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FACTORI CARE STIMULEAZĂ CREATIVITATEA LA PREŞCOLARI 
 

Educatoare: Ana-Aurelia Rotaru  
Grădiniţa cu P.N. nr. 2, Structura Filpea 

Loc. Subcetate, Jud. Harghita 
 

   După U. Şchiopu – creativitatea reprezintă drept o dispoziţie spontană de a crea şi inventa, care 
există la fiecare persoană, la toate vârstele.  
Al. Roşca defineşte creativitatea ca fiind activitatea sau procesul care conduce la un produs 
caracterizat prin noutate, originalitate şi valoare pentru societate. 

Creativitatea este asociată cu trei factori importanţi ( J. P. Guilford): 
 fluiditatea - care constă în bogăţia şi viteza realizării asociaţiilor verbale, a ideilor în plan mental; 
 flexibilitatea - care constă în restructurarea informaţiei în conformitate cu cerinţele noii situaţii; 
 originalitatea - definită de P. Popescu-Neveanu, ca fiind ,,Noutate şi raritate”,  presupunând o 

interpretare personală a lucrurilor. 
Originalitatea reprezintă factorul fundamental al creativităţii pe lângă:  

 sensibilitatea la problemă; 
 capacitatea de abstractizare; 
 aptitudinea de a sintetiza; 
 imaginaţie, etc. 

Preşcolaritatea este apreciată tot mai mult ca vârsta ce cuprinde cea mai importantă experienţă 
educaţională din viaţa unei persoane; pe parcursul ei înregistrăm ritmurile cele mai pregnante în 
dezvoltarea  individualităţii  umane  şi  unele  din  cele  mai semnificative achiziţii cu ecouri evidente 
pentru etapele ulterioare ale dezvoltării sale.     
         De aceea, nu putem face abstracţie de una din dimensiunile esenţiale pentru întreaga dezvoltare şi 
afirmare a personalităţii – creativitatea. Avem în vedere dinamismul, impetuozitatea şi expresivitatea 
proprii acestei vârste, acel freamăt  permanent  sau  acea  vibraţie şi efervescenţă lăuntrică ce conferă 
copiilor note specifice  de dinamism creativ, disponibilităţi de exteriorizare spontană şi autoexpresie 
însufleţită, analoage oricărui elan creator.                                                                  
         Stimularea creativităţii este un demers socio-educaţional complex, ce cuprinde  simultan 
fenomenele de activizare (incitare şi susţinere), antrenare, cultivare şi  dezvoltare  prin  actualizarea 
virtualităţilor creative, pentru accederea lor de la posibil la real prin afirmarea efectivă. Este  necesar  
să avem  în  vedere  întregul  sistem  al  condiţiilor  sau factorilor favorizanţi: 

a.  factori structurali; 
b. factori de climat general; 
c.  factori  de  ambianţă  psihosocială.   
Mai mult ca oricând, educaţia are ca deziderat fundamental pregătirea copilului pentru viaţă, 

pentru cerinţele concrete, reale, existente şi viitoare legate de activitatea profesională, de viaţa socială 
şi culturală. 

Problema creativităţii a preocupat numeroşi cercetători, psihologi, pedagogi, şi practicieni în 
domeniul educaţiei, impresionaţi de valoarea acestei capacităţi care învăluie persoana şi 
comportamentul unor indivizi creatori. Creativitatea continuă să preocupe, nu pentru că eforturile de 
până acum au fost sterile, ci pentru că potenţialul creativ reprezintă una dintre avuţiile cele mai 
complexe şi mai misterioase, iar educarea lui în vederea manifestării prin comportamente creatoare, 
unul dintre cele mai îndrăzneţe şi mai înalte obiective. 

Conceptul de creativitate, unul dintre cele mai fascinante concepte cu care a operat vreodată 
ştiinţa, este încă insuficient delimitat şi definit. Aceasta se explică prin complexitatea procesului 
creativ, ca şi prin diversitatea domeniilor în care se realizează creaţia. După unii autori, acest lucru se 
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întâmplă ori de câte ori o noţiune este difuzată de la un grup restrâns de specialişti la o populaţie mai 
largă, pierzându-şi astfel caracterul univoc, stabilitatea şi rigoarea. Nu este vorba de un proces de 
degradare, ci de asimilare a gândirii logice individuale la gândirea socială. Problemă de cercetare 
pentru psihologi, pedagogi, psihanalişti, filosofi, esteticieni, sociologi şi sociologi ai culturii, axiologi, 
antropologi, economişti - dată fiind complexitatea uimitoare a fenomenului, creativitatea este şi în 
atenţia lingviştilor şi a psiholingviştilor. Precizarea termenului, impunerea lui în limbă din palierul 
neologismelor în cel al limbii comune şi menţionarea lui nu numai în dicţionarele lexicale, dar şi în cele 
de pedagogie şi de psihologie, sunt tot atâţia paşi în conştientizarea şi valorificarea creativităţii. 

Termenul de creativitate îşi are originea în cuvântul latin "creare", care înseamnă "a zămisli", 
"a făuri", "a crea", "a naşte". Însăşi etimologia cuvântului ne demonstrează că termenul de creativitate 
defineşte un proces, un act dinamic care se dezvoltă, se desăvârşeşte şi cuprinde atât originea cât şi 
scopul. 

Întrucât lumea contemporană, cu atât cea de mâine, se caracterizează prin complexitate, 
globalizarea problemelor, accelerarea şi generalizarea schimbărilor, educaţia îl instrumentează pe 
viitorul adult pentru complexitate şi schimbare, interes şi entuziasm pentru devenire şi progres, îi 
dezvoltă capacitatea de a descoperi si elimina disfuncţionalităţile, capacitatea de a le stăpânii, 
responsabilitatea pentru actele personale, independenţa şi deschiderea pentru interacţiune si schimbul 
de idei. Toate aceste trăsături convergente pot fi reunite în ceea ce se numeşte creativitate. Astăzi, într-
o lume de largă deschidere democratică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii nu este numai un 
deziderat, ci o reală şi stringentă necesitate. 

Pentru o înţelegere corectă a creativităţii copilului, trebuie să distingem creativitatea de 
inteligenţă şi talent. S-a pus problema dacă într-adevăr creativitatea copiilor poate fi diferenţiată de 
celelalte abilităţi cognitive. Studii recente, însă, au arătat că anumite componente ale potenţialului 
creativ pot fi deosebite de inteligenţă.  Termenul "înzestrat" este utilizat de obicei pentru a desemna un 
grad înalt de inteligenţă. Dar se pare că inteligenţa şi creativitatea sunt independente. Un copil foarte 
creativ nu este neaparat şi foarte inteligent. 

Creativitatea reprezintă mai mult decât a avea şi a folosi un talent artistic sau muzical. În acest 
context, talentul se referă la posesia unui înalt grad de îndemanare tehnică într-un domeniu specializat. 
Astfel, un artist poate produce opere impecabile din punct de vedere tehnic fără însă a reuşi să provoace 
emoţii sau, de exemplu, sentimentul că acea opera este unică. Este de asemenea important să ţinem 
cont de faptul că, creativitatea nu se manifestă doar în muzică, artă şi scris ci, în toate domeniile 
curiculare, în ştiinţă, dar şi în studiile sociale. 

În cazul copiilor mici, creativitatea ar trebui să se axeze pe proces: generarea de idei.. La această 
vârstă (a preşcolarităţii), accentul trebuie pus pe evaluarea ideilor proprii, deoarece aceşti copii îşi 
explorează capacitatea de generare şi evaluare ale soluţiilor problemei şi îşi revizuiesc ideile bazându-
se pe această evaluare. Deoarece preşcolarul dispune de un potenţial creativ susţinut de manifestarea 
pregnantă a trebuinţelor de cunoaştere, de autoafirmare şi independenţă, de relaţii cu ceilalţi, stimularea 
acestor trebuinţe ar trebui să cunducă la întreţinerea şi potenţarea manifestărilor creative ale 
preşcolarului. 

Potenţialul creativ reprezintă sistemul disponibilităţilor psihice care îi permit individului să 
depăşească propria experienţă şi să construiască noul în planul modalităţilor de expresie, al acţiunii şi al 
cunoaşterii. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Şchiopu, U., (1966), Dezvoltarea operativității gândirii, Editura Științifică; 
2. Popescu, G., ( 2004), Psihologia creativităţii, Bucureşti, Editura Fundaţiei Romînia de Mâine; 
3. Roşca, Al., (1981), Creativitatea generală şi specifică, Bucureşti,  Editura Academiei R.S.R.; 
4. Stoica, A., (1983), Creativitatea elevilor, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.  
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„NATURA - COMOARA NOASTRĂ!” 
Opţional de educaţie ecologică 

– grupa mare – 
An şcolar 2012/2013 

 
Prof. Radu Ioana 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 16 Sibiu 
 
 

ARGUMENT 
 

Termenul “ecologie” a fost introdus în anul 1866 de către zoologul german Ernest Haeckel şi 
derivă de la cuvântul grecesc “oikos”, care înseamnă “cămin” sau “casă”, sugerând locul unde 
vieţuiesc organismele şi totalitatea activităţilor desfăşurate (relaţii cu factorii de mediu abiotici şi 
biologici) pentru întreţinerea vieţii lor. Definirea acestei ştiinte are o semnificaţie educativă şi 
morală deosebită, derivând din cuvântul “casă”: dacă fiecare ar trata lumea în care trăieşte la fel 
cum fiecare om civilizat se îngrijeşte de casa lui, nu ar mai exista gravele probleme de mediu cu 
care ne confruntăm astăzi în toată lumea. Ecologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul interacţiunii 
dintre organismele vii şi totodată interacţiunii cu mediul abiotic (fizic): sol, apă, climă etc. 

În învăţământul preşcolar, educaţia ecologică îi ajută pe copii să descopere ce este sănătatea, să 
afle că planeta pe care locuim împreună cu alte miliarde de oameni este un sistem viu, să 
conştientizeze că aerul este sursa noastră de viaţă şi energie, că deşeurile sunt nocive pentru toate 
formele de viaţă, că apa reprezintă un factor esenţial al vieţii. 

Educaţia ecologică necesită o abordare transdisciplinară, deoarece efectele maxime se pot 
obţine atunci când se realizează atât într-un cadru formal, la grădiniţă, cât şi nonformal (în cadrul 
unor grupuri) şi informal (în familie, mass-media, prin intermediul unor asociaţii, ONG-uri etc.).    

Maniera interdisciplinară de abordare a educaţiei ecologice ne oferă posibilitatea de a 
prezenta copiilor obiectele şi fenomenele într-o relaţie de intercondiţionare şi de a-i face să perceapă 
pericolul dezechilibrului natural determinat de influenţa omului. Ecologia nu este o disciplină 
discretă, având legături cu numeroase domenii, iar natura trebuie privită în ansamblul ei, ca un 
întreg. 

Scopul educaţiei ecologice constă în formarea bazelor unei model de gândire şi a unui set de 
atitudini axate pe promovarea unui mediu curat, propice vieţii, de a dezvolta simţul responsabilităţii 
faţă de natură. 

În mod specific, educaţia de mediu are implicaţii etice pregnante şi vizează atingerea 
următoarelor obiective: 
 Conştientizarea: ajută copiii să dobândească o înţelegere şi sensibilitate faţă de întreg mediul şi 

problemele lui. 
 Cunoaşterea: se referă la atingerea unui nivel de înţelegere  de bază privind funcţionarea 

mediului, interacţiunile oamenilor cu mediul şi despre cum apar şi cum pot fi rezolvate 
problemele legate de mediu. 

 Atitudinea: presupune îmbogăţirea personalităţii cu un set de valori şi sentimente de grijă 
pentru mediu, cu motivaţia şi devotamentul de a participa la menţinerea calităţii mediului. 

 Deprinderi: se referă la abilităţile necesare identificării şi investigării problemelor mediului şi 
la rezolvarea problemelor acestuia. 

 Participarea: ajută copiii să utilizeze cunoştinţele şi abilităţile dobândite, în vederea unor 
acţiuni pozitive şi bine gândite, care vor conduce la rezolvarea problemelor mediului. 
La vârsta preşcolară, educaţia ecologică poate influenţa cu success în principal nivelul 

deprinderilor şi pe cel al trăirilor afective. Acest fapt ne sugerează că activităţile care îmbracă 
aspecte practice şi cele care determină trăiri emoţionale sunt cele mai adecvate. Drept consecinţă, 
evaluarea este indicat să încorporeze aspecte ce ţin de atitudini, de gradul de implicare în activităţi, 
de natura deciziilor luate faţă de mediul înconjurător. 
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De ce se pune accent pe educaţia de mediu? Pentru că, în prezent, mai mult de 6 miliarde de 
oameni folosesc resursele naturale ale Pământului. În fiecare colţ al lumii oamenii taie păduri, 
extrag minerale şi surse de energie, erodând solul de la suprafaţă, poluând aerul şi apa, creând 
deşeuri primejdioase şi producând daune zonelor naturale într-un ritm fără precedent din istoria 
vieţii pe pământ. Deoarece cererea de resurse care decurge din suprapopulare şi dezvoltare creşte, 
devenind tot mai greu pentru oameni să-şi satisfacă nevoile şi dorinţele. Devine de asemenea 
imposibilă evitarea consecinţelor degradării serioase a mediului: dispariţia speciilor, extinderea 
deşertului, contaminarea cu pesticide, creşterea problemelor de sănătate, foametea, sărăcia şi chiar 
pierderea de vieţi umane. 

Unele atitudini ecologice includ acţiuni precum oprirea luminii, a computerului, 
televizorului, radioului etc., atunci când nu se sunt necesare, folosirea cu măsură a apei atunci când 
ne spălăm pe mâini şi oprirea ei când ne spălăm pe dinţi, reciclarea hârtiei, plasticului, a dozelor de 
aluminiu şi colectarea bateriilor uzate la centre speciale. Esenţial, pentru a le întări copiilor 
comportamentele dezirabile, este să le explicăm şi de ce trebuie făcut un anumit lucru, altfel ei 
interpretează că lucrul respectiv nu trebuie făcut. 

Activităţile de învăţare cuprinse în opţionalul de educaţie ecologică “Natura – comoara 
noastră!” se succed conform Calendarului evenimentelor ecologice, recunoscute în plan 
internaţional. Copiii vor descoperi în fiecare săptămână răsfoind acest calendar  ilustrat care sunt 
aspectele de mediu pe care vom pune accent şi vor analiza sub îndrumarea educatoarelor 
problemele ridicate de acestea. 
 
 
TIPUL OPŢIONALULUI: la nivelul mai multor arii curiculare 
DURATA: un an şcolar 
NR. ACTIVITĂŢI/SĂPTĂMÂNĂ: 1 
OBIECTIVE CADRU: 
DOMENIUL VIZAT DE OBIECTIVE: Cunoştinţe 

1. Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi 
stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia. 

2. Utilizarea unui limbaj adecvat pentru prezentarea unor fenomene din mediu. 
DOMENIUL VIZAT DE OBIECTIVE: Deprinderi 

3. Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător, în 
vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta. 

DOMENIUL VIZAT DE OBIECTIVE: Atitudini 
4. Formarea şi dezvoltarea unui set de valori şi sentimente specifice unei conduite civice cu 

valenţe ecologiste. 
DOMENIUL VIZAT DE OBIECTIVE: Responsabilitate 

5. Dezvoltarea conştiinţei şi a responsabilităţii faţă de mediu şi faţă de problemele acestuia. 
DOMENIUL VIZAT DE OBIECTIVE: Participare 

6. Cultivarea dorinţei de a se implica activ, colaborând cu alţii pentru rezolvarea problemelor 
de mediu. 

 
1. Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi 
stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia. 
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE COMPORTAMENT: 
Obiectiv de referinţă: Să perceapă mediul în toată complexitatea sa. 
Exemple de comportamente: 
 Să numească elementele structurale ale mediului apropiat şi legăturile dintre ele; 
 Să denumească unele elemente ale mediului depărtat: corpuri cereşti; 
 Să efectueze experienţe simple privind apa, aerul, solul, plantele. 
Obiectiv de referinţă: Să poziţioneze elementul uman ca parte integrantă a mediului (nu superior 
acestuia). 
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Exemple de comportamente: 
 Să descrie caracteristicile mediului urban, rural şi natural; 
 Să analizeze activităţile umane din ecosistemele urbane şi rurale (industrie, sănătate, educaţie, 

cultură, transport, agricultură, meşteşuguri etc.) ca factori distructivi;  
 Să identifice resursele naturale folosite în activităţile umane; 
 Să numească formele de deteriorare a mediului şi activităţile umane care le produc. 
Obiectiv de referinţă: Să folosească informaţiile dobândite prin intermediul activităţilor de 
cunoaştere a mediului în elaborarea de generalizări şi judecăţi de valoare. 
Exemple de comportamente: 
 Să precizeze importanţa plantelor pentru viaţa animalelor şi a oamenilor; 
 Să analizeze reacţii ale plantelor, animalelor şi oamenilor în diferite situaţii, sub influenţa 

mediului; 
 Să ilustreze, prin diverse mijloace de expresie, diversitatea vieţii, de la dimensiuni microscopice 

până la dimensiuni foarte mari. 
Obiectiv de referinţă: Să exploreze şi să descrie verbal ori să redea grafic obiecte, fenomene, 
procese din mediu, folosind surse de informare diverse. 
Exemple de comportamente: 
 Să reprezinte prin desene modificări ale vremii; 
 Să redea prin diverse forme de exprimare imaginea unor vehicule cosmice. 
 
