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STUDIU PRIVIND METODELE SI PROCEDEELE 

FOLOSITE IN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV DIN 

GRADINITA PENTRU REALIZAREA SARCINILOR EDUCAŢIEI 

INTELECTUALE 

 

1.1  MOTIVATIA ALEGERII TEMEI 

 

În viaţa copilui, grădiniţa constituie prima “şcoală” organizată, menită să favorizeze 

sociabilizarea, cunoaşterea altora, dar mai cu seamă cunoaşterea de sine în raport cu 

alţii, primul contact cu un adult autorizat să îi îndrume paşii pe calea celor mai plăcute 

descoperiri, să-şi cunoască mai bine posibilităţile, să-i trezească interesul de cunoaştere, 

să-i formeze priceperi şi deprinderi, să-i ajute să intre mai uşor în rolul de “viitor şcolar”. 

În 3-4 ani de preşcolaritate, grădiniţa urmăreşte să realizeze dezvoltarea copilului sub 

mai multe aspecte: în planul socializării, însuşirea unor deprinderi de autoservire, 

dezvoltarea unor deprinderi psiho-motorii, realizarea unor activităţi cognitive, 

dezvoltarea unor capacităţi şi deprinderi intelectuale. 

Starea de pregătire psihologică prin care se asigură integrarea şi adaptarea copilului la 

mediul şcolar este rezultatul întregii activităţi a copilului în grădiniţă. 

Prin activitatea desfăşurată în grădiniţă se urmăreşte educaţia timpurie a copilului, 

potrivit ritmului individual de dezvoltare a intereselor şi dorinţelor sale, sprijinindu-l 

astfel pentru o integrare mai uşoară şi cu mai puţine riscuri în activitatea şcolară. 

Pregătirea multilaterală a preşcolarului pentru munca din şcoală se realizează în 

grădiniţă prin intermediul a două forme: jocul şi învăţarea. 

Jocul, principalul mijloc prin care copilul învaţă şi se dezvoltă la această vârstă, a fost 

definit ca motor al minţii care vrea să exploreze mai mult decât până acum, dar şi al 

copilului care este însetat după nou. 

Programa preşcolară oferă posibilitatea maturizării copilului în contextul jocului, 

activitatea specifică vârstei deoarece conţine forme incipiente ale instruirii de tip şcolar. 

Maturitatea, şcolară ca stare de personalitate a copilului la începutul şcolarizării vizează 

atât dezvoltarea intelectuală a acestuia cât şi aspecte non-intelectuale ale personalităţii. 

Prin urmare maturitatea şcoalară este o stare complexă pluridimensională şi marchează 

acel nivel al dezvoltării copilului la care activitatea şcolară poate contribui din plin la 

dezvoltarea în continuare a personalităţii copilului. 

Astăzi, când şcoala trebuie să răspundă exigenţelor contemporaneităţii, la nivelul 

segmentului preşcolar se conturează dezvoltarea unei noi abordări educaţionale. Este 

vorba de o abordare care determină organizarea şi trăirea unor experienţe de învăţare 

ţinând seama de cerinţele viitorului şi de necesitatea producerii unor schimbări dorite în 

comportamentul copilului de astăzi, o abordare care încearcă o îmbinare suplă a ideilor 

pedagogiilor alternative moderne, cu ideile pedagogiei tradiţionale autohtone. 

Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar este gândit în spiritul aplicării metodei 

proiectelor la acest nivel şi, deci, a planificării pe teme. 

În grădiniţă este important să abordăm teme care sunt apropiate de mediul în care se 

dezvoltă copilul, de nivelul de cunoştinţe şi de interesele lui. 
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Prin aplicarea metodei proiectelor se propune dezvoltarea unor competenţe în sensul 

manifestării interesului şi curiozităţii pentru lucruri noi, al înţelegerii informaţiei primite, 

al muncii independente şi experimentării – pe măsura posibilităţilor proprii – al 

analizării datelor primite, precum şi al exprimării libere de opinii şi stări sufleteşti şi al 

motivării acestora.  

Prin urmarea interesului copiilor, prin conţinuturi şi strategii adecvate, este posibilă 

atingerea unor obiective importante ce ţin de latura formativă, cât şi de cea informativă 

în dezvoltarea personalităţii copiilor. 

Unul din motivele importante care au stat la baza alegerii acestei teme a fost acela, de a 

găsi modalităţi adecvate de a-l înzestra pe copil cu anumite capacităţi: deprinderi 

practice, intelectuale, strategii cognitive, atitudini, sentimente, structuri de personalitate. 

Deoarece este considerată tot mai fecvent nu numai ca o treaptă distinctă şi necesară a 

sistemului de învăţământ, ci şi o parte integrantă a educaţiei permanente, învăţământul 

preşcolar îşi reevaluează obiectivele, conţinutul şi tehnologia didactică. 

Prin problematica diversă şi complexă care-i formează conţinutul, prin solicitările la care 

îl antrenează pe copil prin stimularea tuturor forţelor intelectuale, psihice şi fizice, 

precum şi prin totalitatea metodelor şi procedeelor folosite, învăţământul perşcolar 

contribuie la dezvoltarea personalităţii şi la perfecţionarea structurilor cognitive, la 

diversificarea căilor de acţiune a copilului în natură şi societate. 

Elaborarea şi aplicarea strategiilor, tehnologiilor şi metodologiilor didactice determină în 

mod nemijlocit punerea în “operă” a obiectivelor, principiilor şi, îndeosebi, a 

conţinuturilor învăţământului. 

Am avut în atenţie, pe parcursul a 11 ani de activitate desfăşurată cu copiii preşcolari 

folosirea celor mai adecvate metode şi procedee, îmbinarea lor măiestrită, care să mă 

conducă spre scopul nobil al învăţământului peşcolar – formarea personalităţii copilului. 

Ca urmare a acestui fapt am observat că sporirea caracterului activ-participativ al 

metodei de învăţare, aplicarea unor metode cu un puternic caracter formativ în 

valorificarea noilor tehnologii instrucţionale, care să-l implice pe copil direct în procesul 

de învăţare, îi stimuleză creativitatea, interesul pentru nou, dezvoltarea gândirii, reuşind 

să aducă o însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului său potenţial. 

Copilul, acest unicat cu particularităţi originale, riguros individualizate, trebuie să 

beneficieze de atenţie, iar în jurul lui să graviteze toate intervenţiile formative şi 

informative ale educatorei, să se dezvolte frumos sub actul răbdării şi al cugetării 

uimitoare. 
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1.2  IPOTEZA ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII 

 

 

Idealul educaţiei lumii de astăzi, este omul total, apt să desfăşoare o activitate socială 

multilaterală, să se adapteze rapid la condiţiile şi transformările existente. 

Acesta este posibil prin realizarea unui învăţământ modern şi eficient, proces obiectiv 

cerut de progresul ştiinţei şi tehnicii contemporane, este condiţionat nemijlocit de 

dezvoltarea activităţii de cercetare şi valorificare a rezultatelor obţinute în domeniul 

educaţiei şi învăţământului. 

Iată motivul pentru care actul educaţional a devenit tot mai complex, dar totodată mai 

responsabil prin semnificaţie şi finalitate, ce impune tot mai mult ideea de 

profesionalism, de competenţă. 

Educatorului i se cere să-şi extindă observaţia şi investigaţia în toate disciplinele de 

învăţământ punând în evidenţă caracterul disciplinar. 

Practica educaţională oferă un câmp cuprinzător de posibilităţi pentru alegerea temei de 

cercetare. Procesul de cercetare pedagogică începe mai ales odată cu pregătirea şi 

desfăşurarea activităţilor, când înmuguresc idei noi, vizând succesele sau insuccesele 

folosirii unor metodolgii didactice. 

Metodologia instruirii este supusă în continuu perfecţionării, atât ca urmare a evoluţiei 

ştiinţei pedagogice, cât şi prin acţiunea directă a cadrului didactic, pornind de la nivelul 

programelor instructiv-educative şi terminând cu activitatea la clasă. 

Metodele utilizate în educarea copilului preşcolar, desigur adaptate manifestărilor 

specifice ale dezvotării acestuia, nu sunt excusiv metode de lucru ale psihologiei şi nici 

excusiv metode de lucru ale pedagogiei, ci o îmbinare măiestrită a acestora în baza unei 

logici elementare în conformitate cu care intervenţia educataţională vizează un produs 

subiectiv: personalitatea copilului şi se realizează printr-o interacţiune intersubiectivă: 

educator – copil. 

Grădiniţa , parte integrantă a sistemului de învăţământ din ţara noastră, este chemată să 

asigure o pregătire eficientă şi multilaterală a copiilor preşcolari. 

Activitatea instructiv-educativă din grădiniţă constituie mijlocul principal pentru 

dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale copilului preşcolar şi în special a capacităţilor 

operaţionale. 

Ca principal factor de decizie în desfăşurarea activităţii cu grupa de copii, am iniţiat 

această cercetare în cadrul activităţilor obligatorii cum ar fi: 

- cunoaşterea mediului; 

- activităţi matematice; 

- educarea limbajului. 

Aceste activităţi, alături de celelalte contribuie la dezvoltarea gândirii logice, antrenează 

copiii la o participarea activă manifestând interes pentru cunoaşterea unor obiecte, fiinţe, 

aspecte ale unor fenomene percepute anterior, punându-i în situaţia de a descoperi prin 

efort propriu tainele naturii sau adevărurile matematice.pornind de la teoria în discuţie , 

în organizarea şi desfăşurarea cercetării, aceste constatări m-au dus la elaborarea 

ipotezei: 

„Dacă conţinutul selectat se concretizează în forme de pregătire psiho-pedagogică, 

pentru a realiza educaţia intelectuală a copiilor în corelaţie cu obiectivele instructiv-
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educative din grădiniţă, dacă educatoarea foloseşte metode şi procedee activ-stimulative, 

mai adecvate paticularităţilor de vârstă şi individuale, precum şi tratarea diferenţiată a 

copiilor se sporeşte eficienţa procesului instructiv-educativ din grădiniţă.” 

Ipoteza urmează să fie testată cu ajutorul metodelor şi tehnicilor de cercetare. 

Metodologia cercetării a avut în vedere următoarele obiective: 

1. Dezvoltarea proceselor psihice de cunoaştere: senzaţii, percepţii, reprezentări, 

gândire, memorie, imaginaţie, atenţie, urmărind cu precădere dezvoltarea spiritului de 

observaţie, stimularea inteligenţei şi creativităţii copiilor, a independenţei în gândire şi 

acţiune etc.; 

2. Dezvoltare şi activizarea unor operaţii ale gândirii ca: analiza, sinteza, comparaţia, 

abstractizarea, generalizarea; 

3. Dezvoltarea auzului fonematic, îmbogăţirea vocabularului, pronunţarea corectă, 

însuşirea structurii gramaticale; 

4. Formarea unor deprinderi de activitate intelectuală: de a asculta cu atenţie 

cerinţele formulate de educatoare, de a acţiona corect în raport cu aceste cerinţe, de a 

pune întrebări şi a da soluţii originale la diferite situţii problematice. 

Tipul de cercetare folosit în lucrare este: cercetarea de tip observaţional ameliorativă. 

În investigaţia psiho-pedagogică pe care am făcut-o, rolul esenţial l-au deţinut metodele 

generale de investigare psihologică, pedagogică. Astfel am folosit: observaţia, 

convorbirea, analiza rezultatelor, testul. 

 

a) Observaţia – constă în urmărirea sistematică a fenomenelor şi proceselor 

educaţionale aşa cum se desfăşoară ele în condiţii obişnuite. Această metodă am utilizat-

o în toate etapele cercetării pentru reliefarea particularităţilor unor metode de învăţământ 

şi forme de organizare a activităţii didactice cu preşcolarii. 

