

Se pregătesc pentru 

activitate. 

 

2.Reactualizarea 

cunoştinţelor ce 

urmeză a fi 

consolidate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţarea temei 

şi a scopului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

Pe tablă sunt două imagini cu 

copii.  

Unul este fericit(zâmbeşte), iar 

unul este trist. 

Le cer copiilor să observe cele 

două imagini. Apoi îi întreb de ce 

cred că acest copil este fericit? 

Dacă prescolarii răspund că acest 

copil este fericit pentru că îi sunt 

respectate drepturile îi anunţ că 

azi vom vorbi despre drepturile 

copilului.  

Noi am studiat drepturile 

copilului, iar azi vreau să văd cât 

de multe ştiţi despre ele. 

La activitatea de educaţie plastică 

copiii au realizat câteva picturi 

referitoare la câte un drept al 

copilului. Le cer să prezinte 

aceste picturi specificând şi 

 

 

 

Răspund la întrebare. 

Posibile răspunsuri: a 

luat o notă bună, se 

joacă împreună cu 

prietenii, îi sunt 

respectate drepturile 

etc. 

 

 

 

 

 

Prescolarii prezintă 

picturile. 

 

 

 

 

 

observare 

dirijată 

 

 

 

 

 

conversaţie 

de verificare 
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O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

dreptul ales. 

Le propun să enumere şi alte 

drepturi pe care nu le-am regăsit 

în picturi. 

Apoi îi întreb de ce cred că 

celălalt copil este trist? 

 

 

 

Le cer să dea exemple de situaţii 

în care nu sunt respectate 

drepturile unui copil. 

 

 

 

Credeţi că acest copil ar putea să 

zâmbească ca şi celălalt? 

Cine îl poate ajuta? 

Cu ce se ocupă UNICEF? 

 

 

 

 

Enumeră alte drepturi 

ale copilului. 

Posibil răspuns: 

pentru că a fost 

certat, pentru că a 

luat o notă rea, nu i-

au fost respectate 

drepturile. 

- copilul este bătut, 

este trimis la cerşit, 

este înfometat, este 

pus să muncească 

etc. 

Da. 

 

UNICEF, DGASPC 

Se ocupă cu apărarea 

drepturilor copilului 

şi cu strângerea de 

fonduri pentru copiii 

nevoiaşi. 

2. Consolidarea  Pentru că în  centrul activitatii   
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propriu-zisă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

O5 

noastre    se află  

copilul, îi solicit să-mi spună care 

este principala activitate a unui 

copil. 

Şi voi sunteţi nişte copii care se 

joacă. Dar voi nu numai vă jucaţi 

,ci şi învăţaţi. 

De aceea azi o să învăţăm prin 

joc.  

Împart clasa în patru grupe şi voi 

organiza un concurs. Fiecare 

grupă va avea de trecut două 

probe la sfârşitul cărora, dacă au 

rezolvat corect sarcinile, vor 

primi câte o steluţă. 

La prima probă vor primi o fişă 

de lucru care constă într-o 

imagine şi un text. 

Vor avea următoarele sarcini de 

lucru: 

1. Priviţi cu atenţie imaginea! 

Bifati care drept al copilului este 

respectat în imagine. 

2.Ascultati cu atenţie fragmentul! 

Bifati care drept  al copilului a 

fost încălcat. (Anexa 1) 

După expirarea timpului de lucru 

câte un reprezentant din fiecare 

 

 

jocul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvă sarcinile de 

lucru 

 

 

 

explicaţie 

 

 

 

 

 

 

jocul didactic 
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O6 

 

 

 

 

O7 

grupă va citi rezolvarea.  

Pentru a doua probă copiii se vor 

deplasa la plansele care sunt 

expuse pe perete. (Anexa 2) 

Fiecare grupă va primi feţe  

fericite şi feţe triste. 

Vor trebui să fie atenti la citirea 

propozitiilor si să aşeze în dreptul 

enunţurilor  dacă situaţia 

prezentată respectă drepturile 

copilului sau   dacă încalcă 

drepturile copilului. 

După terminarea concursului 

vom cânta un cântec „ Râzi 

copile, râzi!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvă sarcina de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

Cântă  

 

 

lucrul pe 

grupe 

3. Concluzii şi 

aprecieri 

 Se va aprecia modul de 

desfăşurare a activitatii şi se vor 

evidenţia copii care au participat 

cu interes. 

  

 

Anexa 2 
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 Ana şi Marius trăiesc într-o familie unită. 

 Cei doi fraţi merg în fiecare zi la şcoală. 

 În clasă este un copil de altă culoare. Nici un elev nu vrea să stea cu el în bancă. 

 Doamna învăţătoare nu o ia pe Ioana în excursie pentru că a întârziat într-o zi la şcoală. 

 Iulia este obligată de tatăl ei să cerşească atunci când acesta nu mai are bani pentru băutură. 

 

 Radu foloseşte internetul şi citeşte multe cărţi. 

 Roxana are multe prietene cu care se joacă în curtea şcolii. 

 Deşi este grav bolnav părinţii nu-l duc pe Iulian la medic. 

 Pentru că a spart din greşeală un geam, un coleg nu a mai avut voie să participe la concurs. 

 Noi am vizitat gradina zoologica pentru a învăţa mai multe despre animale. 

 

 Alin se plimbă cu părinţii lui duminica în parc. 

 Un necunoscut a răpit un copil din faţa blocului. 

 Ionuţ a fost consultat de medicul de familie când a fost răcit. 

 Un copil a fost abandonat de părinţi. 

 Părinţii lui Mihai refuză să îl dea la şcoală, considerând că nu-i va folosi la nimic în viaţă. 

 

 Părinţii mei nu îmi dau voie să ies afară să ma joc. Mă ţin tot timpul închis în camera mea. 

 Elevii din clasa I  practică diferite sporturi sau învaţă să danseze la clubul copiilor. 

 Vecinii noştri sunt rromi. Întotdeauna ne jucăm în faţa blocului împreună cu ei. 

 Un copil este bătut pe stradă de un domn, fiindcă l-a lovit din greşeală cu mingea. 

 

Anexa 1 

„ Fata muncea de dimineaţă până cădea noaptea: căra apă, aprindea focul, făcea de mâncare, 

spăla rufe. Şi ca şi când n-ar fi fost de ajuns, cele două surori vitrege, ca să râdă de ea, aruncau mazărea 

în cenuşă, de trebuia apoi s-o aleagă bob cu bob. 

 Seara, fata cădea frântă de obosită, iar cum nu avea un pat unde să-şi întindă oasele trudite, se 

cuibărea în cenuşă.” 
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„ Trecură zile după zile şi regina adună în inima ei neagră atâta venin, că nu mai putea trăi , nici 

nu mai putea dormi. 

Într-o bună zi, regina chemă pe vânătorul palatului şi îi spuse: 

- Ia-o pe fată, du-o în adâncul pădurii şi omoar-o ca să nu-mi mai stea în cale, că n-o mai pot suferi! Ca 

un semn că ai terminat cu ea, să-mi aduci inima ei!” 

„ Şi uitându-se şi la fata cea mică, o ântrebă şi pe dânsa: 

- Cum mă iubeşti tu, fata mea? 

- Ca sarea în bucate, tată, răspunse şi ea zâmbind de dragoste. 

- Ia vino încoa` nesocotito! Nu le-ai auzit pe surorile tale cum mă iubesc ele?  

Cum de nu te-ai luat după dânsele ? Să te duci de la mine cu sarea ta cu tot ! » 

 

«  Tata e mereu plecat şi mama vitregă este ocupată cu musafirii, iar pe copilă o lasă în seama 

slujnicii care o bate mereu : 

- Mai na, vorbi slujnica, şi-o plesni cu palma peste capul tuns. 

- M-a bătut şi ieri, oftă fata; m-a bătut şi azi; mă bat în fiecare zi… 

Sătulă de acest trai copila fuge la bunici însoţită de singurul ei prieten, căţelul Patrocle. » 

 

 

Bibliografie: 

1. Curriculum pentru educatie timpurie – 2008 

2. Revista invatamantului prescolar nr. 1/2  - 2016, Ed. Arlequin 

3. Culegere de povesti/basme romanesti 
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                                                                  JOCURI IN AER LIBER 

Ene Liliana 

Grădinița cu Program Normal Gherăseni, Buzău 

 

                  În cadrul activităților recreative, am organizat un joc de mișcare care se numește ”Mută 

mingea și prinde-o”, unde copiii prind marginile unui cearceaf cu mâinile și pe acesta se plimbă mai 

multe mingiuțe. Cine reușește să prindă cât mai multe mingi se declară câștigător. Am urmărit 

cooperarea dintre ei, faptul că se aflau într-o competiție nu i-a oprit sa-și ofere sprijin, dar, bineînțeles, 

colegilor preferați. Totuși, am remarcat faptul că , la sfârșitul competiției, cam toți copiii reușeau să 

primească un număr aproximativ la fel de mare de bulinuțe. Consider că și datorită faptului că sunt 

grupă mare și pun preț pe prieteniile legate între ei, s-au ajutat în colecționarea de bulinuțe.Această 

activitate gen out- door s-a desfășurat în incinta curtii interioare a gradinitei. 

JOCUL „MUTA MINGEA SI PRINDE- O”   
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                      Fig. 1,2,3 - Joc recreativ în aer liber  ”Mută mingea și prinde-o”                                                  

       

                                 

                        Fig. 4,5,6 - Joc recreativ în aer liber ”Mută mingea și prinde-o”                  

                        Am organizat  o petrecere în pijamale  în cadrul căreia copiii au fost pictați pe față de 

către mine cu tempera specială de face-painting.  Încă din cele mai vechi timpuri oamenii triburilor 

foloseau face-painting-ul din motive religioase, lupte sau vânătoare. Înainte de a folosi pictura pe 

pereți, oamenii foloseau fața și corpul ca suport pentru pictură. În timp, pictura pe față a devenit o 

formă de divertisment, în special pentru copii și adolescenți, întâlnită la diferite festivaluri și petreceri. 

Vopselele tempera și acrilice nu sunt recomandate pentru pictura pe față pentru că exista riscul unor 

alergii, în schimb se folosesc vopselele speciale pe bază de apă.  Facep-ainting-ul necesită aptitudini 

deosebite, tehnica realizării este una dificilă, deoarece vorbim despre un chip uman ce urmează a fi 

transformat în personajul preferat, copilul ia chipul unuia din eroii săi favoriți. Tehnica necesită 

pregătire în timp iar eu m-am documentat asupra ei, exersân o perioadă pentru a realiza cele mai reușite 

picturi. Pregătirea pentru astfel de activitate a necesitat o chestionare a copiilor cu privire la personajele 

în care doresc să se transforme. Le-am pregătit bilețele pe cale le-am trimis acasă și, împreună cu 

părinții, au decis asupra eroilor preferați. În urma sondajului, mi-am notat fiecare preferință și am 

realizat picturi deosebite, spre încântarea copiilor și implicit, a părinților. Apoi a urmat alegerea 

culorilor tempera pe care a urmat să le folosec, ele fiind unele speciale, pe bază de apă, care nu 
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afectează pielea copiilor, sunt de cea mai bună calitate , cu culori deosebite. Ca și ustensile pentru 

realizarea picturilor, am folosit pensule cu păr moale, să nu zgârie fața, burete de machiaj pentru a 

întinde culoarea și multă imaginație pe care am aplicat-o cu succes. Rezultatul a fost unul pe măsura 

așteptărilor, copiii au fost extrem de încântați, părinții foarte fericiți pentru puii lor. Copiii au luat 

chipul celor mai indrăgite personaje din desene animate, fluturi, floricele. Ne-am distrat împreună prin 

diverse joculețe, fiecare interpretându-și rolul cu succes. Am urmărit transformarea lor spectaculoasă și 

plină de emoție, deoarece au fost fericiți să se transpună în pielea personajului. 

 

Jurnalul de lectură 

Profesor pentru învățământul primar 

Fazacaș Florina Daniela 

Școala Gimnazială ,,Radu Tudoran”- Comuna Blejoi, Județul Prahova 

 

                Lumea se află într-o continuă schimbare! Încercăm să formăm generații noi, dar trebuie să 

ținem cont de faptul că aceste generații au alte așteptări de la noi. Poate că dincolo de aparențe, ar trebui 

să ne dăm seama că în fața noastră, în trupurile mici și firave, se ascund idei minunate. Aceste idei 

valoroase pot fi înțelese și respectate! Nu trebuie să formăm stereotipuri! Trebuie să ținem cont de 

aspirațiile fiecăruia dintre ei, de modul lor de a soluționa o problemă.  

            Manualul digital de clasa a II-a, pe care îl parcurg împreună cu elevii mei, mi-a dat șansa să 

înțeleg mai bine unicitatea persoanei. Aproape fiecare lecție are la finalul ei o cerință, ce ne trimite să 

completăm în JURNAL DE LECTURĂ al clasei. Acest jurnal a reprezentat pentru noi o provocare.  

Mi-am dat seama că print-un mod plăcut, prin metode ineractive, pot ajunge să îi fac pe elevi să 

lectureze.  

             Numele copiilor scrise pe bilețele și puse într-un uriaș papuc în sala de clasă, a face ca autorul 

zilei să fie descoperit abia după citirea cerinței. Astfel, prin rotație, toți au șansa să își spună punctul de 

vedere. Sunt mândri de munca lor, dovedind asta prin implicare, interes și mută bunăvoință. După 

scrierea în JURNALUL DE LECTURĂ, copiii citesc ceea ce au scris în fața colegilor. Învață astfel unii 

de la ceilalți, învață să își exprime ideile și nu în ultimul rând, prind încredere în ei. Le ofer ajutorul de 

fiecare dată când au dileme sau dificultăți în    a-și exprima ideile.  
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           JURNALUL DE LECTURĂ  va rămâne o dovadă o 

copilărie, a ,,primilor pași’’. Vă expunem astfel câteva dovezi ale 

muncii noastre… 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Lectura este univers ce merită descoperit! Ne face să cunoaștem 

locuri…, oameni în care ne putem descoperi… 
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COPILĂRIA ÎN LITERATURA ROMÂNĂ 

 

PROF. GHEŢIE CRISTIAN NICOLAIE 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHERŢA MICĂ 

JUD. SATU MARE 

 

Copilăria este perioada cea mai frumoasă din viața fiecărui individ. Este acea perioadă de care 

ne aducem cu drag aminte, este viața fără griji cu multe jocuri și jucării, cu multe năzbâtii nevinovate.  

 În literatura română găsim numeroase lucrări, atât în proză cât şi în versuri, care evocă această 

perioadă fericită. În lucrarea mea, m-am referit la Ion Creangă – pe care toţi îl cunoaştem – şi la Mircea 

Cărtărescu – un scriitor comtemporan. 

 Ion Creangă în „Amintiri din copilărie” vorbeşte cu mare drag de casa părintescă şi de satul 

natal „când mă gândesc la locul naşterii mele, la casa părintescă din Humuleşti, la stâlpul hornului unde 

lega mama o sfară cu motocei la capăt [ …].Și, Doamne, frumos era pe atunci, căci și părinții și frații și 

surorile îmi erau sănătoși, și casa ni era îndestulată, și copiii și copilele megieșilor erau de-a pururea în 

petrecere cu noi, și toate îmi mergeau după plac, fără leac de supărare, de parcă era toată lumea a mea.”   

Observăm că fericirea copilului se leagă de fericirea familiei şi a megieşilor, de lumea satului şi de toate 

întâmplările ce aveau loc în comunitate: „Dragu-mi era satul nostru cu Ozana cea frumos curgătoare şi 

limpede ca cristalul, în care se oglindeşte cu mâhnire Cetatea Neamţului de-atâtea veacuri! Dragi-mi 

erau tata şi mama, fraţii şi surorile şi băieţii satului, tovarăşii mei din copilărie, cu cari în zile geroase 

mă desfătam pe gheaţă şi la săniuş; iar vara, în zile frumoase de sărbători, cântând şi chiuind, 

cutreieram dumbrăvile şi luncile umbroase, prundul cu ştioalnele, ţarinile cu holdele, câmpul cu florile 

şi mândrele dealuri, de după care-mi zâmbeau zorile în zburdalnica vârstă a tinereţei!”. Creangă descrie 

mândru locul copilăriei sale: „sat mare şi vesel, împărţit în trei părţi care se ţin tot una: Vatra Satului, 

Delenii şi Bejenii.” sau  „satul Humuleşti în care m-am trezit, nu-i un sat lăturalnic, mocnit şi lipsit de 

priveliştea lumii ca alte sate”.  

Apoi aflăm de la marele scriitor Ion Creangă de isprăvile făcute în copilăria sa: „La Crăciun, 

când tata tăia porcul, […], eu încălecam pe porc deasupra paielor, şi făceam un chef de mii de lei, ştiind 

că mie are să-mi dea coada porcului s-o frig şi beşica s-o umplu cu grăunţe, s-o umflu şi s-o zuruiesc 

după ce s-a usca; ş-apoi vai de urechile mamei până ce nu mi-o spărgea pe cap.”, o altă ispravă făcută 

tot în perioada sărbătorilor de iarnă: „Odată, la un Sfântul Vasile, ne prindem noi vreo câţiva băieţi din 

sat şi ne ducem cu plugul”. Isprăvile povestite în „Amintiri din copilărie” sunt numeroase şi foarte 
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frumoase : ”Când punea mama laptele la prins, eu, fie post, fie câşlegi, de pe-a doua zi şi începeam a 

linchi groşciorul de pe deasupra oalelor; şi tot aşa în toate zilele, până ce dam de chişleag.”, „când 

mama nu mai putea de obosită, şi se lăsa câte- oleacă ziua să se hodinească, noi băieţii tocmai atunci 

rădicam casa în slavă. Când venea tata noaptea de la pădure, din Dumesnicu, îngheţat de frig şi plin de 

promoroacă, noi îl spăriam sărindu-i în spate pe întuneric”, „ când începe a toca la biserică, Zahei al tău 

cel cuminte fuga şi el afară şi începe a toca la stative, de pârâie păreţii casei şi duduie fereştile. Iar 

stopşitul de Ion, cu talanca de la oi, cu cleştele şi cu vătraiul, face o hodorogeală şi un tărăboiu, de-ţi ie 

auzul”, „ şi după ce ne culcam cu toţii, noi băieţii, ca băieţii, ne luam la hârjoană, şi nu puteam adormi 

de incuri, până ce era nevoită biata mamî să ne deie câteva tapangele la spinare.”, „odată, vara, pe-

aproape de Moşi , mă furişez din casă şi mă duc, ziua- miaza- mare, la moş Vasile, fratele tatei cel mai 

mare, să fur nişte cireşe;” , „mă abat pe la tei, cu gândul să prind pupăza”, „Eu,fiind ascuns în cămară, 

cum aud unele ca aceste, iute mă sui în pod, umflu pupăza de unde era, sai cu dânsa pe sub streşina 

casei şi mă duc de-a dreptul în târgul vitelor să o vând”, „am şparlit-o la baltă cu gând rău asupra 

mamei”, şi firul isprăvilor ar putea continua. 