2. Utilizarea unui limbaj adecvat pentru prezentarea unor fenomene din mediu. 
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE COMPORTAMENT: 
Obiectiv de referinţă: Să vorbească despre plantele şi animalele din mediile terestre, acvatice şi 
antropice studiate. 
Exemple de comportamente: 
 Să discute despre cele observate în mediul apropiat, folosind un limbaj adecvat; 
 Să creeze poveşti despre natură. 
Obiectiv de referinţă: Să descrie şi să compare activităţile umane din zonele studiate. 
Exemple de comportamente: 
 Să analizeze activităţile umane şi impactul lor asupra calităţii mediului; 
 Să analizeze comparativ activităţile umane desfăşurate la oraş şi la sat. 
 
3. Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător, în 
vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta. 
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE COMPORTAMENT: 
Obiectiv de referinţă: Să manifeste priceperi/deprinderi pentru identificarea unor probleme de 
mediu. 
Exemple de comportamente: 
 Să identifice unele aspecte negative din comportamentul uman care lezează mediul din imediata 

sa apropiere. 
 Să identifice unele probleme de mediu pe care le întâlneşte în activităţile desfăşurate în aer 

liber (excursii, vizite, plimbări). 
Obiectiv de referinţă: Să manifeste un comportament preventiv faţă de mediu. 
Exemple de comportamente: 
 Să sorteze corect deşeurile; 
 Să valorifice deşeurile prin depunerea acestora la centrele de colectare. 
Obiectiv de referinţă: Să-şi însuşească deprinderile necesare pentru rezolvarea unor probleme 
ale mediului din imediata sa apropiere. 
Exemple de comportamente: 
 Să îngrijească plantele şi animalele din imediata sa apropiere; 
 Să utilizeze tehnici variate de lucru în realizarea unor lucrări originale, măşti şi costume 

ecologice. 
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4. Formarea şi dezvoltarea unui set de valori şi sentimente specifice unei conduite civice cu 
valenţe ecologiste. 
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE COMPORTAMENT: 
Obiectiv de referinţă: Să manifeste sensibilitate faţă de orice element al mediului cu viaţă sau 
fără viaţă. 
Exemple de comportamente: 
 Să manifeste iniţiativa de îngrijire/ocrotire a plantelor şi a animalelor; 
 Să exprime dorinţa de a fi  un exemplu pentru ceilalţi în privinţa ocrotirii mediului. 
Obiectiv de referinţă: Să-şi manifeste dragostea pentru natură printr-un comportament civic 
adecvat, cu valenţe ecologice. 
Exemple de comportamente: 
 Să respecte  regulile de comportament civic cu valenţe ecologice. 
 
5. Dezvoltarea conştiinţei şi a responsabilităţii faţă de mediu şi faţă de problemele acestuia. 
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE COMPORTAMENT: 
Obiectiv de referinţă: Să dovedească responsabilitate pentru acţiunile sale zilnice. 
Exemple de comportamente: 
 Să-şi asume responsabilitatea pentru efectele generate de comportamentul său asupra mediului. 
 Obiectiv de referinţă: Să manifeste sensibilitate faţă de problemele de mediu. 
Exemple de comportamente: 
 Să protejeze orice vietate, oricât de mică ar fi ea; 
 Să exprime atitudine critică faţă de cei care poluaează mediul. 
 
6. Cultivarea dorinţei de a se implica activ, colaborând cu alţii pentru rezolvarea problemelor de 
mediu. 
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE COMPORTAMENT: 
Obiectiv de referinţă: Să manifeste dorinţa de a colabora în cadrul unor activităţi de protecţie a 
mediului. 
Exemple de comportamente: 
 Să participe la acţiuni ecologice desfăşurate la nivelul comunităţii; 
 Să antreneze părinţii în acţiunile lor. 
Obiectiv de referinţă: Să iniţieze/să se integreze în echipe de lucru ce rezolvă probleme de mediu 
specifice nivelului său de vârstă. 
Exemple de comportamente: 
 Să manifeste creativitatea personală în lucrări destinate unor acţiuni ecologice (ex. realizarea 

de afişe, machete, postere etc.); 
 Să participe cu entuziasm la activităţi de rezolvare a unor probleme de mediu – plantare de 

răsaduri, igienizări, îngrijirea plantelor din clasă şi din curtea grădiniţei etc.  
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SEMESTRUL I 
Nr. 
crt. 

Săptămâna Evenimentul din 
Calendarul ecologic

Tema 
activităţii 

Mijloc de 
realizare 

Obiective 
operaţionale 

1. (17 – 
21.09.2012) 

16 – 22.09.2012 
Săptămâna 

Europeană a 
Mobilităţii 

„Ştim să 
circulăm, 

mediul să-l 
protejăm!” 

Joc didactic - să prezinte modul 
în care mijloacele 
de transport 
afectează calitatea 
mediului; 
- să propună soluţii 
pentru o deplasare 
ecologică (ex. cu 
bicicleta, mersul pe 
jos etc.); 

2. (24 – 
28.09.2012) 

25 septembrie 
Ziua Internaţională 
a Mediului Marin 

„Viaţa în 
mări şi 
oceane” 

Lectură după 
imagini 

- să descrie 
elemente de floră şi 
faună marină; 
- să identifice 
ameninţările la 
adresa mediului 
marin, datorate 
activităţii umane; 

3. (1 – 
5.10.2012) 
 

4 octombrie 
Ziua Mondială a 

Animalelor 

„Animalele – 
cele mai 
sincere 

prietene” 

Convorbire - să indice animalul 
preferat; 
- să-şi exprime 
dragostea faţă de 
animale şi 
atitudinea 
protectoare; 

4. (8 – 
12.10.2012) 
 

8 octombrie 
Ziua Mondială 

pentru Reducerea 
Dezastrelor Naturale

„S.O.S., 
Pământul este 
în suferinţă!” 

Joc didactic - să enumere 
dezastrele naturale 
datorate poluării 
(ex.cutremure, 
alunecări de teren, 
inundaţiile, 
taifunurile etc.); 
- să propună soluţii 
ecologice în 
vederea reducerii 
dezastrelor 
naturale; 

5. (15 – 
19.10.2012) 
 

16 octombrie 
Ziua Internaţională 

a Alimentaţiei 

„Piramida 
alimentelor” 

Desen 
 

- să caracterizeze 
alimentaţia 
echilibrată, 
sănătoasă; 
- să explice 
distribuţia 
alimentelor în  
piramidă; 

6. 
 

 
 

(22 – 
26.10.2012) 

 

Octombrie  
Luna Mondială a 
Conştientizării 

asupra 

„Pregătim 
salate de 
fructe şi 
legume”

Elemente de 
activitate 
casnică şi 

gospodărească 

- să enumere 
beneficiile unei 
alimentaţii bogate 
în fructe şi legume; 
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Vegetarianismului - să arate modul în 
care dieta 
vegetariană 
contribuie la 
protejarea mediului 
înconjurător; 

7. (29.10. – 
2.11.2012) 

 

31 octombrie 
Ziua Internaţională 

a Mării Negre 

„Povestea 
micului 
delfin” 

Vizionare 
DVD 

- să descrie în 
amănunt mediul de 
viaţă al delfinului - 
marea; 
- să prezinte 
calităţile unice ale 
acestui animal; 

8. (12 – 
16.11.2012) 

– „Jucării din 
darurile Zânei 

Toamna” 

Confecţii cu 
materiale din 

natură  

- să colecteze 
diverse legume, 
fructe, seminţe, 
flori de toamnă etc. 
(din grădini, 
parcuri, livezi); 
- să confecţioneze 
jucării după modele 
date, dar şi conform 
imaginaţiei proprii; 

9. (19 – 
23.11.2012) 

 

20 noiembrie 
Ziua Universală a 

Drepturilor 
Copilului 

„Pace pentru 
toţi copiii 
lumii!” 

Cântec - să-şi exprime 
dorinţa de a trăi 
într-o lume mai 
bună, fără poluare 
şi războaie; 
- să interpreteze 
integral cântecul, 
respectând linia 
melodică şi tonul 
dat; 

10. 
 

 

(26 – 
30.11.2012) 

– “Povestea 
curcubeului” 

 

Povestea 
educatoarei 

- să-şi exprime 
admiraţia faţă de 
diversitatea 
formelor de viaţă şi 
de culori existente 
în natură; 
- să aprecieze rolul 
şi locul special pe 
care fiecare fiinţă îl 
joacă în natură; 

11. (3 – 
7.12.2012) 
 

5 decembrie 
Ziua Internaţională 

a Voluntarilor 

„Invaţă să 
vezi, să 

acţionezi!” 

Joc didactic - să-şi exprime 
dorinţa de a acţiona 
în vederea 
îmbunătăţirii 
calităţii mediului 
înconjurător; 

12. (10 – 
14.12.2012) 
 

14 decembrie 
Ziua Internaţională 
de Protest împotriva 

„Poluarea 
nucleară – 

ameninţare la 

Lectură după 
imagini 

- să observe 
reactoare nucleare; 
- să explice modul 
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Reactoarelor 
Nucleare 

adresa vieţii 
pe Pământ” 

în care acestea 
afectează toate 
formele de viaţă; 

13. (17 – 
21.12.2012) 

– “Bradul, de 
H. Ch. 

Andersen” 

Lectura 
educatoarei 

- să enumere părţile 
componente ale 
bradului şi etapele 
din viaţa acestuia; 
- să motiveze de ce 
obiceiul 
împodobirii 
bradului de Crăciun 
dăunează mediului 
înconjurător. 

 
SEMESTRUL AL II-LEA 
Nr. 
crt. 

Săptămâna Evenimentul din 
Calendarul ecologic

Tema 
activităţii 

Mijloc de 
realizare 

Obiective operaţionale

1. (14 –
18.01.2013) 

– “Întrebări 
glumeţe 
pentru 
minţi 

isteţe!”

Probă orală 
(Concurs de 

ghicitori) 

EVALUARE 
SEMESTRIALĂ 

2. (21 – 
25.01.2013) 

– „Ocroteşte-
mă ! 

(îngrijim 
păsările 

afectate de 
frig)”

Elemente de 
activitate 
casnică şi 

gospodărească 

- să confecţioneze 
adăposturi pentru 
păsări; 
- să hrănească păsările 
afectate de frig; 

3. (28.01. – 
1.02.2013) 

– „Circuitul 
apei în 

natură” 

Lectură după 
imagini 

- să observe toate 
formele de agregare în 
care se află apa; 
- să explice 
transformările prin care 
trece apa în natură; 

4. (4 – 
8.02.2013) 

– „Măşti şi 
costume 

ecologice” 

Confecţii din 
materiale 
reciclate 

- să colecteze deşeuri 
care pot fi folosite la 
activitate; 
- să obţină măşti şi 
diverse costume de 
carnaval; 

5. (11 – 
15.02.2013) 

– „Floarea 
mea 

trăieşte! ” 

Elemente de 
activitate 
casnică şi 

gospodărească 

- să indice părţile 
componente ale florii şi 
rolul acestora; 
- să precizeze 
elementele care sunt 
necesare vieţii plantei 
(sol, apă, lumină, 
căldură); 

6. (18 – 22. 
02.2013) 

– „Prietenă 
ne e 

natura”, de 
M. Peneş

Memorizare - să memoreze poezia; 
- să răspundă la între-
bările privind conţi-
nutul ideatic al poeziei; 
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7. (25.02. – 
1.03.2013) 

27 februarie 
Ziua Internaţională 

a Ursului Polar 

„Fram, 
Ursul 

Polar”, de 
Cezar 

Petrescu 

Povestea 
educatoarei 

- să asculte cu interes 
expunerea educatoarei; 
- să-şi exprime 
compasiunea faţă de 
animalele aflate în 
captivitate; 

8. (4 – 
8.03.2013) 
 

5 martie 
Ziua Internaţională 

a Eficienţei 
Energetice 

„Ştim să 
economisim 

energia” 

Joc didactic - să propună măsuri 
practice de reducere a 
consumului de energie; 
- să enumere soluţiile şi 
invenţiile care servesc 
acestui scop; 

9. (11 – 
15.03.2013) 
 

15 martie  - 15 
aprilie 

Luna Pădurii 

„Prietenul 
meu, 

copacul” 

Observare 
realizată în 

parc 

- să descrie rădăcina, 
trunchiul şi crengile 
copacului; 
- să motiveze rolul 
cheie al copacilor în 
perpetuarea vieţii; 

10. (18 – 
22.03.2013) 
 

22 martie 
Ziua Internaţională 

a Apei 

„Dacă apa 
ar putea 
vorbi...” 

Lectură după 
imagini 

- să denumească 
formele în care se 
prezintă apa pe 
suprafaţa Terrei (lacuri, 
mări, oceane,  izvoare, 
râuri, fluvii etc.); 
- să propună soluţii 
pentru reducerea 
poluării apelor; 

11. 
 
 

(25 – 
29.03.2013) 
 
 

15 martie - 15 
aprilie 

Luna Pădurii 

„Mistere 
din 

pădure” 
 

 

Joc didactic 
 
 
 

 

- să explice de ce aerul 
e mai curat în pădure; 
- să expună curiozităţi 
din lumea plantelor şi a 
animalelor pădurii; 

12. (1 – 
5.04.2013) 

ŞCOALA ALTFEL                       „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

13. (15 – 
19.04.2013) 
 

15 martie  - 15 
aprilie 

Luna Pădurii 

„Dacă un arbore e 
doborât în 
pădure” 

Lectură după 
imagini 

- să precizeze ce 
beneficii pot 
aduce arborii 
unei păduri (oxi-
genare, adăpost 
pentru animale, 
recreere, produse 
din lemn, anu-
mite fructe etc.); 
- să imagineze 
cum ar decurge o 
zi fără copaci în 
viaţa oamenilor; 

14. (22 – 
26.04.2013) 
 

22 aprilie 
Ziua Pământului 

„Pământul, 
planeta mea 
albastră!” 

Pictură - să realizeze o 
lucrare originală, 
folosind tehnicile 
dorite; 
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- să-şi exprime 
prin pictură 
sentimentele faţă 
de planeta 
Pământ; 

15. (29.04. – 
3.05.2013) 
 

28 aprilie 
Ziua Internaţională 

a Astronomiei 

„Scrisoarea 
planetei Terra, de 

C. Tănase” 

Lectura 
educatoarei 

- să integreze 
corect Terra ca 
planetă a 
Sistemului solar; 
- să enumere 
resursele 
naturale ale 
Terrei, cu 
caracter limitat; 

16. 
 

 

(6 – 
10.05.2013) 
 

10 mai 
Ziua Păsărilor şi 

Arborilor 

„Ocrotim plantele 
şi animalele pe 

cale de dispariţie” 

Joc didactic - să numească 
specii de animale 
şi plante pe cale 
de dispariţie; 
- să prezinte 
importanţa 
rezervaţiilor 
naturale în 
salvarea 
acestora; 

17. (13 – 
17.05.2013) 
 

15 mai 
Ziua Internaţională 
de Acţiune pentru 

Climă 

„Poluarea şi 
schimbările 
climatice” 

Vizionare - să menţioneze 
principalele 
surse de poluare; 
- să descrie 
efectele poluării 
asupra climei; 

18. (20 – 
24.05.2013) 
 

24 mai 
Ziua Europeană a 

Parcurilor/Păsărilor

„Joacă pe covorul 
verde” 

Observare 
realizată în 

parc 

- să descrie 
parcul şi 
importanţa lui în 
relaxare; 
- să se joace în 
parc; 

19. (27 – 
31.05.2013) 

– „Din farmacia 
naturii – plantele 

medicinale” 

Elemente de 
activitate 
casnică şi 

gospodărească 

- să recunoască 
plantele 
medicinale 
prezentate; 
- să 
consume/prepare 
ceai din plantele 
puse la 
dispoziţie, sub 
supravegherea 
educatoarei; 

20. 
 
 
 

(3 – 
7.06.2013) 
 

5 iunie 
Ziua Mondială a 

Mediului 

„Mesaje ecologice 
de ziua mediului” 

Joc didactic - să compună 
sloganuri pentru 
protecţia 
mediului 
înconjurător; 
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- să realizeze un 
afiş cu mesaje 
ecologice de tip 
imagine; 

21. 
 
 
 

(10 – 
14.06.2013) 
 

21 iunie 
Ziua Soarelui 

„Suntem copiii 
Soarelui!” 

Lectură după 
imagini 

- să localizeze 
corect Soarele 
(în centrul 
sistemului solar); 
- să evalueze 
importanţa 
Soarelui pentru 
toate formele de 
viaţă existente pe 
Terra; 

22. (17 – 
21.06.2013) 

– „Ce e rău şi ce e 
bine?”

Probă scrisă 
(Fişe de lucru) 

EVALUARE 
FINALĂ. 

 
 
PROPUNERI PENTRU SĂPTĂMÂNA „ŞCOALA ALTFEL” (1 - 5.04.2012) 
 

- Vizite la: Muzeul Naţional Brukenthal, secţia Istorie Naturală, fabrica de produse de 
panificaţie „Trans Agape” Sibiu, la ferma de animale; 

- Plimbare în parcurile oraşului (Parcul Astra, Parcul Tineretului, Parcul Sub-Arini); 
- Activităţi practice de îngrijire a spaţiului verde din curtea grădiniţei, de ecologizare, de 

reciclare a hârtiei şi a plasticului. 
 