Observaţia ca metodă de cercetare se deosebeşte de observaţia spontană prin aceea că 

presupune elaborarea prealabilă a unui plan de observaţie cu precizarea obiectivelor ce 

vor fi urmărite. 

Cu ajutorul observaţiei, am urmărit comportamentul spontan al copiilor, cum participă la 

activitate, dacă se anunţă la răspuns, dacă răspunsurile sunt soluţii pentru întrebările 

adresate, şi am înregistrat produsele intelectuale ale acestora. 

Observaţia sistematică presupune presupune parcurgerea a trei etape relativ distincte: 

pregătirea observatorului, oservaţia propriu-zisă, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor. 

Am constatat ce metode şi procedee  au o mai mare eficienţă în activităţile cu 

preşcolarii; am urmărit aspectul exprimării cunoştinţelor în timpul rezolvării sarcinilor. 

Am observat permanent dacă copiii efectuează conştient acţiunile, făcând apel la 

întrebări de tipul problemă: de ce, din ce cauză, care îi pun pe copii în situaţia de a 

reflecta, de a gândi asupra acţiunilor respective, de a se exprima logic folosind un limbaj 

adecvat. 

Prin observaţie se  asigură analiza calitativă a trăsăturilor pozitive ale copilului, care 

combinate cu analiza cantitativă, pe baza rezultatelor obţinute prin testare ne poate oferi 

o imagine mai detaliată a valorii fiecărui copil. 

Pentru educator este important să ştie să observe, aşa cum pşprecizează Eduard 

Claparède: „pentru cine ştie să observe, să deschidă ochii, simpla observare a faptelor 
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din viaţa zilnică oferă o recoltă bogată de documentare preţioasă şi de sugestii 

interesante” (Ursula Şchiopu – „Psihologia copilului, E.D.P., Bucureşti 1967) 

 

b) Convorbirea – mi-a dezvăluit pe viu opiniile şi sentimentele copiilor, mi-a 

explicat atitudinile şi motivele, acţiunile proprii ale copiilor. Desfăşurându-se liber, în 

cadrul jocurilor şi activităţilor liber alese, din grădiniţă, convorbirea, această discuţie cu 

preşcolarii, a decurs natural, liniştit, într-o atmosferă plină de încredere. Folosind această 

metodă am cules informaţii numeroase, variate într-un timp relativ scurt. 

 

c) Analiza produselor activităţii – această metodă mi-a fost de un real folos în aflerea 

unor informaţii despre însuşirile psihice ale copiilor. În urma acestor analize am apreciat 

trăinicia cunoştinţelor însuşite, capacitatea de a aplica în practică, dar am putut depista şi 

anumite aptitudini, interese, elemente de creativitate (caiete de desen, lucrări practice). 

 

d) Testele – oferă posibilitatea aprecierii corecte şi obiective a1 cunoştinţelor. 

Sunt deosebit de utile pentru că aduc răspuns la problemele puse de cercetare. Această 

metodă prezintă o anumită caracteristică, se adresează atât nivelului de pregătire şi 

experienţă cât şi potenţialităţilor actuale şi de perspectivă ale copiilor. 

Pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ, pentru a da sens activităţii 

didactice, pentru a scoate în evidenţă valoarea muncii prestate zi de zi, pentru a vedea în 

ce măsură metodologia aplicată conduce la rezolvarea obiectivelor activităţii instructiv-

educative, am urmărit ca la fiecare început de an şcolar, să realizez cu aceştia testări 

predictive. Prin aceste teste eleborate am urmărit gradul de corectitudine al pronunţiei 

sunetelor, bogăţia vocabularului, exprimarea corectă în propoziţii, constituirea de grupe 

după însuşirea dată, sistematitarea cunoştinţelor despre mediul înconjurător, etc. Ca 

metode şi procedee de lucru, în această testare, am folosit instructajul verbal, exerciţiile 

problematizarea, povestirea, munca independentă pe baza fişelor de evaluare. 

Pentru a verifica cum evoluează copii urmare a influienţelor educative exercitate, 

privind aplicarea în practică a cunoştinţelor şi capacitatea de exersare a deprinderilor de 

activitate intelectuală, am iniţiat pe parcursul anului diferite forme de evaluare : 

formativă, sumativă. 

Evaluarea continuă este cel mai des utilizată, are aplicabilitate de la o activitate la alta, 

urmărind cantitatea şi calitatea cunoştinţelor asimilate, capacitatea de exersare a 

deprinderilor de activitate intelectuală şi prin aceasta se identifică neajunsurile, se 

elaborează măsuri de recuperare faţă unii copii, dar şi de ameliorare a procesului 

instructiv-educativ. 

Testările sumative de la sfârşitul anului şcolar, au fost efectuate cu scopul de a verifica 

cunoştinţele acumulate pe parcursul cercetării realizate în anul şcolar 2005-2006. 

Realitatea demonstrează în mod convingător faptul că obţinerea unor performanţe 

calitative superioare depinde în mod hotărâtor de obiectivele instructiv-educative care ne 

arată încotro ne îndreptăm şi unde trebuie să ajungem, conţinutul învăţământului care ne 

indică ce resurse avem la dispoziţie pentru a înfăptui obiectivele urmărite, de tehnologia 

didactică ce răspunde la întrebarea „cum anume să acţionăm pentru a valorifica tezaurul 

conţunutului şi particularităţile de vârstă şi individuale, să putem atinge obiectivele 

repective”. 



9 

 

Prelucrarea datelor constă în ordonarea, sistematizarea şi corelarea datelor cu scopul de a 

fundamenta anumite decizii cu privire la semnificaţiile statistice ale acestora în raport cu 

ipoteza. 

Prelucrarea datelor se realizează prin tehnicile statistico-matematice.  

În cercetarea de faţă am utilizat: histograma şi tabelele de rezultate. Metodele de 

culegere a datelor şi tehnicile statistice de prelucrare a acestora trebuie să fie însoţite 

întotdeauna de imaginaţia şi experienţa cercetătorului. 

Aceste atribute ale personalităţii se manifestă cu pregnanţă, în interpretarea rezultatelor 

cercetării şi în analiza lor teoretică. 
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1.3  MODALITĂŢI PRACTICE DE REALIZARE A EDUCAŢIEI 

INTELECTUALE ÎN GRĂDINIŢĂ 

 

Educaţia intelectuală este determinată de anumite stadii de dezvoltare psihică a copiilor, 

dar şi de măiestria pedagogică a educatoarei, de mijloacele şi metodele folosite. 

Activitatea desfăşurată în grădiniţă contribuie la transmiterea de noi cunoştinţe din toate 

domeniile de activitate, la formarea, consolidarea priceperilor şi deprinderilor, în cadrul 

său se formează trăsături de personalitate şi caracter, are loc dezvoltarea multilaterală a 

copiilor de vârstă preşcolară. 

La vârsta preşcolară, copilul caută să descopere realitatea cu o nemărginită sete de 

cunoaştere, curiozitate, de a afla cât mai multe cunoştinţe despre plante, animale, om, 

fenomene ale naturii şi este dipus să iscodească lumea cu sufletul său şi cu imaginaţia sa 

dornică de cunoaştere. 

Activitatea de cunoaştere a mediului prin conţinutul, mijloacele sale de realizare, 

observări, lecturi după imagini, convorbiri lecturi ale educatoarei, jocuri didactice, 

descoperă copilului căi prin care să poată găsi răspuns la întrebările generate de lumea 

care-l înconjoară.  

Curiozitatea copilului constituie cea mai solidă cale de educaţie. Pentru ca această 

curiozitate să dea roade trebuie învăţaţi copiii să observe lucrurile înconjurătoare. În 

acest scop am desfăşurat activităţi de observare, cum ar fi: observarea unor plante, 

animale domestice şi sălbatice, a unor mijloace de locomoţie şi transport, a corpului 

omenesc, etc., care i-a determinat pe copii să cunoască cauzele fenomenelor şi 

caracteristicile acestora. În cadrul activităţilor de observare am dat copiilor posibilitatea 

posibilitatea exersării diferiţilor analizatori. 

După o serie de observări – a mijloacelor de transport de ex. Am organizat un joc 

didactic: „Ce ştii despre...” în care copiii au clasificat mijloacele de locomoţie şi 

transport, după mediul în care circulă stimulând în felul acesta: atenţia, mamoria, 

gândirea, etc. Dezvoltarea intelectuală a preşcolarului, presupune, deci participarea 

directă şi activă la cunoaşterea realităţii, la descoperirea adevărului ştiinţific prin acţiune 

proprie. 

Am programat observările ca activităţi de transformare – predare a cunoştinţelor – 

înaintea altor activităţi de consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor. 

Am planificat astfel în ciclul de animale domestice şi am desfăşurat, la grupa mijlocie, 

activităţile de observare următoare: „Pisica şi pisoii”, „Vaca şi viţelul” şi în final am 

planificat o lectură după imagini: „În curtea bunicilor”, pentru precizarea, sistematizarea 

şi verificare cunoştinţelor dobândite anterior. 

Ţinând cont de particularităţile proceselor de cunoaştere ale copiilor de 4-5 ani, formele 

principale de activitate folosite sunt observările, lecturile după imagini şi jocurile 

didactice. Metodele folosite au fost: observaţia, conversaţia, expunerea, explicaţia, 

demonstraţia, problematizarea, învăţarea prin descoperire, etc.  

De exemplu în observarea: „Vaca şi viţelul” am folosit, pe lângă observaţie, conversaţie, 

problematizare şi comparaţia (stabilirea unor asemănări şi deosebiri între cele două 

animale). 

În scopul îmbogăţirii şi precizării cunoştinţelor despre natură şi om, se organizează şi 

activităţi de povestire în care se prezintă copiilor poveşti cu caracter ştiinţific, de 
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exemplu: „Pic-pic şi Pica-pica” de Liliana Trăsnea, sau „ Poveste bradului” de Livia Pop 

sau alte poveşti care se referă la animale, păsări pe care copiii nu le pot observa în mod 

nemijlocit şi, de asemenea, poezii: „Cinci pitici, degete mici” de Valeria Boiculesi, etc. 

Cu ajutorul plantelor se pot concepe numeroase exerciţii senzoriale, de pipăit, mirosit, 

gustat, apăsare, sfărâmare, rupere. 

Observare plantelor se poate face prin îmbinarea armonioasă între cunoştere şi acţiune. 

Prezenţa materialului intuitiv în observarea plantelor influienţează pozitiv calitatea 

percepţiei copiilor, nevoia lor de acţiune. Materialul de bază îl constituie  o plantă cu 

toate părţile componente sau partea cea mai semnificativă a plantei care urmează să fie 

observate în amănunţime: floare, fructul, tulpina. Pentru completarea cunoştinţelor 

copiilor am folosit ilustraţii, machete, albume, pliante. 

În cadrul activităţii de observare, cu tema: „Roşia” am îmbinat metodele activ-

participative, în special observaţia, cu învăţarea prin descoperire, copiii acţionând 

individual, în descoperirea şi însuşirea cunoştinţelor. 

Una din modalităţile la care am obţinut rezultate deosebite a fost observarea plantelor 

puse la germinat. Acest procedeu este pentru copii un mijloc palpabil, concret. 

Observând plantele în evoluţia lor, ei îşi însuşesc numeroase cunoştinţe care apoi le 

stimulează curiozitatea şi de aici dorinţa de cunoaştere, care la ei se transformă în 

întrebări, ceea ce dovedeşte că vor să înţeleagă mecanismul, legătura dintre om-plante-

apă-lumină, iar ceea ce n-au înţeles devine curiozitate. 