Ion Creangă surprinde în „Amintiri din copilărie” viaţa fără griji a copiilor „Ce-i pasă copilului, 

când mama şi tata se gândesc la neajunsurile vieţii” şi mărturiseşte că acea perioadă a vieţii este una 

foarte  fericită pentru toţi copiii: „Aşa eram eu la vârsta cea fericită, şi aşa cred că au fost toţi copiii, de 

când îi lumea asta şi pământul, măcar să zică cene ce-a zice”. 

Tot despre copilărie vorbeşte şi Mircea Cărtărescu în „Mendebilul”. Este o copilărie a zilelor 

noastre diderită de cea a lui Creangă. 

Locul, descris de Cărtărescu, ca spaţiu de joacă pentru copii este unul destul de cunoscut pentru 

noi: „Blocul se afla în stadiu de finisare. Era lipit la un capăt de o construcţie care m-a neliniştit 

întotdeauna in cauza crenelurilor şi foişoarelor. [...] În spatele blocului, pământul era răscolit de șanțuri 

de canalizare, care ajungeau pe alocuri la o adâncime de peste doi metri. Acesta era terenul nostru de 

joacă, despărțit de curtea morii printr-un gard de beton. Era o lume nouă şi plină de ascunzişuri, 

murdară şi ciudată, pe care noi, vreo şapte- opt băieţi între cinci şi doisprezece ani, o luam în fiecare 

dimineaţă în stăpânire şi cercetare, înarmaţi cu pistoale cu apă, de doi lei. […] Toată ziua ne urmărem 

prin şanţurile labirintice de canalizare.”,  „Lângă moara Dâmboviţa cu zidurile ei stacojii, dincolo de 

gardul de beton, se afla fabrica de pâine Pionerul. […] Clădirea fabricii de pâine este dominată de un 

coş de cărămidă mai înalt decât blocul nostru, care se ridică, gros şi roşu, spre nori, din mijlocul 

bănuţilor ovali ai funzelor de salcâm.” Un copil nou venit în cartier face un gest extrem ca să fie 

acceptat în gaşcă :”La trei sferturi din înălţimea lui, deci cam în dreptul etejului şase al blocului nostru, 
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am văzut, în după-amiaza aceea, o pată galbenă. Era şpilhozenul copilului cel nou, care, încet, cu 

atenţie, urca spre vârful coşului.”, „Parcă sfidându-şi spectatorii, Mendebilul, şovâitor, se ridica în 

picioare. Rămase drept, subţire ca un cui la acea înălţime şovăitoare. Privea în sus, dar făcea cu mâna 

spre pământ, probabil spre noi” Prin gestul lui riscant şi-a câştigat admiraţia băieţilor „De-a doua zi, ne-

am lăsat subjugaţi de farmecul Mendebilului. Dimineaţa n-am mai coborât deloc în şanţuri, deşi 

mireasma de pământ ne trezea nostalgia, ci l-am înconjurat pe băiat şi l-am ascultat povestind.”, „Nu ne 

mai stătea mintea decât la poveştile Mendebilului, a cărorcontinuare o aşteptam de pe o zi pe alta”. 

Jocurile copiilor s-au schimbat. Băiatul cel nou, Mendebilul cum îl numiseră ei, le spunea 

numeroase poveşti pe care ei le ascultau încântaţi. Acesta le-a propus să-şi schimbe locul de întâlnire 

deoarece „ Şanţurile murdare, movilele de pământ, ţevile chituite, zicea el, nu-l lasă să se concentreze”.  

Noul lor loc de joacă este la fel de ciudat „ Spre ea ducea un coridor extrem de îngust şi întunecat, aflat 

între blocul nostru şi clădirea unui institut. […]. Am ieșit într-o semicurte interioară înconjurată de trei 

laturi de bloc și institute, pe a patra aflându-se gardul de beton al morii. Era o curte mică, asfaltată, 

foarte curate în comparație cu spatele blocului”.  

Apoi vorbeşte de un joc vechi al copiilor „Exploratorii”. Băieţii se jucau separat, fetiţele nu 

intrau in gaşcă „ele îşi petreceau timpul de joacă desenând pe asfalt nesfârşite peisaje cu cretă albastră, 

galbenă sau ciclam sau chiar cu cărămidă, sau jucând jocurile lor cu năfrămioare, prinţi călare, sărutări, 

odi-odi-oda şi o „piatră nestemetă ce nu este-n lumea toată.” În momentul în care îl surprind pe 

Mendebil cu o fată, adică cu Iolanda, ei se sperie, nu înţeleg acest lucru şi nu îl mai acceptă pe acesta în 

grupul lor, îl izgonesc cu bulgări.  

În cele două povestiri avem surprinsă copilăria dar în mod atât de diferit: avem copilăria din 

vremea lui Creangă şi avem copilăria din ziua de azi, surprinsă de Cărtărescu, din „spatele blocului meu 

de pe Ştefan cel Mare” (din Bucureşti), o copilărie din mediul rural şi o copilărie din mediul urban. 

Indiferent de timpul şi locul în care am copilărit, fiecare ne aducem aminte cu plăcere de acea 

perioadă fericită a vieţii noastre în care singura noastră grijă era să ne jucăm cât mai mult şi cât mai 

bine. 

Bibliografie: 

 

Creangă, Ion, Amintiri din copilărie, Editura Erc Press, Bucureşti, 2009 

Cărtărescu, Mircea, Mendebilul, Editura Humanitas, Bucureşti, 2007  

 

 



172 
 

 

COPIII, PRIETENII NATURII ÎN ORICE ANOTIMP 

                                     

     Prof.înv. primar, Iacob Iuliana 

                                        Liceul Tehnologic,,Ion Creangă’’ Pipirig 

                                        Structura Şcoala Gimnazială Boboieşti nr.1 

 

“Dacă te gândeşti la Ziua care va urma – ia-ţi de mâncare,  

Dacă te gândeşti la Anul care va urma – plantează un copac,  

Dacă te gândeşti la Secolul care va urma – educă copii.” 

(Proverb chinezesc) 

 

Pornind de la genericul ,,Salvaţi natura de la dezastru’’ la Şcoala Gimnazială Boboieşti s-a 

realizat un proiect de parteneriat educaţional pentru mediu. 

Rolul activităţilor extraşcolare incluse în proiect este de a observa starea mediului la momentul 

actual precum şi factorii poluatori din zona Pipirigului,de a-i ajuta pe elevi să devină cetăţeni 

responsabili faţă de mediu,de a înţelege că de un mediu sănătos depinde viaţa pe pământ dar şi 

petrecerea timpului liber într-un mediu curat desfaşurând diferite activităţi. 

    Prevenirea poluării mediului depinde în mare măsură de om(elev) care trebuie ajutat să 

înţeleagă de ce  trebuie să păstram natura curată . 

    Prin colectarea şi sortarea deşeurilor formăm elevilor deprinderi ecologice dar şi economice prin 

activităţi de reciclare, refolosire, reducere a deşeurilor. 

  Cadrele didactice trebuie să găsească timp şi în cadrul orelor de biologie, geografie, istorie, 

educaţie tehnologică sau a altor discipline pentru a transmite copiilor preocupări privind păstrarea unui 

mediu înconjurător curat-premisă a unui mediu sănătos. 

  ,,Sănătatea este cea mai de preţ avuţie’’.În funcţie de eforturile noastre vor putea generaţiile 

viitoare să admire frumuseţile naturii,să respire un aer curat şi sănătos ,să-şi desfete auzul cu ciripitul 

vesel al păsărilor,să se bucure de  ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu. 

           Omul nu se naşte învăţat dar poate fi educat. 
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           Prin reciclarea unor materiale cu multă măiestrie şi migală am reuşit să obţinem o serie de lucrări 

minunate care ne înfrumuseţează clasa şi şcoala. În cadrul acestor activităţi, care s-au desfăşurat atât în 

şcoală cât şi în aer liber, şi-au dat mâna cântecul, poezia, culoarea şi prietenia. 

Iată ce am obţinut la final! 

       

            

                               

                              

                                         

PROIECT DE ACTIVITATE 

                                                                 Iliescu Cameluța 

 

 

Tema de studiu :,,Când,cum şi de ce se întâmplă?” 

Tema activităţii:,,Copilarie minunată,, 

Domeniul experimental:Activitate integrată A.L.A.1+D.S.(Activitate matematică)- 

A.L.A.1„Pregătim o petrecere” 

ARTĂ(pictură):,,Copil-fluturaş colorat”(pictam cercurile şi pătratele de pe silueta copilul-fluturaş) 

JOC DE ROL„ Prăjituri pentru petrecere”(în formă de cerc şi pătrat). 

D.S.(Activitate matematică): Joc logico-matematic-,,Găseşte-mi locul’’ 
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Scop -consolidarea cunoştintelor însuşite de a forma grupe de forme geometrice(cerc şi pătrat) după 

anumite criterii:formă, mărime, culoare utilizand limbajul matematic. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

Artă: 

-să picteze îngrijit utilizând correct instrumentele de lucru apreciind lucrarea proprie şi/sau  lucrările 

colegilor; 

Joc de rol:  

-să modeleze diverse forme folosind instrumente şi materiale variate cooperand cu partenerii de 

la centru respectând rolurile asumate; 

Ştiinţă-Activitate matematică: 

-să recunoască şi să aşeze formele geometrice după formă,marime,culoare; 

-să respecte regulile jocului manifestând o atitudine de fair-play pe tot parcursul desfăşurării 

activităţii; 

STRATEGII DIDACTICE: 

a)metode şi procedee: conversaţia,explicaţia,demonstraţia,exerciţiul,piramida 

b)mijloace de învăţământ:pătrate şi cercuri(de diferite forme, culori, mărimi), pânză pictată (Împărăţia 

Florilor), fluturaşi-siluetă, guaşă, pensule, trusa de bucătărie,aragaz,forme de prăjituri(pătrat şi 

cerc),aluat,rahat,sortuleţe,fluturaş-copil. 

SARCINA DIDACTICĂ : 

-recunoaşterea şi formarea (aşezarea)de grupe de  forme  geometrice dupa anumite criterii:formă, mărime şi 

culoare; 

-pictarea şi modelarea din alutat a formelor geometrice cerc şi pătrat  

   REGULILE JOCULUI :*toate momentele jocului încep şi se termină la semnalul educatoarei,se aplaudă 

răspunsurile corecte, dacă un copil  nu răspunde corect,acesta va fi ajutat de un alt coleg. 

ELEMENTE DE JOC :aplauzele, închiderea şi deschiderea ochilor,surpriza. 
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NR. 

CRT 

EVENIMENTE 

DIDACTICE 

CONTINUTUL INSTRUCTIV-

EDUCATIV 

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 

Metode şi 

procedee 

Mijloace de înv. 

1. Momentul 

organizatoric 

Se asigură condiţile 

psihopedagogice şi organizatorice 

necesare desfăşurarii unei 

activităţi eficiente  

conversaţia Pânză pictată, 

siluete,guaşă, 

pensule, trusa de 

bucătatie,aragaz,

forme de 

prăjituri  

frontal 

2. Captarea 

atenţiei 

Sosirea fluturaşului,Aripioară 

Colorată,care este supărat ca nu 

are prieteni  să fac o petrecere şi 

să ajungă acasă,la Împăraţia 

Florilor, vrăjitoare nu-l lasă 

deoarece a uitat formele 

geometrice. 

conversaţia fluturaş-copil frontal 

3. Reactualizarea 

cunoştinţelor 

Unul-doi copii îi arată fluturaşului 

care sunt formele geometrice(cerc 

şi pătrat) 

conversaţia fluturaş-copil, 

forme 

geometrice 

frontal 

4. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Educatoarea le prezintă centrele 

deschise, intuiesc materialele şi le 

prezintă  sarcinile ce trebuie 

îndeplinite la fiecare. 

La Arta vom picta pe copil- 

fluturaş siluetă doar formele 

geometrice  

La Jocul de rol, vor pregătii 

explicaţia pătrate şi cercuri 

de diferite 

forme,mărimi,cu

lori, pânză 

pictată(Imparăţi

a Florilor), 

fluturaşi-siluetă, 

guaşă,pensule, 

trusa de 

frontal 
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împreună, prăjituri pentru 

petrecerea fluturaşilor.Vor umple 

formele(pătrate şi rotunde)de 

prăjituri cu aluat,le vor decora cu 

rahat de diferite culori,vor pregăti 

masa pentru petrecere.                        

Stiinţa;ne vom juca jocul 

,,Găseşte-mi locul’’, îl vom ajuta 

pe Aripioară Colorată să 

recunoască formele geometrice,să 

le aşeze în funcţie de formă, 

culoare şi mărime,să treacă de 

vrăjitoare şi să ajungă la Imparăţia 

Florilor. 

bucatatie,aragaz,

forme de 

prăjituri,aluat, 

rahat,sorţulete, 

fluturaş-copil 

5. Dirijarea 

învăţării 

Copiii îşi aleg centrul unde doresc 

sa lucreze.  

Se prezintă copiilor modelele 

educatoarei pentru fiecare 

centru(Arta şi Joc de rol). 

*Se explică tehnica de lucru.  

* Se fac câteva exerciţii de 

încalzire a mâinilor 

 În timp ce voi supraveghea 

centrele Arta şi Joc de rol voi 

desfăşura jocul logico-

matematic,,Găseşte-mi locul’’. 

a)explicarea jocului:copiii aleg îşi 

formează grupe de cerculeţe şi 

pătrate pentru a-l ajuta pe 

Aripioară Colorată să ajungă la 

Împărăţia Florilor. 

b)Jocul de probă-se execută jocul 

 

 

 

demonstraţia 

conversaţia 

 

 

 

explicaţia 

 

 

 

 

pătrate şi cercuri 

de diferite 

forme,mărimi,cu

lori, pânză 

pictată(Imparăţi

a Florilor), 

fluturaşi-siluetă, 

guaşă,pensule, 

trusa de 

bucatatie,aragaz,

forme de 

prăjituri,aluat, 

rahat,sorţulete, 

fluturaş-copil 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 
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de probă  

c) Jocul propriu –zis  

ProbaI :Să aşeze toate cerculeţele, 

indiferent de mărime si 

culoare,din plicul de la fluturaş. 

Proba II :Să aseze toate pătratele 

mari,indiferent de culoare. 

Proba III:Să aşeze toate 

cerculeţele rosii, indiferent de 

mărime. 

d)Complicarea jocului : 

Să recunoască greşeala introdusă 

de vrăjitoare  

 

exerciţiul 

6. Evaluare  Pentru a ajunge la Împărăţia 

Florilor,Aripioară Colorată are 

nevoie de o ,,scară’’(piramida): 

-prima treaptă pătrate mari 

-treapta a doua pătrate galbene 

-treapta a treia cerculeţ  roşu. 

piramida pătrate şi 

cercuri, pânză 

pictată(fluturaş-

copil 

Frontal 

individual 

7. Încheiere 

activităţii 

Se trece pe la fiecare centru, copiii 

vor prezenta ceea ce au realizat,                                 

conversatia Stimulente-

fluturaş 

Frontal 

individual 
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FUIORUL DATINILOR CREȘTINE 

 

Prof. înv. primar Jurj Rodica 

Școala Gimnazială Pișcolt, Satu Mare 

 

Moto:  

”Cea mai scurtă cale spre Hristos este de a purta povara celuilalt” 

Starețul Ambrozie de la Optima 

 

"Îl rog pe Moş Crăciun să anine în brăduţul din sufletul meu puterea de a lua viaţa aşa cum îmi e 

dată de Dumnezeu".  

Nu m-am născut la sat, dar am copilărit la sat, acolo unde s-a născut veşnicia. Am copilărit în satul 

bunicilor mei, în satul Scărişoara Nouă din judeţul Satu Mare, care acum este casa mea. Aici am învăţat 

să cred în Dumnezeu, am învăţat primele lecţii de istorie ascultând poveştile bunicilor mei. Mulţi oameni 

se întorc în satul natal acolo unde, în braţele mamei, au văzut pentru întâia oară lumina binefăcătoare a 

soarelui, lumină dătătoare de viaţă şi speranţă. Eu m-am întors în satul copilăriei mele ca să fiu aici 

dăscăliţă. 

Cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti ale poporului român constituie unul dintre 

obiectivele primordiale ale dăscălimii noastre, căci astfel, micii noştri elevi pot înţelege mai bine 

moştenirea istorică a neamului nostru. Tradiţiile şi obiceiurile specifice sărbătorilor de iarnă, de o rară 

frumuseţe şi având o bogată valoare spirituală, au ca momente centrale zilele Crăciunului, Anului Nou şi 

Bobotezei şi sunt sărbătorite şi trăite, de veacuri, în familie… 

Spiritualitatea satului românesc păstrează încă, firul basmului nealterat, „moştenit din bătrâni”, 

împletind fuior după fuior tradiţii seculare cu obiceiuri creştin-ortodoxe: Colindatul (Cântece de stea, 

Florile Dalbe), Ajunul Crăciunului sau Moş Crăciun, Naşterea Domnului - Crăciunul, precum şi urările de 

belşug şi recoltă bogată cu Pluguşorul, Sorcova, Jocurile cu măşti (Capra) cântate de Anul Nou, urmate 

mai apoi de Bobotează (Botezul Domnului) şi de marea sărbătoare ortodoxă  a Sf. Ioan Botezătorul şi 

Înaintemergătorul  Domnului.  

La români, Naşterea Domnului Nostru Iisus Hristos este Sărbătoarea Creştină a Familiei, este 

cea mai bogată în semnificaţii. De când mă ştiu copilă şi, mai apoi, dăscăliţă, nu am putut trece spre un alt 

an fără a purcede şi simţi, chiar şi alături de elevii mei, iarnă de iarnă, fuiorul datinilor de Crăciun, fără a 

înţelege… Minunea Naşterii Mântuitorului. Săptămânile lunii decembrie ale fiecărui an sunt trăite şi 
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retrăite cu intensitate de elevi şi dascăli, de părinţi şi bunici, dându-şi mâna întru înfăptuirea unei 

sărbători cu adevărat creştine, chiar daca noi îi spunem simplu…Crăciun. Iată un prilej minunat să-i 

determinăm pe copiii noştri să înveţe să se simtă cu adevărat creştini, să fie „martori”, dar şi înfăptuitori 

ai transmiterii datinilor şi obiceiurilor strămoşeşti, fără de care nu ne-am putea păstra identitatea ca popor. 