 
BIBLIOGRAFIE 
 

1. Ivănescu, Maria (coord.) (2007). Educaţie ecologică şi de protecţie a mediului. Caietul 
micii ecologişti. Învăţământ preşcolar. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 
Bucureşti; 

2. Ivănescu, Maria (coord.)(2007). Educaţie ecologică şi de protecţie a mediului. Ghid 
metodic pentru cadrele didactice. Învăţământ preşcolar – nivelul II (5 – 6/7 ani). 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Bucureşti; 

3. Molan, V. (coord.)(2005). Voinicel ne învaţă să ocrotim pământul. Fişe pentru educaţie 
ecologică. Editura Tiparg, Piteşti; 

4. Petre, D., Ivan, A., Roman, E. (2006). Proiecte tematice privind activităţile de educaţie 
ecologică în grădiniţa de copii. Editura Tiparg, Piteşti; 

5. *** (2008). Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani). Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului, Bucureşti; 

6. *** (2003). Ghid de activităţi şi jocuri EcoEd. Resurse complementare manualului EcoEd 
de educaţie ecologică (activităţi, jocuri, scenete, dicţionar). Clubul ecologic „Transilvania”, 
Cluj Napoca. 
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PLANIFICARE PROIECT TEMATIC  

„EXPLORAREA UNIVERSULUI” 

Prof. Ioana Radu  
Grădiniţa cu program prelungit nr. 16 Sibiu 

 

 

DIRECŢII DE DEZVOLTARE. SUBTEME ALE PROIECTULUI. 

EXPLORAREA UNIVERSULUI 

 

 

S.O.S. PĂMÂNTUL! 

 

- omul, prieten sau duşman al naturii 

- poluarea (solului, aerului, apei) 

- sursele şi efectele poluării 

- depoluarea 

- măsurile de ocrotire ale  planetei 
Pământ 

 

 

 

 

 

 

 

CĂLĂTORIE PRIN UNIVERS 

 

- corpurile cereşti (stele, planete, 
sateliţi naturali, comete, asteroizi, 
meteoriţi) 

- exploratorii Universului (astronomii, 
cosmonauţii) 

-  vehiculele cosmice (racheta) 

- instrumentele de cercetare a spaţiului 
cosmic (lunetă, telescop, sonde 
spaţiale, sateliţi artificiali) 
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TEMA DE STUDIU: „Cum este/a fost şi va fi aici pe Pământ?” 

TEMA PROIECTULUI: „Explorarea Universului” 

PERIOADA: 2 săptămâni (15 - 28.04.2013) 

SUBTEME (Direcţii de dezvoltare): 

1. „S.O.S Pământul!”  

2. „Călătorie prin Univers”  

SCOPUL:  Formarea unei atitudini responsabile şi active pentru gestionarea şi ocrotirea 
mediului înconjurător, în vederea menţinerii echilibrului ecologic. Îmbogăţirea cunoştinţelor 
despre planeta Pământ şi Sistemul Solar din care face parte, despre alte corpuri cereşti, 
exploratori ai cosmosului, vehicule şi instrumente de cercetare a spaţiului cosmic. 

 

MOTTO: 

 

 

Planeta albastră 

de Constantin Jiana 

Nouă planete în formă de sfere, 
Toate se-nvârt şi sunt austere; 
Unele sunt scăldate de soare, 
 
Altele-n beznă nemuritoare, 
Cu atmosferă din munţi de gheaţă, 
Pe ele nu este loc pentru viaţă. 
 
Singura, singura din cele nouă, 
Este planeta pe care plouă, 
Cosmicul nostru aşezământ: 
,,Planeta albastră” – planeta Pământ! 
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OBIECTIVE CADRU PE DOMENII 
EXPERIENŢIALE 

 

 Domeniul Limbă şi comunicare 

Educarea unei exprimări verbale corecte 
din punct de vedere fonetic, lexical, 
sintactic; 

 

 

 

 

 Domeniul Ştiinţe 

Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de 
situaţii problematice, prin achiziţia de 
strategii adecvate; 

Formarea şi exersarea unor deprinderi 
de îngrijire şi ocrotire a mediului 
înconjurător, în vederea educării unei 
atitudini pozitive faţă de acesta; 

 

 

 

 

 Domeniul Om şi societate 

Dezvoltarea comportamentelor de 
cooperare, prosociale, proactive 
(iniţiativă); 

Formarea şi consolidarea unor abilităţi 
practice specifice nivelului de dezvoltare 
motrică; 

 

 

 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 
VIZATE 

 

 Domeniul Limbă şi comunicare 

Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi 
pasiv pe baza experienţei, activităţii 
personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi 
simultan să utilizeze un limbaj oral corect 
din punct de vedere gramatical; 

Să audieze cu atenţie un text, să reţină 
ideile acestuia şi să demonstreze că l-a 
înţeles; 

 Domeniul Ştiinţe 

Să efectueze operaţii şi deducţii logice, 
în cadrul jocurilor cu piese geometrice; 

Să compună şi să rezolve probleme 
simple, implicând adunarea/scăderea în 
limitele 1-10; 

Să manifeste disponibilitate în a 
participa la acţiuni de îngrijire şi de 
protejare a mediului, aplicând cunoştinţele 
dobândite; 

Să cunoască existenţa corpurilor 
cereşti, a vehiculelor cosmice; 

 

 Domeniul Om şi societate 

Să trăiască în relaţiile cu cei din jur 
stări afective pozitive, să manifeste 
toleranţă, armonie, concomitent cu 
învăţarea autocontrolului; 

Să fie capabil să realizeze lucrări 
practice inspirate din natură şi viaţa 
cotidiană, valorificând deprinderile de 
lucru însuşite; 
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 Domeniul Estetic şi creativ 

Formarea capacităţilor de exprimare 
prin muzică; 

Formarea unor deprinderi de lucru 
pentru realizarea unor desene, picturi, 
modelaje; 

 

 

 Domeniul Psihomotric 

Stimularea calităţilor intelectuale, de 
voinţă şi afective, în vederea aplicării 
independente a deprinderilor însuşite. 

 

 

 

 Domeniul Estetic şi creativ 

Să intoneze cântece pentru copii; 

Să redea teme plastice specifice 
desenului; 

Să obţină efecte plastice, forme 
spontane şi elaborate prin tehnici specifice 
picturii; 

 

 Domeniul Psihomotric 

Să perceapă componentele spaţio-
temporale (ritm, durată, distanţă, 
localizare); 

Să fie apt să utilizeze deprinderile 
însuşite în diferite contexte.

 

 

INVENTAR DE PROBLEME: 

Ce ştiu copiii despre temă: 

Planeta pe care trăim se numeşte Pământ. 

Pământul este o planetă care asigură condiţiile necesare vieţii.  

Pământul se învîrte. 

Soarele ne dă lumină şi căldură. 

Ce nu ştiu copiii despre temă şi vor să afle: 

Care sunt sursele de poluare pentru aer, apă şi sol? 

Care sunt principalele efecte ale poluării? 

Care sunt mijloacele concrete prin care putem ocroti planeta pe care trăim? 

Ce este Soarele? Putem ajunge la Soare? Dar pe alte planete? 

Care sunt celelalte planete din Sistemul Solar? 

Ce înţelegem prin „stele”, „planete”, „sateliţi naturali” („luni”), „comete”, „asteroizi” şi 
„meteoriţi”? Care sunt mijloacele prin care pot fi studiate? 
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METODE ŞI PROCEDEE: observaţia, conversaţia, conversaţia euristică, problematizarea, 
povestirea, descrierea, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul, analiza produselor activităţii, 
metode interactive de grup (Explozia stelară, Brainstorming-ul, Cubul, Piramida, Ghicitorile, 
Metoda pălăriuţelor gânditoare, Turul galeriei) 

CENTRUL TEMATIC: 

Globul Pământesc, patru pubele ecologice în miniatură, pline cu deşeuri (hârtie/carton, 
plastic, sticlă, metal), carte ilustrată „Cum să apărăm Planeta” din colecţia „Vreau să 
citesc!”, planşe mari (Soarele, planeta Terra, Sistemul Solar, exploratorii cosmosului şi 
mijloacele lor de cercetare a Cosmosului – astronauţi, rachetă, sondă spaţială), atlas ilustrat, 
enciclopedii pentru copii, reviste. Centrul tematic a fost îmbogăţit progresiv, pe măsura 
studierii temei, cu lucrările copiilor, dar şi cu materialele aduse de părinţi. 

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALELE PUSE LA DISPOZIŢIA 
COPIILOR: 

BIBLIOTECĂ: 

Calendarul ecologic, fişe suport, caiete de lucru, imagini PPT, coli pentru scris, creioane, 
albume, imagini, cărţi ilustrate, culegeri de texte literare, reviste, planşe, tăbliţe magnetice cu 
litere; 

ŞTIINŢĂ: 

Enciclopedia generală pentru copii, laptop conectat la internet, boxe, televizor, DVD-player, 
DVD-uri educative, glob pământesc, tăbliţă magnetică cu cifre, seturi cu jetoane reprezentând 
aspecte cu poluarea, Soarele, planetele Sistemului Solar, Luna, galaxii, comete, asteroizi, 
meteoriţi; 

ARTĂ: 

Carioci, creioane colorate, acuarele, pensule, plastilină, planşete, coli pentru desen, carton 
colorat, foarfecă, decupaje, lipici, hârtie glasată, hârtie creponată 

JOC DE MASĂ: 

Puzzle, lotto cu flori, fructe şi cu animale, material mărunt şi decupaje care pot fi ansamblate 
(Soarele şi planetele Sistemului Solar); 

JOC DE ROL: 

Pubele ecologice în miniatură, ecusoane cu simbolul reciclării pentru micii ecologişti, 
costume, jocuri creative pentru băieţi şi fetiţe; 

CONSTRUCŢII: 

Cuburi din lemn, cuburi din plastic, piese lego mari; 

NISIP ŞI APĂ: 

Forme, unelte pentru nisip, jucării pentru nisip, seminţe pentru plantat. 
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SCRISOARE DE INTENŢIE ADRESATĂ PĂRINŢILOR: 

 

Stimaţi părinţi,  

Din dorinţa de a afla cât mai multe lucruri despre planeta Pământ şi Univers, copiii 
„Grupei Licuricilor” au propus derularea proiectului „Explorarea Universului”. În acest 
sens, dorim să ne sprijiniţi cu reviste, cărţi, DVD-uri educative sau orice alte materiale 
credeţi că ne-ar putea fi de folos. 

Vă mulţumim pentru ajutor şi vă invităm alături de noi! 

Copiii grupei şi educatoarele. 

 

 

SCRISOARE ADRESATĂ COPIILOR CU OCAZIA ZILEI PĂMÂNTULUI: 

(Scrisoarea Pământului către copii – 22 aprilie 2013) 

 

Dragi copii, 

Sunt foarte bolnav. Mă ameninţă din ce în ce mai multe pericole. Îmi mor plantele şi 
animalele, mulţi oameni suferă de diferite boli, mi se risipesc bogăţiile. Stratul de aer care 
mă apără de razele  fierbinţi ale Soarelui se subţiază. Mă acoperă praful şi gunoaiele. Este 
atâta murdărie în jur! 

 Ce să mă fac? Ajutaţi-mă! 

                            Semnează: PĂMÂNTUL. 
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SĂPTĂMÂNA 26 (15 – 19.04.2013) 

Subtema: „S.O.S. PĂMÂNTUL” 

Ziua/Data ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I) 

A.D.P. A.L.A. A.D.E. 

LUNI 

15.04.2013 

Întâlnirea de dimineaţă: 
„O faptă bună!” 

Rutine: „S.O.S – 
Pământul ne cere ajutor” 
(deprinderea de a utiliza 
cu economie resursele 
planetei)  

Tranziţii: „Tot ce e pe 
lume” (joc cu text şi 
cânt) 

Biblioteca: „Pomul”, de 
V. Carianopol (lectura 
educatoarei) 

Artă: „Darul arborilor” 
(aplicaţie) 

 

* Concurs de ghicitori 
despre mediul 
înconjurător 

 

D.Ş. + D.O.S 

„Coşuri ecologice” 
(observare) 

„Să protejăm 
natura!” (joc didactic 
interdisciplinar) 

 

MARŢI 

16.04.2013 

Întâlnirea de dimineaţă: 
„Am sădit în primăvară” 

Rutine: „Rondurile cu 
flori prind viaţă” 
(deprinderea de a ocroti 
natura) 

Tranziţii: „Vântul 
bate-ncetişor, creanga 
leagănă uşor” (exerciţii 
de înviorare) 

Ştiinţă: „Apa curată, 
sănătate pentru oameni” 

Joc de masă: „Sortăm 
jetoane cu fapte bune şi 
fapte rele” 

 

* „Ne bucurăm că 
suntem pământeni” 
(plimbare în parc) 

 

D.Ş. „Trenul cu 
patru diferenţe” (joc 
logico-matematic) 

- Mijloace ecologice 
de transport 

D.E.C. „Pământul e 
casa mea” (desen) 

MIERCURI 

17.04.2013 

Întâlnirea de dimineaţă: 
„Cui îi pasă dacă copacii 
plâng?” 

Rutine: „Curăţă-mă de 
omizi, că-ţi voi fi şi eu de 
folos” (deprinderea de a 
ocroti natura) 

Tranziţii:  „În poiană” 
(Joc cu text şi cânt) 

Biblioteca: „Sfaturi de 
la ecologişti”  

Artă: „Pădurea” 
(modelaj) 

 

 

*  „Planeta albastră” 
(vizionare documentar 
BBC) 

D.L.C. „Copacul 
plânge” (povestire 
cu început dat) 

D.E.C. „Frumoasă-i 
strada noastră” 
(cântec) 

„Luci, soare, luci!” 
(joc muzical) 
„Spune-mi, iubite 
copilaş” (repetare) 

JOI 

18.04.2013 

Întâlnirea de dimineaţă: 
„De ce planeta noastră 
este albastră”  

Rutine: „Şi milă trebuie 
să-ţi fie...” (deprinderea 

Ştiinţă: „Punem 
seminţele la încolţit”  

Joc de rol: „Micii 
ecologişti” 

D.Ş. „Case de pe 
strada mea” (joc 
logico-matematic) 

- Gospodării 
ecologice 
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de a manifesta 
compasiune pentru fiinţe)

Tranziţii: „Cărăm apă 
pentru pomişori” 
(exerciţii de înviorare) 

 

* „Curtea grădiniţei, un 
loc de basm” 
(ecologizarea spaţiului 
verde al grădiniţei) 

D.P.M. 
„Excursioniştii” 
Predarea căţărării pe 
scara fixă. Joc: „În 
pădure” 

VINERI 

19.04.2013 

 

 

 

 

 

 

Întâlnirea de dimineaţă: 
„Iubind natura, te iubeşti 
pe tine!” 

Rutine: „Ştiu, pot şi 
vreau!” (deprinderea de a 
utiliza cu economie 
resursele planetei) 

Tranziţii: „Fluturaşii 
zboară din floare în 
floare” 

Nisip şi apă: 
„Continente şi oceane” 

Construcţii: 
”Adăposturi pentru 
vremea rea (dezastre 
naturale)” 

* „Visul” / după poezia 
“Ce e bine şi ce-i rău”, 
de V. Maiakovski 
(scenetă) 

 

 

 

D.L.C. + D.O.S. 

„S.O.S. – Pământul 
este în suferinţă!” 

(lectură după 
imagini, aplicaţie 
afiş) 

 

OPŢIONAL EDUCAŢIE ECOLOGICĂ „Natura – comoara noastră!” 

„Dacă un arbore e doborât în pădure” (lectură după imagini) 

(LUNA PĂDURII,  15 martie – 15 aprilie) 

ACT. 
METODICĂ 

Planificarea activităţilor pentru săptămâna viitoare. 

Pregătirea materialului didactic pentru activităţile didactice proiectate. 

Alte activităţi metodice. 

 

Ziua/Data ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA a II-a) 

A.D.P. A.L.A. A.D.E. 

LUNI 

15.04.2013 

- „Învăţăm să fim toleranţi 
unul cu celălalt” 

- „Învăţ să protejez 
plantele” 

Ştiinţă: „Globul 
pământesc” (intuirea 
continentelor, a polilor, 
mărilor şi oceanelor) 

D.Ş. + D.O.S. 

„Împreună putem 
salva pădurile!” 
(convorbire) 

„Pomul către copil”, 
de V. Carianopol 
(memorizare) 

MARŢI 

16.04.2013 

- „Am grijă de colţul viu” 

- „Învăţăm să mâncăm 
sănătos” 

Joc de rol: 
„Cercetătorii naturii” 

 

D.Ş. „Dominoul 
naturii” (joc 
didactic) 

D.E.C. „Copacul” 
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(desen) 

MIERCURI 

17.04.2013 

- „Respectăm programul 
zilnic” 

- „Îngrijim/protejăm toate 
făpturile din jurul nostru” 

Artă: „Planeta mea” 
(modelaj) 

 

D.L.C. „Jocul 
cuvintelor” (joc 
didactic) – antonime 
din domeniul 
ecologiei 

D.E.C. Repetare 
„Frumoasă-i strada 
noastră” (cântec) 

„Luci, soare, luci!” 
(joc muzical) 

JOI 

18.04.2013 

- „Suntem punctuali” 

- „Îngrijim plantele din sala 
de grupă” 

 

Biblioteca: „Poezii cu 
conţinut ecologic: 
Îndemn, de L. Dumitru, 
Cântec pentru pădure, 
de M. Olteanu” 
(lectură) 

D.Ş. „Probleme 
ecologice ilustrate” 
(concentrul 1-10) 

D.P.M. 
„Excursioniştii” 
Repetarea căţărării 
pe scara fixă 

VINERI 

19.04.2013 

- „Suntem ordonaţi” 

- „Învăţăm să ne purtăm în 
grup” 

 

Joc de masă: „Puzzle, 
lotto cu flori şi lotto cu 
animale” 

 

D.L.C. + D.O.S.  
„S.O.S. – Pământul 
este în suferinţă!” 
(lectură după 
imagini, aplicaţie 
afiş) 

- Finalizarea 
lucrărilor 

ACT. 
METODICĂ  

Planificarea activităţilor pentru săptămâna viitoare. 

Pregătirea materialului didactic pentru activităţile didactice proiectate. 

Alte activităţi metodice. 

 

SĂPTĂMÂNA 27 (22 – 26.04.2013) 

Subtema: „CĂLĂTORIE PRIN UNIVERS!” 