În ideea trezirii interesului pentru mecanismul relaţiei plante-om şi condiţiile mediului, 

de la începutul lunii februarie am cerut copiilor să aducă de acasă o cutie de metal sau un 

ghiveci şi câteva boabe de fasole pe care le-am pus la încolţit. Ghivecele au fost aşezate 

într-un loc luminos, de unde copiii să le poată observa zilnic şi să le acorde cu uşurinţă 

îngrijirea necesară (apă). După ce plantele au răsărit, am constatat: copiii au manifestat o 

mare curiozitate în legătură cu anumite aspecte legate de dezvoltarea plantelor ca de 

exemplu: De câte zile au nevoie plantele să înflorească? Câte boabe de fasole poate face 

o singură plantă? 

Copiii sunt foarte nerăbdători să vadă plantele crescând. Curiozitatea de care dau dovadă 

este foarte importantă pentru lărgirea conţinutului de cunoştinţe ale copiilor despre 

mediul înconjurător. 

În însuşirea cunoştinţelor despre mediul înconjurător contribuie şi alte activităţi: desen, 

modelaj, plimbările şi excursiile. 

Cunoaşterea mediului înconjurător presupune unitatea dintre observare şi limbaj; un 

exerciţiu de observare constituie în acelaşi timp şi un exerciţiu de educare a limbajului. 

Educatoarea numeşte lucruri pe care copilul începe să le cunoască, întrucât este necesar 

să nu lăsăm copilul singur în faţa obiectelor fără a interveni, fără a le introduce în 

cunoştinţele lui cu numele exacte, ce se vor păstra în memorie. 

În momentul contactului copiilor cu obiectele, fiinţele, fenomenele din natură sau cu 

reprezentările (tablouri, desene), educatoarea intervine pentru formarea vocabularului: 

substantive pentru denumirea obiectelor, adjective pentru calităţile acestora, adverbe 

pentru a marca unele diferenţe calitative, verbe pentru acţiuni esenţiale. 

În grupa mijlocie, copiii îşi îmbogăţesc vocabularul, învăţând uşor şi reţinând adjective 

care precizează culoarea, forma, mărimea, consistenţa obiectelor din ce în ce  mai 

numeroase şi pe care învaţă să le cunoască. 
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Îmbogăţirea vocabularului preşcolarului merge în pas cu cunoaşterea realităţii. Astfel 

copiii se ridică treptat de la cuvântul care defineşte un obiect, o fiinţă sau o însuşire 

anume, la cuvântul generalizator, care defineşte o cetegorie de obiecte, stabilesc notele 

comune şi esenţiale ale obiectelor, deosebindu-le între ele. 

Cuvintele noi se însuşesc prin activităţile de observare sau jocuri didactice, ca de 

exemplu: „Să vorbim corect”, „Când se întâmplă?”, „Eu spun una tu spui multe”, ş.a. În 

aceste jocuri didactice copiii învaţă să recunoască mărimi, forme, relaţii spaţiale, aceste 

cuvinte devin noţiuni care au o anumită semnificaţie, ceea ce permite dezvoltarea 

operaţiilor gândirii: analiza, sinteza, generalizarea, abstractizarea. 

Verificarea acestor cuvinte noi se poate face în jocurile şi activităţile alese sau în 

activităţi de povestire, unde cuvintele noi pot fi explicate prin sinonime. 

Lecturile după imagini, convorbirile, memorizările, povestirile, jocurile didactice sunt 

potrivite pentru precizarea şi activizarea cuvintelor noi. De exemplu: poezia: „În grădina 

de legume” de E. Căldăraru sau „Furnica” de O.Cazimir sau „Toamna” de D.Botez, 

activizează cuvintele introduse în observările despre aspectele caracteristice ale toamnei. 

O preocupare deosebită pentru educatoare o constituie latura fonetică a limbajului. 

Mijloacele audio-vizuale din grădiniţă mi-au oferit posibilitatea ca prin discuţii libere, 

organizate după vizionare, să scot în evidenţă caracterul educativ, oferindu-i astfel 

copilului posibilitatea să povestească, foarte important lucru pentru dezvoltarea vorbirii 

lui. 

Prin intermediul ilustraţiilor, pot fi reactualizate imagini mentale anterioare sau pot fi 

formate imagini mentale noi care să faciliteze înţelegerea unui nou mesaj. 

Încă de la grupa mică am efectuat activităţi de dezvoltare a limbajului, jocuri-exerciţiu 

pentru exprimarea corectă, exerciţii de cultivare a articulării corecte a diferitelor sunete 

ale limbii, jocuri-exerciţiu de exprimare şi corectare a defectelor de vorbire, cum au fost 

de exemplu: “Spune cum face?”,”Focul şi vântul”, “Cu ce ne jucăm?”,”Cine a primit 

mingea”, etc. 

În vederea depistării tulburărilor de vorbire încă de la începutul anului şcolar, am 

verificat vorbirea tuturor copiilor, având în vedere că la venirea în grădiniţă limbajul lor 

este foarte sărac. Astfel în acest scop am desfăşurat jocul didactic:”Păpuşa mică” în care 

am urmărit:-să pronunţe corect sunete şi grupuri de sunete integrate în cuvinte. 

Descoperind defectele de vorbire, am urmărit corectarea lor, prin organizarea diferitelor 

jocuri-exerciţii, frământări de limbă, exerciţii ritmice, etc. 

Pentru a-i introduce pe copii în tehnica exprimării corecte am organizat multe jocuri 

didactice de completare a propoziţiilor ca: “Spune mai departe”, “Completează ce 

lipseşte”, etc. Exerciţiile de completare a propoziţiilor le-am gradat, plecând de la 

completarea părţii care cerea cel mai mic efort: predicatul, subiectul, urmând apoi 

complementul sau atributul, căutând să-i determin pe copii să înţeleagă când şi cum se 

folosesc fără a le denumi. 

Formulare de propoziţii de către preşcolari are o importanţă deosebită în pregătirea lor 

pentru şcoală. Astfel copiii ajutaţi de educatoare au formulat propoziţii stabilind numărul 

de cuvinte din propoziţii: 1. Copilul se joacă. 

 2. Copilul se joacă cu mingea. 

 3. Copilul se joacă cu mingea roşie. 
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La fiecare cuvânt din propoziţie am aşezat pe flanelograf  câte o bulină, copiiiobservând 

că propoziţiile scurte(simple) au mai puţine buline, iar cele lungi(dezvoltate) au mai 

multe buline. Am ajuns în cele din urmă, la următoarele concluzii: activitatea 

sistematică, gradată, prin descoperire, problematizare, muncă independentă, exerciţiul, 

conversaţia şi jocurile au dus la însuşirea de către copii a tuturor sarcinilor din programă, 

respectiv însuşirea unor deprinderilor necesare scrierii şi citirii în clasa I, deprinderi ce 

urmează a fi reluate, adâncite, extinse în grupa mare şi în grupa pregătitoare. 

Odată cu dezvoltarea gândirii se formează la copii o vorbire corectă. Astfel, jocurile 

“Găseşte cuvântul potrivit” şi “Răspunde repede şi bine” sunt jocuri prin care urmărim 

rapiditatea şi promtitudinea în gândire şi vorbire. 

Obişnuirea copiilor cu separarea cuvintelor din propoziţii, a silabelor din cuvinte, trebuie 

să constituie o preocupare de bază. Pentru această sarcină am folosit jocuri didactice: 

“Jocul silabelor”, “Câte cuvinte am spus”. 

Prin intermediul povestirilor, memorizărilor, lecturilor după imagini şi a jocurilor 

didactice vorbirea copiilor devine expresivă, nuanţată. Astfel prin jocul. “În lumea 

poveştilor”, dezvoltăm la copii: imaginaţia reproductivă, exprimarea şi imaginaţia 

creatoare. Antrenarea copiilor în activităţi de repovestire oferă acestora mari posibilităţi 

de exprimare. 

Educarea limbajului copiilor preşcolari contribuie la pregătirea lor pentru şcoală, 

stabilind în acelaşi timp o strânsă legătură între procesul instructiv-educativ din grădiniţă 

şi şcoală. O importanţă destul de mare trebuie acordată, la grupa mare-pregătitoare, 

formării priceperii de a analiza componenţa de sunete a unui cuvânt, ca bază necesară 

citirii şi scrierii. 

Activităţile matematice, pe lângă cunoaşterea mediului, şi educarea limbajului, 

contribuie de asemenea, la îmbogăţirea capacităţilor de elaborare imaginativă, 

constructivă, novatoare, ca important obiectiv al educaţiei intelectuale. Scopul 

activităţilor matematice care se desfăşoară în grădiniţă, este pregătirea copiilor pentru 

înţelegerea cunoştinţelor de la clasa I, în sensul dezvoltării la preşcolari a unor capacităţi 

intelectuale, necesare perceperii conştiente a numărului, ca o însuşire atribuită mulţimii 

de elemente, înţelegerea mecanismului şirului numeric, efectuarea unor operaţii cu 

numere, rezolvarea unor probleme pe baza operaţiilor de adunare şi scădere, cunoaşterea 

caracteristicilor formelor geometrice, ş.a. 

Pentru a-l determina pe copil să înţeleagă că ordinea numerelor nu o dă ordinea 

denumirii lor, ci, ea este dată de mulţimile a căror putere o simbolizează, acest lucru nu 

este rezultatul unui efort de memorie, ci, al gândirii, cu ajutorul căreia pe baza analizei, 

sintezei, comparaţiei, generalizării şi abstractizării, copilul ajunge să desprindă anumite 

trăsături esenţiale, ce caracterizează noţiunea de număr. 

Cunoştinţele matematice la grupa mică, mijlocie, mare şi pregătitoare, trebuie judicious 

dozate, pentru a permite înţelegerea conştientă a acestora în mod treptat şi gradat. 

La grupa mijlocie am programat activităţi de formare a unor grupe de obiecte după un 

criteriu: “Să aşezăm împreună” (culoare), “Dulapul cu jucării” (formă), “Jocul 

asemănărilor”(mărime), iar la grupele mari se vor continua grupările de obiecte dar după 

2-3 criterii considerate simultan; exerciţii de ordonare a obiectelor dintr-o grupă după 

diferite criterii (mărime, grosime) într-un şir,pentru formarea reprezentărilor copiilor, 

privind raportul relative de diferenţă de mărime grosime (lungime şi grosime – la grupa 
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mare) în activităţi ca: “Aşază mingile de la cea mai mică la cea mai mare sau invers”, 

ş.a. 

Însuşirea acestor cunoştinţe, deprinderi, nu o putem realize în totalitate în activităţile 

commune cu întreaga grupă, ci, le vom exersa în jocurile şi activităţile alese cu grupuri 

mici şi individuale. 

Pentru ca preşcolarii să-şi însuşească cu mai multă uşurinţă număratul am exersat 

formare de perechi, cu mai multe grupuri de obiecte: căldăruşe, stropitori, flori, etc. 

stabilind relaţii de “tot atâtea”, “mai multe”, “mai puţine”. 

Pentru perceperea unor relaţii şi poziţii spaţiale între mulţimi sau între elementele lor am 

realizat jocurile didactice: “Unde stă iepuraşul?”, “Să facem ordine în dulap”. 

Reprezentărilor matematice concrete despre formele geometrice plane: cerc, pătrat, 

triunghi s-au format în jocurile didactice:”Te rog să-mi dai”, “Ce ştii despre mine?”, etc. 