Serbările şcolare organizate în prejma sărbătorilor de iarnă, indiferent de locaţie, completează viaţa 

socială a comunităţii, sunt un „sprijin” sau o  „motivaţie” pentru adulţii de azi, tot mai tumultuoşi, tot mai 

antrenaţi în febra luptei pentru existenţă… Perturbându-le concentrarea zilnică cu „fuiorul unei datini” 

creştine, micii colindători reuşesc nu numai să transmită simbolurile creştine peste timp, dar şi să 

reînchege spiritul, poezia şi dragostea familiei. 

     Universul copilăriei mele e guvernat de acest loc, cel mai ,,apusean” sat care pentru oamenii vârstnici 

reprezintă o epopee a supravieţuirii şi a credinţei. Un vis. Visul unor pribegi alungaţi de sărăcia Munţilor 

Apuseni şi care au plecat spre mirajul câmpiei purtând în suflet  dragostea şi credinţa în Dumnezeu. Satul 

acesta acuma e al meu,  pentru mine e un centru al universului, simt că aici, în orizonturile albe si goale, 

se sfârşeşte o ţară. 

   E imposibil să nu te întrebi cum au ajuns moţii aceştia din Apuseni tocmai aici, în câmpiile de la 

marginea ţării, cum a fost viaţa lor, sărbătorile lor, copilăria lor… 

        Într-o dimineaţă aurie de toamnă târzie, o duminică binecuvântată, paşii mei se îndreaptă către 

Sfânta Biserică. Ascult cu pioşenie liturghia, inima mea bate in acelasi ritm cu a zecilor de credinciosi 

veniţi pentru a nu ştiu câta oară aici, în a doua lor casă, credincioşi care se contopesc cu acest sfânt lăcaş. 

        Mă îndrept spre ieşire. Poposesc în curtea bisericii unde întălnesc primul grup de oameni, localnici 

mai în vârstă. Este momentul în care pot să aflu răspunsuri la atâtea întrebări…  

   Ce înseamnă acest sat pentru dumneavoastră? 

        Localnicul N. A. : - Scărişoara înseamna mult, case  construite din durere si jertfă, iar moţii  

 

simt din tot sufletul  că satul a fost o răscumpărare a tuturor suferinţelor. Istoria a fost atât de scurtă  

şi de zguduitoare, încât nici n-am apucat să tragem  din ea învăţături si foloase. Nu e o istorie scrisă în 

carte: am trăit-o - chiar si cei mai tineri dintre noi - i-am gustat cu toţii  amărăciunea.  

   Cum a fost viaţa după război? 

        Localnicul L. T.: -După războiul de întregire, puţini moţi au rămas care să nu fie decoraţi ca eroi de 

front. Au luptat în primele rânduri, şi li s-a promis că vor fi răsplătiţi cu pământ, un pământ mai blând şi 

mai rodnic decât  cremenea Apusenilor. Nu a fost aşa. Am primit  pământ din ce a rămas... Ne-am trezit 
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,,în câmp liber", în zone fără drumuri, date uitării de conducerile judeţului.  Pământurile nu erau atât de 

roditoare cum ni s-a promis şi erau  pustii. 

   Neumbrite de munţi, sufletele moţilor începeau să se piardă, încetul cu încetul, prin nesfârşitele 

stepe sătmărene. Multă vreme au fost socotiţi nişte analfabeţi, ţărani care nu merită niciun privilegiu, dar 

ei nu s-au revoltat. Au strâns din dinţi şi încet şi-au refăcut satul lor de acasă, acolo în mijlocul pustiului 

de nisip. Dar războiul i-a mai spulberat încă o dată. Cu puţina agoniseală încărcată în căruţele lor 

munteneşti acoperite cu coviltir, au pornit spre Carpaţii de Nord. Au venit toţi, au plecat toţi. Umilinţa i-a 

înfrăţit şi mai tare. Apoi, când s-au întors din refugiu, aici era din nou "câmpul liber". Nicio casă nu 

scăpase întreagă. Dar ei au luat-o iarăşi de la început... 

        Nimic n-a putut să le strice apucăturile străvechi, nimic n-a putut să-i împrăştie ori să îi dezbine. Au 

rămas şi azi aceiaşi munteni liberi, creştin-ortodocsi, uniţi în faţa necazurilor. 

        De necazuri şi greutăţi ne-aţi spus multe…Dar bucurii? Cum era copilăria? Cum erau iernile 

copilăriei? 

         Localnicul J. I.: -Cum erau iernile copilăriei mele? Ningea atât de mult, încât grădinile, casele şi 

uliţele satului erau îngropate în zăpadă. Uneori nu se mai vedeau nici gardurile. Totul era alb. Se 

construiau poteci sau drumuri mai late, după nevoie, între vecini, să putem hrăni animalele, să  putem 

aduce în casă apă, lemne si toate cele trebuincioase.  Copii fiind, eram încântaţi  de atâta zăpadă, albul 

nesfârşit al satului si al câmpurilor, de pădurea care abia se mai zărea undeva, în depărtare, ca o dungă 

neagră şi tăcută. Potecile erau  înguste, făcute cât să încapă un om. Şi dacă iarna bătrânii stăteau mai mult 

în casă, la gura sobei, noi, copiii, uitam de foame, de sete, ne jucam fericiţi în munţii aceia de omăt.  

  Mă îndrept spre grupul de femei care se apropie cu paşi apăsaţi, hotărâţi. 

       Cum venea Crăciunul în sat? Nimerea poteca dintre zăpezi? 

       Localnica I. V.: -Satul copilăriei mele trăia sărbătorile de iarnă cu un anume freamăt şi pregătea 

Sfântul Crăciun aducând laolaltă toate sufletele mari si mici. Casele erau împodobite cu tot ce era mai 

frumos, femeile  pregăteau bucatele, fetele învăţau să frământe colacii şi cozonacii si cum să înfăşoare 

sarmalele, băieţii îşi ajutau taţii pe afară, crăpau lemne, hrăneau vitele să fie totul  gata pe când veneau 

colindătorii. Dimineaţa de Ajun umblau cu piţăratu copiii până la 10 ani. Se făceau colinzi din crengi mai 

groase, se decojeau, se răzuiau apoi bucăţi care se formau ca nişte inele care rămâneau pe băţ, 

împodobindu-l. Unii flăcăi îşi puneau din aceste inele şi la clopuri în loc de floare. Îmi amintesc că tatăl 

meu îmi povestea că ei, copii fiind, 7 fraţi, nu aveau cu toţii încălţăminte noi de Crăciun, doar una sau 

două perechi. În noaptea de Ajun se puneau în pat şi dormeau cu grijă, care se va trezi primul să încalţe 

perechea cea nouă. 
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         Localnicul N. I. -Înainte vreme, colindau doar feciorii. Umblau cu ,,Veseleşte-te, gazdă!” Se 

adunau la o gazdă şi petreceau pănă la miezul nopţii. Mai târziu, au inceput să colinde şi copiii, cu 

deosebire băieţii. "Am venit si noi o dată,/ La un an cu sănătate,/ Şi la anul iar venim,/ Bucuroşi să vă 

găsim!/ Daţi-ne un covrig,/ Că murim de frig,/ Daţi-ne o nucă,/ Să aveţi spor la muncă". Cetele de 

colindători eram formate din copii îmbrăcaţi în costume populare ţesute de femeile din sat. Aveam la noi 

şi câte o trăistuţă în care adunam ce primeam: ciocălăi de mălai, nuci, mere şi colaci făcuţi din secară, 

cam bârnaci, dar tare buni, mai buni decât prăjiturile de acum. După colindă ne adunam acasă toţi fraţii, 

deşertam trăistuţele şi arătam părinţilor ce am primit. Ne bucuram împreună şi mama ne spunea cu ochii 

în lacrimi că vom avea ce mânca o săptămână. Umblam din casă în casă, cântam la ferestre bucuria 

Crăciunului aducând urări de sănătate, fericire şi noroc gospodarilor pe care îi colindam. În ziua de 

Crăciun se umbla cu ,,Steaua”. Steaua era făcută dintr-o sită veche împodobită cu verdeaţă. Se umbla şi 

cu ,,Pluguşorul”, în ziua de Anul Nou, tot băieţii, care strigau "Mânaţi, măi flăcăi!" şi pocneau din bice şi 

cu ,,Sorcova” care nu era facută din flori de    

hârtie, ci din crenguţe. Crenguţele  împodobite cu nuci deveneau sorcove, cu care cei sorcoviţi erau  

atinşi pe creştet.   

           Colindele sunt pentru folclorul nostru adevărate comori de aur şi sunt atât de mult cântate de moţi, 

pentru că viaţa lor se aseamănă, într-un fel, cu viaţa Pruncului Iisus.  

         -,,Foarte mulţi fii de moţi s-au născut în iesle, lângă turma de oi, iar suferinţele lui Iisus au fost şi 

suferinţele moţilor. Nu cred că există o durere mai cruntă decât tragerea lui Horea şi Cloşca pe roată. Îmi 

place să spun că ei au fost şi sunt adevăraţii Hristoşi ai neamului românesc, prin modul cum au suferit 

pentru noi. Dacă ei nu s-ar fi ridicat atunci, cred că în Ardeal nu s-ar mai fi vorbit limba română“, 

intervine localnica N. E. 

          Se mai colindă, astăzi, în Scărişoara? Se mai ţine tradiţia? Oare e important să păstrăm 

ritualul sărbătorii creştine a Crăciunului? 

          Localnica P. V.: -Îmi place să cred că şi astăzi, în satul meu, oamenii asteaptă cu aceeaşi bucurie 

sărbătoarea Naşterii Domnului şi o pregătesc din vreme, în curăţenie sufletească. Bătrânii şedeau în în 

capul mesei, îţi dădeau binecuvântarea, ba chiar ziceau cui îi vine rândul să vorbească. Mie mi-e destul să 

închid ochii şi să simt Crăciunul de altădată, să simt şi astăzi  miros de mere coapte, de gutui, de 

mămăliguţă, de nuci şi busuioc. În sobă duduia tot timpul focul, îmi place şi acum să aud lemnele 

trosnind. Dinspre vatră venea miros de colaci si pâine fierbinte... Dacă altadată vuia satul de colindători, 

din 20 de cete de altădată, acum sunt 3-4. Pentru că tineretul a plecat, nu mai este în sat. 
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           Povestiti foarte frumos, amintirile dumneavoastră sunt vii, dătătoare de bine. Vă multumiţi 

doar cu ele sau încercaţi să păstraţi Crăciunul copilăriei pentru nepoţi? 

         - Nădăjduiesc că toată suflarea românească petrece cu aceeaşi însufleţire Crăciunul. Eu, una, n-am 

renunţat. În casa mea, o grămăjoară de suflete, eu, copiii mei, nepoţii mei, împodobim bradul, primim 

colindători, pregătim casa şi masa, tăiem porcul. Şi vinul roşu este de la noi. 

     Cu ce speranţe aşteptaţi Crăciunul şi Anul Nou? 

          Localnica J. G.:-Crăciunul înseamnă  bucurie, prin Naşterea Pruncului, care ne dă totdeauna 

speranţă. De Crăciun îmi doresc să fim sănătosi, să putem să ne adunăm toată familia şi lumina 

Crăciunului să ne facă mai buni. 

           Gândurile mele au început să călătorească departe, în casa bunicilor mei, oameni simpli şi cu frică 

de Dumnezeu. Am trăit şi eu emoţia sărbătorilor descrise de localnici, poate nu cu atâta intensitate, dar 

păstrez amintirea ţurţurilor de gheaţă care atârnau la streaşina casei, ca nişte degete ale lui Dumnezeu, 

crescute unele lângă altele, ca o broderie, ca un semn de păstrare a armoniei în casele şi în sufletele 

noastre.  

           Încercăm, majoritatea dintre noi, sper, să împodobim bradul la fel cum îl împodobeam copii fiind, 

ascultăm colinde care ne mângâie sufletele şi ne dau plinătatea unei aşa Sărbători, aşternem masa 

tradiţională şi gustăm din bucate cu pietate, pentru că fiecare îmbucătură poartă amintiri diferite şi toate 

acestea au mai mult sens atunci când sunt trăite alături de cei dragi din familie, alături de prieteni buni, cu 

sufletele îngemănate în credinţa strămoşească. Pentru că, cu fiecare Crăciun, învăţăm să iubim mai mult, 

învăţăm să lăsăm deoparte o bucată din orgoliu şi să privim în adâncul sufletului unde valorile adevărate 

sunt îngropate în tumultul de luminile prea puternice,uneori, ale Crăciunului modern.  

           Încercaţi să vă reîntoarceţi măcar din curiozitate la Crăciunul simplu pe care îl ştiaţi din vremea 

copilăriei, găsiţi răgazul pentru rugăciune şi popas sufletesc. Încercaţi să găsiţi timp pentru a decupa 

ornamente de Crăciun, învăţaţi-vă copiii să facă aşa ceva, şi în timp ce coaceţi mere în cuptor, ascultaţi 

colinde şi bucuraţi-vă. şi dacă aveţi răbdare, puneţi şi faceţi sarmale aşa cum făceau bunicile noastre, la 

foc domol şi cu toţi aceşti paşi vă veţi trezi deodată în lumea Sărbătorii de Crăciun pe care cu toţii o ştim 

şi,deşi nu ne dăm seama, îi ducem lipsa.   

            Crăciunul ţăranilor români este modelul de întâmpinare a Naşterii Pruncului Dumnezeiesc. 

Să îl urmăm şi vom afla bucurie caldă şi statornică învaluită în mireasma fără egal a colindelor 

româneşti.  
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JOC DIDACTIC -  „SARI ÎN AJUTOR” 

 

Prof. MATEI ROXANA CARMEN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7, BUZĂU 

 

 Jocul didactic este metoda bazată pe acțiune, prin care profesorul folosește în scop didactic 

disponibilitatea elevilor pentru joc. 

Jocul propus este unul foarte cunoscut și apreciat de copiii de ieri și de azi. Șotron este un joc 

adaptat de noi la domeniul de învățare „Viața creștinului împreună cu semenii”, lecție de evaluare, 

sistematizare și consolidare a cunoștințelor la clasa a II-a. 

 A fost prezentat și aplicat în cadrul unei lecții deschise, desfășurată la Cercul Metodic Religie 5 

– Buzău. 

 Propus și condus de către profesor, jocul didactic „Sari în ajutor” urmărește realizarea unor 

obiective religios-morale prin antrenarea elevilor într-un joc din care reiese că știu să-și arate 

recunoștința pentru ce au și pentru ce primesc, să ierte celor ce greșesc și să-i ajute pe cei bolnavi și 

singuri. Așadar jocul este mai ales unul de formare și dezvoltare personală. Multe dintre răspunsuri 

urmăresc pregătirea elevilor pentru acțiuni practice de ajutorare a semenilor, de implicare și 

responsabilizare. 

 Jocul este confecționat din material ușor, carton, și are lipite numere și imagini reprezentative 

pentru unitățile de învățare evaluate. Se poate juca atât în interior cât și în aer liber.  

 Pentru a preveni plictiseala și oboseala elevilor, jocul îndeplinește următoarele condiții:  

- toate întrebările trebuie să țină cont de posibilitatea și aptitudinile elevilor; 

- întrebările să fie clare și concise, răspunsurile elaborate de elevi să nu depășească mai mult de 

două minute; 

- regulile să fie înțelese de către elevi; 

- să nu fie de durată/timpul se poate modifica în funcție de gradul de atenție al elevilor; 

- să se desfășoare în mod prietenesc, de aceea am propus să se joace în două echipe; 

Jocul „Sari în ajutor” este un joc de competiție dar și de decizie. Elevii, printr-o serie de 

întrebări sunt puși în situația de a lua decizii și de a da un răspuns concret la întrebări și situații ce țin de 

întrajutorarea semenilor. Se urmărește obținerea a cât mai multor puncte (emoticoane-zâmbete) și 

recompense (ouă de ciocolată).  
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 De la început putem fixa durata jocului (se joacă timp de 30 minute). Prezentăm  mai jos 

descrierea jocului: 

 Întrebările(40) au fost realizate de către profesor din  următoarele conținuturi (câte 8 pentru 

fiecare conținut = 8x5 ): Oferirea de sfaturi și  învățături; Recunoștința față de cei care ne fac bine; 

Iertarea celor care ne fac rău; Ajutorul dat celor bolnavi; Ajutorul dat celor singuri.  

Competenţe vizate:  

- definirea unor termeni abordați în cadrul diferitelor teme, din perspectivă generală și din perspectivă 

religioasă;  

- identificarea unor însușiri caracteriale ce determină anumite comportamente care respectă sau încalcă 

valorile moral-creștine;  

- autoevaluarea comportamentului prin raportare la situații reale sau imaginare date;  

- identificarea unor modalități de a acorda ajutor persoanelor şi copiilor singuri. 

Copiii vor fi împărțiți în 2 grupe, aranjate în șir indian, în număr egal, vor avea un secretar și un 

coordonator de joc (profesorul). Fiecare echipă trebuie să-și aleagă un nume, poate fi o însușire morală. 

Secretarul va urmări punctajele și le va oferi jucătorilor emoticoane și recompense pentru 

fiecare răspuns corect. Întrebările sunt amestecate de profesor. Cele extrase sunt așezate la sfârșit 

(dedesubt).  

   Fiecare copil (jucător) va extrage un bilețel pe care este scrisă cerința și numărul acesteia. 

Numărul scris pe cerință reprezintă și numărul la care elevul trebuie să sară. În momentul în care a 

ajuns pe numărul corespunzător jucătorul va rosti cerința, cu atenție și multă liniște în jur. Dacă 

jucătorul va ști să rezolve cerința corect și de unul singur, acesta va sări până la numărul 8 și se va 

întoarce, câștigând această rundă, în aplauzele echipei. Echipa lui va acumula un punct (o bilă). 

Urmează apoi cealaltă echipă. 