Ziua/Data ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I) 

A.D.P. A.L.A. A.D.E. 

LUNI 

22.04.2013 

Întâlnirea de dimineaţă: 
„Ce mi-a povestit un 
cosmonaut” 

Biblioteca: „Să ne 
minunăm!” (imagini 
care ilustrează 
curiozităţile 

D.Ş. + D.E.C.  

„Sistemul Solar” 
(lectură după imagini) 
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Rutine: „Fac curat, aşez la 
loc, unde stau, unde mă 
joc” (deprinderi de ordine) 

Tranziţii: „Pe urmele 
extratereştrilor” (joc de 
orientare) 

Universului) 

Construcţii: „Nave 
spaţiale” 

* Desene pe asfalt: 
„Copilul şi Universul” 

„Muzica sferelor” 
(audiţie muzicală) 

- Selecţie videoclipuri 
Jean Michel Jarre, 
observarea corpurilor 
cereşti înfăţişate 

MARŢI 

23.04.2013 

Întâlnirea de dimineaţă: 
„Soarele ne povesteşte...” 

Rutine: „Să fim calmi, 
răbdători şi foarte 
ascultători!” 

Tranziţii: „Una este Luna” 
(numărătoare) 

 

Ştiinţă: „Soarele şi rolul 
lui” 

Artă: „Corpuri cereşti: 
stele, planete, comete, 
sateliţi, meteoriţi” 
(desen) 

* „Leo şi Cooper în 
spaţiul cosmic” (DVD 
educaţional) 

D.Ş. + D.L.C. 

„Steluţele 
matematiciene!” 
(numărat, socotit limita 
1-10) 

„Să dezlegăm tainele 
Universului!” (lectură 
după imagini) 

MIERCURI 

24.04.2013 

Întâlnirea de dimineaţă: 
„Să ocrotim planeta 
Pământ!” 

Rutine: „Preţuim apa!” 
(deprinderi de a consuma 
apa în mod igienic şi 
economic) 

Tranziţii: „Ieşi, Soare, din 
închisoare” (joc cu text şi 
cânt) 

Joc de rol: „De-a 
cosmonauţii” 

Biblioteca: „Selectăm şi 
citim imagini din cărţi 
şi reviste cu sistemul 
solar” 

 

* Joc de mişcare: 
„Planetele la start” 

 

D.L.C. „Micul prinţ”, 
de A. de Saint Exupery 
(lectura educatoarei) 

 

D.O.S. „Planeta 
albastră”, de 
Constantin Jiana 
(memorizare) 

JOI 

25.04.2013 

Întâlnirea de dimineaţă: 
„Bună dimineaţa, Soare, 
noapte bună, Lună!” 

Rutine: „Voinicel 
ocroteşte Pământul” 
(deprinderi de a utiliza cu 
economie resursele 
planetei) 

Tranziţii: „Cerul în 
mişcare” (euritmie) 

Artă: „Corpuri cereşti” 
(modelaj) 

Ştiinţă: „Numărăm 
corpuri cereşti” 

 

 

* Joc de mişcare: 
„Ciocnirea galaxiilor” 

 

 

D.Ş. „A câta rachetă a 
zburat?” (joc didactic) 

D.E.C. „Soarele, 
mingea de foc” 
(pictură) – culorile 
calde 

 

VINERI 

26.04.2013 

Întâlnirea de dimineaţă: 
„Călător printre stele” 

Rutine: „Cunosc şi respect 
regulile grupei” 

Tranziţii: „Lună, lună 

Nisip şi apă: „Praf de 
stele” 

Joc de masă: „Steluţe 
pe cer” (mozaic) 

* Vizionare DVD: 

 

D.O.S. „Sistemul 
solar” (înşirare 
mărgele) 

D.P.M. Predarea 
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nouă” (poezie ritmică) „Totul despre Univers” 
şi „Totul despre Soare” 
(fragmente 
concludente) 

dansului modern 
„Dansul sferelor” 

 

OPŢIONAL EDUCAŢIE ECOLOGICĂ „Natura – comoara noastră!” 

„Pământul, planeta mea albastră!” (pictură) 

(ZIUA PĂMÂNTULUI, 22.04.2013) 

ACT. 
METODICĂ 

Planificarea activităţilor pentru săptămâna viitoare. 

Pregătirea materialului didactic pentru activităţile didactice proiectate. 

Alte activităţi metodice. 

 

Ziua/Data ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA a II-a) 

A.D.P. A.L.A. A.D.E. 

LUNI 

22.04.2013 

- „Îmi ajut prietenul” 

- „Învăţ să protejez planeta” 

 

Biblioteca: „Scriem cu 
litere magnetice 
denumirile planetelor” 

D.Ş. + D.L.C. 

„Corpuri cereşti” 
(prezentare PPT) 

„Soarele şi copiii”, 
de Elena Dragoş 
(memorizare) 

MARŢI 

23.04.2013 

- „Am grijă de colţul viu” 

- „Ştiu să mă descurc şi 
singur” (dezvoltarea 
autonomiei personale) 

Construcţii: „Construim 
roboţi exploratori” 

D.Ş. „Racheta” (joc 
logic) 

D.O.S. „Să păstrăm 
planeta curată!” 
(lectură după 
imagini) 

MIERCURI 

24.04.2013 

- „M-am sculat, patul mi 
l-am aşezat” (deprinderi de 
ordine) 

- „Învăţăm să fim 
modele/exemple” 

Ştiinţă: „Planetele şi 
sateliţii lor naturali” 

D.E.C. „Corpuri 
cereşti” (desen) 

D.O.S. „Sistemul 
solar” (mototolire, 
lipire) 

JOI 

25.04.2013 

- „Învăţ să lucrez în echipă” 

- „Când joaca am terminat, 
jucăriile la locul lor le-am 
aşezat” (deprinderi de 
ordine) 

Joc de rol: „De-a 
savanţii” 

D.Ş. „Probleme 
cosmice ilustrate” 
(joc didactic) 

D.E.C. „Muzica 
sferelor” (audiţie 
muzicală) 
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 - Selecţie 
videoclipuri Jean 
Michel Jarre 

VINERI 

26.04.2013 

- „Ştiu să respect, să 
accept” 

- „Dacă mâinile-s curate, / 
Bolile stau deoparte” 
(deprinderi de igienă 
personală) 

Joc de masă: 
„Reprezintă Sistemul 
Solar cu aceste piese”, 
„Galaxii” (material 
mărunt) 

D.L.C. „Ce ştim 
despre Sistemul 
Solar?” (convorbire) 

D.P.M. Repetarea 
paşilor de dans 
modern „Dansul 
sferelor” 

ACT. 
METODICĂ  

Planificarea activităţilor pentru săptămâna viitoare. 

Pregătirea materialului didactic pentru activităţile didactice proiectate. 

Alte activităţi metodice. 

 

EVALUAREA:  

Realizarea unor afişe şi a unui album cu fotografii de la activităţi, amenajarea unei 
expoziţii cu lucrările copiilor.  

BIBLIOGRAFIE 

1. Antonovici, Ştefania, Nicu, Gabriela, Kerim, Silvia (2003). Jocuri interdisciplinare. 
Editura Aramis, Bucureşti;  

2. Breben, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M. (2008). Învăţământul preşcolar în 
mileniul III. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Editura Reprograph, Craiova; 

3. Culea, Laurenţia (coord.) (2009). Planificarea tematică şi proiectarea didactică a 
activităţilor de învăţare din grădiniţă. Nivelul II (5-6/7 ani). Editura Diana, Piteşti; 

4. Geamănă, N., A., Dima, M., Zainea, D. (2008). Educaţia ecologică la vârsta 
preşcolară. Mic îndrumar pentru educatoare. Editura Arlequin, Bucureşti; 

5. Ivănescu, Maria (coord.) (2007). Educaţie ecologică şi de protecţie a mediului. 
Caietul micii ecologişti. Învăţământ preşcolar. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului, Bucureşti; 

6. Ivănescu, Maria (coord.)(2007). Educaţie ecologică şi de protecţie a mediului. Ghid 
metodic pentru cadrele didactice. Învăţământ preşcolar – nivelul II (5 – 6/7 ani). 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Bucureşti; 

7. Molan, V. (coord.)(2005). Voinicel ne învaţă să ocrotim pământul. Fişe pentru 
educaţie ecologică. Editura Tiparg, Piteşti; 

8. Petre, D., Ivan, A., Roman, E. (2006). Proiecte tematice privind activităţile de 
educaţie ecologică în grădiniţa de copii. Editura Tiparg, Piteşti; 

9. *** (2008). Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani). Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Bucureşti. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
„ECOLOGIŞTI CU ADEVĂRAT” 

 
Prof. Radu Ioana 

Grădiniţa cu program prelungit  nr. 16 Sibiu 
 
 
Data: 15.04.2013 
Grădiniţa: cu PP nr.16 Sibiu 
Profesor în înv. preşcolar: Radu Ioana 
Grupa: mare A („Grupa Licuricilor”) 
Tema de studiu: „Cum este/a fost şi va fi aici pe Pământ?” 
Tema proiectului: „Explorarea Universului“ 
Subtema săptămânii: „S.O.S. Pământul!“ 
Mijloc de realizare: activitate integrată (D.Ş. + D.L.C. +  D.O.S. + D.E.C) 
Tema zilei: „ECOLOGIŞTI CU ADEVĂRAT“ 
Categorii de activităţi: 
1. Activităţi de dezvoltare personală (A.D.P.): 
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:  - „O faptă bună!” 
     - Salutul  
     - Prezenţa 
     - Împărtăşirea cu ceilalţi 
     - Activitatea de grup 
RUTINE : „S.O.S – Pământul ne cere ajutor” (deprinderea de a utiliza cu economie resursele 
planetei) 
TRANZIŢII: „Tot ce e pe lume” (joc cu text şi cânt) 
2. Activităţi liber-alese (A.L.A.) 
ŞTIINŢĂ: „Globul pământesc” (intuirea continentelor, a polilor, mărilor şi oceanelor) 
BIBLIOTECA: „Pomul către copil”, de V. Carianopol (lectura educatoarei) 
ARTĂ: „Darul arborilor” (aplicaţie) 
A.L.A.2:  „Concurs de ghicitori despre mediul înconjurător” 
3. Activităţi pe domenii experienţiale (A.D.E.) 
D.Ş. + D.O.S.  „Coşuri ecologice” (cunoaşterea mediului, observare) 
            „Să protejăm natura!” (educaţie pentru societate, joc didactic interdisciplinar) 
Scopul: Formarea unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător, prin stimularea 
comportamentelor pozitive faţă de toate elementele acestuia, vii sau nevii (animale, plante, 
componentele abiotice – aer, apă, sol, aer). 
Tipul activităţii: de transmitere de cunoştinţe 
Obiective operaţionale: 
D.Ş.  
O1: să descrie cele patru pubele în miniatură expuse în sala de grupă (culori, simboluri); 
O2: să trieze deşeurile în cele patru grupe – a hârtiei, a plasticului, a sticlei şi a metalului; 
O3: să realizeze corespondenţa între culorile pubelelor şi tipurile de deşeuri; 
O4: să motiveze de ce este important să reciclăm deşeurile; 
O5: să explice semnificaţia cuvintelor „ecologist”, „a recicla”, „a colecta”, „a proteja”; 
O6: să exprime în cuvinte proprii mesajul poeziei „Ecologişti cu-adevărat”; 
O7: să creeze o piramidă, pornind de la un set de întrebări şi jetoane cu principalele deşeuri 
reciclabile. 
D.O.S. 
O8: să precizeze titlul jocului didactic interdisciplinar propus; 
O9: să sorteze cele două seturi de imagini cu fapte, după natura efectelor exercitate asupra mediului 
(pozitive şi negative); 
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O10: să identifice perechile de antonime ilustrate de jetoanele color; 
O11: să formuleze propoziţii simple şi dezvoltate corecte, cu perechile de antonime găsite; 
O12: să interpreteze cântecele „Culorile” şi „Să-mi spui tu mie, copilaş”; 
O13: să rezolve corect sarcinile de pe fişa de lucru „Voinicel ne învaţă să ocrotim pământul” (nr.21); 
O14: să-şi exprime dorinţa de a contribui la salvarea planetei, grav afectată de poluare. 
 
 
 
ŞTIINŢĂ: O15: să numească planeta pe care trăim („Pământ” sau „Terra”); 
O16: să precizeze faptul că globul pământesc are formă de sferă; 
O17: să identifice cei doi poli, zonele de uscat – continentele şi zonele cu mări şi oceane; 
O18: să explice semnificaţia culorilor de pe globul pământesc. 
BIBLIOTECA: O19: să manifeste compasiune faţă de pom atunci când este rupt;   
O20: să explice prin ce acţiuni pot fi îngrijiţi pomii de om pentru a rodi; 
O21: să denumească diverse specii de pomi fructiferi observaţi în imagini. 
ARTĂ: O22: să enumere beneficiile aduse de diverse specii de pomi şi arbori; 
O23: să lipească decupajele primite pe foaia albă de hârtie (pădurea – oază de relaxare, pădurea – 
adăpost pentru păsări şi animale, pomii – sursă de fructe etc.); 
O24: să menţină curăţenia în locul unde lucrează. 
Resurse procedurale: 
METODE ŞI PROCEDEE: observaţia, jocul, conversaţia, instructajul, explicaţia, demonstraţia, 
exerciţiul, analiza produselor activităţii, Schimbă perechea, Piramida, Metoda pălăriuţelor 
gânditoare, Turul galeriei, Ghicitorile 
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:  
 A.L.A. Ştiinţă: glob pământesc; 

            Biblioteca: plic conţinând poezia „Pomul către copil”, de Virgil Carianopol şi 
imagini cu pomi fructiferi: mărul, părul, prunul, caisul, piersicul, cireşul, gutuiul, lămâiul, 
portocalul, mandarinul, bananul, ananasul, migdalul etc.; 

Artă: plic cu decupaje care prezintă beneficiile aduse de diverse specii de arbori şi 
pomi, lipici, coli albe de hârtie, creioane colorate; 

 A.D.E. D.Ş.: poster cu mesajul săptămânii şi al zilei, pubele ecologice în miniatură, pungi cu 
patru categorii de deşeuri, „scrisoare” de la Voinicel, conţinând o poezie cu tematică 
ecologică, cele şase pălăriuţe gânditoare – albastră, albă, roşie, neagră, verde, galbenă, plic 
cu întrebări şi jetoane ce vor forma o piramidă; 

D.O.S.: două seturi cu imagini referitoare la aspecte pozitive şi negative privind 
mediul înconjurător, set cu  jetoane color – perechi de antonime, laptop şi boxe, fişe de 
lucru, creioane colorate. 

FORME DE ORGANIZARE: individual, perechi, pe grupuri, frontal 
RESURSE TEMPORALE: 45 de minute 
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Evenimente 
ale instruirii 

 
CONŢINUTUL 
ACTIVITĂŢII 

 
O 

STRATEGII DIDACTICE  
Evaluare Metode şi 

procedee 
Mijloace 
didactice 

Forme de 
organizar

e 
Moment 

organizatoric 
Creez condiţiile 
necesare bunei 
desfăşurări a 
activităţii: aerisirea 
sălii de grupă, 
aranjarea 
materialelor pe 
centre de activitate. 
Copiii intră în sala 
de grupă. 

  Scaune 
pentru 
fiecare 
copil 
Materiale 
specifice 
pentru 
fiecare 
sector 

Frontal Corectarea 
ţinutei 

Captarea 
atenţiei 

Copiii sunt 
surprinşi în 
momentul sosirii la 
grădiniţă de 
prezenţa la centrul 
tematic a lui 
Voinicel, prietenul 
copiilor şi 
ocrotitorul planetei. 
El are pregătite 
într-o cutie verde,  
mare, o mulţime de 
surprize care abia 
aşteaptă să fie 
descoperite de cei 
mici. Copiii sunt 
invitaţi de Voinicel 
să se aşeze pe 
covor. 

 Salutul  
Salutul între 

copii se va realiza 
într-un mod 
specific strategiei 
de învăţare prin 
cooperare 
„Schimbă 
perechea“. Împart 
copiilor cartonaşe 
colorate, iar în 
funcţie de culoarea 
primită, formează 
două cercuri 
concentrice. La 
semnalul 
„Formează 

  
 
 
 
 

Conversaţi
a 

Schimbă 
perechea 

 
 

Exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exerciţiul 

 
 

 
Conversaţi

a 
Schimbă 
perechea 

 
 
 
 
 
 

 
Păpuşa 
Voinicel 
 
Cutie cu 
surprize 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panoul 
Întâlnirea 
de 
dimineaţă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Frontal 
 

 
Frontal 
Perechi   

 
 

 
Individual 

 
 

 
Frontal 
Perechi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Individual 

 
 
 
 
 
 

 
Observarea 
comporta-
mentului 
copiilor 
 
Observarea 
reacţiilor 
nonverbale 
ale copiilor 
– bucuria 
de a 
executa 
mişcări 
imitative 
 
 
 
 
Interesul 
arătat de 
copii 
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perechi!“, copiii 
din cercul interior 
se întorc cu faţa 
către cei din cercul 
exterior, formând 
perechi. Lansez 
salutul, care este 
repetat de întreaga 
grupă: 
Bună dimineaţa, 
cer frumos! (ridic 
mâna spre cer) 
Bună dimineaţa, 
soare luminos! 
(mâinile sub formă 
de cerc deasupra 
capului)  
Bună dimineaţa, 
vântule, care alergi 
pe pământ ! 
(imităm mişcarea 
vântului cu braţele) 
Bună dimineaţa, 
copaci înfloriţi! 
(mâinile arată 
forma copacului) 
 Bună dimineaţa, 
păsărele mari şi 
mici! 
(desfacem braţele 
lateral pentru zbor 
- păsari mari, 
palmele în faţă 
pentru  păsări mici) 
Bună dimineaţa, 
pietre tari! 
(palmele bat 
podeaua)  
Bună dimineaţa, 
animale mici şi 
mari! (la animale 
mici stăm ghemuit, 
la animale mari 
sărim în sus) 
 Prezenţa  

Prezenţa o 
realizez prin 
strigarea numelui 
copiilor. Copilul 
prezent îşi ia poza 

 
 
 
 
 
 
 

Conversaţi
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Explicaţia 

 

 
 
 
 
 
 
 
Panoul 
Întâlnirea 
de 
dimineaţă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Frontal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corecti-
tudinea 
răspunsu-
rilor 
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şi o pune pe panou 
la rubrica 
preşcolarilor 
prezenţi. La sfârşit 
voi aşeza la panou 
şi pozele copiilor 
absenţi. 
 Împărtăşirea 

cu ceilalţi 
În timpul 

activităţii, copiii 
sunt aşezaţi pe 
covor, împreună cu 
educatoarea, 
ţinându-se de 
mâini, formând 
astfel două 
“cercuri magice”, 
concentrice, 
conform metodei 
„Schimbă 
perechea“. Ei află 
unii de la ceilalţi, 
fiind dispuşi în 
perechi, ce fapte 
bune au făcut cu 
diverse ocazii faţă 
diverse personae 
(colegi de la 
grădiniţă, prieteni, 
părinţi), animale, 
plante, insecte etc., 
prin relatarea unor 
experienţe 
personale - “O 
faptă bună!” 