Utilizarea corectă a numeralului ordinal o putem realiza în jocul didactic: “Al câtelea 

fluturaş a zburat?”, etc.(la grupa mare) 

Formarea noţiunilor matematice se bazează pe înţelegerea legăturilor dintre cantitatea 

obiectelor şi număr, iar această operaţie presupune un proces de generalizare, de 

desprindere a numărului de cantitate, ceea ce se realizează numai printr-o activitate 

conştientă. 

Pe copilul preşcolar îl punem să numere, să compare, să grupeze, să ordoneze, iar pentru 

acest lucru este necesară participarea activă şi conştientă a acestuia şi folosirea unui 

material didactic bogat. 

Prin activitatea de predare a numerelor i se formează copilului un algoritm de unde 

acesta deduce că după fiecare număr însuşit, urmează altul, cu condiţia ca acesta să aibă 

cu o unitate (în plus) mai mult. 

În concluzie, la sfârşitul grupei mijlocii, copiii sunt în stare să perceapă global până la 4-

5 obiecte pentru ca ulterior să-i deprindem să stabilească legături, relaţii logice, să facă 

deducţii, să analizeze, şi să ajungă la capacitatea de sinteză şi generalizare a 

cunoştinţelor însuşite anterior. 

Folosind o serie de fişe de control individuale, probe practice, teste de cunoştinţe, teste 

psihologice, chestionare orale accesibile copiilor preşcolari, am urmărit cum s-au 

dezvoltat procesele de cunoaştere ale acestora, precum şi nivelul de cunoştinţe dobândite 

şi în acelaşi timp am comparat rezultatele finale la momentul potrivit. 

Practica a demonstrat că preşcolarul este în stare să asimileze cunoştinţe din domeniul 

matematicii moderne – astfel de exemplu, este un fapt dovedit că, utilizarea 

calculatorului personal este accesibilă şi vârstei preşcolare şi nu uşurinţa cu care copiii 

reuşesc să stăpânească tehnica de lucru cu calculatorul este câştigul cel mai important, 

ci, schimbările ce se produc vizibil în modul lor de a descoperi un lucru nou, poate mai 

mult decât atât dialogul copilor cu calculatorul, le stimulează dorinţa de a rezolva cât 

mai repede problema propusă, cu o atenţie şi o concentrare maximă, le dă o siguranţă în 

plus cu fiecare răspuns corect, le formează deprinderea de autoverificare cunoştinţelor şi 

apreciere corectă a rezultatelor muncii, necesare în orice domeniu de activitate. 

Aceste operaţii reluate şi aprofundate în grupa mare şi pregătitore, pun bazele învăţării 

matematicii în clasa I. 
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1.3.1 VALORIFICAREA METODELOR TRADIŢIONALE ÎN SCOPUL 

EDUCAŢIEI INTELECTUALE 

 

“Procesul de învăţământ reprezintă un ansamblu complex şi variat de acţiuni instructiv-

educative, organizate raţional şi sistemic integrate, întotdeauna orientate spre atingerea 

unui scop comun de făurire a omului nou, personalităţii plenar dezvoltată.” (Ioan Cerghit 

– Metode de învăţământ, E.D.P.,Bucureşti, 1980) 

Una din componentele esenţiale ale curriculum-ului şcolar o constituie metodologia 

didactică, respective sistemul de metode şi procedee, care asigură atingerea obiectivelor 

informative şi formative a învăţământului. 

Metoda didactică reprezintă o succesiune de operaţii realizate în vederea atingerii unui 

scop, un instrument de lucru în activitatea de cunoaştere, de formare şi dezvoltare a 

abilităţilor. Ea reprezintă însuşi demersul acţiunii didactice. 

Metodele nu au o valoare fixă, ci capătă valoare prin eficienţa cu care conduc activitatea 

subiectului spre un obiectiv, în condiţiile date. Procesul educativ fiind foarte divers, 

necesită, în ansamblu său, metode diferite, fiecare utilă în anumite situaţii, singură sau în 

asociaţie, şi nepotrivită în alte situaţii. Pentru obiective restrânse, punctuale este de 

obicei utilă o anumită metodă. Pentru obiective complexe se apelează la strategii 

didactice, adică la ansambluri în care metode diferite îşi completează reciproc efectele şi 

constituie un demers coerent de educare. 

În accepţiunea modernă, metodele de învăţământ reprezintă modalităţi de acţiune, 

instrumente cu ajutorul cărora copiii, sub îndrumarea educatorului, îşi însuşesc 

cunoştinţele, îşi formează  şi dezvotă priceperi şi deprinderi intelectuale şi practice, 

aptitudini, atitudini. Acestea sunt metode tradiţionale (clasice) şi metode moderne (de 

dată mai recentă. 

Metodele tradiţionale folosite în învăţământul preşcolar sunt: 

 

Observaţia constă în urmărirea sistematică, independentă, premeditată, realizată 

planificat. Este o metodă de cunoaştere directă a realităţii, subiectul cunoscător aflându-

se în contact direct, sensorial cu realitatea de cunoscut. 

Cunoştinţele preşcolarului fiind superficiale, baza intuitivă a cunoaşterii este 

indispensabilă. 

În această perioadă a preşcolarităţii de intensă dezvoltare a senzorialităţii, atenţia şi 

efortul de cunoaştere al copilului sunt deseori captate de ceva. Creşterea aportului 

formativ şi informativ al învăţării perceptive şi apropierea copilului de cunoaşterea 

sistemică a realităţii se pot realize prin observaţia dirijată de educator. Astfel educatoare 

influienţează calitatea observaţiei prin: propunerea de subiecte interesante, organizarea 

unor condiţii materiale propice observaţiei, valorificarea cunoştinţelor copiilor obţinute 

prin observaţie în explicatii, conversaţii. Putem propune copiilor un obiectiv pe care îl 

considerăm că acesta îl va accepta cu interes, ori putem întreţine o activitate perceptivă 

care-l preocupă deja. 

Unele forme ale percepţiei sunt înăscute, altele sunt rezultatul maturizării şi învăţării. 

Calitatea percepţiei ţine şi de folosirea unor procedee. Perceperea obiectului prin câţi 

mai mulţi analizatori este desigur un procedeu foarte eficient de observaţie. 
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Oservaţia preşcolarului poate să dureze câteva minute, zeci de minute, dar cu 

intermitenţe, evident poate dura ore, luni sau chiar mai mult de un an ca în cazul 

urmăririi caracteristicilor anotimpurilor, a creşterii unor animale. 

Valenţele formative ale metodei observării independente se referă la formarea spiritului 

de observaţie, a capacităţii de a surprinde cu repeziciune ce este important, esenţial, 

semnificativ la un fenomen. 

De asemenea se dezvoltă interesul pentru cunoaştere, copiii dobândind unul din 

principalele “instrumente” de cercetare ştiinţifică: a şti să observi şi să depistezi 

esenţialul. 

 

Conversaţia – este o metodă de comunicare orală, cea mai importantă şi mai des 

folosită, ce presupune un dialog între educatori şi educat. Cu ajutor conversaţiei se 

stimulează şi se dirijeajă activitatea de învăţare a copilului. Conversaţia poate fi de mai 

multe tipuri, în funcţie de momentul lecţiei în care este folosită, distingându-se: 

conversaţia ezristică, conversaţia de sistematizare a cunoştinţelor, conversaţia de 

clarificare şi aprofundare sau de control a performanţelor învăţării. Întrebările trebuie 

adresate întregului colectiv, să se înlănţuie logic, să fie clare şi corect formulate, iar 

educatoarea are obligaţia de a oferi copiilor timp de gândire. Răspunsurile corecte, 

complete, expresive şi sistematice. 

Conversaţia euristică oferă copilului posibilitatea de a descoperi şi de a înţelege singur 

cunoştinţele ce trebuie să le înveţe şi apoi să le reproducă într-o formă liberă, personală, 

desigur cu respectarea adevărului ştiinţific. 

Combinată cu alte metode interogative cum ar fi dialogul, dezbaterea, asaltul de idei sau 

problematizarea, conversaţia incită elevii la o participare directă şi activă. De exemplu: 

Dirijarea percepţiei prin intermediul conversaţiei euristice, constă într-o succesiune de 

întrebări şi răspunsuri prin intermediul cărora am condus gândirea copiilor spre 

descoperirea de noi adevăruri, spre operaţii superioare. Ele trezesc curiozitatea 

epistemică şi favorizează o activitate organizată de căutare. Cu alte cuvinte, aceste tipuri 

de întrebări au un caracter problematic. 

a) Întrebări care solicită deducerea unei însuşiri dintr-o experienţă sau dintr-o acţiune 

dată: (- De ce se rostogoleşte mărul?; De ce nu se aude zgomot la rostogolirea unei 

roşii?; După ce cunoaştem cocoşul?). 

b) Întrebări care îi orientează pe copii spre tehnicile de investigare utilizate (Ce trebuie 

să facem pentru a şti ce se află sub coaja mărului? Ce trebuie să facem pentru a şti cum 

este blana pisicii?). 

c) Întrebări care dirijează gândirea spre copiilor spre generalizări simple: (După ce 

cunoaştem că pisica este un animal domestic?; Ce părţi ale corpului nostru au forma 

rotundă?) 

d) Întrebări cu caracter cauzal: ( De ce s-a rupt coada ursului în baltă?; De ce are pisica 

mustăţi?) 

e) Întrebări cu caracter ipotetic: (Ce s-ar întâmpla dacă n-am uda florile câteva zile?; Ce 

s-ar întâmpla dacă bicicleta n-ar avea roţi?). 

Dirijarea percepţiei prin intermediul conversaţiei euristice presupune o veritabilă 

gimnastică a gândirii copilului. 
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Povestirea, expunere orală sub formă de naraţiune sau descriere, prin intermediul căreia 

sunt prezentate fapte, evenimente, întâmplări contribuie la dezvoltarea imaginaţiei şi 

creativităţii. În timpul povestirii, copiii îşi imaginează lucrurile, evenimentele, acţiunile 

şi personajele despre care se vorbeşte. Pentru aceasta, educatoarea procedează la 

alegerea unor fapte şi întâmplări cu profundă semnificaţie pentru susţinerea ideii pe care 

intenţionează să o sublinieze. 

Limbajul expresiv al educatoarei presărat cu figuri de stil, suscită emoţii şi sentimente, 

asigurând o participare afectivă puternică din partea copiilor. Pe parcursul povestirii se 

poate introduce material intuitiv, concretizat în tablouri, imagini, dramatizări, creănd 

situaţii problemă prin întrebări corespunzătoare. 

Valoare povestirii depinde de respectarea unor cerinţe generale ce se referă la alegerea 

temei (evenimente, întâmplări, fapte, exemple din viaţa reală), claritatea şi asigurarea 

unui caracter emoţional. 

 

Explicaţia este metoda de comunicare orală, constând în descifrarea sensului şi 

semnificaţiei unor noţiuni, fapte, caracteristici ale realităţii înconjurătoare. Cu toate că 

preşcolarul înţelege mai greu explicaţiile cauzale, el poate accede la explicaţii care fac 

apel la experienţa lui de viaţă, la exemplele familiare, la rodul propriilor experimente şi 

observaţii. Curiozitatea epistemică îl împinge la solicitarea unor explicaţii cauzale: „de 

ce?, cum?, ce se întâmplă dacă...?”. 

Spre deosebire de povestire, explicaţia solicită într-un grad mai mare operaţiile gândirii 

îmbrăcând diferite forme: descrierea, caracterizarea, definiţia, naraţiunea, demonstraţia 

logică. Mica experienţă de cunoaştere a preşcolarului este organizată în scheme 

rudimentare în funcţie de experienţele întâmplătoare, limitele care ar determina-o, de 

interesele de moment. Îmbinarea explicaţiei cu observaţia dirijată, cu demonstraţia, 

lucrarea practică creşte mult şansele de realizare a înţelegerii. Preşcolarului căruia i se 

oferă explicaţii va învăţa ca în situaţii problematice să le caute şi singur, să argumenteze 

faptele, să le afle cauzele, să-şi amplifice posibilităţile de cunoaştere şi acţiune. 