 În cazul în care jucătorul nu va ști sau nu va răspunde corect ori va da răspuns incomplet, 

jucătorul va rămâne într-un picior până ce va fi ajutat de către un coechipier ori un membru al celeilalte 

echipe. Acesta se întoarce de la numărul de pe cerință. Dacă cel care l-a ajutat va răspunde corect va fi 

recompensat cu un oușor de ciocolată (o bombonică, emoticoane-zâmbete, o floricică). Secretarul 

împarte recompensele, ele sunt strânse în coșulețe (pentru fiecare echipă) și spune: Ai fost de ajutor vei 

primi un oușor. Dacă nici cel chemat în ajutor nu va răspunde corect, atunci va răspunde orice alt coleg, 

acumulând el punctul. 
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 Câștigă echipa care a acumulat cele mai multe puncte (bile) dar și recompense. Secretarul ține 

evidența și anunță scorul. Dacă recompensele sunt sub formă de dulciuri/bomboane ele vor fi savurate 

și împărțite  împreună de echipă. 

Jocul se încheie cu problematizarea acestor rezultate. În viață, atunci când oferim să nu așteptăm 

răsplată, să ne  mulțumim cu bucuria și zâmbetul celui căruia i-am fost de ajutor și răsplata va veni de 

la Hristos, Izvorul Iubirii. Acest joc încurajează nevoia de a ne oferi reciproc ajutor, dincolo de puncte 

și de competiție. Profesorul va iniția permanent cu copiii programe filantropice. 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

,,COPII PENTRU COPII” 

         

PROF. MOLDOVEANU ALINA 

GRĂDINIŢA PP 4 

REGHIN, JUD. MUREŞ 

 

 

ARGUMENT 

Vara începe cu 1 Iunie - Ziua Copilului, ocazie cu care sărbătorim copilăria, apreciem şi iubim 

copiii, oferim sprijin copiilor, inspirăm comunitatea şi familia. Este o sărbătoare foarte frumoasă cu 

implicaţii atât pentru adulţi, cât mai ales pentru copii. Este prilejul de a petrece timp de calitate cu cei 

mici, nu neapărat cu proprii copii.   
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În această lume complexă şi zbuciumată avem nevoie unii de alţii. Este frumos şi bine să-i 

învăţăm şi pe copiii noştri că avem nevoie unii de alţii pentru împlinirea nevoilor materiale şi spirituale, 

pentru a da vieţii sens, speranţă, încredere, siguranţă, dragoste.  

De aceea şi noi, o parte din preşcolarii de la Grădiniţa PP 4 şi de la Grădiniţa PP 5 Reghin, ne-

am propus să fim darnici şi să facem ceva bun şi util pentru copii de vârsta noastră aflaţi în situaţii mai 

puţin favorabile decât noi.            

Acest proiect umanitar a apărut, în primul rând, din dorinţa de a  aduce un moment de bucurie în 

viaţa copiilor defavorizaţi din comuna Bistra Mureşului Vale prin sprijinirea lor cu diverse materiale, în 

prag de sărbătoare a lor. Totodată, dorim să sensibilizăm copii, părinţi, cadre didactice, membri ai 

comunităţi locale prin implicarea în acest proiect.                                                                       

 

SCOP : 

Formarea şi cultivarea sentimentelor de empatie, prietenie şi dragoste faţă de copii aflaţi în 

situaţii defavorizate prin colectarea de jucării, dulciuri, îmbrăcăminte, încălţămine şi donarea acestora.           

 

OBIECTIVE:   

 Desfăşurarea unei campanii caritabile de strângere de jucării, dulciuri, îmbrăcăminte, încălţămine 

pentru a le dărui copiilor defavorizaţi din Bistra Mureşului Vale;  

 Responsabilizarea preşcolarilor,  a cadrelor didactice, a familiilor acestora, a comunităţii locale prin 

implicarea în acţiuni de voluntariat; 

 Consolidarea abilităţilor copiilor de a trăi împreună cu ceilalţi într-o societate în care contează 

valenţele umanitare, implicarea, angajamentul, responsabilitatea; 

 Dezvoltarea atitudinilor de solidaritate, generozitate, implicare, acceptare, prietenie, toleranţă, 

armonie, grijă faţă de persoane cu nevoi speciale; 

 Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi 

faţă de ceilalţi;  

 Revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare prin promovarea valorilor de solidaritate 

şi generozitate. 

 

GRUP ŢINTĂ: Preşcolarii de la Grădiniţa Bistra Mureşului Vale. 

 

PARTENERI: 
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 Grădiniţa PP 4 Reghin, educatoare: prof. Moldoveanu Alina; 

 Grădiniţa PP 5 Reghin, educatoare: prof. Vinţeleriu Nadia; 

 Liceul Tehnologic “Vasile Netea” Deda - Structura Grădiniţa PN Bistra Mureşului Vale,    

educatoare: prof. Zaharie Mirela. 

 

RESURSE: 

a) UMANE:  - preşcolari de la grădiniţele implicate în proiect; 

- cadre didactice; 

- părinţii copiilor de la grădiniţele implicate în proiect; 

b) MATERIALE: - jucării, cărţi, creioane colorate, îmbrăcăminte, încălţăminte, fructe,  

dulciuri; 

  - maşină pentru transport; 

c) FINANCIARE:  -  contribuţii ale părinţilor şi cadrelor didactice în obiecte; 

            -  sponsorizări. 

 

RESURSE TEMPORALE: Mai - Iunie 2017 

 

 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE:  

 Prezentarea Proiectului umanitar  „Copii pentru copii “; 

 Colectarea donaţiilor; 

 Transportarea donaţiilor şi distribuirea lor către copiii de la Grădiniţa PN Bistra Mureşului Vale. 

 

EVALUAREA PROIECTULUI:  

 Întocmirea unui album foto în care să se prezinte momente din activităţile realizate în vederea 

atingerii obiectivelor propuse.  

 

DISEMINARE : 

 Popularizarea  proiectului în comunitate, în rândul părinţilor, a cadrelor didactice. 
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Jocul în orele de limbă franceză 

 

Şcoala Gimnazială Gherăseni, Judeţul Buzău 

Profesor rom. fr. Noapteș Dana 

 

            In practica pedagogică din ultimii ani jocul didactic și invăţarea prin joc ocupă un loc foarte 

important. Este mai ușor să faci un copil să inţeleaga și să reţină anumite informatii dacă vei propune 

aceste activităţi sub forma unui joc. 

            In orele de limbă străina jocul didactic este mai mult decât necesar. Jocul face trecerea de la 

invăţământul tradiţional la cel modern, implicând elevii in activitate și motivându-i să înveţe ceva 

aparent greu. Orele devin interesante, gradul de implicare al elevilor crește, iar feed-back-ul este 

pozitiv. 

            Din experienţa proprie am observat că elevii preferă exerciţiile in care trebuie să gasească 

cuvintele  care corespund imaginilor, exerciţiile cu variante multiple, cele de completare a spaţiilor 

libere. De asemenea elevii preferă lucrul in echipă pentru ca astfel reușesc toţi să se implice intr-o 

măsură sau alta (unul deseneaza mai frumos, altul scrie mai bine, altul cunoaște mai multe cuvinte etc.) 

            In continuare propun câteva jocuri didactice care se pot folosi in orele de limba franceză atunci 

când se urmareste achiziţia de elemente de vocabular. 

 

                                           Prima activitate : « Echipa mea știe mai multe cuvinte » 

Activitate orala și scrisa 

Loc de desfașurare : sala de clasă 

Competenţe generale : producerea unui mesaj scris/oral 

Competenţe specifice : recapitularea obiectelor de vestimentaţie 

Derularea jocului : 

Primul grup anuntă : « Je pars en voyage à la mer et j’emporte….» (Plec in călătorie la mare și iau cu 

mine…) și arata trei imagini care conţin obiecte de vestimentaţie. Celelalte grupuri trebuie să scrie pe o 

foaie acele cuvinte.  

Al doilea grup anuntă : « Je pars en voyage à la montagne et j’emporte….» (Plec in călătorie la munte 

și iau cu mine…) și arată trei imagini care conţin obiecte de vestimentaţie. Celelalte grupuri trebuie să 

scrie pe o foaie acele cuvinte.  
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Al treilea grup anuntă : « Je pars en voyage à la campagne chez mes grands-parents et j’emporte….» 

(Plec in calatorie la tara  la bunici si iau cu mine…) si arată trei imagini care conţin obiecte de 

vestimentaţie. Celelalte grupuri trebuie să scrie pe o foaie acele cuvinte.  

Se trece pe la fiecare echipă de mai mutle ori , jocul progresând de la cuvinte mai ușoare la unele mai 

dificile pentru a pune in dificultate ceilalţi concurenţi. 

Grupul cu cele mai multe cuvinte scrise corect castiga. 

Tema poate fi schimbată : legune /fructe, feluri de mâncare,mobilierul/ casa și camerele din casa 

 

                                                     Activitatea a doua : « Casa mea » 

Activitate orala  

Loc de desfășurare : sala de clasa 

Competenţe generale : producerea unui mesaj oral 

Competenţe specifice : recapitularea elementelor de mobilier  dintr-o casa 

Derularea jocului : 

Elevii se așează in cerc.  Cel care incepe aruncă o minge catre un jucător și numește o cameră din casă. 

(de exemplu- la cuisine/ le séjour etc.) Cel care primește mingea trebuie să numească un obiect de 

mobilier. Dacă răspunsul este corect poate arunca mingea mai departe către un alt jucător. Dacă a greșit  

sau repetă cuvantul, iese din joc. 

Tema poate fi schimbată : legune /fructe, feluri de mancare , mijloace de transport 

 

                                     Activitatea a treia : « Gasește cuvântul corect » 

Activitate scrisa și orala 

Loc de desfasurare : sala de clasa 

Competenţe generale : producerea unui mesaj oral/ scris 

Competenţe specifice : folosirea corecta a omonimelor 

Derularea jocului : Fiecare grup primeste un text in care omonimele lipsesc. Ei trebuie sa le găsească  

plecând de la sensul propoziţiilor. 

Exemplu : 

1.  Je  bois du lait d’un ……….(verre). Pau l a un pantalon …………….(vert). Les ……….  (vers ) de 

la poésie sont intéressants. 

2.  Ma ………….(mère) est belle. Le …………….(maire) de Buzau  fai beaucoups de choses pour la 

ville.  J’aime aller à la ……………..(mer ) en été. 
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3. Il est le ………….(temps) de rentrer à la maison. J’ai mangé ………….(tant) de glace.  

            Pentru incheiere se poate concluziona ca jocul in cadrul orelor de limbă  străină favorizează 

interacţiunea verbală intre elevi și in consecinţă dezvoltarea competenţelor legate de comunicarea intr-o 

limbă străină. 

 

Bibliografie : 

 Barbu, Hristu, Popescu, Eugenia şi Şerban, Filofteia Activităţi de joc şi recreativ-distractive- Manual 

pentru şcoli normale. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993. 

Silva, H., Le jeu en classe de langue. CLE International ,Paris, 2008. 

 

 

JOCUL ÎN ORELE DE ŞTIINŢE ŞI GEOGRAFIE 

Prof. înv. primar Popa Adrian Laurențiu,  

Școala Gimnazială Nr. 7, Buzău 

 

Importanţa locului pe care îl ocupă jocul în viaţa copilului este conferită de faptul că jocul 

satisface dorinţa firească de manifestare, de acţiune şi de afirmare a independenţei copilului. Prin joc, 

copilul învaţă să descifreze lumea reală, motiv pentru care H. Wallon apreciază jocul ca pe o activitate 

de preînvăţare. 

Jocul didactic este o formă de activitate atractivă şi accesibilă copilului, prin care se realizează o 

bună parte din sarcinile instructiv-educative. 

Fiecare joc didactic trebuie să instruiască pe copii, să le consolideze şi să le precizeze 

cunoştinţele despre lumea înconjurătoare, să îmbine armonios elementul instructiv şi exerciţiul cu 

elementul distractiv. Învăţând prin joc, copilul trebuie să se joace, adică să se distreze în acelaşi timp. 

Jocul didactic rămâne joc numai dacă conţine elemente de aşteptare, de surpriză, de întrecere, de 

comunicare reciprocă între copii. Valoarea practică a jocului didactic constă în faptul că în procesul 

desfăşurării lui copilul are posibilitatea să-şi aplice cunoştinţele, să-şi exerseze priceperile şi 

deprinderile ce s-au format în cadrul diferitelor activităţi. 

Jocul didactic nu trebuie să fie un simplu exerciţiu, chiar dacă exerciţiul apare ca element 

constructiv, trebuie să rămână totuşi joc, activitatea pe care o desfăşoară copilul trebuie să trezească 

dorinţa vie de a se juca. 
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Fiecare joc didactic cuprinde următoarele laturi constructive prin care se deosebeşte de celelalte 

jocuri şi forme ale activităţilor comune: conţinutul, sarcina didactică, regulile jocului și  acţiunea de joc. 

Conţinutul jocului îl formează cunoştinţele pe care copiii şi le-au însuşit anterior în cadrul 

activităţilor. Acestea se referă la plante, fructe, legume, animale, anotimpuri etc. Deci conţinutul jocului 

didactic îl constituie cunoştinţele care arată despre ce anume este vorba în jocul respectiv. Şcolarii îşi 

însuşesc aceste cunoştinţe fie prin activităţile comune fie prin experienţa nemijlocită de viaţă. 

Sarcina didactică apare sub forma unei probleme de gândire, de recunoaştere, denumire, 

descriere, reconstituire, comparaţie, gândire, etc. 

Jocurile didactice pot avea acelaşi conţinut dar ele dobândesc mereu alt caracter, datorită 

faptului că sarcinile pe care le au de rezolvat copiii sunt diferite. 

Deci jocul apare în forme mereu noi, neprevăzute şi de aceea, interesante şi atractive. 

Regulile sunt menite să arate copiilor cum să se joace, cum să rezolve problema respectivă şi 

îndeplinesc în joc o importantă funcţie reglatoare asupra acţiunilor şi relaţiilor reciproce dintre copii. 

Ele sunt condiţionate de conţinutul şi sarcinile didactice ale fiecărui joc; sunt numeroase şi de natură 

diferită. Prima categorie reglementează repartizarea rolurilor între copii, de pildă, rolurile de "poştaş" şi 

"cititor". Alte reguli arată copiilor cum să rezolve problema intelectuală, criteriile după care se face 

comparaţia între două animale. 

O altă categorie de reguli se referă la succesiunea acţiunilor în joc (ordinea în care trebuie să 

răspundă copiii când se joacă) altele referitoare la comportarea copiilor în joc care le indică ce este şi ce 

nu este permis în timpul jocului. În stabilirea regulilor jocului se va ţine seama de principiul gradării şi 

al accesibilităţii. 

Acţiunea de joc este latura care face ca rezolvarea sarcinii didactice să fie plăcută şi atractivă 

pentru copii şi cuprinde momente de aşteptare, surpriză, ghicire, mişcare şi întrecere.  

Jocul didactic se încheie şi cu un anumit rezultat, arată gradul în care copilul şi-a format 

priceperea de a găsi răspunsul potrivit, de a face descrieri, reconstituiri, comparaţii, de a da răspunsuri 

verbale prompte. 

Prin joc, copilul îşi însuşeşte numeroase cunoştinţe cu privire la varietatea conduitei umane, la 

profesiuni şi activităţi, stimulează creşterea capacităţii de a trăi din plin, cu pasiune fiecare moment, 

având funcţia de o mare şi complexă şcoală a vieţii. 

Jocul, în ansamblu, este bun prilej de pregătire psihologică a copiilor, necesară integrării lor la 

viaţa socială complexă. Exerciţiul îl va ajuta pe copil să se adapteze nu numai la lumea jocului, ci şi la 

cea obişnuită, reală, cu care se va confrunta într-un fel sau altul, toată viaţa. Adaptarea copilului la viaţa 
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reală, cum ar fi, de exemplu, la activitatea de învăţare sistematică, este mult favorizată de o 

particularitate a activităţii sub forma jocului, aceea de a înlesni libera manifestare a opţiunilor. El este 

liber să imprime activităţii orice conţinut, fie să contemple, să examineze sau să mânuiască diferite 

obiecte care se găsesc în preajma sa, fie să rezolve ceva cu semnificaţie socială mai deosebită, cum ar fi 

aceea de a reda în joc diferitele aspecte ale vieţii cotidiene. Jocul ca formă de activitate instructiv-

educativă dă posibilitatea copiilor de a avea preocupări variate sub aspectul conţinutului. 

Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ, el dobândeşte funcţii psihopedagogice  

semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecţii, sporind interesul de cunoaştere fată de 

conţinutul lecţiei. 

Jocurile copiilor devin metodă de instruire în cazul în care ele capătă  o organizare  şi se succed 

în ordinea implicată de logica cunoaşterii şi a învăţăturii.  

În acest caz, intenţia principală a jocului nu este divertismentul, rezultat din încercarea puterilor, 

ci învăţătura care pregăteşte copilul pentru muncă şi viaţă. Pentru a atinge aceste scopuri, jocul didactic 

trebuie să fie instructiv, să le consolideze  cunoştinţele. 

Pentru a concretiza cele spuse anterior, propun câteva jocuri folosite în orele de ştiinţe si 

geografie. 

 

ANOTIMPURILE 

Sarcina  didactică: familiarizarea  elevilor  cu  ordinea  cronologică a  lunilor  şi anotimpurilor  anului 

Material didactic: jetoane pe care sunt scrise  lunile şi anotimpurile  anului, imagini  cu cele patru 

anotimpuri 

Desfăşurarea  jocului: Clasa se împarte în 4 echipe, fiecare echipă reprezentând un anotimp al anului. 

Jetoanele se împart elevilor. Învăţătorul  rosteşte  numele unui anotimp, de  exemplu “PRIMĂVARA”. 

Elevii care  au jetoane  cu numele anotimpului sau cu numele  lunilor acestui anotimp ies în faţă şi se 

aşează în ordine cronologică. La  fel  se procedează şi în cazul celorlalte  anotimpuri. Câştigă  echipa 

care a rezolvat corect sarcina în cel mai scurt timp. 

DE-A OAMENII DE ŞTIINŢĂ 

Scop: conştientizarea importanţei mediului natural în viaţa oamenilor.  

Sarcina didactică: să prezinte sub o formă ştiintifică, personală, informatii dintr-o anumită temă.   

Material didactic: fişe de studiu, cărti, reviste, atlase, enciclopedii, ilustraţii, planşă. 

Regula jocului: se joacă individual sau sub formă de concurs pe echipe. 