Pentru a da 
posibilitatea unui 
schimb de idei între 
cât mai mulţi copii, 
la comanda 
„Amestecă”, dat de 
educatoare, copiii 
se rotesc în cerc, la 
semnalul 
„Îngheaţă“ se 
opresc, iar la 
rostirea „Formează 
perechi!“, copiii 
din cercul interior 
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se întorc cu faţa 
către cei din cercul 
exterior şi formează 
o nouă pereche cu 
cel aflat în faţa sa.  
 Activitatea de 

grup  
„Vremea să 

o studiem 
Şi-n 

calendar s-o 
notăm, 

De e ploaie 
sau e soare 

Putem 
merge la 
plimbare!“ 

Îndrept 
atenţia copiilor spre 
Calendarul 
naturii. Numesc un 
copil, 
„meteorologul 
zilei”, care să aşeze 
jetoanele 
corespunzătoare şi 
îi adresez 
întrebările 
specifice: 

- „Ce zi din 
săptămână este 
astăzi?”; „Ce zi a 
fost ieri?”; „Ce zi 
va fi mâine?”; 

- „În ce 
anotimp ne 
aflăm?”; „Ce 
anotimp a trecut?”; 
„Ce anotimp va 
veni?”; 

- „În ce lună 
din an suntem?”; 
„Numeşte toate 
lunile anului!” 

- „Priveşte 
pe fereastră şi 
descrie în amănunt 
cum este timpul 
afară!” 

- „Ce 
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vestimentaţie se 
potriveşte pentru 
ziua de astăzi?” 
 Noutatea 

zilei:  
Transmit 

copiilor faptul că 
astăzi vom juca 
rolul de  ecologişti. 
Vom învăţa cum 
putem scăpa 
planeta de 
gunoaiele aflate în 
cantităţi din ce în 
ce mai mari, vom 
afla cum putem, 
chiar dacă suntem 
mici, să contribuim 
la protejarea 
naturii, vom asculta 
poezii care ne vor 
îndemna la fapte 
bune şi vom 
participa la un 
concurs  de 
ghicitori despre 
mediul 
înconjurător. 

Reactualizare
a cunoştinţelor

Iniţierea unei scurte 
conversaţii despre 
cum protejează ei 
mediul 
înconjurător. Copiii 
vor reactualiza 
informaţii 
dobândite prin 
studierea 
opţionalului de 
educaţie ecologică 
– „Natura – 
comoara noastră!” 

 Conversaţi
a  

 Frontal  Observarea 
interesului 
arătat de 
copii 

Anunţarea 
temei şi a 

obiectivelor 

În urma citirii 
mesajului 
săptămânii şi al 
zilei, sunt relevate 
subtema 
săptămânii, „S.O.S. 
Pământul!” şi tema 
zilei, „Ecologişti 
cu-adevărat”. 

 Conversaţi
a  

Explicaţia 

Poster cu 
Mesajul 
săptămânii 
şi al zilei 
Plicuri cu 
materiale 
necesare 
 
Cărţi cu 

Frontal 
 
 
 
 

Frontal 
 
 

Observarea 
capacităţii 
de 
menţinere 
a atenţiei 
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„Copii, Voinicel 
ne-a decorat foarte 
frumos sala de 
grupă : a adus 
câteva coşuri de 
gunoi mai speciale, 
ne-a adus ecusoane, 
un glob pământesc, 
fişe de lucru, 
numeroase 
ilustraţii, poezii şi 
ghicitori cărora să 
le răspundem. 
Formulez 
întrebarea zilei: 
„De ce credeţi că 
este nevoie ca 
oamenii să 
ocrotească mediul 
înconjurător?” 
Comunic grupei că 
la sectorul “Ştiinţă” 
vom explora globul 
pământesc, la 
sectorul 
“Biblioteca” vom 
citi o poezie din 
care vom afla 
povestea unui 
pomişor, iar la 
sectorul “Artă” 
vom realiza nişte 
tablouri despre 
„darurile” pe care 
ni le oferă arborii. 

poezii  

Organizarea 
învăţării 

 Conduc 
intuirea 
pubelelor în 
miniatură. 
Copiii, 
organizaţi în 
patru grupuri, 
le descriu, 
deduc faptul 
că deşeurile 
trebuie depuse 
în mod 
selectiv în 
coşurile 
ecologice: în 

O1 
O2 
O3 
O4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaţia 
Conversaţi

a 
Explicaţia 

Jocul  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubele 
ecologice 
în 
miniatură 
Pungi cu 
patru 
categorii 
de  deşeuri 
 
Plic cu 
poezie 
 
 
 
 

Pe grupuri 
 
 
 

 
Frontal 

Individual 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observarea 
comporta-
mentului 
copiilor 
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coşul albastru 
– hârtie şi 
carton, în 
coşul galben – 
plastic, în 
coşul verde – 
sticlă, iar în 
cel gri – 
metale. Ei 
înşişi 
exersează sub 
formă de joc 
reciclarea, 
triind 
deşeurile. 
Precizează de 
ce consideră 
că este necesar 
să reciclăm tot 
ce putem. 

 Scot un plic 
din cutia cu 
surprize a lui 
Voinicel şi 
lecturez poezia 
„Ecologişti cu-
adevărat”: 
Mult ne place 
în natură,  
Admirăm, ne 
mai plimbăm,  
Dar adesea ne 
uimim 
Cât gunoi în 
jur găsim. 
        Haideţi 
toţi în hora 
noastră 
        Pentru-
acest pământ 
curat, 
       Să-l facem 
cu-adevărat! 
      Haideţi 
toţi la reciclat!

Iată, noi ne-am 
apucat, 
Hârtie am adunat,  
Carton am 
colecţionat 

 
 
 
 
 
 
 

O5 
O6 

 
 
 

O7 
 
 
 
 
 
 
 

O7 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conversaţi
a  

Explicaţia  
 
 
 

Piramida 
Conversaţi

a 
Exerciţiul  

Jocul  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flanelogra
f 
Jetoane cu 
cifrele 
1,2,3,4 
Jetoane cu 
ilustraţii 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pe grupuri 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modul de 
rezolvare a 
sarcinilor 
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Si multe am 
învăţat! 
         Luaţi exemplu 
de la noi, 

Puteţi construi 
şi voi 
Un acvariu, o 
machetă, 
Pentru a salva 
planeta! 
Copiii explică 
semnificaţia 
cuvintelor noi 
şi extrag 
mesajul 
poeziei. 

 Prezint 
copiilor la 
flanelograf 
schema unei 
piramide, 
realizată din 
jetoane cu 
cifre de la 1 la 
4, care au 
scrise pe verso 
câte o sarcină: 

1. Alegeţi imaginea 
care ilustrează 
„soluţia deşeurilor” 
(un jeton cu 
pubelele folosite 
pentru reciclare) 
2. Alegeţi două 
lucruri care se pot 
sparge (sticlă, 
pahar din sticlă) 
3. Alegeţi trei 
lucruri care 
dăunează mediului 
înconjurător, 
deoarece se 
degradează foarte 
greu (pet, pahar din 
plastic, pungă din 
plastic) 
4. Alegeţi patru 
obiecte pentru 
producerea cărora 
sunt tăiaţi copacii 
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(carte, cutie de 
carton, şerveţel, 
pungă cadouri) 
Cele patru grupuri 
de copii definite 
anterior în 
momentul 
conducerii 
observaţiei rezolvă 
sarcinile piramidei.  
Tranziţie: „Tot ce e 
pe lume” (joc cu 
text şi cânt)  

  Scot un alt joc 
surpriză din 
cutia adusă de 
Voinicel. 
Acesta este 
intitulat „Să 
protejăm 
natura!” copiii 
repetă titlul 
jocului. 

SARCINILE 
DIDACTICE: 
- Identificarea 
imaginilor în care 
omul acţionează în 
favoarea mediului; 
- Alegerea unor 
cuvinte cu sens 
opus şi utilizarea 
lor corectă în 
propoziţii; 
- Interpretarea 
adecvată a unui 
cântec cunoscut. 
REGULILE 
JOCULUI: 
- Răspunsurile 
bune sunt 
aplaudate, cele 
greşite sunt 
corectate de 
colegi. Câştigă 
echipa care aşază 
prima jetoanele 
corect. 
ELEMENTE DE 
JOC: Mişcarea, 

O8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
O10 
 
O11 
 
O12 
 
O13 
O14 

 
Jocul 

Conversaţi
a 

Instructajul 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jocul 
Pălăriuţele 
gânditoare 
Conversaţi

a 
Explicaţia 

 
 
 
 
 

Jocul 
Exerciţiul 

 
 
 
 
Conversaţi

a 
Explicaţia 
Exerciţiul 

Jetoane 
color  – 
acţiuni 
pozitive şi 
negative 
 
Jetoane 
color – 
antonime  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pălăriuţe 
de culori 
diferite 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flanelogra
f 
Laptop, 
boxe 
 
 
 
 
Fişe de 

Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pe grupuri 
Individual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Frontal  
 

Individual  

Observarea 
comporta-
mentului 
copiilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gradul de 
relevanţă al 
« versiuni-
lor » celor 
şase 
pălăriuţe 
gânditoare 
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mânuirea 
materialelor, 
aplauze, surpriza. 
Mai întâi împart 
grupa de copii în 
două subgrupe. In 
cadrul fiecărei 
subgrupe definesc 
următoarele 
roluri : 
* Pălăria albă – 
descrie în mod 
obiectiv jetoanele; 
* Pălăria roşie – 
exprimă ceea ce 
simte despre cele 
prezentate în 
imagini; 
* Pălăria neagră 
– oferă cele mai 
sumbre 
perspective asupra 
efectelor poluării; 
* Pălăria galbenă 
– oferă o viziune 
optimistă privind 
evoluţia situaţiei; 
* Pălăria verde – 
vine cu idei noi, 
cu soluţii 
împotriva poluării; 
* Pălăria albastră 
– extrage ideile 
principale ale 
celor  discutate. 
    După etapa de 
analiză efectuată 
de cele şase 
pălăriuţe, solicit 
celor două 
subgrupe de copii 
să trieze rapid 
toate imaginile, în 
grupa faptelor 
bune şi în grupa 
faptelor rele 
(fondul alb sau gri 
la flanelograf). 
După aceea, vor 
„citi” câteva 

lucru 
Creioane 
colorate 
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jetoane cu 
antonime din 
domeniul 
ecologiei şi vor 
alcătui propoziţii 
pe baza acestora. 
În încheirea 
acestui joc, dau 
tonul pentru 
interpretarea 
cântecului „Să-mi 
spui tu mie, 
copilaş”, despre 
greieraş, o mică 
vieţuitoare care 
are nevoie să fie 
ocrotită. 
 Rezolvarea 

cerinţelor de 
pe Fişa de 
lucru 
„Voinicel ne 
învaţă să 
ocrotim 
pământul” 
(nr.21), având 
ca temă 
reciclarea 
selectivă a 
deşeurilor. În 
timp ce 
lucrează, 
audiază 
cântecul 
„Culorile”. 

Tranziţie: Fiecare 
copil primeşte un 
medalion – 
Pământul, 
pomişorul sau un 
fluturaş, pentru a 
se aşeza în mod 
aleator la cele trei 
sectoare. 

ŞTIINŢĂ Copiii din acest 
centru: denumesc 
planeta 
reprezentată, îi 
identifică forma 
sferică, dau 

O15 
O16 
O17 
O18 

Observaţia 
Conversaţi

a 
 
 

Globul 
pământesc 

Pe grupuri 
Individual 

Interesul şi 
curiozitate
a arătate de 
copii 
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exemple de alte 
corpuri sferice, 
indică prin atingere 
polii, continentele 
(uscatul), mările şi 
oceanele (sunt cele 
mai întinse 
suprafeţe de apă). 
Spun ce 
simbolizează 
culorile de pe 
globul pământesc. 

BIBLIOTECA Copiilor de la acest 
sector le citesc 
poezia stabilită. Ei 
vor denumi speciile 
de pomi fructiferi 
din imagini şi spun 
ce munci se 
efectuează în livadă 
pentru îngrijirea 
pomilor. Işi 
exprimă admiraţia 
şi recunoştinţa faţă 
de pomii plini de 
roade.  
Empatizează cu 
pomul ale cărui 
crengi sunt rupte. 
Pomul către copil 
       de Virgil 
Carianopol 
Sunt un pom ca 
fiecare, 
Dar de vrei să mă-
ngrijeşti, 
Faci, copilule, din 
mine 
Pom, cum n-o să 
mai găseşti. 
           Nu-mi mai 
rupe nici o 
creangă, 
          Că mă doare, 
mi-este greu, 
          Orice 
creangă cât de 
mică 
          Este câte-un 
braţ al meu… 

O19 
O20 
O21 

Conversaţi
a 

Plic cu 
poezia 
 
Plic 
conţinând 
imagini cu 
pomi 
fructiferi 
 
 
 
 
 

Pe grupuri 
Individual 

Analiza 
răspunsu-
rilor 
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15 

 

Şi-ai să vezi atunci, 
de seamă, 
Precum  sunt, ca un 
haiduc, 
Cât de multă 
sănătate 
De pe braţe am să-
ţi aduc. 

ARTĂ Copiii enumeră 
beneficiile aduse de  
diverşi pomi şi 
arbori şi creează în 
perechi de câte doi 
câte un mic tablou, 
folosind materialele 
existente la sector. 
La sfârşit adaugă şi 
alte elemente 
decorative, folosind 
creioanele colorate. 

O22 
O23 
O24 

Conversaţi
a 

Exerciţiul 

Plic cu 
decupaje 
Lipici, coli 
Creioane  

Pe perechi Modul de 
execuţie al 
lucrărilor 

Evaluarea Demersul este 
realizat cu ajutorul 
tehnicii Turul 
galeriei. Copilul 
zilei îşi alege câţiva 
colegi, cu care va 
trece pe la fiecare 
centru, pentru a 
analiza rezultatele 
obţinute. 
Formulez aprecieri 
individuale şi 
globale privind 
gradul de implicare 
a copiilor la 
activitate. 
Tranziţie: “Pace 
pentru toţi copiii 
lumii” (cântec) 

 Turul 
galeriei 
Analiza 

produselor 
activităţii 

 Frontal 
Pe grupuri 
Individual 

Reacţiile 
copiilor 

Încheierea 
activităţii 

În ultima etapă a 
zilei, copiii vor lua 
parte la un 
„Concurs de 
ghicitori despre 
mediul 
înconjurător”. 
Identifică 
elementele descrise 
în ghicitori: „globul 
pământesc”, 

 Ghicitorile 
Conversaţi

a 
Jocul 

Bileţele cu 
ghicitori 

Frontal   Observarea 
comporta-
mentului 
copiilor 
 
 
Interesul 
manifestat 
de copii 
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16 

 

„Pământul”, 
„ploaia”, 
„poluarea”, „aerul”, 
„apa”, „soarele”, 
„pădurea”, „ziua şi 
noaptea”. 
Exemplu:       „Am 
o minge colorată, 
                     Toată 
lumea mi-o arată.”  
(globul pământesc) 
 „De ce floarea-i 
supărată, /De ce eu 
tuşesc îndată, 
De ce peştii mor în 
ape, / De ce soarele 
ne arde, 
 De ce oare, de ce 
oare?/ Fiindcă 
este...  ”  
(poluare) 

Corectitu-
dinea răs-
punsurilor 

 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
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ecologică. Editura Tiparg, Piteşti; 
10. *** (2008). Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani). Ministerul Educaţiei, 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. Nicoleta Daniela Toader 
Gradinita cu Program Prelungit nr. 9 Buzau

DATA: 15.12.2010
EDUCATOARE: TOADER  NICOLETA  DANIELA 
UNITATEA DE INVATAMANT:  Gradinita cu 
Program Prelungit nr. 9 Buzau 
TEMA ANUALA: CUM ESTE, A FOST SI VA FI 
PE ACEST PAMANT? 
TEMA PROIECTULUI: DIN BATRANI SE 
POVESTESTE
SUBTEMA: BRADUL SI RENII LUI MOS 
CRACIUN
DOMENIUL EXPERIENTIAL: Domeniul Om si 
Societate
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practica 
TEMA ACTIVITATII: Podoabe pentru Bradul de Craciun 
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de deprinderi 
SCOPUL:Consolidarea capacitatii de utilizare a tehnicilor insusite in situatii diferite  in vederea 
alcatuirii unui ansamblu functional. 
OBIECTIVE OPERATIONALE:

sa recunoasca materialele folosite pentru realizarea lucrarii; 
sa lipeasca pe siluetele unor globulete boabe de cereale; 
sa insire pe ata cu acul diferite materiale din natura pentru a realiza ghirlande; 
sa lipeasca pe steaua mare, varful bradului, seminte de plante medicinale; 
sa decupeze si sa lipeasca cutiute tip cadou; 
sa asambleze toate lucrarile in una singura realizand astfel bradul impodobit.   