 

Demonstraţia  
Izvorul cunoaşterii ştiinţifice îl constituie lumea reală a obiectelor şi fenomenelor. De 

aceea activitatea de învăţare înseamnă, în esenţă, investigarea acestei lumi. Nu 

întotdeauna cadrul didactic supune observaţiei directe un obiect sau un fenomen în 

starea lui naturală de existenţă, ci recurge la materiale înlocuitoare ale obiectelor şi 

fenomenelor originale. 

A demonstra înseamnă a prezenta copiilor obiectele şi fenomenele reale sau substitutele 

acestora în scopul uşurării efortului de explorare a realităţii, a asigurării unui suport 

perceptiv suficient de sugestiv pentru a face accesibile cunoştinţele respective. 

Dat fiind caracterul intuitiv al gândirii preşcolarului, procesul de învăţământ va apela cât 

mai des la demonstraţie. Un exerciţiu de gimnastică este mai uşor de reprezentat şi de 

copiat după demonstraţie decât după explicaţie. 

La baza demonstraţiei se află întotdeauna o sursă sau un model intuitiv, material 

figurativ, simbolic, grafic, experienţe, mijloace tehnice. Cuvântul poate constitui şi el o 

sursă intuitivă atunci când reuşeşte să trezească în mintea copilului anumite imagini şi 

reprezentări despre obiecte, fenomene, şi procese din realitatea prezentă. 
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De aici rezultă deosebirea esenţială între metoda demonstraţiei şi metoda descoperirii. 

Prima facilitează descoperirea cunoştinţelor şi prelucrarea lor pornind de la o sursă 

intuitivă, cea de-a doua presupune reactualizarea experienţei anterioare în vederea 

surprinderii unor noi realităţi care nu au fost cunoscute până în acel moment. 
 

Exerciţiul este metoda cu cele mai bogate valenţe de antrenare a copiilor în activitatea 

de învăţare. Dacă metodele de comunicare îi pun pe copii în situaţia de a recepţiona, 

vehicula şi prelucra informaţiile, metodele de explorare a realităţii le dau posibilitatea de 

a învăţa cercetând, investigând obiectele şi fenomenele, oferindu-le posibilitatea de 

acţiona, de atraduce în fapte cunoştinţele achiziţionate. 

Exerciţiul este modalitatea de efectuare repetată a acţiunilor de învăţare teoretică şi 

practică în vederea fixării şi consolidării cunoştinţelor şi a formării şi dezvoltării 

priceperilor şi deprinderilor intelectuale aplicative. Dacă asimilarea cunoştinţelor se 

realizează prin contactul nemijlocit cu realitatea sau prin comunicare verbală, formarea 

deprinderilor intelectuale sau motrice este posibilă numai prin efectuarea repetată a unor 

acţiuni. 

Cum conţinutul învăţământului, logica ştiinţei, modalităţile de aplicare în practică şi de 

valorificarea cunoştinţelor diferă de la un obiect la altul şi exerciţiile pentru formarea 

schemelor operaţionale ale gândirii, pentru formarea priceperilor şi deprinderilor sunt 

specifice fiecărei discipline.  

Reuşita exerciţiului ţine de calitatea modelului oferit, care trebuie să fie clar, accesibil; 

de motivaţia copilului de a repeta pentru a-şi forma deprinderea respectivă; de dozarea 

dificultăţilor în cazul deprinderilor complexe; de sintetizarea treptată a fragmentelor 

însuşite deja, de ajutorul şi corecturile făcute de adult, de respectarea ritmului individual 

de lucru. 

Exerciţiile contribuie şi la realizarea altor sarcini cum ar fi adâncirea şi consolidarea 

achiziţiilor anterioare, amplificarea capacităţii operatorii a acestor achiziţii prin aplicarea 

lor în situaţii noi, consolidarea trăsăturilor moral-caracteriale. 

Metoda lucrărilor pactice răspunde unor cerinţe fundamentale privind legarea 

învăţământului cu practica şi creşterea caracterului său aplicativ. Lucrările practice sunt 

folosite în grădiniţă pentru îngrijirea zilnică a unor plante sau animale, pentru 

construirea de jucării. Pentru a le realiza, preşcolarilor li se oferă materiale şi unelte, li 

de explică, demonstrează modelul de lucru, sunt supravegheaţi şi ajutaţi în timpul 

executării, educatoarea analizează împreună cu ei rezultatele. 

Cea mai mare bucurie a copiilor a fost când le-am adus în clasă un acvariu cu peşti, doi 

papagali şi  un porcuşor de Guynea. Copiii participă, în grupuri mici, planificate, la 

hrănirea şi îngrijirea animalelor, le observă modul de viaţă, necesităţile lor, modul de 

exprimare a fiecăruia, îşi formează şi exersează deprinderile de a hrăni şi îngriji animale, 

stabilesc relaţia om – animal – mediu. Impreună cu copiii am stabilit acţiuni permanente 

de îngrijire a animalelor: 

 hrană de două ori pe zi 

 curăţirea acvariului la două săptămâni/ a coliviilor zilnic 

 menţinerea luminii şi a căldurii constante 

 completarea apei din acvariu pe măsură ce se evaporă 

 asigurarea hranei in coşulet :seminţe, fructe, legume 
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 schimbarea apei zilnic la papagali 

Deoarece animalele au fost aduse în stadiu de pui, la interval de 2-3 luni copiii 

înregistrează prin desen evoluţia  animalelor {mărime, culoare, grai, sociabilitate, 

cantitatea de hrană}. Aceste desene formează un pliant “Intâmplări cu animale”, în care 

copiii descriu cele desenate, iar eu notez conţinutul lor, dezvoltând astfel pe lângă 

inteligenţa naturistă şi pe cea spaţială şi lingvistică. Simpatia  manifestată de copii faţă 

de animale le conştientizează rolul lor, al omului în general în viaţa animalelor şi 

condiţiile ce trebuie asigurate pentru hrănirea şi îngrijirea acestora.  

 

Experimentul reprezintă o metodă de cercetare utilizată în egală măsură în ştiinţele 

naturii, ştiinţele tehnice, sociale, care presupune modificarea de către subiectul uman a 

unor fenomene sau variabile ale realităţii, în scopul descoperirii şi studierii legilor ce le 

guvernează. 

Ca metodă de instruire şi autoinstruire, experimentul implică activităţi de provocare, 

reconstituire şi modificare a fenomenelor şi proceselor în scopul studierii lor. În cadrul 

acestei metode sunt folosite toate operaţiile gândirii: analiza, comparaţia, sinteza şi 

generalizarea. Exemplific prin exemplul următor: 

Am amenajat două “minilaboratoare” cu eprubrete, pahare, linguriţe, vase cu apă caldă 

şi rece,şi o grupă de 4-5 copii a primit zahăr cubic, tos, praf, iar cealaltă grupă de copii a 

primit sare. Le-am cerut copiilor să pună într-un pahar cu apă zahăr, respectiv sare, să 

amestece cu linguriţa, până când, la un moment dat, copiii m-au anunţat că nu mai este 

zahăr, respectiv sare în apă. Copiii din cea de-a treia grupă “observatorii” au gustat din 

cele două pahare şi singuri au constatat că apa este dulce, respectiv, sărată, deci, le-am 

putut explica fenomenul utilizănd expresia “s-a dizolvat” în loc de “s-a topit” sau “s-a 

făcut una cu apa” cum mi-au răspuns câţiva copii. Observatorii au strâns informaţii, le-

au prezentat copiilor din cele două grupe şi astfel cunoştinţele dobândite s-au clarificat şi 

s-au îmbogăţit. Pornind de la răspunsurile greşite ale copiilor le-am arătat deosebirea 

dintre “a dizolva” şi “a topi”. Am introdus zahăr într-o eprubetă pe care am ţinut-o 

deasupra unei flăcări şi copiii au observat cum zahărul şi-a schimbat starea, a început să 

se topească, să curgă, devenind maroniu. L-am lăsat în continuare deasupra flăcării până 

la carbonizare. Aceeaşi experienţă am efectuat-o cu sarea, iar copiii au văzut că produce 

zgomot, că are tendinţa să se împrăştie, dar nu se topeşte. 

Transformarea şi modernizarea metodelor didactice contribuie la creşterea eficienţei 

actului educativ.Acest lucru nu înseamnă că, în activitatea sa, cadrul didactic trebuie să 

utilizeze numai metode moderne, ignorându-le pe cele tradiţionale. De exemplu, 

metodele verbale, printre cele mai vechi, pot fi îmbinate cu succes cu alte categorii de 

metode, dar nu pot fi, în nici un caz abandonate. Şi aceasta din simplu motiv că educaţia 

este şi va fi un act de comunicare, caracterizat prin flexibilitate, spontaneitate şi 

selectivitate. O metodă tradiţională poate evolua spre modernitate, dacă procedeele care 

o compun permit cadrului didactic restructurări inedite în circumstanţe de aplicare noi. 

În acelaşi fel, metodele moderne pot avea variante cunoscute şi aplicate cu mult timp în 

urmă. De aceea, putem considera că fiecare metodă didactică poate avea, la un moment 

dat, trăsături care o vor face să se integreze în diverse categorii. 
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                                  1.3.2. Integrarea metodelor moderne în scopul 

educaţiei intelectuale 

 

 

Problematizarea este metoda care urmăreşte creare unor situţii problemă care 

antrenează şi oferă copiilor posibilitatea să surprindă diferite relaţii între obiectele şi 

fenomenele realităţii, între cunoştinţele anterioare şi cele noi sub îndrumarea cadrului 

didactic. 

Problematizarea urmăreşte dezvoltarea gândirii independente şi productive. Din punct de 

vedere psihologic, dezvoltă schemele operatorii ale gândirii divegente, antrenează 

aptitudinile creatoare şi asigură motivarea intrinsecă a învăţării. 

Problematizarea constă în punerea unor probleme didactice şi dirijarea gândirii copiilor 

spre găsirea sau descoperirea soluţiilor posibile. Această activitate trebuie să se 

manifeste cât mai de timpuriu, întrucât primii ani ai vieţii copilului au o deosebită 

importanţă şi valoare pentru formarea şi dezvoltarea personalităţii sale. 

Dacă la începutul preşcolarităţii, procesele cognitive (percepţia, memoria, imaginaţia, 

gândirea, limbajul, etc.) se desfăşoară în situaţii concrete şi în contextul acţiunilor 

practice cu obiectele sau cu substitutele acestora, în jurul vârstei de 5 ani, copilul este în 

stare să se detaşeze de obiecte, să descompună însuşirile obiectului analizat, să-l 

recompună, să-l examineze operând cu anumite criterii etc. Într-o asemenea perspectivă, 

este necesar ca educatoarea să utilizeze, cu precădere, metode active, care acordă un rol 

esenţial căutării spontane şi care presupune ca orice adevăr ce trebuie cucerit să fie 

reinventat sau cel puţin să fie recunoscut şi nu doar transmis. Voi exemplifica căteva 

modalităţi prin care am realizat acest deziderat în cadrul activităţilor de observare. 

Elementul specific care declanşează activitatea cognitivă a copilului este pecepţia 

organizată şi dirijată de către educatoare. Această modalitate peceptivă presupune 

analiza, sinteza şi generalizarea datelor percepute, a relaţiilor şi interdependenţelor 

dintre ele. 