Desfăşurarea jocului: Fiecare  elev  va  primi  titlul  de “specialist”  într-un anumit domeniu  (de 
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exemplu:specialist  în  mediul de viaţă – grădina , mediul de viaţă – livada ,  pădurea, balta, delta, 

peştera.) 

Fiecare „specialist” va veni la „congres” cu materiale necesare: fişe de studiu, cărţi, reviste, atlase, 

enciclopedii, ilustraţii, planşă etc. „Congresul” se va desfăşura pe baza unui program bine stabilit şi 

cunoscut de toţi participanţii. Va mai fi nevoie de un prezentator (dintre elevi) şi de un moderator 

(cadrul didactic). La finalul congresului “ se vor face aprecieri de către moderator şi se vor acorda 

distincţii. „Congresul” va avea ca temă de fond (în acest caz) “Prietenia om – natură“, iar fiecare 

participant, în introducere sau în finalul expunerii sale, va preciza pe scurt punctul său de vedere legat 

de prietenia om-natură.  

SPUNE-MI! 

Scop: consolidarea cunoştinţelor referitoare la mediile de viaţă ale animalelor, plantelor; dezvoltarea 

atenţiei şi vitezei de reacţie;  

Sarcina didactică: exerciţii de asociere a plantelor şi animalelor cu mediile de viaţă potrivite;  

Material didactic: planşe cu medii de viaţă diferite - aer, apă dulce, apă sărată, baltă, deltă, subsol, sol 

(munte, câmpie, deal) etc.; fişe; 

Desfăşurarea jocului: Clasa este împărţită în echipe. Învăţătorul prezintă 3 planşe pe tablă, le cere 

elevilor să privească cu atenţie planşele (de exemplu: câmpie, munte, deltă), după care acestea vor fi 

luate de pe tablă, iar elevii trebuie să răspundă pe fişă, rapid, la întrebările puse de învăţător:  

Unde se găsea pelicanul? - deltă 

Unde trăieşte capra neagră? – munte 

Popândăul unde trăieşte? - câmpie  

Câştigă echipa care termină prima de scris corect!  

Se trece la etapa următoare: 

Ce se găsea în lanul de grâu? - un şoarece  

Ce mânca barza? - un gândac  

În ce copac se adăpostea cocoşul de munte? - în brad  

Câştigă echipa cea mai rapidă.  

Altă etapă orală: un elev ales de echipă descrie planta/animalul din biletul extras din bol - pelican, în 

funcţie de ceea ce a observat în imagine (aşezare pe planşă, culoarea lui, familia lui dacă exista, 

anotimpul din planşă, plantele lângă care se afla etc.); învăţătorul oferă criteriile pentru care poate 

câştiga cele 3 puncte, de exemplu elevul descrie urmărind cele 3 criterii - primeşte 3 puncte, 2 criterii - 

2 puncte. Câştigă în final echipa care a însumat cele mai multe puncte la toate probele. 
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LANŢUL GEOGRAFIC 

Scop : consolidarea cunoştinţelor referitoare la formele de relief studiate; 

Sarcina didactică: continuarea lanţului geografic, pe o tema dată, cuvântul nou formându-se cu ultima 

literă din cuvântul anterior; 

Desfăşurarea jocului: -  se alege tema jocului   ( munţi, râuri, lacuri, state , etc. ), elevii unei clase sau 

un grup mai restrâns vor avea de menţionat: râuri, ţări,oraşe/capitale, etc. potrivit temei alese. 

Acestea vor fi prezentate nearticulat, în asa fel încât fiecare denumire să aibă prima literă 

corespunzătoare ultimei litere a cuvântului anterior. De ex. la tema “ Râurile României “  -dacă prima 

denumire este Dunărea , următoarea denumire va începe cu  „a“  ( ultima literă a denumirii precedente 

)- Argeş- ( ultima literă “ ş “ )- Sebeş- Siret-Tur-Râul Doamnei-etc. 

 Fiecare denumire de râu va fi prezentată concomitent pe hartă. Prima denumire va fi dată de 

persoana care conduce jocul. Acesta va indica şi numele participantului care va continua jocul. 

Jucătorul desemnat va indica pe hartă obiectivul respectiv- râul –şi spune repede denumirea următoare. 

Este interzis să se repete aceeaşi denumire în lanţul respectiv. Pentru fiecare răspuns se stabileşte de la 

început numărul de puncte câştigat. La joc elevii  pot prezenta articole, ilustraţii, etc. legate de tema 

jocului. 

Exemplu: Dunărea – Argeş – Someş-Siret – Trotuş – Sebeş – Strei – Ialomiţa- Arieş – Someşul Mic  

Când lanţul s-a încheiat , fiecare râu va fi indicat pe hartă  şi caracterizat fizico-geografic şi economic. 

OUL DE CUC 

Scop: identificarea elementelor geografice care nu corespund mediului descris 

Sarcina didactică: să descopere „oul de cuc”, adică elementul care nu se potriveşte, se ştie că această 

pasăre îşi depune ouăle în cuiburile altor păsări.  

Desfăşurarea jocului: Jocul se poate adapta la orice temă, se joacă individual, pe grupe sau perechi. 

Exemplu: La tema „Apele curgătoare” 

Someşul, Crişul, Prutul, Mureşul 

Oltul, Arieşul, Jiul, Dâmboviţa, Argeşul 

Prutul, Oltul , Siretul, Putna, Bistriţa 

  

BIBLIOGRAFIE: 

Creţu Elvira, Psihopedagogia şcolară pentru învăţământul primar, Editura Aramis, Bucureşti, 1999 

Schinteie Valeria,  Stimularea creativităţii prin jocuri, Învăţământul primar nr. 2-3, Ed. Discipol, 

Bucureşti, 2000. 
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Proiect de lecţie 

Profesor: TOADER BIANCA 

Şcoala Gimnazială Gherăseni 

Data: 21 februarie 2018 

Clasa: a VII-a  

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Limba și literatura română 

Subiectul: De-a textul nonliterar 

Tipul lecţiei: de recapitulare și sistematizare 

 

Competențe generale:  

 Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse 

Competenţe specifice:  

2.5 cooperarea în interacţiunile de grup; 

3.1 citirea unei varietăţi de texte literare sau nonliterare, demonstrând înţelegerea sensului acestora; 

4.3 organizarea secvenţelor textuale în funcţie de o cerinţă specifică. 

 

La sfârşitul lecţiei, elevii vor reuși: 

– să numească cel puțin trei trăsături ale textului nonliterar; 

– să identifice trăsăturile de formă și conținut ale cererii, invitației, rețetei de bucate și anunțului de 

mică publicitate; 

– să alcătuiască, respectând criteriile de formă, textul unei cereri, invitații, rețete de bucate și anunțuri 

de mică publicitate; 

– să precizeze utilitatea textului nonliterar în viața de zi cu zi; 

 

Resurse şi managementul timpului: 

Resurse procedurale: SINELG, conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, mozaicul, metoda 

cadranelor,turul galeriei, linia valorică 

Resurse materiale: fişe de lucru, autocolante 

Resurse de timp: timpul de desfăşurare: 50 minute 

Forme de organizare: frontală, pe grupe  şi individuală 

Metode de evaluare: valorificarea răspunsurilor elevilor, nota 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

 

Nr. 

Crt. 

Evenimentele 

lecţiei 

Timp Conţinut Strategii 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

1. Evocarea 10 

min 

   

Lectura 

explicativă, 

Conversația 

Se propune spre discuție fișa de lucru ce 

cuprinde trăsăturile generale ale textului 

nonliterar. (Anexa 1) 

Se citește fiecare enunț și se explică. 

Elevii notează în dreptul fiecărei afirmații semnul ce 

corespunde propriei receptări: 

 acolo unde conţinutul de idei confirmă ceea 

ce ei ştiau deja; 

− acolo unde informaţia contrazice sau este 

diferită de ceea ce ştiau; 

+ în cazul în care informaţia citită este nouă 

pentru ei; 

? în dreptul ideilor care li se par confuze, 

neclare sau în cazul în care doresc mai 

multe informaţii despre un anumit aspect. 
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2. Realizarea 

sensului 

30 

min 

Se distribuie sarcinile de lucru pentru 

metoda cadranelor, direct în grupurile de 

experți. 

Fiecare echipă (grupul de experți) va lucra cele patru 

cadrane; toți elevii vor nota răspunsurile pe fișa 

proprie, după ce s-au consultat cu colegii de grup. 

Metoda 

cadranelor 

Pe grup 

Se formează grupurile casă. Aici, elevii 

vin fiecare cu fișele lucrate în grupurile 

de experți. Se numește un lider pentru 

fiecare echipă. 

Prin tragere la sorți, din fiecare echipă se 

va prezenta un produs. 

Conducătorul grupului verifică prezența celor patru 

fișe diferite: Invitația, Cererea, Rețeta, Anunțul și 

coordonează discuțiile. Fiecare elev trebuie să 

prezinte noilor colegi ce a aflat despre subiect. 

Mozaicul 

Pe grup 

3.  

 

 

 

 

Reflecția  

 

10 

min 

 

Fiecare grup afișează produsul final ce 

va fi analizat de membrii celorlalte 

grupuri. 

În echipă, formulează mesaje pentru celelalte grupuri, 

analizând produsul final. 

 

Turul 

galeriei 

 

Se cere formularea opiniei cu privire la 

utilitatea textului nonliterar. 

Se grupează după părerea pro sau contra. Pot exista și 

elevi indeciși care vor fi atrași într-o tabără, prin 

argumentele formulate. 

Linia 

valorică 
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Anexe 

 

 

 

 

          Textul nonliterar 

Receptare 

Puneți în dreptul afirmațiilor unul din semnele: 

 acolo unde conţinutul de idei confirmă 

ceea ce ei ştiau deja; 

− acolo unde informaţia contrazice sau 

este diferită de ceea ce ştiau; 

+ în cazul în care informaţia citită este 

nouă pentru ei; 

? în dreptul ideilor care li se par 

confuze, neclare sau în cazul în care 

doresc mai multe informaţii despre un 

anumit aspect. 

 

• este rezultatul observării realităţii şi al 

transformării acesteia în informaţie; 

 

• are un caracter nonficţional – este bazat pe 

aspecte adevărate, controlabile, concrete ale 

realităţii cotidiene; 

 

• are drept scop informarea cititorului, dar şi 

transmiterea unor convingeri, încercarea de 

a-l determina pe acesta să facă / să creadă un 

anumit lucru; 

 

• în general, este lipsit de expresivitate, dar 

unele specii, cum ar fi reclamele, mizează 

pe jocuri de cuvinte, figuri de stil, cuvinte 

polisemantice etc.; 
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• este folosit aspectul corect, îngrijit al 

limbii; 

 

• obiectivitate, claritate, accesibilitate 

relativă, în funcţie de domeniu; 

 

• sunt prezente uneori clişee de limbaj 

(formule fixe folosite în diverse acte 

oficiale, scrisori etc.) 

 

• în textele ştiinţifice sunt prezenţi termeni 

specifici unui anumit domeniu de cercetare; 

 

• se referă la persoane reale, din punct de 

vedere individual, comunitar, etnic, naţional 

etc.; 

 

• prezintă o mare varietate de forme: texte 

de lege, reţete, prospecte de medicamente, 

instrucţiuni de montare / utilizare a 

aparatelor, ghiduri turistice, reclame, 

articole de ziar sau revistă, ştiri, interviuri, 

anunţuri de mică publicitate, lucrări 

ştiinţifice 
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Invitația  

 

 

 

 

 

Dragă Andreea, 

      Te invit duminică, 07 iunie, de la ora 

13.00, la ziua mea! 

       Petrecerea va avea loc la 

O'BROtheRS (str. Mesteacănului nr. 10, 

Buzău – în incinta Contactoare). 

                            Te aștept cu drag!  

    Teona                                                  

 

 

Menționează elementele componente ale invitației: 

- Cine este Andreea?  

…………………………………………… 

- Ce se va întâmpla duminică? 

…………………………………………….. 

- De ce era nevoie de specificarea datei? 

…………………………………………………. 

- Ce reprezintă O'Brothers? 

………………………………………………….. 

- Care este adresa la care se va desfășura 

evenimentul? 

………………………………………………… 

- Care este formula de încheiere? 

………………………………………………….. 

 

Alcătuiește pentru un domn profesor o 

invitație la Serbarea de Crăciun a clasei tale. 
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Cererea 

 

 

 

 

Domnule Primar, 

          Subsemnatul, Cezar Florescu, 

domiciliat în Budișteni, comuna Costești, 

posesor al C.I. seria XZ, numărul 123456, vă 

rog să aprobați eliberarea unei adeverinţe din 

care să reiasă că nu mai am datorii băneşti la 

primărie. 

        Menționez că adeverința îmi este 

necesară la APIA Buzău. 

 

 4.06.2014                                Cezar Florescu                                                                  

      D-lui Primar al comunei Costești 

Menționează elementele componente ale cererii: 

- Cui este adresată?  

…………………………………………… 

- Ce semn s-a pus după formula de adresare? 

…………………………………………….. 

- Dă un sinonim pentru cuvântul subsemnatul. 

…………………………………………………. 

- Care este adresa de domiciliu a solicitantului? 

………………………………………………… 

- Ce dorește acesta? 

............................................................................ 

- Care este formula de încheiere? 

………………………………………………….. 

 

Alcătuiește o cerere adresată direcțiunii școlii 

prin care soliciți eliberarea unei adeverințe de 

elev, necesară la înscrierea la Biblioteca 

Județeană. 
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Anunțul de mică publicitate 

 

 

 
 

Crescător, vând cațeluși Bichon Maltese, 

sănătoși și jucăuși. Cațelușii pleacă spre noile 

lor case împreună cu carnetelul de sănătate, 

doua deparazitări și vaccinați împotriva 

bolilor virale.  

Preț: 800 Ron 

Pentru mai multe poze și detalii contactați-mă 

la telefon 0747123123. 

Menționează elementele componente ale 

anunțului: 

- Cui este adresat?  

…………………………………………… 

- Cine face anunțul? 

…………………………………………….. 

- Ce vrea să vândă proprietarul? 

…………………………………………………. 

- De ce sunt menționate cele două deparazitări și 

vaccinări? 

Alcătuiește un anunț prin care îți exprimi 

dorința de a cumpăra o bicicletă. 
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………………………………………………… 

- Cât cere pe un exemplar ? 

............................................................................ 

- De unde poate fi cumpărat câinele? 

 

 

 

 

 

 

Rețeta de bucate 

 

 

 

 

 

Zacusca de ardei și gogoșari 

Ingrediente:  

1 kg rosii 

4 gogosari 

4 ardei grasi 

1 morcov mijlociu 

1ceapa 

2-3 catei de usturoi 

50 g ulei 

1 lingura zahar 

sare 

Mod de preparare: 

1. Se fierb roșiile și se trec prin sită. Între timp, 

se coc gogoșarii și ardeii. Se curăță, se 

indepărtează cotorul și semințele și se taie felii 

nu prea mărunte. 

2. Se curăța morcovul și se taie felii. De 

asemenea, se taie ceapa peștișori. Morcovul și 

ceapa se prăjesc ușor în ulei, și când s-au 

înmuiat, se pun în sosul de roșii, împreună cu 

gogoșarii, ardeii și usturoiul. Se adaugă zahărul 

și se potrivește de sare. 

3. Pentru păstrarea peste iarnă, se pune, când 
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este gata, în borcane care se acoperă cu hârtie 

pergament sau cu celofan, se leagă și se fierb o 

jumătate de oră într-un vas cu apă. 

Menționează elementele componente ale 

anunțului: 

- Cum se numește preparatul?  

…………………………………………… 

- Care sunt cele două informații necesare pentru 

realizarea preparatului? 

…………………………………………….. 

- Ce legume sunt necesare și în ce cantități? 

…………………………………………………. 

-Enumeră patru acțiuni la care sunt supuse 

ingredientele? 

………………………………………………… 

- Poate fi zacusca păstrată peste iarnă? 

............................................................................ 

 

Alcătuiește rețeta mâncării tale preferate. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ: 

,, Copiii curcubeului” 

Prof. pt înv. preşcolar Trifan Marilena 

G.P.P.nr. 6 Buzău 

 

 

    

 

                                                                   

 DATA: 23.11.2017 

GRUPA: mijlocie Happy 

NIVELUL I 

EDUCATOARE: Trifan Marilena 

TEMA ANUALĂ: ,,Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ? 

TEMA ÎN AFARA PROIECTULUI  

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,,Fenomenele naturii” 
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TEMA ZILEI: ,,Copiii curcubeului” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ( ADP+ JALA+DOS ( povestirea educatoarei 

)+DEC-pictură+ JAR) 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, individual 

TIPUL ACTIVITĂŢII: mixtă 

 COMPONENŢA ACTIVITĂŢII INTEGRATE:  

1. Întâlnirea de dimineaţă:  ,,Ce mi-a povestit Raza de soare” 

Mesajul zilei : ,,Împreună  suntem mai puternici !” 

Gimnastica de înviorare : ,, Noi suntem ciupercuţe !” 

  Rutinele: 

  “Suntem cu toţii prieteni!”; se realizează prin precizarea regulilor de comportare în grup, 

desfăşurate pe   tot parcursul zilei. 

 Tranziţiile: 

    Se realizează prin cântecul: „Vine ploaia !” ( Anexa 1 ),  „Bat din palme !”(Anexa 2). 

 

         2. Jocuri şi activităţi didactice alese – etapa I:  

        Ştiinţă: “Culorile curcubeului”-experiment 

       Joc de masă: “Curcubeul”-puzzle 

 

         3..Activitate pe domeniu experienţial: Domeniul Om si Societate- ,, Copiii curcubeului “-   

povestirea educatoarei 

 

         4. Activitate pe domeniu experienţial: Domeniul Estetic Creativ- ,, Curcubeul “ -pictură 

          5.Jocuri şi activităţi didactie alese – etapa a III-a: Joc cu text şi cânt ,,Culorile se ceartă” 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale şi proactive ( iniţiativă ), 

concomitent cu formarea unor deprinderi şi abilităţi de utilizare a spaţiului plastic. 

OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 

1.Să efectueze cu atenţie experimentul de fuziune a culorilor. 

2. Să reconstituie corect puzzle. 

3.Să audieze cu atenție textul prezentat de educatoare cu ajutorul imaginilor; 
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4. Să desprindă învăţătura poveştii. 