STRATEGII  DIDACTICE:
Metode si procedee: surpriza, observatia, demonstratia, conversatia, explicatia, exercitiul  
Material didactic: bradul, suport de brad, siluete decupate din carton colorat -globulete, varful 
badului realixat sub forma de stea din carton auriu, diferite boabe de cereale si plante medicinale, 
aracet , ac si ata, betisoare de intins aracetul, servetele, foarfeca, diferite materiale din 
natura(bucatele de poliester).
BIBLIOGRAFIE:
Curriculum pentru invatamant preprimar (3-6/7 ani) 2008. 
Cucos C., Pedagogie, Editura Polirom, Iasi, 1996. 
Dulama M., Metode, strategii si tehnici didactice activizate, Editura Clusium, 2002 
Preda V., Dumitrana M., Programa activitatilor instructive educative in gradinita de copii, Editura 
V&I Integral. Bucuresti, 2000; 
Petricica M., Petre M.”Metodica predarii activitatilor manuale in gradinita de copii”, EDP 
Bucuresti, 1966 
FORMA DE ORGANIZARE: Pe echipe 
DURATA:30-35 min            
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DESFASURAREA ACTIVITATII 

EVENIMENT
DIDACTIC 

CONTINUT STIINTIFIC STRATEGII 
DIDACTICE 

EVALUARE 

MOMENT
ORGANIZATORIC 

          Voi aseza mobilierul si voi 
pregati cele necesare pentru buna 
desfasurare a activitatii la centrul 
tematic arta: 
-aranjarea masutelor si a scaunelelor 
in patru grupe; 
-pregatirea materialelor pe masute, 
dar acoperite; 
-aerisirea salii de grupa; 
         Copiii se vor aseza la masute 
in functie de simbolul pa care l-au in 
piept: globulete  rosii, galbene, 
portocalii, verzi si albastre. 

   Explicatia  Observarea
comportamen
tului

CAPTAREA
ATENTIEI  

   Copiii sunt rugati sa inchida ochii, 
iar la semnalul educatoarei vor 
deschide ochii iar ingerasul cu 
crenguta fermecata vadezveli un 
bradut neimpodobit. 

     Surpriza Interesul 
pentru
surpriza 

REACTUALIZARE
A
CUNOSTINTELOR

      Cu ajutorul mai multor intrebari 
ne vom aduce aminte ce trebuie sa 
contina baradul de Craciun. 

Conversatia

ANUNTAREA 
TEMEI SI A
OBIECTIVELOR

     “Astazi la activitatea practica 
vom realiza podoabe pentru bradul 
de Craciun”. Pentru a confectiona 
aceste produse trebuie sa lipiti pe 
siluetele globuletelor diferite boabe 
de cereale, vom insira cu ajutorul 
acului si a atei diferite materiale din 
natura pentru a realiza ghirlande, 
vom lipi pe steaua mare (varful 
bradului) diferite seminte de plante 
medicinale, vom decupa si vom lipi 
cutiute de  tip cadou .

Conversatia
Explicatia   

Observarea
comportamen
tului

DIRIJAREA
INVATARII

       Voi prezenta copiilor 
globuletele si ghirlandele realizate 
de mine ca model, si le voi explica si 
demonstra etapele de lucru pentru 
realizarea lor. Dupa acesta scurta 
discutie se prezinta copiilor de la 
cele patru grupe sarcinile pe care 
trebuie sa le indeplinesca: 
-grupa globuletelor verzi  si grupa 
globuletelor albastre trebuie sa 
lipeasca pe siluetele unor globulete 
dinainte decupate boabe de cereale; 
-grupa globuleteor galbene au ca 
sarcina sa insire cu acul si ata 
diferite material din natura pentru a 

Observatia

Conversatia

Relationare 
in cadrul 
grupului prin 
actiune si 
comunicare 
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realiza ghirlande; 
-grupa globuletelor rosii au de 
realizat steaua mare a bradului, 
varful acestuia, lipind boabe de 
plante medicinale; 
-grupa globuletelor portocalii de 
decupat si lipit cutii de tip cadou. 
       Copiii descopera pe masute 
materialele necesare (siluetele 
globurilor si a varfului, boabe de 
cereale si plante medicinale, diferite 
material din natura, ata, ac, aracet, 
betisora de intins aracetul, servetele, 
cutii de tip cadou). 
       Pentru a realiza corect lucrarile 
vom executa  cateva exercitii pentru 
a incalzi muschii mici ai mainilor: 
”Batem palmele cu zor/ Batem 
palmele cu spor/1,2-1,2/Faceti toti la 
fel ca noi!/Pe manute ne 
spalam,?/Curat noi ca sa 
lucram./1,2/1,2/Faceti toti la fel 
canoi!/La pian acum 
cantam,/Liniste!Sa ascultam! ”. dupa 
incalzirea muschilor copiii vor 
executa lucrarile. 
      In timp ce copii lucreaza le dau 
indicatii si explicatii suplimentare . 

Explicatia  

Exercitiul
individual

Probe
practice 

EVALUAREA 
       La sfarsitul activitatii fiecare 
grup va veni si isi va prezenta 
produsele muncii lor impodobind 
astfel bradul de Craciun. 

Explicatia 
Observatia
Evaluarea
orala

Probe
orale:compon
ent socio 
afective de 
comunicare 
si relationere 
intergrupale/ 
intragrupale 

INCHEIAEREA 
ACTIVITATII

La finalul activitatii copiii vor canta 
in jurul bradului cantecul “Bradut 
iubit”, iar educatoarea va face 
aprecieri asupra comportamentului 
fiecarui copil. 

 Stimulente  
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ  DE O ZI 
„Sa îl ajutăm pe iepuraș!” 

 
Prof. inv. preșcolar Mirela Mone 

Gradiniță cu P.N. nr. 3, Zimnicea 
 

 
ACTIVITATI DE DEZVOLTARE PERSONALA 

Grupa: mijlocie 
Gradinita: Nr. 3 Zimnicea 
Educatoare: Mone Mirela 
Tema anuala: “Cum a fost, este si va fi aici pe pamant?” 
Tema saptamanii: “In asteptarea iepurasului” 
Tema zilei: “Sa il ajutam pe iepuras!” 
Forma de realizare: Activitati de dezvoltare personala 
Scopul:                                                                                            
 dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a personalitatii copilului, sprijinind formarea 

autonoma, creativa a acestuia; 
 cunoasterea si respectarea normelor de comportare in societate ; 
 formarea unor deprinderi igienico-sanitare pentru mentinerea starii de sanatate; 
 dezvoltarea capacitatii de a interactiona cu alti copii. 
Obiective operationale: 
 sa utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei; 
 sa observe vremea de afara si sa completeze calendarul cu simbolul potrivit; 
 sa se spele pe maini inainte si dupa servirea mesei; 
 sa intoneze cantecele propuse pe parcursul activitatii; 
 sa adopte o tinuta corecta a corpului (stand, sezand, in deplasare) 
Metode si procedee: conversatia, explicatia, problematizarea, exercitiul, jocul 
Resurse materiale: Calendarul naturii, un ghem de ata, un iepure de plus 
Forme de organizare: frontal, individual 
Durata: 15-20 minute 
Bibliografie:  
 “Curriculum pentru invatamantul prescolar” (3-5/7 ani), M.E.C.T. 2008 
 “Revista Invatamantului Prescolar” 1-2/2009, 3-4/2009, 1-2/2010 
 “Ziua buna incepe la Intalnirea de dimineata”, Ed. Tehno-Art, Cluj, 2009 

                                                                              
Scenariul intalnirii de dimineata 

 
Copiii se aduna in sala de grupa. Activitate debuteaza cu intalnirea de grup prin 

intermediul salutului:
“In cerc noi ne adunam 
Cu totii ne salutam! 
Incepe o noua zi  
Buna dimineata, copii!” 
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Copiii raspund salutului si se saluta intre ei cu ajutorul metodei interactive “panza de 
paianjen”, folosind un ghem de ata. 

Stand in semicerc pe scaunele, facem prezenta si aflam numarul de fete si de baieti. Se 
trece apoi la calendarul naturii si se discuta despre elementele caracteristice ale zilei: ziua 
saptamanii, anotimpul, vremea, imbracamintea necesara. 

Initiez cu copiii o discutie destre sarbatoarea pe care o asteptam, Pastele, si iepurasul care 
le va aduce multe cadouri daca sunt cuminti. 

Noutatea zilei va fi scrisoarea de la iepuras: 
“Dragi copii, 

Va rog sa ma ajutati, pentru ca sunt foarte ocupat si foarte multi copii ma asteapta sa le 
duc oua de ciocolata si multe jucarii.  

Pentru inceput as vrea sa va impartiti in 3 grupe si sa faceti niste morcovi de plastilina, pe 
care sa ii puneti frumos in cosulet, sa descoperiti pozele prietenilor mei dupa ce le refaceti si sa ma 
ajutati sa rezolv corect o fisa de lucru. Dupa ce treceti de aceasta prima proba, veti afla ce aveti de 
facut mai departe. 

Spor la lucru! 
Iepurasul de Paste” 

Rutine:  
 Spalarea pe maini: “Iepurasi sunt curati si sanatosi!” 
 Servirea mesei: “Iepurasii mesteca bine alimentele!” 
 Pregatirea pentru activitati: “Iepurasii fac ordine!” 

Tranzitii: “Iepuras coconas”, “Iepurasul Tup” 
“Bat din palme: clap, clap, clap! 
Din picioare: trap, trap, trap! 
Ne-nvartim, ne rasucim si la centre noi pornim.” 

 
PROIECT DIDACTIC 

Grupa: mijlocie 
Gradinita: Nr. 3 Zimnicea 
Educatoare: Mone Mirela 
Tema anuala: “Cum a fost, este si va fi aici pe pamant?” 
Tema saptamanii: “In asteptarea iepurasului” 
Tema zilei: “Sa il ajutam pe iepuras!” 
Categoria de activitate: Activitati liber alese (ALA) 
Centre de interes:  

● Arta: “Morcovi pentru iepuras” - modelaj 
● Joc de masa: “Sa descoperim prietenii iepurasului!” - puzzle 
● Stiinta: “Ajuta-l pe iepuras sa rezolve corect!” - fisa de lucru 

Scopul activitatii: Formarea unor deprinderi de conduita civilizata care sa permita desfasurarea 
simultana a mai multor activitati preferate de copii, individuale sau colective. 
Obiective operationale: 

● Arta: 
 sa modeleze prin miscari translatorii ale palmelor fata de planseta; 
 sa respecte indicatiile date; 
 sa duca sarcina la bun sfarsit. 
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● Joc de masa: 
 sa reconstituie din bucati imaginile unor animale; 
 sa recunoasca animalele descoperite si sa le imite. 

● Stiinta: 
 sa rezolve corect sarcinile din fisa de lucru 
 sa respecte indicatiile primite. 
Metode si procedee: observatia, conversatia, explicatia, exercitiul 
Material didactic: plansete, plastilina, piese de puzzle, fise de lucru, creioane 
Bibliografie: 
 “Metode orientative de lucru cu prescolarii”, Editira ALL, 2000 
 “Laborator prescolar – ghid metodologic”, Ed. V&I Integral, Bucuresti, 2002 

 
DEMERSUL DIDACTIC 

ETAPELE 
ACTIVITATII 

CONTINUTUL STIINTIFIC STRATEGII 
DIDACTICE 

1. Moment 
organizatoric 

Distribuirea materialului didactic necesar pentru 
indeplinirea sarcinilor la sectoarele de activitate 
propuse. 

2. Captarea atentiei Descoperirea de catre copii a materialelor cu care 
vor lucra la cele 3 sectoare: Arta, Joc de masa, 
Stiinta. 

Surpriza 
Observatia 

3. Anuntarea temei Se anunta tema pentru fiecare sector de activitate 
si sunt explicate sarcinile pe care copiii trebuie sa 
le indeplineasca. 

Explicatia 
Conversatia 

4. Desfasurarea 
activitatii 

In functie de optiunile lor copiii se vor aseza la 
centrele de interes. 
La sectorul Arta copiii vor modela morcovi pentru 
iepuras. 
La sectorul Joc de masa copiii vor rezolva cate un 
puzzle pentru a descoperi prietenii iepurasului. 
La sectorul Stiinta copiii vor rezolva sarcinile de 
pe fisa de lucru. 
In timp ce copiii lucreaza, voi trece pe la fiecare 
sector si ii voi ajuta pe cei care nu se descurca. 

Conversatia 
Explicatia 
Exercitiul 

5. Evaluarea Rezultatele activitatilor vor fi afisate la centrul 
tematic. Educatoarea ve prezenta pentru fiecare 
centru rezultatele. 

Expozitia 

6. Incheierea activitatii Se fac aprecieri generale si individuale asupra 
modului in care copiii au participat la activitate. 

Aprecieri 
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PROIECT DIDACTIC 

Grupa: mijlocie 
Gradinita: Nr. 3 Zimnicea 
Educatoare: Mone Mirela 
Tema anuala: “Cum a fost, este si va fi aici pe pamant?” 
Tema saptamanii: “In asteptarea iepurasului” 
Tema zilei: “Sa il ajutam pe iepuras!” 
Domenii experientiale: DS+DOS 
Denumirea activitatilor:  
DS: “Iepurasul” - observare 
DOS: “Masti de iepurasi” - lipire 
Forma de realizare: Activitate integrata 
Tipul activitatii: mixta 
Scopul:  
 Dezvoltarea spiritului de observatie si a operatiilor gandirii 
 Exersarea deprinderii de a lipi folosind tehnici si materiale cunoscute 
Obiective operationale: 
 sa observe cu atentie comportamentul iepurasului, cum mananca, cum bea apa; 
 sa denumeasca partile componente ale corpului unui animal; 
 sa dea exemple de hrana pentru iepure; 
 sa denumeasca materialele puse la dispozitie pentru realizarea temei practice; 
 sa lipeasca in mod corect elementele lucrarii; 
 sa-si cultive gustul estetic. 
Metode si procedee: observatia, conversatia, explicatia, demonstratia, exercitiul 
Material didactic: o cusca cu un iepure viu de casa, hrana corespunzatoare,  masti din carton, 
bucati de hartie creponata, lipici, hartie ajutatoare 
Bibliografie: 
 “Curriculum pentru invatamantul prescolar”, M.E.C.T. Bucuresti 2008 
 “Laborator prescolar – ghid metodologic”, Ed. V&I Integral, Bucuresti 2002 
 “Modele orientative de lucru cu prescolarii”Ed. ALL 2000 

DEMERSUL DIDACTIC 

ETAPELE 
ACTIVITATII 

CONTINUTUL STIINTIFIC STRATEGII 
DIDACTICE 

1. Moment 
organizatoric 

Distribuirea materialului didactic necesar pentru 
indeplinirea sarcinilor pe centre de activitate. 
Asezarea scaunelelor in semicerc. 
“Iute, iute alergam 
Randul repede forman 
Si in semicerc ne asezam!” 

2. Captarea atentiei Le voi arata copiilor ce se ascunde in cutie. Acestia 
vor descoperi un iepuras viu de casa. 

Surpriza 

3. Anuntarea temei si a 
obiectivelor 

Le voi citi copiilor urmatorul mesaj de la iepuras: 
“Dragi copii, dupa cum ati observat, prietenul meu 

Conversatia
Explicatia 
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iepurasul Tup, a venit in vizita la voi. Va trebui sa 
ii observati comportamentul ca sa aflati ce ii place 
sa manance, cum bea apa si cum este corpul lui, 
pentru a-l putea imita. Dar, ca sa va puteti apropia 
de el fara sa se sperie, va trebui sa va faceti niste 
masti de iepurasi. ” 

4. Dirijarea invatarii Copiii, indrumati de intrebarile educatoarei, 
urmaresc comportamentul iepurasului intr-un loc 
nou, care sunt partile componente ale corpului, ce 
mananca, cum bea apa, ce culoare are blana lui. 
Tranzitie: “Iepurasul Tup” 
Copiii se vor aseza la masute si vor intui 
materialele primite pentru a realiza mastile. Vor 
avea de lipit bucatele de hartie creponata pe o 
masca din carton, pentru a imita blanita iepurasului. 
Dupa ce vor executa cateva exercitii de incalzire a 
muschilor mici ai mainilor, se trece la realizarea 
mastilor.  

Observatia 
Conversatia
Explicatia 
Demonstratia 
Exercitiul 

5. Evaluarea Vor fi expuse lucrarile copiilor si vor fi apreciate 
chiar de ei, motivand alegerea facuta. 

Turul galeriei 

6. Incheierea activitatii Se fac aprecieri asupra modului in care copiii au 
participat la activitate si vor primi recompense. 