Succesiunea de întrebări şi răspunsuri legate de tema activităţii respective a stimulat 

percepţia copiilor, orientându-le în acelaşi timp gândirea şi activizând exprimarea 

verbală. 

Am acordat o importanţă deosebită observaţiei independente, conversaţiei euristice, 

formulării şi rezolvării de probleme ş.a. Dintre elementele de problematizare pe care le-

am folosit în cadrul oservărilor exemplific: 

- Crearea unor situaţii problemă. Am creat situaţii problemă care îl pun pe copil nu atât 

în situaţia propriu-zisă de a cunoaşte, cât mai ales în cea de a elabora şi de a descoperi 

calea spre adevăr, spre soluţia problemei. 

Situaţiile problemă pot lua forma unor povestiri cu fond problematizant, care o 

importanţă deosebită în trezirea şi menţinerea interesului pentru cunoaştere, în exersarea 

capacităţilor intelectuale, a proceselor psihice şi a activităţii proprii. 

Spre exemplu, pentru a motiva alegerea unei activităţi de observare cu tema “Vulpea” şi 

pentru a stimula imteresul de cunoaştere al copiilor, am pornit de la o povestire. “Într-o 

zi de primăvară, un grup de copii au fost la pădure să culeagă flori. În pădure au 

descoperit adăpostul unui animal sălbatic.” Cu ajutorul copiiilor, am putut stabili al cui 

era acel adăpost care prezenta următoarele însuşiri: un animal sălbatic, viclean, hoţ, şiret. 
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Apoi, am prezentat mulajul vulpii, iar prin intermediul conversaţiei euristice am dirijat 

percepţia copiilor spre desprinderea aspectului şi a însuşirilor caracteristice ale vulpii, 

spre foloasele şi pagubele aduse de acest animal sălbatic. 

Metoda problematizării are mari resurse educative în privinţa activizării copiilor şi deci 

în realizarea unui învăţământ formativ. Utilizată corect şi adaptată particularităţilor de 

vârstă şi individuale ale copiilor această metodă contribuie într-o mare măsură la 

creşterea calitativă a proceselor intelectuale. 

Prin intermediul acestor metode şi procedee didactice, educatoarea îi determină pe copii 

să formuleze ei singuri întrebări în legătură cu ceea ce observă, să emită ipoteze şi în 

acelaşi timp, să încerce să le verifice prin observaţia independentă sau prin experienţe 

simple, să facă clasificări, ordonări şi măsurări. 

Pornind de la idea că activitatea în grup poate duce la formarea mai multor idei şi la 

revizuirea unora dintre ele, metodele de stimulare a creativităţii în grup s-au elaborate 

pentru a face apel la spiritual critic şi la criterii raţionale. 

 

Învăţarea prin descoperire  se află în strânsă corelaţie cu problematizarea. Dacă în cazul 

problematizării se pune accent pe declanşarea şi creare unor situaţii de învăţare şi 

cunoaştere, în cazul învăţării prin descoperire accentul cade pe căutarea şi găsirea 

soluţiei.  

Prin metoda descoperirii se reactualizează experienţa şi capacităţile intelectuale în 

vederea aplicării lor asupra unei situaţii-problemă. Până să ajungă aici, copilul 

desfăşoară o intensă activitate independentă de observare. Se pot delimita două forme 

ale descoperirii: descoperire independentă în care se pune accent pe activitatea 

individuală a copilului şi descoperire dirijată în care educatoarea conduce descoperirea 

prin sugestii, puncte de sprijin, informaţii suplimentare. 

În cadrul lecturilor după imagini, întrebările folosite de educatoare sunt asemănătoare ca 

mod de formulare cu cele din activităţile de observare, diferă însă prin aspectele vizate 

sau descoperite în condiţiile intuirii materialului ilustrat şi prin specificul lecturii după 

imagini ca activitate mijlocită de cunoaştere a mediului înconjurător. Copilul de vârstă 

preşcolară nu poate să dea o interpretare adecvată, valoroasă unei ilstraţii, dar dacă este 

condus de educatoare “din aproape în aproape”, printr-o gimnastică a gândirii, va reuşi 

să dea răspunsuri la problemele puse. Fiecare detaliu din imaginile prezentate stimulează 

spiritul de observaţie şi antrenează operaţiile de analiză şi comparaţie. Ca urmare, copiii 

învaţă să pătrundă şi să înţeleagă stările sufleteşti sau ideile exprimate cu ajutorul 

imaginilor, să le îndrăgească. 

Discutarea ilustraţiilor, interpretarea lor reclamă din partea copiilor eforturi de gândire, 

de atenţie, le solicită mai ales memoria şi imaginaţia. 

Întrebările cu caracter problematizant, care conduc spre investigarea proprie realizată de 

către copil pot fi grupate în categorii tipologice: 

Folosirea metodei descoperirii dirijate în activităţile matematice reprezintă o cale 

eficientă de dezvoltare a capacităţilor intelectuale deoarece prin natura, oferă prilej pntru 

munca independentă dirijată, acţiunea directă cu materialul concret-intuitiv şi căutare de 

soluţii. 
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Sarcina didactică, formulată ca situaţie problematizantă, porneşte de la ceea ce cunosc şi 

pot face copiii, la un moment dat fiind necesară prelucrarea datelor după un algoritm 

cunoscut, care conduce la aflarea soluţiei. 

De exemplu, în predarea numărului 6 am formulat sarcina de a afla un număr nou prin 

adăugarea unei unităţi ultimului număr învăţat(5): „Ce număr am putea forma astăzi, 

dacă ultimul învăţat a fost 5? Vă amintiţi cum am procedat până acum?” Având la 

dispoziţie jetoane, copii au aplicat algoritmul cunoscut: au ales un grup de 5 jetoane, 

apoi au mai adăugat un jeton, formând un grup de 6 jetoane. 

O altă variantă a descoperirii am aplicat-o folosind modelul, ca punct de sprijin. De 

exemplu, la grupa mijlocie, la tema „Ordonarea după mărime”, s-a dat copiilor o 

mulţime de jetoane, amestecate: După prezentarea modelului mic, mijlociu, mare, li s-a 

cerut ordonarea prin comparaţie. A fost nevoie de clasificarea materialului după formă, 

culoare şi apoi mărime. Sarcina s-a complicat apoi: să descopere în câte poziţii se poate 

aşeza modelul. Şi aici posibilităţile au diferit după fiecare copil. Pornind de la acelaşi 

model, s-a cerut alcătuirea şirului crescător şi descrescător, având ca punct de sprijin o 

bulină de o anumită mărime, în funcţie de care să le ordoneze pe celelalte. De data 

aceasta s-au constatat încercări mai variate, prin comparaţii atât faţă de modelul dat, cât 

şi faţă de situaţiile create pe masa fiecăruia. 

Elaborarea operaţiilor mintale prin descoperire presupune asigurarea unui consens între 

calitatea şi gradul de abstractizare al cunoştinţelor şi nivelul dezvoltării psihice. 

În exemplul anterior  metoda descoperirii a avut incluse procedee ca algoritmizarea şi 

modelarea. 

 

Algoritmizarea constă în utilizarea , în activitatea de predare-învăţare a algoritmilor, 

care constau într-o suită de operaţii ce se cer parcurse într-o anumită ordine aproximativ 

constantă. 

Întrucât algorutmii presupun o succesiune aproximativ rigidă, fixă a operaţiilor, 

algoritmizarea a fost situată la polul opus comparativ cu învăţarea de tip euristic, 

argumentaţia fiind aceea că prin algoritmizare copilul îşi însuşeşte cunoştinţe prin simpla 

parcurgere a unei căi deja stabilite, iar în demersul euristic învăţarea se reglează graţie 

propriilor căutări şi cercetări ale copilului. 

 

Modelarea este metoda de cunoaştere a realităţii prin intermediul modelului, acesta fiind 

mai accesibil, reproducând acele determinări pe care dorim să le facem cunoscute 

copiilor. Modelul didactic îndeplineşte o funcţie demonstrativă, aceasta manifestându-se 

pe două planuri: unul în care modelul constituie punct de plecare sau izvor de informaţii, 

copiii urmând să le observe sau să le descopere, iar celălalt în care modelul confirmă 

cunoştinţele transmise pe alte căi. 

Şi modelarea este extrem de profitabilă pentru preşcolar prin baza intuitivă simplificată 

pe care o oferă. Între modelele tridimensionale specifice preşcolarităţii sunt: jucării 

figurative, materiale de construcţie, machete, mulaje. Modelele bidimensionale pot fi: 

fotografii, diapozitive, diafilme, filme, desene. Se pot folosi şi modele simbolice, de 

exemplu o diagramă care să reprezinte una sau mai multe mulţimi, un tabel în care să se 

înregistreze rezultatele unei activităţi prin imagini simple. 
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Modelarea permite realizarea unui învăţământ modern, activ, euristic, preponderent 

formativ. Introduce copiii în raţionamentul prin analogie, uşurează formarea şi exersarea 

operaţiilor mentale pe baza interiorizării acţiunilor obiectuale. Utilizarea modelelor şi, 

mai ales, elaborarea lor de către copii, asigură o învăţare temeinică şi creează mari 

posibilităţi de predicţie asupra progresiei învăţării. 

 

Munca în grup este o metodă de învăţământ care presupune cooperare şi activitate 

comună în rezolvarea unor sarcini de instruire, ilustrând idea de interdependenţă 

pozitivă: “ un copil nu poate să reuşească fără ceilalţi”. Astfel am solicitat copiii să 

lucreze în colaborare pentru a realize diverse sarcini. De pildă, realizarea unei machete 

din materiale refolosibile, ceea ce presupune ca fiecare copil să realizeze un element 

component pentru tema propusă (blocuri, copaci, flori, jucării, mijloace de locomoţie 

etc.), ori pavoazarea sălii de grupă, munca la colţul naturii, realizarea unor măşti pentru 

carnaval, a unor expoziţii tematice etc. În asemenea activităţi, pe lângă obiectivele 

vizând învăţarea, copiilor li se formează deprinderea de a munci în grup. La nivelul 

grădiniţei, învăţarea prin cooperare este o activitate frecvent utilizată în programul zilei. 

 

Proiectul/ tema de cercetare reprezintă o modalitate de instruire şi autoinstruire. Copiii 

efectuează o cercetare la baza căreia se află obiective practice, care se finalizează într-un 

produs material, modele materiale, obiecte, aparate, albume tematice etc. Respectând 

ritmul propriu de învăţare al fiecărui copil, oferă contexte variate de învăţare, de aplicare 

a cunoştinţelor şi deprinderilor, de valorificare a experienţei de viaţă, implicând copiii în 

căutarea materialului, de colaborare a acestora cu educatoarea, cu părinţii şi specialiştii. 

Exemplul 1 

DENUMIREA PROIECTULUI: Albina 

Tema proiectului a fost aleasă de copii astfel: într-o zi însorită, pe când ne jucam în 

curtea grădiniţei, o fetiţă a zărit o vietate care zbura dar care nu semăna deloc cu 

fluturaşul sau cu buburuza despre care noi am mai învăţat. Curioşi din fire, copiii m-au 

întrebat, ce fel de fluture era acela, iar Mădălin- un băieţel din grupa noastră le-a spus 

celorlalţi că este o albină. Acesta cunoştea albinele deoarece a vizitat o prisacă pe când 

se afla în vizită la bunici. 

Prin urmare ne-am hotărât să aflăm cât mai multe despre albinuţă! 

GRUPUL ŢINTĂ : grupa mijlocie. 