5.Să compună spaţiul plastic, folosind materiale inedite ( burete de vase,  discuri demachiante, 

betisoare de urechi ) 

6. Să răspundă corect la întrebările adresate cu ajutorul,, Cubului “ 

7.Să participe activ la desfăşurarea jocului cu text şi cânt ,,Culorile”. 

 

STRATEGII DIDACTICE 

 

~ Metode și procedee: surpriza, conversația, povestirea, explicația, exercitiul. demonstrația, ,, 

Cubul”. 

 

~ Materiale didactice: Carte uriaşă de poveşti, flip-chart, laptop conectat la internet, siluete 

magnetice, farfurii din carton, eprubete, lupe, bombonele colorate,bureţi de vase, beţişoare de 

urechi, discuri demachiante, acuarele, planşete, baloane, sclipici. 

 

DURATA: 1 zi 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă 

 

~ Bibliografie 

Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Ed. Didactica Publishing House,  Bucureşti 

2009 

Aplicaţii ale noului Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Ghid pentru cadrele 

didactice, vol. II, III, Ed. Didactica Publishing House, Bucureşti 2009 

Metode interactive de grup- ghid metodic pentru învăţământul preşcolar, Ed. Arves 2006 

Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie- o provocare?, Ed. Diana 

 www.didactic.ro, www.educatoarea.ro 
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 Activitatea debutează cu întâlnirea de grup între copii și educatoare prin intermediul 

salutului de dimineață: „ Buna dimineata, grupa mică ! Sunteti veseli, sănătoşi ? Tot ca ieri de 

bucuroşi ? Cât de bucuroşi? Ooo, Happy ! Ce înseamnă Happy ? Fericiţi !” 

 ,, După ce ne-am aşezat şi frumos ne-am salutat/ Pe colegi i-am întâlnit, Să vedem, cine 

n-a venit? “ Urmează prezența ,  copiii îşi recunosc numele şi răspund ,, prezent” sau ridică 

mâna. 

Calendarul naturii va fi completat cu ajutorul copiilor după discuția despre anotimpul toamna 

și se vor preciza ziua, luna și caracteristicile vremii.  

  Împartăşirea cu ceilalţi . Educatoarea va lansa o tema de gandire:”Cand spun ,,fenomene ale 

naturii”, la ce vă ganditi?”.  

Fiecare copil va raspunde pana gasim cuvantul curcubeu. 

Noutăţile zilei Le spun copiilor ca dis-de-dimineata mi-a batut in geam Raza de Soare, care mi-a 

povestit ca va face copiilor de la grupa mijlocie Happy multe surprize placute. 

Mesajul zilei: ,,Împreună suntem mai puternici!” 

       Captarea atenţiei se realizează cu ajutorul unei carti de povesti uriase şi a  scrisorii Razei de 

Soare (Anexa 3). Copiii vor purta cravate în culorile curcubeului, , iar în funcţie de acestea vor 

trece către Centre, prin tranziţia ,, Bat din palme “ : Stiintă, unde copiii vor  efectua un 

experiment de fuziune a culorilor cu ajutorul bomboanelor colorate si apei și Joc de masa, unde 

copiii se vor juca cu piese mari de puzzle. Dacă numărul copiilor prezenţi va fi mai mare sau 

interesul lor o cere, va mai fi deschis Centrul Artă, unde vor putea colora fişe sau confecţiona o 

machetă cu temă .. Curcubeul “ 

  Prin tranzitia „ Bat din palme" copiii vor pleca la baie,  

      "Bat din palme clap, clap, clap, 

                                                                 Din picioare trap, trap, trap, 

                                                                 Ne-nvârtim, ne răsucim 

                                                                 Şi la baie noi pornim." 

Se trece la ADE- DOS unde copiii vor asculta povestirea educatoarei : „Copiii 

curcubeului”(Anexa 4), iar apoi la DEC. În cadrul acestei activități, copiii vor picta folosind 

materiale inedite : folie transparenta aplicata pe picioarele masutelor, bureti de vase , discuri 
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demachiante si betisoare de urechi.. Pentru a verifica dacă au fost atenti dar si daca au inteles 

învăţătura, propun copiilor sa ne jucam cu cubul. In functie de culoarea indicate de cub, voi  

sparge un balon de aceeaşi culoare, din care vor apărea bileţele cu intrebarile 

(Ce?Cine?Unde?Cum?De ce? Cand ?). 

     În încheierea activităţii,  copiii vor desfăşura Jocuri şi activităţi recreative - se vor realiza 

sub forma unui joc cu text si cant ,, Culorile se ceartă“şi  vor avea loc în sala de sport, un spaţiu 

adecvat acestui tip de activitate.  

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

Evenimentul 

didactic 

Ob. 

ref. 

Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare 

1.Momentul 

organizatoric 

 Se amenajează spaţiul educaţional şi se 

pregăteşte materialul didactic necesar 

activităţii. Intrăm în sala de grupă pe 

cântecul  ,,Vine ploaia !”. 

  

2. Captarea 

atenţiei 

 

 

 

3. Anunţarea 

temei şi 

precizarea 

obiectivelor 

 Se realizează cu ajutorul unei carti de 

povesti uriase, si a unei scrisori adresate 

copiilor.  

 

 

Cu ajutorul Scrisorii Razei de Soare, copiii 

află ce activităţi urmează să desfăşoare şi 

care sunt cerinţele care trebuie îndeplinite. 

-conversația 

-exercițiul 

-observația 

 

 

 

-expunerea 

-observarea 

comportamen-

tului verbal şi 

nonverbal al 

copiilor 

 

 

4.Desfăşurarea 

 . 

Copiii vor avea cravate colorate în culorile 
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activităţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

curcubeului, iar în funcţie de acestea, vor 

merge la Centre.  La Centrul Joc de masă, 

vor avea de rezolvat doua puzzle uriase, 

infatisand fenomenele naturii  Ploaia si 

Curcubeul. La Centrul Stiinţă, ei vor face 

un experiment : fuzionarea culorilor cu 

ajutorul apei si a unor bomboane colorate. 

După terminarea sarcinilor de lucru şi cu 

ajutorul tranziţiilor, vor trece la Activităţile 

pe Domenii Experienţiale. 

Domeniul Om şi Societate: 

Copiii vor urmări povestea: „Copiii 

curcubeului”, realizată cu ajutorul unei carti 

de povesti gigantice, a unor siluete si a 

flipchartului  . Se expune conţinutul 

poveştii, folosindu-se inflexiunile vocii, 

mimica şi gestica corespunzătoare pentru a 

trezi emoţii şi pentru a asigura motivaţia 

învăţării. Pe parcursul activităţii, mă opresc 

asupra cuvintelor necunoscute de copii și le 

explic. În final, desprindem împreună 

învăţătura poveştii : ,, Impreuna suntem mai 

puternici !“ 

 

  Domeniul Estetic Creativ: 

Le reamintesc tema si trecem la: 

1. Intuirea materialului: ,, Ce avem pe 

masute ?“ Copiii răspund: ,, 

 

-exerciţiul 

-explicaţia 

 

 

 

 

-povestirea 

 

 

 

 

-conversatia 

 

 

 

 

 

 

 

-exercițiul 

 

 

-observarea 

comportamen-

tului copiilor 

 

 

 

- 

 

 

 

 

aprecierea 

răspunsurilor 

corecte 

 

 

 

 

-evaluare orală, 

individuală  
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5. Obținerea 

performanței 

O4 

 

 

 

 

 

 

O5 

acuarele, beţişoare, bureţei de vase. 

2.  Prezentarea si analiza modelului: 

vom analiza modelul expus. 

          Ce credeți ca vom face? 

     Ce culori am folosit?  

  

3. Explicarea si demonstrarea modului 

de lucru: începem prin a trasa in aer 

un semicerc imaginar, apoi vom 

aplica buretele de vase, pregatit in 

prealabil cu culorile curcubeului, 

descriind un arc de cerc pe folia 

transparent aplicata pe picioarele 

masutelor asezate cu tablia in jos. 

Copiii vor fi asezati comod, pe 

pernute si vor avea la indemana 

culori guasa si diferite material 

inedited : discuri demachiante si 

betisoare de urechi. 

4.   Exerciții de încălzire a mușchilor 

mâinii: 

    ,,Roată,roată un inel, 

Învârt cu un degețel, 

Cu mânuța uite-așa, 

Învârtesc morișca mea. 

Pim-pam,pim-pam, 

 

 

 

 

-explicația 

 

-demonstrația 

 

 

 

 

 

 

 

 

-exercițiul 

 

 

 

 

 

 

-frontală 

-individuală 

-colectivă 
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Cânt pe clape la pian 

Închid pumnul și-l deschid 

Frec pălmuța când mi-e frig,, 

,,Să nu uitați că raza de soare este foarte 

atenta la noi și că va alege cea mai 

frumoasa lucrare, vă rog să lucrați îngrijit și 

să păstrați curățenia și ordinea la măsuțele 

de lucru. Va fi foarte fericita daca veti reusi 

sa trasati corect curcubeul si minim doi 

norisori cu trei picături de ploaie. 

5. Executarea temei de către copii: voi 

oferi ajutor și explicații 

suplimentare copiiilor aflați în 

dificultate, voi avea în vedere 

poziția corectă a corpului și 

folosirea corectă a tehnicii de lucru. 

Îi anunt pe copii când trebuie să 

finalizeze lucrările. Cu ajutorul 

laptopului, va fi asigurat un fond 

muzical adecvat, obtinut prin 

proiectul ,, Asculta 5 minute de 

muzica clasica “ realizat impreuna 

cu Radio Romania Muzical. 

     6. Analiza lucrărilor: vom dezbate 

împreună lucrările realizate,  culorile 

folosite,  acuratețea lucrării. 
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6. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului  

O6     Se împarte efectivul de copii în 6 

subgrupuri, fiecare subgrup avănd aceeaşi 

culoare de cravată. Un copil va fi ales să 

rostogolească cubul. Feţele cubului sunt 

colorate diferit, fiecărei feţe îi corespunde 

un balon de aceeaşi culoare . Când balonul 

este spart, cade un bileţel cu una din 

întrebările ,,Ce? Cine ?Unde ? Cum? Cand? 

De ce ?”  

Unde traiau copiii? Cand s-au ascuns 

copiii? Cine i-a gasit si incalzit pe copii? 

Cum au alungat copiii norii de ploaie? De 

ce au cladit o scara colorata ? Ce am invatat 

din aceasta poveste? Cu ajutorul cubului, 

copiii vor demonstra cat au fost de atenti, 

iar întrebările adresate le vor transmite 

ancore pentru fixarea conţinuturilor. 

-conversaţia 

 

-exercițiul 

aprecierea 

răspunsurilor 

corecte 

 

7. Încheierea 

activităţii 

O7 Desfăşurăm un joc cu text si cant,, Culorile 

se ceartă”, vom avea la indemana negativul 

melodiei si coroniţe in culorile curcubeului. 

Vom canta si vom executa miscarile 

sugerate de versurile cantecului. In final, 

copiii vor primi aprecieri pentru intreaga 

activitate si baloane colorate. 

-exerciţiul -aprecieri 

pozitive 

 

- recompense 
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                                                                 ANEXA 1 

 

Vine ploaia pic-pic-pic ! 

 

    Norii s-au strans, cerul e gri 

Ce se intampla, oare stii ? 

                                                                Vine ploaia pic-pic-pic 

                                                                 Vine ploaia pic-pic-pic! 

 

Ce se aude-n departare 

Si apoi creste mai mare ? 

Este tunetul bum-bum ! 

                                                                 Tunetul bum-bum ! 

                                                                 Ploaia creste florile, 

                                                                 Curata gradinile 

Face pomii mai frumosi, 

                                                                Si copiii bucurosi ! 

 

 

ANEXA 2 

        Bat din palme clap, clap, clap, 

                                                                 Din picioare trap, trap, trap, 

                                                                 Ne-nvârtim, ne răsucim 

                                                                 Şi la Centre noi pornim." 
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ANEXA 1 

Scrisoarea Razei de soare 

 

Dragi copii, 

     Ma bucur sa va gasesc sanatosi si voiosi ! Eu am putina treaba, caut niste copii anume,care 

sunt tare speriati si suparati ! Pana cand ma intorc la voi, v-am pregatit cateva surprize : o sa va 

jucati cu piese de puzzle uriase, o sa va jucati de-a savantii si veti face descoperiri, o sa ascultati 

o poveste frumoasa si o sa pictati un tablou cu fenomenele naturii, Apoi, un cub magic va va 

pune intrebari din poveste. Mai tarziu, va veti distra impreuna, cantand si dansand. Sa o ascultati 

pe doamna educatoare, sa fiti atenti si buni colegi! Hai, la joaca ! 

 

ANEXA 4 

COPIII  CURCUBEULUI 

 

de Marilena Trifan 

  

 Trăiau odată, demult, într-un ţinut de la capătul lumii, şapte copilaşi minunaţi, puşi pe 

şotii şi veseli, ca toţi copiii. Roşu se îmbrăca în petalele macilor şi mângăia obrajii copiilor, 

Oranj iubea ţinuturile însorite, cu livezi de portocali, Galben vălurea câmpiile de grâu, Verde 

alerga prin păduri şi lunci, Albastru scutura de nori cerul senin, Indigo cerceta abisul oceanului  

şi Violet culegea bucheţele de toporaşi şi viorele. Pentru ei, fiecare zi era minunată , ploicelele îi 

spălau şi floricelele  îi mângâiau. Prietena lor Rază de Soare le zvânta obrăjorii şi îi chema la 

joacă.  

            Într – o zi , la marginea cerului au apărut Norii Negrii . I-a împins Furtuna , ajutată de 

Tunet şi Fulger. S-au adunat grămadă şi au început să reverse peste lume şiroaie nesfârşite, zile 

la rând. Nici nu mai ştiai când e zi şi când e noapte, iar copiii Curcubeului stăteau pitulaţi cine 

ştie pe unde, înfriguraţi şi înspăimântaţi, si ploaia nu mai contenea, florile zăceau în noroi, 

livezile de portocali îşi pierduseră roadele, iarba verde se topise parcă, doar cerul şi adâncul 

mării erau la fel, negre- vineţii şi zbucumate. Şi alergau Norii Negri ca nişte sălbatici, tropotind 

ca tunetul şi plesnind din coame ca Fulgerul. Şi ploaia tot cădea, de parcă se sfârşea lumea. Şi 

poate că s-ar fi sfârşit, dacă într-o zi curajoasa Rază de Soare  nu s-ar fi strecurat printre nori şi 
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nu ar fi început să alerge pe pământ. Curioasă cum era, a început să caute copiii Curcubeului şi 

pe rând să-i afle. I-a găsit, i-a mângâiat, i-a-ncălzit şi le-a spus să se prindă într-o horă, fără să se 

teamă de Norii Negri. Iar copiii au înţeles că împreuna sunt mai puternici  şi au început să se 

rotească ţinându-se de mâini, tot mai tare, până când s-a pornit un vânt uşurel care i-a adus încet- 

încet cu vorba pe morocănoşii nori. Au început micuţii să clădească o scară minunată, poleită cu 

cele şapte culori ale Curcubeului, o scară rotunjită ca şi hora lor. Şi pe scara colorată a coborât 

mândrul Soare şi a readus căldura şi lumina.       

        De atunci copiii Curcubeului au grijă ca ploile să nu mai ţină zile întregi, iar după fiecare 

ploaie aruncă şapte şuvoaie de lumină colorată, semnul bucuriei şi al speranţei. 
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Proiect de activitate 

 Prof. înv. preșcolar Zamfir Ramona 

GRUPA: MARE ,, Fluturașii ” 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:  “Cine și cum  planifică / organizează o activitate ?” 

TEMA PROIECTULUI: „Hai cu mine la plimbare ! ” 

SUBTEMA:  „ Mijloace  de transport ” 

TEMA ACTIVITĂȚII: „ Cu ce călătorim ? ” 

TIPUL ACTIVITĂȚII:  Verificare și consolidare de cunoștințe 

COMPONENȚA ACTIVITĂȚII INTEGRATE: 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE: 

CONSTRUCȚII: ,,Garaje pentru mașini ”, ,,Locuri de parcare” 

JOC DE MASĂ: ,,Mijloace de transport ” – puzzle ( mașina, vaporul, avionul) 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE:  

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE – Educarera limbajului: ,,Călători isteți” – joc  

didactic 

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV – Pictură: ,,Barca ”   

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE:,,Cursa avioanelor ” – joc de mișcare 

 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Verificarea și consolidarea deprinderilor copiilor de a se exprima 

in poropozitii corecte din punct de vedere gramatical ;  verificarea si consolidarea 

deprinderilor insusite anterior pentru redarea unor teme specifice picturii, folosind tehnici 

variate.    

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

O1 – să construiască din cuburi garaje pentru mașini, locuri de parcare; 

O2 - să reconstituie imaginile cu mijloacele de transport îmbinând corect piesele puzzle-lor; 

O3 –  să alcătuiască cel puțin trei propoziții folosind numele mijlocului de transport și/sau a 

părților componente ale acestuia;  

O4 –  să despartă in silabe cuvintele;  

O5 –  să plaseze corect mijlocul de transport pe tabloul care îl reprezintă (apă, aer, uscat); 

O6 –  să folosească diverse tehnici și elemente ale limbajului plastic, pentru a obține 

compoziții plastice; 

O7 –  să respecte regulile jocului. 
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SARCINA DIDACTICĂ:  Formularea de propoziții corecte din punct de vedere gramatical.   

 

REGULILE JOCULUI: Copilul la care se oprește plicul (la semnalul educatoarei) va găsi 

răspunsul la ghicitoare, după care va plasa jetonul pe panou și va verbaliza acțiunea. Toate 

acțiunile încep și se termină la semnalul educatoarei. 

 

ELEMENTELE DE JOC: mișcarea plicului, ghicirea, închiderea și deschiderea ochilor, 

bagheta magică, aplauzele. 

 

STRATEGII DIDACTICE:  

METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: expunerea, observarea, conversația, explicația, 

demonstrația, exercițiul . 

MATERIALE DIDACTICE: planșe cu mijloace de locomoție și transport, puzzle, cuburi, 

bețișoare, coli de hârtie, calculator, CD-cu muzică, recompense (fețe zâmbitoare ), jetoane, 

panou pentru realizarea jocului didactic, avioane de hârtie, vapor, mașini, camion, tren, 

păpușa Andreea, acuarele, pensule.  

FORMA DE REALIZARE: frontal, pe grupuri, individual.      