Aprecieri verbale 

PROIECT DE ACTIVITATE 

Grupa: mijlocie 
Gradinita: Nr. 3 Zimnicea 
Educatoare: Mone Mirela 
Categoria de activitate: Jocuri si activitati complementare 
Tema: “E carnaval!'” 
Forma de realizare: 
 Dans modern: “Samba florilor” 
 Sceneta: “La carnaval” 
Scopul activitatii: 
 Dezvoltarea aptitudinilor artistice si a simtului ritmic in miscari desfasurate in grup 
 Satisfacerea nevoii de miscare, destinderea si recreerea copiilor 
Obiective operationale: 
 sa-si exerseze deprinderile si calitatile motrice invatate 
 sa execute corect miscarile dansului 
 sa-si coreleze miscarile in functie de versurile cantecelor 
 sa-si dezvolte dorinta de a se juca in colectiv, respectandu-se reciproc 
 sa manifeste interes prin participare efectiva si afectiva 
Metode si procedee: conversatia, explicatia, demonstratia, exercitiul 
Material didactic: casetofon, CD, masti de animale 
Bibliografie: 
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 “Programa activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii”, Ed. V&I Integral, Bucuresti 
2005 

 “La gradinita e serbare!”, Ed. Compania, Bucuresti 2000 

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII: 

Se asigura conditiile optime desfasurarii activitatii (copiii sunt costumati, reprezentand 
diferite animale). 

Se urmareste prezentarea expresiva si cursiva a rolurilor si intonarea in cor a cantecelor, 
insotite de miscarile sugerate de text. 

1. Dans modern: “Samba florilor” 
2. Sceneta: “La carnaval”  

TOTI 
Am sa va spun acum, copii, 
Povestea noastra dintr-o zi 
Cand in padurea de sub deal, 
E mare carnaval! 
Ursul cu vulpea a dansat, 
Incat de coada a uitat, 
Dar cand aminte si-a adus, 
N-a mai rabdat si-a spus: 

URSUL 
“Sa stii vulpito, draga mea 
Ma uit atent la coada ta , 
De n-ar fi carnaval acum, 
Coada ti-as face-o scrum!” 

VULPEA 
Cu coada stufoasa 
Cu bot ascutit, 
La cotetul vostru, 
Des am nimerit! 
Gaini, pui si rate, 
Iau tot ce gasesc! 
Spuneti, stiti voi oare... 
Vulpe ma numesc! 

CANTEC: “VULPEA” 

LUPUL 
Cred ca ma cunoasteti bine 
Eu sunt lupul cel vestit. 
Si pe iezi si pe scufita, 
Uneori i-am inghitit. 
Mi-au de hac cumatra, 
Vanatorul iscusit. 
Dar sa stiti: de-atunci, prieteni, 
Jur pe par, m-am cumintit! 

FLUTURASUL 
Fluturas, din floare-n floare, 
Zbor batand din aripioare 
Si ma duc departe-n zari, 
Sa mai vad si alte tari! 

ALBINA 
Eu sunt albinuta Zum 
Toata ziua sunt pe drum, 
Caci culeg din floricele, 
Polen galben pentru miere. 

CANTEC: “ALBINUTA MEA” 

AZOREL 
Dati-mi, dati-mi de mancare, 
Ca sa cresc voinic si mare! 
Sun un catelus frumos 
Si nu sunt de loc fricos! 

IEPURASUL 
Eu sunt iepurasul Tup, 
Prin padure sar tup,tup, 
Sunt un iepuras de soi, 
Cel mai mare iepuroi! 

BROSCUTA 
Eu, broscuta Oac, oac, oac, 
Toata ziua stau pe lac. 
Cand afara este soare, 
Ies pe iarba la plimbare. 

CANTEC: “CE PETRECERE FRUMOASA” 

TOTI 
Cand carnavalul s-a sfarsit, 
Padurea toata a adormit 
Si dragi prieteni de popas, 
Va spunem “Bun ramas! 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
„Chipul din oglindă” 

 
 

Prof. Lucia Durduc, Delia Bocşa 
Grădinița cu Program Normal „Voinicel” Cugir 

 
 
DATA: 17.10.2011 
EDUCATOARE :  

 LUCIA DURDUC 
 DELIA BOCŞA  

UNITATEA DE INVATAMANT: GPN „VOINICEL”CUGIR 
GRUPA: Mare 
TEMA ANUALA DE INVATARE: CINE  SUNT / SUNTEM ? 
TEMA PROIECTULUI: Eu şi lumea mea 
TEMA ACTIVITATII: CHIPUL DIN OGLINDĂ 
FORMA DE ORGANIZARE- Activitate integrată – ADP+ DS+DLC+DEC    
SCOPUL ACTIVITĂŢII: 
              Lărgirea şi adâncirea reprezentărilor despre om prin completarea experienţei personale de 
viaţă , precum şi conştientizarea diferenţelor dintre copii.Aprofundarea cunoştintelor cu privire la 
organele de simţ şi a stărilor sufleteşti. 
OBIECTIVE OPERATIONALE: 

 Să identifice părţile componente ale corpului omenesc;  
 Să identifice caracteristicile proprii fiecărui copil 
 Să sesizeze  asemănări şi deosebiri între copii ; 
 Să precizeze situaţiile în care simţurile ne ajută în perceperea lumii înconjurătoare; 
 Să realizeze conexiuni între chipul ilustrat şi starea pe care i-o creează acesta 
 Să întrebe şi să răspundă la întrebări 
 Să recunoască cifrele în limitele 1-6 
 Să traseze linii în duct continuu,în diferite poziţii, pentru a reda chipul uman 
 Să se implice activ în crearea temei propuse 
 Să adopte pozitia corecta la masa 
 Să execute mişcările sugerate de text  
 Să facă aprecieri corecte 
 

 
 

STRATEGII DIDACTICE: 
         a) METODE SI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, observaţia,  analiza, exerciţiul, 
braistormingul, Cubul  
         b) ELEMENTE DE JOC: surpriza, mişcarea, mânuirea materialelor, stimularea. 

c) RESURSE MATERIALE: oglindă, coli de hârtie, acuarele, pensule, vase cu apă, 
panou pentru afişarea lucrărilor, cub,  medalione reprezentând feţe vesele 

 
BIBLIOGRAFIE:  
 Curriculum pentru invăţământul preşcolar M.E.C.I. 2008 
 Activităti bazate pe inteligenţe multiple ed. Reprograph 2007 
 Metode interactive de grup – ghid metodic – ed. ARVES 2008; 
 Activitatea integrată din grădiniţă – ghid pentru cadrele didactice preuniversitare D.P.H. 

2008 
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SCENARIUL ZILEI 
 
ALA 1 : se desfăşoară pe măsură ce copiii sosesc la grădiniţă.         
 Ştiinţă: joc senzorial „Săculeţul fermecat ” 
 Joc de rol: Facem baie păpuşilor 

 
ADE:  

CHIPUL DIN OGLINDĂ – ADP +DS+DEC+DŞ 
ALA 2: JOC : Se schimbă, se schimbă…. 
 
 

 
Secvenţa didactică 

Conţinutul abordat Strategii 
didactice 

Evaluare 

indicatori instrumente 
1.MOMENT 
ORGANIZATORIC 

-pregătirea materialelor 
necesare 
-aerisirea sălii de grupă 
 
 
 

exerciţiul -Gradul de 
implicare 
-comportamente 

Observarea directă 

 
2.CAPTAREA 
ATENŢIEI 

 
Întâlnirea de dimineaţă se 
realizează printr-o 
surpriză.Va fi descoperit 
Domnul Dovleac pe care 
copiii îl cunosc din grupa 
mică. L-au aşteptat de ceva 
timp, iar acum s-a întors 
dintr-o lungă călătorie pentru 
a-i vedea cât au crescut. 
Copiii îl vor saluta pe domnul 
DOVLEAC cu diverse forme 
de salut. 
Prezenţa – albinuţele  
prezente (fotografiile 
copiilor) zboară şi se aşază pe 
florile din grădină. 
 Calendarul naturii –joc 
Adevărat sau fals! – copiii 
sesizeză corectitudinea 
afirmaţiei, corectând-o. 
Împărtăşirea cu ceilalţi : 
„Domnul DOVLEAC este 
foarte curios să afle ce s-a 
mai întâmplat cu voi , dacă  
v-aţi  schimbat înfăţişarea  
sau dacă au venit copii noi 
,pe care el nu a avut prilejul 
să-i cunoască. Vreţi să-l 
ajutăm să-şi reamintescă de 
fiecare dintre voi? 
Câţiva copii se vor prezenta 
privindu-se în oglinda adusă 
de domnul DOVLEAC-
urmărindu-se următoarele 
apecte: 
 Alcătuirea  
 Înfăţişarea  
 Asemănări  
 Deosebiri  

 
 
Observaţia  
Conversaţia ,  
Explicaţia, 
Problematizarea 
 
 
 
 
 
 
Exerciţiul 

 
 
 
- capacitatea de 
a verbaliza 
răspunsuri 
corecte, clare şi 
concise la 
întrebări 
-capacitatea de a 
se prezenta cât 
mai original 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- relaţionarea în 
timpul 
desfăşurării 
jocului 
-Gradul de 
implicare 
 
 
 
 
 
 
 
- Asocierea 
mişcărilor cu 

Aprecieri verbale 
 
 
Aplauze  
 
 
 
 
 
 
Observarea 
comportamentului  
 
 
 
 
Aprecieri verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
comportamentului  
 
Aprecieri verbale 
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De fiecare dată se vor 
sublinia caracteristicile 
comune şi cele proprii 
fiecărui copil (unicitatea 
fiecăruia). 
Activitatea de grup – JOC : 
CINE OARE? 
Educatoarea numeşte o 
acţiune sau precizează o stare 
solicitând copiilor să spună 
ce parte a corpului o 
efectuează sau ne ajută să o 
constatăm.  
Exemplu: Cine oare  ne ajută 
să alergăm? (picioarele) 
 Cine oare ne “ 
spune” că prăjitura e 
dulce?  
( limba) 
 Cine  oare ne 
atenţionează că sună 
telefonul? (urechea) , etc. 
Noutatea zilei: 
Le voi spune  că astăzi va fi o 
zi specială, în care vor avea 
musafiri. 
Va fi anunţată prezenţa 
doamnei inspectoare care a 
venit să-i cunoască. 
Tranziţie : Joc cu 
cântec: Zece degeţele – 
momentul de încălzire a 
mâinilor 

textul 

3.ANUNŢAREA         
TEMEI ŞI A 
OBIECTIVELOR 

Pentru a ne prezenta 
cu toţii şi a ne cunoaşte mai 
bine, astăzi vom desfăşura 
activitatea „Chipul din  
oglindă”. 

Conversţia, 
Explicaţia 

 Capacitatea de 
concentrare şi 
atenţie  

Observarea 
comportamentului  
 

4.DIRIJAREA 
ÎNVĂŢĂRII 
 
 
 
 
 
 

Copiii se vor aşeza 
la măsuţe. 

Se vor intui 
materialele de lucru. 

 Vor fi invitaţi apoi 
să-şi imagineze că foaia albă 
din faţa lor este o oglindă în 
care îşi privesc chipul.Ei au 
sarcina să redea prin pictură 
ceea ce văd în 
oglindă.Chipurile lor,astfel 
realizate vor fi admirate de 
Domnul DOVLEAC. 

Voi picta şi eu 
chipul meu în 
oglindă,explicând şi 
analizând împreună cu 
copiii,modul de lucru. 

Explicaţia  
Demonstraţia 
 Exerciţiul 
 

Capacitatea de a 
utiliza corect  
limbajul plastic  

Observarea 
comportamentului 
Aprecieri verbale  

 
5.OBŢINEREA  
PERFORMANŢEI 

Realizarea de către copii a 
temei propriu-zise. 
Explicaţii şi ajutor din partea 
educatoarei pe parcursul 
realizării lucrării. 
După terminarea lucrărilor ,în 
timp ce acestea se usucă, se 

Explicaţia  
Exerciţiul 
 
 
 
Explicaţia  
Conversaţia  

-Poziţia corpului 
-Capacitatea de 
concentrare şi 
atenţie 
 
- Capacitatea de 
a verbaliza 

Observarea directă  
 
 
Aprecierea 
răspunsurilor  
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va utiliza 
METODA CUBUL 
Copiii sunt aşezaţi în 
semicerc,pe covor.Se va 
folosi un cub cu feţele 
colorate.Pe fiecare faţă va fi 
o cifră care va reprezenta o 
sarcină 
1. Descrie –chipul  
unui  coleg,  
2. Compară – părul 
unei fetiţe cu părul unui băiat 
sau un copil înalt cu un copil 
scund. 
3. Asociază -  
educatoarea mimează o 
stare.Copiii o denumesc 
şi asociază cîteva 
motive(brainstorming) 
4. Analizează – 
spune ce-ţi place şi ce nu-ţi 
place la prietenul tău 
5. Aplică –spune  cu 
ce simţi gustul mărului, 
mirosul benzinei,zgomotul 
motorului, culorile 
toamnei,nisipul de pe 
plajă,etc. 
6. Argumentea
ză – spune ce faci pentru 
a fi sănătos 

Exerciţiul 
Problematizarea 
Cubul  
Brainstorming  
 

răspunsuri 
corecte, clare şi 
concise la 
întrebări 
 
 
 

 

6.ASIGURAREA 
FEED-BACK-ULUI 

Copiii vor reveni la 
locurile lor îşi vor  
prezenta  lucrările pe 
rând analizându-le  din 
punct de vedere al stării 
pe care o 
transmit:”Acesta sunt 
eu.Sunt bucuros pentru 
că….”apoi le vor 
expune. 
Domnul DOVLEAC îşi 
va exprima impresiile 
proprii 

Conversaţia  
Problematizarea  
 

Capacitatea de 
analiză  

Analiza lucrărilor  
Aprecieri verbale 
Aplauze  
 
 
 

7.ÎNCHEIEREA Se fac aprecieri şi 
recomandări  
Se interpreteză jocul cu 
cânt “Dacă vesel se 
trăieşte” Copiii primesc 
medalioane reprezentând 
feţe vesele. 

Exerciţiul  Capacitatea de  
a exprima stări 
sufleteşti 

Observarea 
comportamentului  
Aprecieri verbale 
Recompense  
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COPILUL UNIVERSAL VERSUS TEATRUL CONTEMPORAN 
 

Prof. înv. preprimar Moraru Daniela 
Liceul Teoretic Ion Creangă Tulcea 

 
Copilul universal are nevoie de teatru, cu sau fără păpuşi, la fel de mult cum are nevoie de 

mişcare, muzică, dans, joc, mâncare. 
Unul dintre scopurile urmărite în gradiniţă este dezvoltarea gustului estetic, a dragostei 

pentru artă, pentru frumos. Teatrul este o formă importantă de artă care îi ajută pe copiii preşcolari 
şi nu numai, să devină mai bogaţi spiritual, prin varietatea de mijloace de expresie. 

Ne bucurăm că în oraşul nostru există teatru, că  putem veni la spectacole bine selectate, 
foarte bine realizate. Copiii preşcolari îşi amintesc cu drag de DETECTIVI PE PORTATIV, 
PROSTIA OMENEASCĂ, MOTANUL ÎNCĂLŢAT, SCUFIŢA CU POVEŞTI, COCOŞELUL 
NEASCULTĂTOR, DUMBRAVA MINUNATĂ, AMINTIRI DIN COPILĂRIE etc. şi aşteaptă 
mereu o nouă piesă.  Când  ei vin la teatru, este o zi specială, o sărbătoare. Sunt fericiţi, nerăbdători, 
curioşi  să descopere o nouă poveste, personaje, decoruri, costumaţii, spectatori. Piesa de teatru îi 
captivează şi  îi ajută să înţeleagă mai bine omul, viaţa, lumea. Dragostea pentru teatru, pentru 
actori, pentru spectacol îi determină ca după vizionare, actul artistic să continue la grădiniţă. Ei 
povestesc, caracterizează personajele, interpretează fragmente din piesa vizionată şi realizează 
expoziţii de desene ce reflectă scenele din piesă. 

Teatrul are o valoare formativă, oferă emoţie, spectaculozitate şi cel mai important, educaţie. 
Contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor, spectacolele îmbogăţesc viaţa sufletească, umplu 
atmosfera de bucurie, dau un colorit viu afectivităţii preşcolarilor, dezvoltă spiritul de observaţie, 
trăsăturile morale de caracter, printre care, perseverenţa, hărnicia, cinstea, dreptatea; atitudinea 
critică şi autocritică.  

De asemenea, preşcolarilor le face plăcere să fie ei înşişi actori sau să mânuiască păpuşi. 
Acestea capătă viaţă, stabilindu-se ulterior un raport de încredere.  Mijloacele artistice exercită 
asupra copiilor o puternică influenţă asupra dezvoltării personalităţii. Teatrul de păpuşi este, prin 
definitie, ludic, iar jocul e cel mai important mijloc de comunicare al copiilor,  este un atelier de 
teatru prin joc, cu păpuşi şi marionete, vesel, antrenant şi extrem de atractiv pentru ei. Se manifestă 
intens limbajul situaţional, creşte volumul vocabularului activ, se exersează structurile gramaticale 
corecte ale limbii, se  dezvoltă spiritul de echipă, se  dezvoltă voinţa . 

Obiectivele urmărite în spectacolele de teatru de păpuşi sunt: perfecţionarea deprinderii de a 
urmări cu atenţie o povestire accesibilă, în vederea înţelegerii şi reproducerii ei; dezvoltarea 
capacităţii de receptare a mesajului oral; cultivarea vorbirii nuanţate, expresive şi îmbogăţirea 
vocabularului; formarea gustului estetic, cultivarea plăcerii de a participa la un spectacol de teatru; 
redarea unor povestiri cu ajutorul păpuşilor, folosind dialogul; formarea deprinderii de muncă în 
colectiv, în echipă; cultivarea perseverenţei în atingerea scopului propus; dezvoltarea memoriei şi 
imaginaţiei.  