DURATA : o săptămână  

RESURSE UMANE : profesor biologie, părinţi, educatoare 

RESURSE MATERIALE : 

- din familie: atlase, enciclopedii, cărţi, imagini, reviste, informaţii scrise de 

pe Internet, un insectar, miere, ceară, propolis, fagure. 

- realizate de educatoare- planşe, copac tematic 

LISTĂ PROBLEME 

Ce ştiu copiii despre albină: Ce urmează să afle copiii: 

- că zboară 

- că îi plac florile 

- că înţeapă 

 

- că este o insectă 

- unde trăieşte albina 

- cu ce zboară 

- care sunt părţile corpului 
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- cu ce se hrăneşte 

- cum se înmulţeşte 

- care îi sunt prietenii şi duşmanii 

- ce foloase avem de la albină 

- cu ce înţeapă 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

- să identifice albina dintre alte insecte. 

- să numească principalele părţi ale corpului la albină. 

- să numească  hrana albinelor. 

- să numească prieteni şi duşmani de-ai albinelor. 

- să enumere foloasele pe care le avem de la albină. 

- să reproducă clar, corect şi expresiv poezia Albina. 

- să picteze albinuţa cu culoarea potrivită. 

- să numere albinuţele crescător şi descrescător în limiteele 1-5. 

- să decupeze albinuţa după contur. 

- să redea corect linia melodică a cântecului “Zum, zum, zum albiniţa mea”. 

HARTA- se realizează dimineaţa împreună cu copiii şi se completează pe parcursul 

săptămânii de către copii sau de către educatoare. 

CREARE CENTRU TEMATIC- prin aşezarea materialelor necesare în timpul 

săptămânii în care se derulează proiectul, de către educatoare. Pe parcurs părinţii şi 

copiii vor completa şi ei centrul cu diferite materiale. 

ADĂUGARE DE DETALII –se realizează în cazul în care se descoperă o informaţie 

nouă. 

EVALUARE  

- parţială- după abordarea fiecărui punct de pe hartă 

- finală- prin organizarea unei expoziţii cu lucrările copiilor din această 

săptămână 

- prin îmbogăţirea albumului foto al grupei 

Exemplul 2. 

PROIECT TEMATIC 

 

PRIMĂVARA ÎN CULORI 

 

Din punct de vedere constructivist, orice cunoştinţă este legată de subiecţii care 

cunosc. Fiecare individ caută să construiască lumea construindu-se pe sine în aşa fel 

încât să se poată integra în ea. În această abordare cunoştinţele sunt construite de 

către copil însuşi prin experienţele pe care le trăieşte în mediul său, pornind de la ce a 

trăit deja şi prin interacţiunile cu ceilalţi. 

Am pornit la acest proiect, în mod constructivist, de la cunoştinţele copiilor cu vârsta 

cuprinsă între 4,5-5 ani: 

- primăvara este anotimpul când natura se trezeşte la viaţă; 

- primăvara apar primele flori: ghiocelul, laleaua, zambilele,etc. 

- Culorile de bază sunt roşu, galben şi albastru ( fixate cu ocazia 

proiectului „Casa mea, ţara mea”) 
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Pornind de aici, am încercat să imprim câteva noi conţinuturi astfel: 

- prin lecturarea povestirii „Clopoţelul fără glas” de Manuela Cavaleov (din reviste 

pentru copii), semnificaţia apariţiei ghiocelului, vestirea primăverii. Copii au sesizat 

asemănarea din povestire a ghiocelului cu clopoţelul decupat, pus la dispoziţia lor la 

sectorul ARTĂ; 

- când am udat florile şi am schimbat apa din vaze a florilor aduse de ei şi de mine s-

a născut întrebarea „cum şi de ce beau apa florile”, „cum se nasc florile”. Am 

observat atunci florile aduse, ghiocei, brânduşe, lalele, ce aveau aceeaşi componenţă, 

am studiat sub lupă culorile florilor şi frunzele. 

Prin lectura după imagini a „ Poveştii unei seminţe” au încercat să înţeleagă ciclul de 

viaţă a unei plante şi rolul fiecărei părţi a plantei, nevoile de apă, căldură şi lumină, 

importanţa lor pentru insecte şi oameni. 

După familiarizarea şi structurarea noţiunilor am trecut la aplicarea şi exersarea 

cunoştinţelor. Foarte important în abordarea proiectului a fost realizarea de 

subgrupuri şi chiar perechi de lucru. 

Dacă la început am organizat grupa în trei subgrupe (roşu, galben şi albastru) când 

am trecut la aprofundarea cunoştinţelor, am realizat „amestecul”. 

- S-a trecut la formarea de perechi pentru lucrul cu jetoanele la jocurile logice 

„Domino cu flori” şi Memory „Cine lipseşte din rând?” 

- Am amestecat culorile de bază obţinând pe rând verdele, oranjul, violetul. 

Îmbinarea culorilor s-a regăsit în decoraţiuni lipite pe ghivece, picturi pe pahare, 

colorări de imagini, picturi libere. 

Atmosfera de lucru a fost întreţinută de activităţi euritmice: „Dansul Primăverii”, 

Dansul florilor în vânt”, de jocuri muzicale „Cântec de primăvară”, de audiţii 

muzicale Denis Queen, „Mystic heart”. Jocurile de construcţii au fost adevarate 

probe de îndemânare şi răbdare, copiii trebuind să construiască un turn cu toate 

piesele roşii sau galbene sau albastre găsite în grupă, să realizeze lădiţe pentru 

ghivecele de flori, iar în jocul florăreselor au fost vândute şi cumpărate florile dar şi 

revistele despre grădiniţele de flori. 

Evaluarea cunoştinţelor s-a realizat pe tot parcursul proiectului: 

- documente de sinteză a răspunsurilor la întrebările de clarificare a noţiunilor, între 

grupuri. Copii au luat locul educatoarei, au formulat întrebări pentru grupurile 

partenere. 

- lucrări ale copiilor, plantări de seminţe în paharele pictate de ei, origami (vioreaua)  

- amenajarea colţului tematic, prinderea pe panou a decupajelor şi lucrărilor, plimbări 

prin parcuri. 

Scopul final a fost de a-şi găsi un rol în „primăvară”, de a cânta cu educatoarea, de a-

şi prezenta masca la Carnaval  printr-o poezie, o glumă sau un dans. 

Proiectul s-a încadrat într-o nouă orientare a educaţiei preşcolarilor în care s-au 

folosit metode centrate pe elev (copil): 

- metoda învăţării reciproce: copilul este educator şi explică ceea ce ştie şi a 

experimentat el; 

- metoda grupurilor interdependente: colaborarea în obţinerea unor lucrări vizând 

combinaţia a două culori;  
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- metoda pălăriilor gânditoare: grupuri pe culori ce caută şi aduc elemente ce definesc 

culoarea grupului; 

- starbursting: obţinerea a cât mai multor întrebări pornind de la întrebările deja puse 

şi date răspuns( în activităţile de observare) 

Avantajul acestui tip de proiect este că redă copilului libertatea de a alege. Se disting 

astfel foarte bine tipurile de personalitate a copiilor, a puterii de lucru, de convingere, 

a solidarităţii, a interesului pe care îl manifestă faţă de tema proiectată. 

Categoric, rolul meu de ghid a impuns o cunoaştere temeinică şi aprofundată a 

cunoştinţelor despre viaţa plantelor, despre obţinerea culorilor, iar implicarea 

părinţilor ne-a adus un bogat şi diversificat material de lucru.  

 

Jocul de rol este o metodă de predare-învăţare bazată pe simularea unei 

funcţii, relaţii, fenomen, pornind de la crearea, în joc, a unor interacţiuni în cadrul unei 

relaţii, situaţii sociale, de grup, prin interpretarea unui tip de “personaj” al vieţii 

cotidiene. 

Deseori, în sala de grupă se întâmplă anumite evenimente – răsturnarea construcţiei unui 

grup de copii de către unul care nu-şi găseşte spaţiu corespunzător construcţiei sale, 

însuşirea de către o fetiţă a unei agrafe frumos colorate ce aparţine altei fetiţe ş.a. 

Acestea generează şi conturează aspecte care, prin priceperea educatoarei se transformă 

în scenarii a căror interpretare presupune o anumită pregătire prealabilă a copiilor. 

Preşcolarii câştigă prin faptul că experimentează o varietate de comportamente pozitive 

şi negative şi consecinţele acestora, ajung să înţeleagă semnificaţia evenimentelor, 

trăiesc sentimente intense, rezolvă conflicte, primesc şi transmit mesaje. Este o metodă 

eficientă de formare rapidă a unor competenţe, abilităţi, convingeri, atitudini şi 

comportamente. 

Pornind de la ideea că acticvitatea de grup poate duce la formarea mai multor idei şi la 

revizuirea unora dintre ele, metodele de stimulare a creativităţii s-au elaborat pentru a 

face apel la spiritul critic şi la criterii raţionale. 

 

Brainstorming-ul (asaltul de idei) este modalitatea complexă de a elebora în cadrul unui 

grup, în mod spontan şi în flux continuu anumite idei, modele, soluţii noi, originale, 

necesare rezolvării unor teme sau probleme teoretice sau practice. Este supranumită 

metoda evaluării amânate pentru că este reţinută orice idee, se acceptă totul, nu se 

respinge nimic. Cuprinde două momente: producerea ideilor şi evaluarea acestora. 

Accentul se pune pe cantitate, pe enunţarea cât mai multor şi mai diverse idei şi soluţii 

posibile.  

Tehnica stimulează gândirea divergentă şi creşte productivitatea de idei, subiecţii fiind 

încurajaţi permanent indiferent de valoarea intervenţiei. De exemplu, prin întrebări ca: 

“De unde credeţi că vine zăpada?”, “Ce s-ar face oamenii fără apă?”, “Dar plantele?” 

etc., membrii grupului sunt provocaţi să-şi enunţe toate ideile, oricât de bizare ar fie ele, 

fără teama de a fi criticate, selectarea şi evaluarea lor făcându-se mai târziu, chiar 

împreună cu participanţii. 

Sinectica (Metoda Gordon) este o modalitate de creaţie în cadrul grupului ca urmare a 

unor combinaţii şi analogii eterogene, uneori chiar fără o legătură evidentă sau putând 

părea chiar fantastică între datele temei sau problemei de rezolvat.  
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Sinectica seamănă cu brainstorming-ul în ceea ce priveşte desfăşurarea şedinţei de 

creaţie, interpretarea şi stabilirea concluziilor. Se deosebeşte însă prin: dinamizarea 

subconştientului şi inconştientului în actul de creaţie şi combină, face analogii pentru a 

stimula creaţia. Sinectica admite evaluarea critică în timpul elaborării ideilor, soluţiilor, 

ea fiind denumită şi metoda de evaluare imediată, fără să limiteze iniţiativa şi 

independenţa în creaţie. 

 

Cubul este metoda folosită în cazul în care se doreşte explorarea unui subiect, a unei 

situaţii din mai multe perspective. Se oferă astfel posibilitatea de a se dezvolta 

competenţele necesare unor abordări complexe. 

Etapele metodei: 

- se realizează un cub pe ale cărei feţe se notează cuvintele: descrie (culori, forme, 

semen, mărimi), compară (stabilind asemănări şi deosebiri între subiectul pus în discuţie 

şi altele familiare), asociază (amintiri provocate de subiectul pus în discuţie), analizează 

(să scrie care sunt părţile componente), aplică (precizarea utilităţii ideei puse în discuţie 

sau fenomenului descris), argumentează (pro sau contra); 

- se anunţă tema sau subiectul pus în discuţie; 

- se împarte grupul în 6 subgrupuri, fiecare subgroup urmând să examineze tema aleasă 

din perspective cerinţei de pe una din feţele cubului, prin brainstorming; participanţii pot 

identifica idei novatoare; 

- forma finală a scrierii este împărtăşită întregului grup; 

- lucrarea în forma finală poate fi desfăşurată pe tablă sau pe planşe pe pereţii clasei. 