 

 

 

     BIBLIOGRAFIE:   

,,Curriculum pentru învățământul preșcolar” ( 3 – 6/7 ani) M.E.C.T.,București, 2008 

,, Metodica activităților de educare a limbajului în învățământul preșcolar” 

       Florica Mitu, Ștefania Antonovici, Ed. Humanitas, București, 2005 

       Revista Învățământul Preșcolar, Nr.1 – 2 /2011, Ed. Arlequin. 

     ,,Jocuri didactice pentru educarea limbajului” – Aurelia Ana, Smaranda Maria Cioflica, 

      Ed. TehnoArt, Petroșani 2006 

      DURATA: 1 zi 
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SCENARIUL ZILEI 

            Ziua va debuta cu activitățile de 

dezvoltare personală – ADP ce cuprind: 

salutul, prezența, calendarul naturii, noutatea 

zilei, mesajul zilei.  

    ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ. 

SALUTUL se realizează prin tehnica 

comunicării rotative. Copiii se așează în cerc. 

Salutul pornește de la educatoare și este continuat de toți copiii grupei, fiecare salutându-și 

colegul din partea dreaptă. PREZENȚA se realizează prin așezarea fotografiilor copiilor 

pe un panou.  Atenția copiilor este îndreptată spre CALENDARUL NATURII, printr-o 

conversație scurtă în care se descoperă ziua, luna, anotimpul și starea vremii, după care are 

loc ÎMPĂRTĂȘIREA CU CEILALȚI, constând într-o discuție despre mijloacele de 

transport cu care au călătorit în ultimele zile. După anunțarea NOUTĂȚII  ZILEI - “Este 

o zi specială fiindcă avem oaspeți, iar noi vom încerca să fim cât mai primitori”, se 

realizează CAPTAREA ATENȚIEI copiilor prin apariția păpușii Andreea, care aduce o 

scrisoare, prin care îi roagă pe copii să o ajute să afle mai multe despre mijloacele de 

transport, întrucât vrea să plece într-o călătorie în jurul lumii, iar prin intermediul 

schimbului de idei, copiii sunt de acord să ajute păpușa. După captarea atenției copiilor 

educatoarea enunță tema și obiectivele activității (în manieră accesibilă copiilor).  Prin 

tranziție , copiii se vor îndrepta spre centrele deschise în funcție de preferințe. La centrul 

Joc de masă copiii vor avea de realizat puzzle –uri cu mijloace de transport îmbinând 

piesele, având ca model imaginile deja existente, iar la centrul Construcții vor construi 

din cuburi  garaje pentru mașini, locuri de parcare. Educatoarea atenționeaza copiii in ceea 

ce privește finalizarea lucrărilor de la fiecare centru, după care se trece in revistă 

activitatea realizată.  După efectuarea tranziției, educatoarea le reamintește copiilor ce au 

de făcut și anume: la centrul Bibliotecă vor desfășura jocul didactic ”Călători isteți,, iar la 

centrul  Artă vor picta  ”Barca,, folosind diverse tehnici. După terminarea lucrărilor se 

face aprecierea lucrărilor împreună cu copiii. Copiii vor reveni la centrul Bibliotecă pentru 

fixarea cunoștințelor. În ultima parte a activității  se va  desfășura  jocul de miscare 

”Cursa avioanelor”. Copiii vor primi recompense-fețe zâmbitoare.                              
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SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

 

ETAPELE 

ACTIVITĂ

ȚII ȘI 

OBIECTIV

ELE 

ACESTOR

A 

 

CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII 

STRATE

GII 

DIDACTI

CE 

 

EVALUARE 

1.Moment 

organizatoric  

 2 minute 

    Se asigură condițiile optime 

desfășurării activității: 

- aerisirea sălii de grupă; 

- amenajarea spațiului 

educational; 

- pregătirea materialelor didactice 

necesare desfășurării activității. 

  

2.   Captarea 

atenției 

    20 minute 

      Copiii sunt așezați în semicerc. Ziua 

va debuta cu activitățile de dezvoltare 

personală. 

      Întâlnirea de dimineață începe cu 

salutul, realizându-se prin tehnica 

comunicării rotative; pornește de la 

educatoare  și este continuat de toți 

copiii grupei, fiecare  salutându-și  

colegul din partea dreaptă : 

                                         ,,Dimineața a  

venit, 

    Fluturașii au 

sosit 

                                          În cerc să ne 

așezăm 

 Surpriza 

 

 

 

Calendarul 

naturii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportament

ului copiilor 
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                                          Cu toți să ne 

salutăm ! ” 

      Se realizează prezența copiilor prin 

fluturașii care vor fi așezați pe panou. 

Fluturașii cu poza celor care nu sunt 

prezenți vor fi luați de pe panou și vor fi 

așezați într-un coșuleț . 

 

,, După ce ne-am adunat 

    Și frumos ne-am salutat 

Colegii ne-am întâlnit    

 Cine oare n-a venit ? ” 

        Atenția copiilor este îndreptată 

spre calendarul naturii, printr-o scurtă 

conversație în care se stabilește 

împreună cu copiii ziua din săptămână, 

luna, anotimpul și starea vremii , după 

care are loc împărtășirea cu ceilalți , 

constând într-o discuție despre 

mijloacele de transport cu care au 

călătorit  în ultima vreme.  

       După anunțarea noutății zilei: 

,,Este o zi specială pentru că avem 

oaspeți, iar  noi vom încerca să fim cât 

mai primitori… ” se realizează   

captarea atenției copiilor prin apariția 

păpușii Andreea , care aduce o scrisoare 

, prin care îi roagă pe copii să o ajute să 

afle cât mai multe despre mijloacele de 

transport întrucât vrea să plece într-o 

călătorie, iar prin intermediul 

schimbului  de idei copiii sunt de acord 

să ajute păpușa .    

 

 

Fluturi 

pentru 

prezență                              

 

 

 

 

 

Scrisoarea 

 

 

 

 

Coșul cu 

plicuri    

 

 

Expicația  

 

 

 

Aprecierea 

raspunsurilor 

copiilor 
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     Tranziția:  ,,Fluturașii suntem noi , 

                           Unu –doi !  Unu –doi !     

                          Și spre centre mergem 

noi, 

                          Unu –doi !  Unu –doi ! 

” 

 

 

 

 

 

3. Anunțarea 

temei si 

enunțarea 

obiectivelor 

3 minute 

       Se anunță tema activității: ,, Cu ce 

călătorin ? ” și se precizează obiectivele 

acesteia  în termeni accesibili copiilor.  

     ,, Astăzi  la centrul  construcții vom 

construi din cuburi garaje pentru mașini, 

locuri de parcare, iar la centrul joc de 

masă vom asambla puzzle-uri cu  

mijloace  de transport. La centrul 

bibliotecă vom desfășura, la educarea 

limbajului un joc didactic care se 

numește  ,, Călători isteți ” unde vom 

formula propoziții cu numele 

mijloacelor de transport învățate, vom  

despărți cuvinte în silabe  și vom 

rezolva ghicitori. La centrul artă vom 

picta împreună  ,,Barca ”. 

Conversați

a 

 

Explicația 

 

 

Expunerea  

 

Observarea 

comportament

ului copiilor 

4. 

Desfășurarea  

activității  

35 minute 

 

    Copiii sunt orientați   către centre.  

    Tranziția – cântec ,,Stopul ”   

                 Știți voi astăzi ce-am să fac, 

fiindcă-i zi cu soare?  

 Păpușica mi-o îmbrac și plec 

la plimbare. 

 

Explicația  

Demonstra

ția  

 

 

 

 

Observarea 

comportament

ului 

copiilor 
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        O1 

 

        O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ba mai iau și pe Grivei, iau și 

iepurașul, 

 Și pornesc la drum cu ei, să 

le–arăt  orașul. 

 

 Uite stopul s-a-nroșit, colo-n 

colț privește!  

 Iepurașule grăbit, din mers te 

oprește! 

 Au pornit mașini pe drum, 

stopu-i verde, iată! 

 S-o pornim și noi acum, dar 

cu toți odată! ” 

      Educatoarea prezintă copiilor 

materialele și sarcinile pe care le au de 

rezolvat la fiecare centru. Aceștia se vor 

așeza la centre după preferințe.  

      Centrul construcții: la acest centru 

copiii vor avea de construit din cuburi  

garaje pentru mașini, locuri  de parcare. 

      Centrul joc de masă:  la centrul joc 

de masă copiii vor avea sarcina să 

îmbine piesele puzzle-lor reconstituind 

imaginea și denumind totodata ce 

mijloc de transport au descoperit în 

imagine.  

      După terminarea sarcinilor copiii se 

vor roti la centre. În realizarea sarcinilor 

copiii vor fi îndrumați și ajutați de 

educatoare.  

      După finalizarea acestei etape 

educatoarea merge împreună cu copiii 

pe la ambele centre pentru a aprecia 

 

 

 

 

 

 

Planșe cu 

mijloace 

de 

transport 

Cuburi 

 

Puzzle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panoul  

 

 

 

 

Mijloace 

de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

răspunsurilor 

 copiilor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportament

ului 

copiilor 
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         O6 

modul în care aceștia au realizat 

sarcinile. 

      După jocurile și activitățile didactice 

alese copiii servesc gustarea. 

    Rutina:   ,, Prietenii săpunului ”  ( 

igiena)     

 ,, Toți acum ne ridicăm 

                        Și în rând ne așezăm 

                        Spre baie ne îndreptăm 

                        Cu săpun noi ne 

spălăm”. 

       După servirea gustării, copiii revin 

în sala de grupă și merg la centrele 

amenajate, unde educatoarea prezintă 

tema și sarcinile pe care copiii le vor 

avea de realizat: la centrul Bibliotecă- 

educarea limbajului vor desfășura 

jocul didactic „ Călători isteți”, iar la 

centrul Artă – pictură, copiii vor 

realiza cu materialele puse la dispoziție, 

” Barca”. Educatoarea le spune copiilor 

să meargă la centrul preferat, urmând să 

lucreze apoi și la celălalt centru.  

      Dupa intuirea materialului se va 

explica modul de lucru. Se va evidenția 

modul de utilizare a materialelor, 

încadrarea corectă a elementelor 

compoziționale, acuratețea lucrărilor. 

      Încălzirea mușchilor mici ai mâinii 

se face prin executarea de către copii a 

mișcarilor sugerate de poezia recitată de 

către educatoare: 

         ,, Batem palmele de zor, 

transport -  

jucării 

 

 

Pensule  

Boluri  

 Bețișoare 

Explicația  

 

 

 

 

 

Demonstra

ția  

 

 

 

 

Conversați

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

 individuale 

 și colective 
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                      Batem palmele cu spor 

                      Unu – doi, unu – doi, 

                      Faceți toți la fel ca noi! 

                      Pe mânuțe ne spălăm  

                     Cât mai curat să lucrăm ! 

                     Unu-doi, unu-doi, 

                     Faceți toți la fel ca noi! 

                     La pian noi să cântăm ! 

                     Liniște, să ascultăm !” 

        Copiii execută tema propusă. Se 

lucrează pe fond muzical. Când îsi 

termină lucrarea, fiecare copil își face 

ordine la masă, își pune lucrarea în locul 

stabilit și se deplasează la grupul care 

participă la jocul didactic ”Călători 

isteți”. Când toți copiii de la centrul 

Artă au terminat lucrul, cei care au 

participat la joc sunt îndemnați să 

participe și ei în timp ce educatoarea 

reia jocul cu cei care au pictat. 

         Amintesc din nou titlul jocului 

didactic: ”Călători isteți” si fixez 

regulile acestuia, iar apoi se desfășoră 

jocul de probă. 

    Explicarea jocului 

1. Copilul la care s-a oprit plicul îl 

va înmâna educatoarei pentru a fi 

enunțată ghicitoarea. După 

ghicirea acesteia copilul va trebui 

să descrie mijlocul de transport 

descoperit după criteriile stabilite 

– părți componente, cine il 

conduce, cu ce merge. Ceilalți 

 

 

 

 

 

 

Explicatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghicitori 

 

 

 

 

 

 

 

Verificarea 

înțelegerii 

regulilor 

jocului 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale  

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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        O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copiii trebuie să completeze ce nu 

a spus colegul lor (dacă mai este 

ceva de completat). 

2. Copilul la care s-a oprit plicul îl 

deschide fără să arate imaginea  

celorlalți copiii și formulează 

propoziții despre mijlocul de 

transport  ilustrat. Copilul care va 

ghici mai repede va așeza jetonul 

pe tabloul ce reprezintă: apă, 

uscat sau aer. 

3. Fiecare copil va primi un mijloc 

de transport – jucărie, o va 

denumi, va afla câte silabe are și 

cu ce sunet începe cuvântul 

reprezentat de acea jucărie. 

    Executarea jocului de probă: 

    Jocul de probă se execută în scopul 

verificării înțelegerii regulilor de joc de 

către toți copiii și a respectării sarcinilor 

didactice.    

Desfășurarea propriu-zisă a jocului 

      VARIANTA  I ,,Plicul cu 

surpriza” 

      Educatoarea spune copiilor mai 

multe ghicitori, la care copiii trebuie să 

ghicească răspunsul. Imaginea ce 

ilustrează răspunsul va fi așezată pe 

panoul central: 

              ,, Roți,volan, caroserie, 

                O cunosc chiar dintr-o mie 

                Numai tata o conduce 

                 La plimbare când ne duce .” 

  

 

 

 

Jetoane 

 

 

 

 

 

Mijloace 

de 

transport -  

jucării 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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       O5 

 

 

 

 

     O4 

                                                                                             

( mașina) 

              ,, Ce înoată lin pe mare , 

                 Și te duce la plimbare   

                 Peste val săltând ușor, 

                 Doar cu vânt , fără motor ? ” 

                                                                                      

(barca cu pânze) 

,, Pe șine aleargă întins spre zări, 

   Are roți, ferestre, uși și scări. 

   Un mecanic îl conduce , 

   În vacanță el te duce ! ” 

                 (trenul) 

 ” Cerul larg îi este drum 

  Vuiește și lasă fum. 

  Pasăre de fier ce zboară  

  Toți copiii ies pe-afară.  

  Ana-i strigă lui Ion: 

          Hai să vezi un …….!”                 (avion) 

    VARIANTA  II ,,Ce știi despre ?”  

     Copilul la care s-a oprit plicul îl 

deschide fără să arate imaginea  

celorlalți copiii și formulează propoziții 

despre mijlocul de transport  ilustrat . 

Copilul care va ghici mai repede va 

așeza jetonul pe tabloul ce reprezintă: 

apă, uscat sau aer.  

     VARIANTA  III  

     Se va oferi o jucărie mijloc de 

transport unui copil; în funcție de 

situație se pune întrebarea:,, Cu ce 

călătorești ?”. Copiii vor denumi 
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mijlocul de transport cu care călătoresc 

și îl vor descrie; vor despărți în silabe 

cuvântul reprezentat de jucărie, vor afla 

cu ce sunet începe. 

     Răspunsurile corecte vor fi 

aplaudate.   

5.Obținere

a 

performan

ței  

20 minute  

 

     Complicarea jocului   

     În această parte a jocului în mod 

deliberat pe panoul principal sunt 

plasate imagini care nu corespund 

criteriului stabilit. După studierea 

planșei, cu ajutorul unei baghete, pe 

versurile ,,Bagheta magică  pe tine te-a 

numit !/Spune, unde am greșit?”, 

educatoarea numește succesiv copiii din 

grupă pentru a identifica câte o greșeală  

argumentând răspunsul.  

 

Panou 

 

 

 

Imagini – 

mijloace 

de 

transport 

 

 

  

 

 

 

Aprecierea 

verbală 

6.Asigurarea  

retenției și a 

transferului 

de cunoștințe 

35 minute 

 

 

 

 

 

Tranziția ,, Trenul face TU-TU-TU 

Lasă-n urmă gara , 

Așezați-vă la rând, 

Să ne cunoaștem țara. 

Eu locomotiva sunt , 

Voi sunteți vagoane, 

Toți copiii stau la rând 

Mâinile-s vagoane.” 

 

       Pentru că păpușa Andreea a fost 

mulțumită de felul în care copiii au 

ajutat-o aceasta le-a pregătit un joc: 

,,Cursa avioanelor ”. Copiii sunt 

împărțiți în două echipe. Câștigă echipa 

Joc cu text 

și cânt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversați

a 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

individuale și 

collective 
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O6 

 

 

 

care transportă cele mai multe avioane, 

imitând diferite forme de mers (mersul 

piticului, mersul pe vârfuri). 

 

 

 

 

7. Fixarea 

cunoștințel

or 

25 minute 

Se precizează încă o dată tema 

activității și ce anume au făcut pe 

parcursul întregii zile prin întrebări 

adrersate copiilor. 

Ce mijloace de transport ați descoperit 

în puzzle-uri? 

Ce ați construit astăzi? 

Cum s-a numit jocul didactic pe care l-

am jucat astăzi? 

Ce ați descoperit în plicuri? 

Cum s-a numit jocul de mișcare? 

Ce ați realizat la centrul artă? 

 

 

 

Conversați

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

răspunsurilor  

8. 

Încheierea 

activității   

20 minute 

    Educatoarea face aprecieri privind 

activitatea, comportamentul copiilor, pe 

parcursul zilei, le comunică mulțumirile 

păpușii Andreea, căreia copiii îi urează 

drum bun în călătoria sa. Copiii sunt 

recompensați pentru activitatea depusă 

– fețe zâmbitoare 

        

Recompen

se  

Aprecieri 

collective și 

individuale. 
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ANEXA 1 

 

 

     

    Dragi fluturași isteți și frumoși, 

     

         Se apropie vacanța și m-am gândit să plec într-o călătorie în jurul lumii. Eu am o 

bicicleta. Credeti ca imi va fi de folos? 

         Doamna educatoare mi-a spus că voi sunteți copiii isteți și de aceea azi vă rog să 

mă ajutați să mă hotărăsc cu ce mijloc de transport voi călători. Eu v-am pregătit 

ghicitori și surprize, pe care vi le las în coșuleț. Mă voi întoarce să-mi povestiți dacă v-

a plăcut ce v-am pregătit și ca să vă ascult sfaturile. 

         Spor la treabă!  

 

                                                                                                                                                                                     

Păpușa Andreea 
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Lumea copilăriei - școala și familia 

Prof. Urmuzache Marilena 

Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău 

 

         În baza cercetărilor făcute în şcolile din S.U.A. şi în unele ţări din Europa, a reieşit 

faptul că, atunci când şcolile, familiile şi comunitatile colaborează ca parteneri, beneficiarii 

acestei colaborări sunt elevii. Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorinţa comună de 

a ajuta elevii să obţina rezultate foarte bune în acumularea cunoştinţelor la şcoală, ca să poată 

reuşi să paşească pe treptele superioare ale invaţării şi pentru pregătirea lor de viitori adulţi. 

Atunci când elevii, părinţii, comunitatea devin şi se considera parteneri in educaţie, in jurul 

elevilor se formează o comunitate de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj bine pus la 

punct.  

          Parteneriatele reprezintă o componentă esenţială in organizarea si desfaşurarea 

activităţii în şcoală şi in clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate 

opţională sau o problemă de natura relaţiilor publice. Trebuie avut în vedere că şcolile de 

toate gradele sunt organizaţii responsabile pentru educaţia formală a copiilor şi a 

adolescenţilor şi au obligaţia să se achite de această responsabilitate, ca parte a sistemului 

social ce include şi familiile si comunitaţile. Istoria societaţii româneşti cunoaşte o lungă 

perioadă in care familia deţinea,aproape exclusiv rolul de educator social al copilului.     

Complexitatea sporită a societaţii actuale a dus la diferenţierea factorului educativ, la 

specializarea lor. S-ar putea crede că această specializare avea drept rezultat, automat, 

dezvoltarea armonioasă a copilului, indiferent de intersectarea acţiunilor şi măsurilor luate. 

Fiecare copil se deosebeşte de ceilalţi, în primul rând prin caracterul său. După cum un 

tâmplar nu lucrează în acelaşi mod şi bradul şi stejarul, tot aşa şi noi trebuie să ţinem cont 

de,,lemnul” fiului sau fiicei noastre, elevului sau elevei noastre, adică de elasticitatea şi 

rezistenţa ,,capitalului său biopsihic” pentru a şti ce putem face din el fără prea multe riscuri. 

În ziua de azi educaţia este un fenomen social de transmitere a experienţei de viaţă a 

generaţiilor adulte şi a culturii, către generaţiile de copii şi tineri, în scopul pregătirii lor 

pentru integrarea în societate. Factorii instituţionali ai educaţiei sunt şcoala, familia, biserica 

s.a.m.d., totul educă: oamenii, lucrurile, fenomenele, dar în primul rând și în cea mai mare 

măsura – oamenii. Între acestia primul loc îl ocupă părinţii si educatorii.  
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          Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. 

Ea este factorul decisiv care contribuie pentru formarea unui om apt capabil să participe la 

dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la viată, să fie pregătit pentru muncă . Menirea şcolii 

este nu numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula 

calitatea de om. 

          Ajungem şi la un alt factor care contribuie la educarea copilului, şi anume familia. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Primele noţiuni educative pe 

care copilul le primeşte sunt cele din familie. În familie se conturează caractere. Atât părinţii 

cât şi educatorii în timpul procesului de învăţământ trebuie să intervină în numeroase situaţii 

pentru a corecta comportamentul copilului. Odată copilul ajuns la vârsta preşcolară familia 

împarte într-o bună măsură sarcina educării lui cu dascălii şi pedagogii din şcoală; cei din 

urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 

procesul instructiv-educativ care au scăpat pană la această vârstă şi să-l ajute pe copil, în 

înţelegerea şi lămurirea unor probleme aşa-zis ,,delicate ”, cum sunt cele legate de sentimentul 

de dragoste, de viaţa sexuală, etc. Îmbinarea eforturilor educative din familie şi din şcoala este 

nu numai recomandabilă ci şi obligatorie, pentru că de multe ori pe măsură ce copiii 

evoluează, părinţii au de înfruntat alte şi alte probleme care se ivesc la o altă categorie de 

vârstă şi care se repetă la generaţiile următoare. Dacă cele două medii educaţionale – şcoala şi 

familia – se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului 

în activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială. Binefacerile sunt numeroase, începând 

cu o mai bună cunoaştere reciprocă si depăşirea stereotipurilor şi continuând cu identificarea 

intereselor comune în beneficiul copiilor.  

          Cercetările confirmă că indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când 

părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, rezultatele determină performanţa 

elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, reducerea ratei de abandon şcolar şi scăderea 

fenomenului delicvenţei. Iată câteva principii ale colaborării familie - şcoală: 

- Copiii să se implice ca participanţi activi în interacţiunile familie - şcoala, centrată pe 

învăţare; 

- Să ofere tuturor părinţilor oportunităţi de a participa activ la experienţele educaţionale ale 

copiilor lor, chiar dacă vin sau nu la şcoală; 

- Colaborarea familie şcoala să fie folosită pentru rezolvarea problemelor dificile şi drept 

cadru de sărbatorire a realizarilor, a performanţelor deosebite; 

- Relaţia dintre cele doua instituţii atât de importante să constituie fundamentul restructurării 

educaţionale şi al reînnoirii comunităţii; 
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- Eficienţa profesională a cadrelor didactice, a administratorilor şi a întregului personal al 

şcolii să fie maximizată prin dezvoltarea unor abilitaţi concrete, esenţiale, conexiuni cu 

părintii şi comunitatea. 

Scopurile aferente acestor principii ar fi: 

- Să ajutăm şcolile să privească parteneriatele cu familia ca pe o primă resursă şi nu ca pe un 

ultim refugiu, în promovarea învăţării şi dezvoltării. 

- Să stabilim colaborarea şcoală – familie la nivel naţional, ca pe un standard al politicilor şi 

practicilor educaţionale. 

         În relaţia şcoală-familie pot apărea dificultăţi de ordin comportamental, întâlnite atât la 

părinţi, cât şi la profesori şi la conducerea şcolii, sau de ordin material; relaţia respectivă cere 

un surplus de efort din punct de vedere material şi de timp. Aceste dificultăţi pot apărea din 

părerile divergente privind responsabilitatea statului şi a familiei cu referire la educaţia 

copiilor, libertatea de alegere a şcolii, de către părinţi, impactul familial asupra rezultatelor 

şcolare ale copilului, randamentul pedagogic şi datoria parentală, participarea la procesul 

decizional din şcoală şi la gestionarea acestuia. În relaţia şcoală-familie, problema 

profesionalismului cadrului didactic reprezintă un element esenţial în cadrul serviciului făcut 

altora, fără a se gândi la avantaje personale, cu alte cuvinte competenţa, servirea clienţilor, un 

cod de etică profesională.  

        Din această perspectivă, se pune întrebarea: ce caştigă profesorul într-o cooperare cu 

familia? Se apreciază ca acest câştig poate fi un statut revalorizator în ochii societăţii; 

cooperarea cu familia poate fi un test profesional şi poate fi considerat ca făcând parte din 

datoria profesională a profesorului deoarece: 

- părinţii sunt clienţi ai şcolii; eficacitatea învăţamântului evaluată la şcoală şi profesori poate 

fi ameliorată prin cooperare între şcoală şi familie; 

- părinţii sunt responsabili legali de educaţia copiilor lor şi pot evalua cu exigenţă rezultatele 

activităţii şcolare. 

           În acest context, se pune întrebarea: „De relaţiile cu familiile trebuie să se ocupe 

profesori specializaţi sau toti profesorii?” Soluţia cea mai potrivită ar fi ca toţi profesorii să 

aibă relaţii obişnuite de colaborare cu familiile, ei cunoscând suişurile sau căderile elevilor, 

iar consilierii specializaţi - pentru cazuri dificile. Se prevede ca în ţările europene să se treacă 

la o nouă etapă a colaborării şcolii cu familia, în care accentul să se pună pe un angajament 

mutual, clar stabilit între părinţi şi profesori, pe un,,contract parental” privind copilul 

individual, contractul între familie şi şcoală să nu se considere doar un ,,drept opţional” ci un 

sistem de obligaţii reciproce în cooperarea părinţilor cu profesorii. 
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Colaboratori ai lucrării Lumea copilăriei. Gânduri și bune practici pentru cadrele didactice  

și 

cadrele didactice implicate în calitate de parteneri ai Proiectului Regional Copilăria, anotimpul bucuriei 

inclus în C.A.E.R. poziţia 215, nr.3076 din 17.01.2018 și participante la 

Simpozionul Regional Lumea copilăriei, anul şcolar 2017/2018, ediţia a III-a 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume cadrul 

didactic  

Şcoala, judeţul Titlul lucrării 

1 Fazacaş Florina Daniela Şcoala Gimnazială Radu Tudoran, com. Blejoi, 

Prahova 

Jurnalul de lectură 

2 Poiană Alina Mihaela Şcoala Gimnazială Răcoasa, com.Răcoasa, Vrancea Amintirile copilăriei magice 

3 Iacob Iuliana Şcoala Gimnazială Boboieşti, Liceul Tehnologic Ion 

Creangă Pipirig, Neamţ 

Copiii, prietenii naturii în orice anotimp 

4 Niţiş Roxana Paula Şcoala Gimnazială Nr. 1 Poienarii de Muscel, Argeş Jocul de rol 

5 Gheţie Cristian Nicolaie Şcoala Gimnazială  Gherţa Mică, Satu Mare Copilăria în literatura română 

6 Jurj Rodica  Şcoala Gimnazială Pişcolt, Satu Mare Fuiorul datinilor creştine 

7 Săndulescu Anamaria Ramona Şcoala Gimnazială Pietrari, Vâlcea Imaginea copilului în literature marilor clasici 

8 Moldoveanu Alina Grădiniţa P.P Nr. 4, Reghin Copii pentru copii- proiect de parteneriat 

educaţional 



9 Baciu Mariana Şcoala Gimnazială Dimitrie Cantemir, Fetetşti , 

Ialomiţa 

Grădiniţa Tărâmul de basm al copilăriei 

10 Petcu Titiana Grădiniţă M.Ap.N. Nr. 2, Bucureşti Copilăria, vis şi inocenţă 

11 Pârvu Nicoleta Grădiniţă M.Ap.N. Nr. 2, Bucureşti Copilăria, vis şi inocenţă 

12 Petre Mirela Diana Grădiniţa cu P.N. Nr.1 Lugoj, Timiş Copilăria, o lume fermecată 

13 Viţu Steluţa G.P.P. Sacoşu Mare - Şcoala Gimnazială Darova, 

Timiş 

Copilul şi copilăria 

14 Urzicana Mirela Nina Şcoala Gimnazială Izbiceni, Olt Jocurile didactice folosite la grupa 

15 Grăniceru Claudia Grădiniţa nr. 170, Bucureşti Jocul, punte către emoţiile copilăriei 

16 Nicolae Mirela Grădiniţa nr. 170, Bucureşti Jocul, punte către emoţiile copilăriei 

17 Popescu Florina Şcoala Gimnazială Iancu Văcărescu, Dâmboviţa Copilăria  

18 Bulău Georgeta Grădiniţă cu P.P. Scufiţa Roşie, Ploieşti, Prahova Copilăria, vremea poveştilor 

19 Tudor Daniela Şcoala  Gimnazială Ionel Teodoreanu, Bucureşti Jocul didactic 

20 Dobre Zoica Grădiniţă cu P.P. Scufiţa Roşie, Ploieşti, Prahova Copilăria, vremea poveşţilor 

21 Boşoi Camelia Grădiniţă cu P.P. Scufiţa Roşie, Ploieşti, Prahova Copilăria, vremea poveştilor 

22 Iftene Cristina Pompilia Şcoala Gimnazială Creangă, Ghidiceni, Galaţi Amintirile copilăriei 

23 Oancea Dorina Şcoala Gimnazială Creangă, Ghidiceni, Galaţi Să fii copil, o provocare 

24 Arsenie Nicoleta Grădiniţa cu P.P. Nr. 13, Focşani A doua copilărie, perioada preşcolară 

25 Radu Ramona Geanina Grădiniţa cu P.P. Bobocei din Micro III, Buzău Jocul. Activitatea fundamental din grădiniţă 

26 Bicoiu Mariana Şcoala Gimnazială Nr. 7, Buzău Copilăria de ieri, copilăria de azi 

27 Ungureanu Ortansa Şcoala Gimnazială Nr. 7, Buzău Semnificaţia psihologică a jocului 



28 Ungureanu Andreea Şcoala Gimnazială Nr. 7, Buzău Semnificaţia psihologică a jocului 

 29 Filip Mihaela Şcoala Gimnazială Nr. 7, Buzău Rolul jocului didactic în predarea matematicii 

30 Capmare Alice Mihaela Şcoala Gimnazială Nr. 7, Buzău Dreptul de a avea o familie 

31 Chivoiu Nuşa Steliana Şcoala Gimnazială Gherăseni, Buzău Rolul jocului didactic în dezvoltarea abilităţilor 

sociale 

32 Manole Joiţa Şcoala Gimnazială Nr. 7, Buzău Copilăria 

33 Tacu Cristina Şcoala Gimnazială Nr. 7, Buzău Copilăria, o lume de vis 

34 Matei Roxana Carmen Şcoala Gimnazială Nr. 7, Buzău Joc didactic- Sări în ajutor 

35 Constantin Dana Elena Şcoala Gimnazială Nr. 11, Buzău Jocul şi distracţia în perioada adolescenţei 

36 Stere Georgeta Şcoala Gimnazială Nr. 7, Buzău Jocul didactic 

37 Roşu Mihaela Petruţa Şcoala Gimnazială Nr. 7, Buzău Jocurile copilăriei, Învaţă, joacă-te, aplică! 

38 Necula Mădălina Nicoleta Şcoala Gimnazială Gherăseni, Buzău Căldura familiei- graniţa stabilităţiiemoţionale 

a copilului 

39 Popa Adrian Laurenţiu Şcoala Gimnazială Nr. 7, Buzău Jocul în orele de ştiinţe şi geografie 

40 Popa Marilena Şcoala Gimnazială Emil Palade, Buzău Timpul liber, o important resursă a vieţii 

copilului 

411 Bolovan Irina Şcoala Gimnazială Nr. 11, Buzău Încălcarea drepturilor copilului, Abuzul şi 

violenţa în familie 

42 Axente Florentina Şcoala Gimnazială Nr. 11, Buzău Dezvoltarea emoţională la copiii mici 

43 Luntraru Rodica Crina Şcoala Gimnazială Cîndeşti, Buzău Copilăria, joc şi joacă 

44 Dinu Gianina Şcoala Gimnazială Nr. 11, Buzău Copilăria, vârsta bucuriei 



45 Dobrin Elena Cristina Şcoala Gimnazială C.A.Rosetti, Buzău Copilăria 

46 Cristea Crina Şcoala Gimnazială Gălbinaşi, Buzău Copilăria 

47 Bundă Cristina Şcoala Gimnazială Nr. 7, Buzău Importanţa jocului şi a jocurilor de mişcare la 

preşcolari 

47 Coroi Mariea Şcoala Gimnazială Nr. 7, Buzău Lumea copilăriei 

48 Nazâru Anişoara Şcoala Gimnazială Nr. 7, Buzău Lumea copilăriei 

49 Negoiţă Ionuţ Alin Şcoala Gimnazială Gherăseni, Buzău Lumea copilăriei 

50 Brăgaru Ştefania Florentina Şcoala Gimnazială Nicolae Efrimescu, Săgeata, 

Buzău 

Copilăria, poveste irepetabilă 

51 Milea Ana Maria Şcoala Gimnazială C.A.Rosetti, Buzău Copilăria 

52 Stanciu Elena Grădiniţa cu P.N. Fluturaşii veseli, Ulmeni, Buzău În mijloc de amintire 

53 Ene Liliana G.P.N.Gherăseni- Şcoala Gimnazială Gherăseni, 

Buzău 

Jocuri şi activităţi desfăşurate la clasă 

 54 Stoica Roxana Gabriela Şcoala Gimnazială Gherăseni, Buzău Copilăria, cea mai frumoasă etapă a vieţii 

55 Toder Bianca Şcoala Gimnazială Gherăseni, Buzău De-a textul nonliterar- proiect de lecţie 

56 Lăzăroiu Mariana Victoriţa Şcoala Gimnazială Gherăseni, Buzău Tărâmul magic al copilăriei 

57 Codreanu Mariana Şcoala Gimnazială Gherăseni, Buzău Copilăria-paradisul inocenţei 

58 Noapteş Dana Şcoala Gimnazială Gherăseni, Buzău Jocul în orele de limba franceză 

59 Drădoescu Carmen Mihaela Şcoala Gimnazială Nr. 7, Buzău Copilăria şi jocurile ei 

60 Păun Cristina Şcoala Gimnazială Cîndeşti, Buzău Copilăria 

61 Lupşan Mirela Şcoala Gimnazială Nr. 11, Buzău Copilăria 



62  Luşan Nicuşor Şcoala Gimnazială Nr. 11, Buzău Copilăria 

63 Trifan Marilena Grădiniţa cu P.P. Nr. 6 Buzău Copiii curcubeului 

64 Agapie Alina Grădiniţa cu P.P. Nr. 6 Buzău Copliăria 

65 Dumitru Maria Grădiniţa cu P.P. Nr. 6 Buzău E dreptul meu! 

66 Iliescu Cameluţa Grădiniţa cu P.P. Cei şapte pitici, Buzău Copilărie minunată 

67 Delcea Alice Mariana Şcoala Gimnazială Nr. 7, Buzău Copilărie şi culoare 

68 Vasile Floriana Gabriela Grădiniţa cu P. N. Vişină Nouă, Olt Lumea Copilăriei 

69 Zamfir Ramona G.P.N. - Şcoala Dr. Ilie Pavel Râmnicu Sărat, Buzău Proiect –Joc didactic 

70 Bisa Rodica Grădiniţa cu P.P. Nr. 1,  Lugoj Copilăria, o lume fermecată 

71 Sprîncenatu Florica Felicia Şcoala Gimnazială Izbiceni, Olt Jocuri didactice folosite la grupă 

72 Ghiţă Virginia Cristina  Şcoala Gimnazială Gherăseni, Buzău Jocuri didactice la ora de biologie 

73 Bortă Elena Raluca Grădiniţa cu P.P. Bobocei din Micro III, Buzău Jocul, activitatea fundamental în grădiniţă 

74 Guţoiu Delia Şcoala Gimnazială Gălbinaşi, Buzău Jocuri didactice pentru consolidarea 

numeraţiei 

75 Stanciu Ştefana Şcoala Gimnazială Nr. 7, Buzău Copilăria şi jocul 

76 Urmuzache Marilena Şcoala Gimnazială Nr. 7, Buzău Lumea copilăriei- școala și familia 

77 Podgoreanu Mădălin Şcoala Gimnazială Gherăseni, Buzău În lumea copilăriei 
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