 

Ciorchinele este metoda care stimulează realizarea unor asociaţii noi şi permite 

cunoaşterea propriului mod de a înţelege o anumită temă. 

Etapele de realizare sunt: 

- se scrie un cuvânt sau o propoziţie- nucleu în centrul tablei; 

- se scriu cât mai multe cuvinte/sintagme care par să aibă legătură cu tema desemnată 

prin cuvântul nucleu, fără ca aceste idei să fie evaluate în vreun fel; 

- se evidenţiază conexiunile care par să existe între cuvântul nucleu şi ideile generate de 

el sau între aceste idei; această evidenţiere se face cu ajutorul unor linii, important fiind 

ca aceste conexiuni să fie cât mai numeroase şi mai variate; 

- este bine ca tema propusă să fie familiară elevilor. 

Formarea gândirii critice este un proces amplu, iar gândirea şi învăţarea critică au loc 

numai atunci când cadrele didactice apreciază diversitatea de idei, când nu există 

mentalitatea “unicului răspuns corect”. 

Metodele folosite pentru stimularea gândirii critice şi aplicabile în învăţământul 

preşcolar sunt: 

◘ Gândirea/lucrul în perechi/comunicarea: 

- timp de 1-4 minute, fiecare copil răspunde individual la una sau la mai multe întrebări 

formulate în prealabil de educatoare; 

- se formează perechile; partenerii convin asupra unui răspuns comun care cuprinde 

ideile ambilor; 

- educatoarea cere ca 2-3 perechi să rezume discuţiile purtate şi concluzia formulată. 
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◘ Turul galeriei: 

- în grupuri de 3-4, copiii lucrează la o problemă care se poate materialize într-un produs 

(afiş, poster etc.); 

- produsele sunt expuse pe pereţii grupei; 

- după turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu 

celelalte. 

◘ Învăţarea prin cooperare; 

◘ Ascultarea – crearea; 

◘ Cubul; 

◘ Brainstorming-ul în perechi, în grup, individual; 

◘ Ciorchinele. 

Reflectând asupra metodelor de stimulare a creativităţii în grup, am realizat şi desfăşurat 

cu peşcolarii de grupă pregătitoare activităţi care să le utilizeze: Structurez prezentarea 

acestora pe arii curiculare şi pe teme, indicând la fiecare activitate ce metode s-au 

folosit, precum şi ponderea fiecăreia în totalul metodelor aplicate (indicată prin 

asteriscuri). Grupa de copii a fost împărţită în subgrupe de lucru. 

1. CUNOŞTEREA MEDIULUI 

 

TEMA: ANIMALE DOMESTICE 

 

GRUPA A: 

Efectiv: 8 copii 

Organizare: în grup 

Material: 

- mulaje cu animale domestice; 

- imagini reprezentând adăpostul acestora; 

- imagini reprezentând hrana acestora. 

Sarcina didactică: 

- în dreptul fiecărui animal copiii aşază hrana şi adăpostul. 

Metode:  

- brainstorming-ul în grup*** 

- problematizarea** 

- conversaţia* 

- exerciţiul* 

GRUPA B: 

Efectiv: 8-9 copii 

Organizare: în grup 

Material: un disc roşu, un disc albastru, mulaje cu animale domestice. 

Sarcina didactică:  

- să aşeze în cercul roşu – animalele care dau carne, 

- să aşeze în cercul albastru – animalele care dau lapte. 

Metode:  

- brainstorming-ul în grup*** 

- problematizarea** 

- conversaţia* 
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- exerciţiul* 

GRUPA C: 

Efectiv: 5-6 copii 

Organizare: în grup 

Material: fişe de lucru 

Sarcina didactică: să completeze ciorchinele cu datele cunoscute de ei 

Metode:  

- ciorchinele simplu*** 

- exerciţiul** 

- conversaţia* 

- explicaţia* 

 

2.EDUCAREA LIMBAJULUI 

TEMA: POVESTE CU ÎNCEPUT DAT 

 

GRUPA A: 

Efectiv: 6-8 copii 

Organizare: în grup 

Material: “pădure”, animale - mulaje 

Sarcina didactică: să creeze sfârşitul unei povestiri începute de educatoare, consultându-

se în grup şi respectând o succesiune logică a secvenţelor. 

Metode:  

- sinectica*** 

- conversaţia** 

- povestirea* 

 

GRUPA B: 

Efectiv: 8-10 copii 

Organizare: individual 

Material: foi de desen, instrumente de scris (creioane colorate, carioca) 

Sarcina didactică: să creeze sfârşitul povestirii şi să-l expună oral 

Metode:  

- sinectica*** 

- conversaţia** 

- povestirea** 

3. ACTIVITĂŢI MATEMATICE 

TEMA: “ROADELE TOAMNEI” 

GRUPA A: 

Efectiv: 9-10 copii 

Organizare: în grup 

Material: mulaje: fructe şi legume; coşuri, jetoane, etajeră 

Sarcina didactică:  

- să recunoască fructele şi legumele 

- să le descrie 

- să le compare 
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- să formeze grupe după diferite criterii 

- să le ordoneze crescător – descrescător 

- să le aşeze conform cerinţelor (poziţii spaţiale) 

Metode: 

- brainstorming-ul***** 

- problematizarea*** 

- explicaţia* 

- exerciţiul** 

 

GRUPA B: 

Efectiv: 8-10 copii 

Organizare: în grup, dar cerinţele realizându-se individual. 

Material: jetoane de diferite forme 

Sarcina didactică: 

1.descrie – să descrie elementele prezentate formând grupe după diferite criterii: 

2.compară – să compare numărul, forma, culoarea, mărimea etc. elementelor celor două 

grupe; 

3.analizează – să analizeze mărimea alcătuind un şir crescător; 

4.asociază - să asocieze forma lădiţelor cu figura geometrică pe care o desenează: 

5.aplică – să deducă succesiunea elementelor continuând şirul început; 

6.argumentează – să argumenteze de ce şirul nu respectă alternarea mărimilor. 

Metode: 

 - cubul***** 

- problematizarea*** 

- exerciţiul** 

- explicaţia* 

Referitor la metodele active şi interactive (clasice sau moderne), se poate observa că 

acestea sunt aplicate în activităţile cu preşcolarii, dar în forme adaptate, simplificate. 

Totuşi în aplicarea lor trebuie evitate suprapunerilor, confuziilor, contradicţiilor, 

urmărind o îmbinare optimă a metodelor clasice cu cele tradiţionale. 
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CONCLUZII ŞI PROPUNERI 

 

Ca prima treaptă a învăţământului românesc din ţara noastră, grădiniţa este instituţia care 

începe educaţia organizată pe baze ştiinţifice a tinerei generaţii. 

Învăţământul preşcolar reprezintă treapta pregătitoare, îl introduce pe copil în activitatea 

intelectuală îl pregăteşte pentru actul consistent al învăţării, îl pregăteşte pentru 

activitatea şcolară. 

Cerinţa obiectivă privind creşterea eficienţei activităţii de instrucţie şi educaţie, sub 

impulsul exigenţelor societăţii contemporane, a generat preocupări ample, promovate 

insistent în teoria pedagogică şi practica preşcolară, pentru a conferi procesului de 

învăţământ un caracter cât mai raţional şi riguros. 

Procesul de învăţământ din grădiniţă, în latura sa formativă, urmăreşte organizarea şi 

conducerea activităţii în direcţia formării abilităţii de comunicare, a prelucrării 

informaţiilor primate, independenţa în acţiune şi dezvoltarea de la cea mai fragedă vârstă 

a gândirii sub toate aspectele ei, ca instrument al inteligenţei şi element important al 

personalităţii. 

Aceste preocupări privesc multiplele planuri ale actului didactic, determinarea precisă a 

obiectivelor instruirii, organizarea conţinuturilor în concordanţă cu principalele 

caracteristici şi tendinţe ale ştiinţei şi tehnicii, stabilirea strategiilor de instruire şi 

învăţare în raport cu obiectivele vizate şi conţinuturile definite, extensiunea funcţiilor 

predării în actul didactic şi centrarea acestuia pe activitatea de învăţare a copilului. 

Specific pentru activitatea educatoarei, este preocuparea de a proiecta acele mijloace 

prin care să se asigure contactul direct al copilului cu realitatea, dezvoltându-i în acest 

fel spiritual de observaţie, operaţiile gândirii, însuşirea vorbirii coerente, exprimarea 

bogată şi expresivă stimulându-i independenţa în acţiune. 

Eficienţa acţiunilor educative cu preşcolarii, depinde de îmbinarea reuşită a metodelor 

intuitive cu cele verbale, de integrarea unor mijloace de învăţământ adecvate, înviorând 

întregul process de învăţământ. 

În activitatea desfăşurată, mi-am propus să studiez aspectele importante ale dezvoltării 

intelectuale, pornind de la convingerea că folosirea metodelor şi procedelor activ-

stimulative, adecvate particularităţlor de vărstă şi individuale înviorează întregul proces 

de învăţământ. 

Educaţia intelectuală este  importantă pentru că ea îi pregăteşte pe copii pentru şcoală. În 

cadrul organizat al grădiniţei, copiii îşi însuşesc cunoştinţe – care formează o bază 

aperceptivă pentru sistemul de cunoştinţe predate în şcoală; îşi formează unele 

deprinderi de muncă intelectuală, li se dezvoltă capacitatea de a depune eforturi 

susţinute, în vederea realizării cerinţelor pe care le implică viaţa de şcolar. 

În activitatea didactică desfăşurată în grădiniţă am ajuns la concluzia că jocul didactic 

rezolvă în cel mai înalt grad dezvoltarea intelectuală a copilului, dezvoltare se sprijină în 

cea mai mare măsură pe dezvoltarea limbajului, deoarece oferă cadrul cel mai potrivit de 

formare şi educare a copilului, fiind cel mai potrivit mijloc de precizare, consolidare, 

verificare, sistematizare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, dar şi de evaluare a 

acestora. 
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Am exemplificat în lucrare jocuri didactice care şi-au dovedit eficienţa, fiin d agreate de 

copii, cu variante noi la jocuri cunoscute, asigurând în felul acesta o nouă modalitate de 

lucru, care solicită participarea directă, activă şi constrctivă a copiilor cu un efort mic. 

Un accent deosebit am pus pe conceperea strategiei didactice, privind utilizarea 

metodelor active, a jocului ca activitate dominantă, respectând particularităţile de vârstă 

şi individuale, stimularea acestora în dinamica lor. 

În activitatea la grupă am îmbinat munca independentă cu cea frontală şi de grup, 

realizând şi o tratare diferenţiată în cadrul activităţilor. 

Activitatea didactică din grădiniţă impune o pregătire foarte serioasă din partea 

educatoarei, trebuie evitată improvizaţia bazată pe inspiraţia de moment. 

Grădiniţa rămâne cadrul formativ unde se ţine seama de interesele, înclinaţiile şi 

priceperile fiecărui copil, oferindu-i posibilitatea de a-şi dezvălui calităţile, asigurându-i 

o viaţă plină de activitate. 

Cu acest prilej încerc să avansez câteva propuneri: 

- dotarea tuturor grădiniţelor cu calculator, mijloc actual de instruire, ce 

permite implementarea metodelor de lucru moderne şi atractive pentru copiii 

preşcolari. 

- elaborarea unei culegeri de jocuri didactice pentru dezvoltarea curiozităţii la 

preşcolari pe grupe de vârstă. 
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