Un exemplu foarte bun ar fi textul “Capra cu trei iezi” scris de Ion Creangă. Acesta a 
contribuit în toate formele lui la dezvoltarea limbajului copiilor. În contact cu păpuşile, ei au uitat 
de timiditate, au devenit mai siguri pe ei. Păpuşa le-a declanşat reacţii fireşti, sincere, dialogul s-a 
desfăşurat liber, într-o ambianţă de încredere liberă. Copiii timizi şi-au învins teama în dialogul cu 
păpuşa şi s-au bucurat de succesul realizat. 

Teatrul de păpuşi este o activitate ce reflectă condiţii favorabile pentru educaţia estetică, 
menită să dezvolte spiritul creativ şi de joc colectiv. Jocul în grup îi apropie pe copii şi îi ajută la 
formarea comportamentului de echipă. 

Colaborarea pe care o întâlnim în teatru, între diferite genuri artistice: literatură, teatru, arte 
plastice, muzică, dans, este valoroasă şi avantajoasă procesului instructiv-educativ din grădiniţă, de 
aceea, mesajul e ca fiecare cadru didactic să dezvolte copiilor dragostea pentru teatru, sub toate 
formele lui. 
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PROIECT DIDACTIC 
„Trenuleţul magic” 

 
Profesor învăţământ primar Marian Gina Mariana 

Şcoala Gimnazială „ Gheorghe Lazăr” 
 
 
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „ Gheorghe Lazăr” 
DATA: 26.04.2013 
PROPUNĂTOR:  profesor învăţământ primar Marian Gina Mariana 
CLASA: Pregătitoare C 
ARIA CURRICULARĂ: Matematica şi Ştiinţe ale naturii 
OBIECTUL: Matematica şi explorarea mediului 
UNITATEA DE INVĂTARE: Vreau să am o meserie 
SUBIECTUL LECŢIEI: Figuri geometrice / Trenuleţul magic 
TIPUL LECŢIEI: Consolidarea cunoştinţelor 
SCOPUL ACTIVITĂŢII:  Recunoaşterea figurilor  geometrice învăţate 
 
COMPETENŢE GENERALE: 
 Matematică şi explorarea mediului 
1. Recunoasterea si utilizarea numerelor în calcule elementare 
2. Localizarea şi relaţionarea unor elemente geometrice în spaţiul înconjurător 
5. Sortarea şi reprezentarea unor date în scopul rezolvării de probleme 
 
Comunicare în limba română 
1.Receptare de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 
2. Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii de comun 
 
Muzica si  miscare 
2. Redarea repertoriului de cântece pentru copii cu mijloace interpretative specifice vârstei 
 
COMPETENŢE SPECIFICE: 
Matematică şi explorarea mediului 
Recunoaşterea numerelor în concentrul 0-10 
Sesizarea magnitudinii unui număr în concentrul 0-10 
1.4. Identificarea cardinalului unei mulţimi la care s-au adăugat /scos 1-2 elemente/ 
2.1. Recunoasterea  descrierea  unor forme  geometrice plane (pătrat,triunghi, dreptunghi, cerc) 
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-2 unităţi în 
concentrul 0-10, cu ajutorul obiectelor 
 
Comunicare în limba română 
1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt  rostit clar şi rar; 
1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de 
comunicare cunoscute. 
 
Muzică şi mişcare 
2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text; 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
a)cognitive:  
MEM 
-să numească figurile geometrice învăţate 
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-să  numere crescător si descrescător din doi in doi in concentrul 0-10 
-să rezolve corect operatiile de adunare si scadere 
-să  numere figurile geometrice si sa scrie in tabel numarul  
CLR 
-să  spună denumiri de obiecte care au forma figurilor geometrice 
-să alcătuiască propoziţii simple cu aceste cuvinte 
-să  citească cuvintele de pe bilete; 
MM 
- să interpreteze cântecul ,,Trenuleţul”; 
 
psihomotorii:   
             – să-şi  dirijeze efortul  oculomotor către centrul de interes vizat de învăţătoare;                      
             – să păstreze ţinuta corectă a corpului pe parcursul activităţilor; 
afective:  
             -  să se mobilizeze în vederea rezolvării sarcinilor propuse ; 
                   -  să participe cu interes şi plăcere la lecţie; 
 
 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, observaţia, brainstorming, descrierea, explicaţia, jocul 
didactic, exerciţiul, problematizarea, conversaţia euristică 
 
 RESURSE MATERIALE:  
pentru învăţător: macheta cu trenuleţ, perforator, paleta cu numere; 
 
pentru elevi: ,,bilete de tren”, banner cu trenuleţ,  mascote, fişe de  lucru; 
 
 
FORME DE ORGANIZARE:   - frontal 
                                                       - individual. 
 
BIBLIOGRAFIE:  
      - MECTS- Programa şcolară pentru disciplina   MATEMATICA SI EXPLORARE MEDIULUI 
aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3656/29.03.2012, Bucuresti, 2012; 
     - Ghidul cadrului didactic- clasa pregătitoare, Editura Diana, 2012; 
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ
„Prietenia”

 
 

Prof. înv. primar: Daniela Gherghina 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Cuza Vodă, Călăraşi 

 
DATA: 06.12.2012 
CLASA: Pregătitoare A 
ÎNVĂŢĂTOR: Gherghina Daniela 
ŞCOALA gimnazială nr. 1 “Cuza-Vodă” Călăraşi 
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii 
DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată (MEM+CLR+MM)  
UNITATEA TEMATICĂ: Prietenia 
SUBIECTUL: Recunoaşterea cifrelor de la 0 la 6 
TIPUL LECŢIEI: consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor   
SCOPUL LECTIEI: consolidarea cunoştintelor referitoare la conceptul de număr natural în 
concentrul 0-6 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
O1 –  să numere corect în limitele 0 - 6 crescător şi descrescător; obiectivul se consideră realizat 
dacă toţi elevii numără cel puţin crescător . 
O2 –  să recunoască cifrele de la 0  la 6; obiectivul se consideră realizat daca toţi elevii recunosc 
cifrele. 
O3 – să raporteze corect numărul şi cifra la cantitate şi invers; obiectivul se consideră realizat dacă 
toţii elevii raportează corect numărul la cantitate. 
O4 – să compună şi să descompună numere în limitele 1-6; obiectivul se consideră realizat dacă toţi 
elevii descompun cel puţin două numere. 
O5 – să determine „vecinii” mai mici/mai mari ai numerelor date; obiectivul se consideră realizat 
dacă toţi elevii recunosc cel puţin un „vecin”. 
 
STRATEGII DIDACTICE: 

a.metode,tehnici, procedee: exerciţiul,conversaţia, explicaţia, jocul didactic, observarea 
sistematică.         
b.forme de organizare: frontal, individual, pe grupe. 
c.mijloace de învăţământ: jetoane, fişe de lucru, nuci, trăistuţe,  markere, flip-chart.  

 
Resurse: 
- temporale: 30-35  minute  
- umane: 15 elevi 
 
 
 
Bibliografie : 

-  Mihaela Neagu, Mioara Mocanu, Metodica predării matematicii în ciclul primar, Editura 
Polirom, Bucureşti, 2006; 

- Programa şcolară pentru disciplina „Matematică şi explorarea mediului”- aprobată prin ordin al 
ministrului nr. 3656/29.03.2012 

- Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Raiu, Mihaela Fulga „ Metode interactive de grup” – 
ghid metodic pentru învăţământul preşcolar-ED ARVES, 2007
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Secvenţele 
lecţiei 

 

Ob 
op. 

Conţinutul activităţii Strategii didactice 

Activitatea 
învaţătoarei 

Activitatea 
elevilor 

Resurse 
procedurale

  Resurse 
materiale 

 Forme de 
organizare/
evaluare 

1. Moment 
organizatoric 

 
 

 Se stabileşte 
ordinea şi 
disciplina în sala 
de clasă. 
 Se pregătesc 
materialele 
necesare pentru 
desfăşurarea în 
bune condiţii a 
activităţii. 

   
 
  Intuiesc  
materialele  

instructajul 
verbal 
 

jetoane, 
tablă 
magnetică 

frontal 

2. Captarea 
atenţiei 

 

 Se relizează prin 
descoperirea sub 
scăunelul unui 
copil a unui plic 
care conţine un 
bileţel trimis de 
Moş Nicolae.” 
Dragi copii, Eu, 
Moş Nicolae  
trebuie să ajung 
în curând şi la 
alţi copii cu 
cadouri. 
Deoarece m- am 
rătăcit la voi în 
sat nu voi putea 
ajunge la timp la 
aceştia şi m-am 
gândit să vă cer 
ajutorul. Pentru 
a reuşi să ajung 
la ieşirea din sat 
trebuie ca voi să 
rezolvaţi mai 
multe sarcini. 
Fiecare sarcina 
rezolvată de voi   
mă apropie de 
ieşirea din sat. 
 Învăţătoarea va 
da citire biletului 
primit şi va invita 
copiii sa-l ajute 
pe Moş Nicolae 
în descoperirea 
drumului spre 
ieşire din satul 
lor pentru a putea 

 
 
 
 
Participǎ la 
discuţie 

 
 
 

 
 

conversaţia 

 
 

Biletul 
lăsat de 

Moş 
Nicolae 

 
 

frontal 
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ajunge cât mai 
repede şi la alţi 
copii.. 

3.Anunţarea 
temei 

 

 Pentru a-l putea 
ajuta pe Moş 
Nicolae  trebuie 
să rezolvăm 
corect fiecare 
probă şi ca să 
reuşim vom porni 
într-o „Călătorie 
misteriosă” şi 
...aşa cum ne-a 
rugat el trebuie să 
ne amintim să 
numărăm, să 
recunoaştem 
cifrele învăţate, 
vecinii acestor 
cifre. 

Participǎ la 
discuţie; 

conversaţia  
 

frontal 

4. Dirijarea 
consolidǎrii 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O1 

 
O2 

 
O3 

 
O4 

 
O5 

Învăţătoarea 
prezintă copiilor 
ecusoanele găsite 
în plic şi împarte 
copiii în două 
grupe: grupa 
coşurilor şi grupa 
păpuşilor. În 
drumul pe care îl 
vor avea de 
parcurs vor 
întâlni la fiecare 
căsuţă câte o 
sarcină de 
îndeplinit. 
Căpitanii fiecărei 
grupe vor ridica 
plicul în ordine 
crescătoare a 
numerelor 
fiecărei căsuţe, îl 
vor înmâna 
învăţătoarei, iar 
sarcina din plic o 
vor rezolva pe 
rând cele două 
grupe. În cazul în 
care membrii 
celor două grupe 
vor reuşi să 
îndeplinească 
sarcina Moş 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezolvă în 
grup sarcinile 
fiecărei probe. 
  
La fiecare 
sarcină 
îndeplinită 
elevii vor 
trebui să aşeze 
un steguleţ în 
dreptul căsuţei 
cu sarcina 

 
 

observaţia 
 

conversaţia 
 
 
 
 
 
 

explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 

exerciţiul 
 
 
 

dialogul 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jetoane 
cu cifre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

frontal 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

în grup 
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Nicolae va putea 
să înainteze în 
drumul lui spre 
ieşirea din sat. 
Dacă la 
încheierea tuturor 
probelor   elevii 
au îndeplinit cu 
succes cele şase 
probe înseamnă 
că Moş Nicolae a 
ajuns la marginea 
satului şi de 
acolo îşi poate 
continua drumul 
şi către casele 
altor copii.  
    
 
Proba nr 1. 
„Numără corect” 
-grupa coşurilor 
„Numără în 
ordine crescător 
de la 0 la 6 şi 
aşază cifrele la 
tabla magnetică.” 
-grupa păpuşilor: 
„Numără în 
ordine 
descrescătoare de 
la 6 la 0 şi aşază 
cifrele la tabla 
magnetică” 
 
Proba nr 2. „ 
Care cifră 
lipseşte?” 
- copiii vor 
închide ochii, iar 
învăţătoarea va 
lua de pe tabla 
magnetică o 
cifră. La 
semnalul 
învăţătoarei 
copiii vor 
deschide ochii şi 
vor  ghici care 
cifră lipseşte. 
 
 

respectivă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevii 
descoperă 
jetonul, 
denumesc 
imagina,despart 
în silabe, 
trasează atâtea 
linii cate silabe 
are cuvântul, 
stabileşte 
poziţia 
sunetului n 
printr-o 
bulinuţă roşie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

exerciţiul 
   
 

conversaţia 

 
 
 
 
 

Jetoane 
cu 

imagini 
 
 
 

flip-chart, 
markere, 
jetoane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trăistuţă 
cu nuci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ghetuţe 
din carton 
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Proba nr 3. 
“Stabileşte 
poziţia sunetului 
n!

  -grupa coşurilor 
: imagini cu nor, 
inel; 
  -grupa 
păpuşilor: 
imagini cu cană, 
nucă; 
 
  Proba nr 4. “Ce 
ştii despre 
mine?” 
Spune 
poezioarele 
specifice cifrei 4 
(grupa păpuşilor), 
respectiv cifrei 6 
(grupa coşurilor) 
  
Proba nr 5. 
În toamnă eu am 
cules/Multe 
fructe din 
livezi/Ia dragii 
mei aflaţi/Câte 
nuci sunt în 
trăistuţe. 
Fiecare echipă va 
descoperi câte o 
trăistuţă pe care 
sunt scrise cifrele 
3,4,5,6,( grupa 
păpuşilor 3, 
grupa coşurilor 
6). 
- Ce cifră este 
reprezentată pe 
trăistuţă? Câte 
nuci trebuie să 
punem în 
trăistuţă?(3 e 
goală) 
-Câte buline sunt 
pe trăistuţă? De 
câte ori batem 
din palme? Ce 
cifră ar trebui să 
fie pe trăistuţă? 
Câte nuci ar 
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trebui să fie în 
trăistuţa cu nr. 
5?( în trăistuţă 
sunt doar 4 nuci- 
mai trebuie să 
punem 1) 
- Ce cifră este 
reprezentată pe 
trăistuţă? Câte 
nuci trebuie să 
punem în 
trăistuţă?(4 e 
goală) 
-Câte buline sunt 
pe trăistuţă? De 
câte ori batem 
din palme? Ce 
cifră ar trebui să 
fie pe trăistuţă? 
Câte nuci ar 
trebui să fie în 
trăistuţa cu nr. 6 
?( în trăistuţă 
sunt doar 5 nuci- 
mai trebuie să 
punem 1) 
 
Proba nr 6. 
„Care este 
vecinul meu?” 
Pe 6 ghetuţe 
aşezate în ordine 
crescătoare sunt 
scrise cifrele de 
la 0 la 6. Voi lua 
o ghetuţă şi voi 
cere grupei 
păpuşilor să 
spună a câta 
ghetuţă lipseşte şi 
apoi să-i găsească 
vecinii.(3) 
Aceeaşi sarcini o 
vor avea şi grupa 
coşurilor, dar 
pentru o altă 
ghetuţă.(5) 

 
5.Obţinerea 

performanţei 

 
 

 
     

 
Se realizează 
printr-o fişă de 
lucru. 
Anexa 1 

 
Rezolvă fişa de 
lucru 

 
exerciţiul 

 
fişe de 
lucru 

 

 
individual 
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6. Încheierea 
activităţii 

 Formulez câteva 
concluzii în 
legatură cu 
modul de 
desfăşurare a 
lecţiei. Fac 
aprecieri cu 
privire la 
comportamentul 
elevilor şi la 
participarea 
acestora la oră. 
Activitatea se va 
încheia cu 
interpretarea 
cântecelului 
“Şade raţa pe 
butoi”. 
 
În completarea 
activităţii elevii 
vor avea de 
decupat cifre de 
la 0 la 6. După ce 
au terminat de 
decupat vor 
trebui să le 
lipească în ordine 
crescătoare 
(echipa 
păpuşilor), 
respectiv 
descrescătoare 
(echipa 
coşurilor). 
 

Recepteazǎ 
concluziile şi 
aprecierile 
adresate de 
învǎţǎtoare; 
 
 
 
 
 
 
 
   Decupează, 
lipesc 
( lucrare pe 
grupe) 

aprecierea 
verbalǎ 

 
 
 
 

CD cu 
cântecelul 

 
 

 
jetoane 
cifre, 
lipici, 

foarfece 

frontal 
 

individual 
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VALENȚELE FORMATIVE ALE METODELOR INTERACTIVE 

Prof. înv. primar Simona Valentina Mînzicu 
Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, Loc. Slănic, Jud. Prahova 

 
Educația nu este doar un mijloc de a-ți câștiga existența (...).  

Educația este inițierea în viața spiritului, pregătirea sufletului uman  
în căutarea adevărului și a virtuții. (Vijaya Lakshmi Pandit) 

 

Profesorul este figura centrală a reformei educaționale contemporane. El trebuie să renunțe la 
rolul său tradițional și să se tranforme, în condițiile în care școala se restructurează  în echipe de 
elevi și profesori, într-un facilitator al interacțiunii elevilor și într-un consultant. 

Meseria de dascăl este o vocație cu care te naști și de cele mai multe ori nu este deloc 
întâmplătoare. Oricât de departe ajungem, oricât de repede trece timpul, fiecare dintre noi e legat de 
ceva drag, nu doar din copilărie, ci și din anii de școală. 

El este cel care trebuie să învețe să-și alieze computerul în acțiunea educativă, să facă din 
aceasta un puternic catalizator al interacțiunii dintre elevi. După cum de el depinde introducerea 
perspectivei interdisciplinare și răspândirea practicii predării în echipă. 

Eficiența actului educațional este o rezultantă a interacțiunii tuturor factorilor și condițiilor 
care concură la desfășurarea sa. Personalitatea dascălului reprezintă acel filtru care imprimă direcții 
și finalități nuanțate întregului demers educativ. 

Dacă în învățământul tradițional, principalele metode le constituie conversația, expunerea, 
demonstrația, metode centrate pe profesor, transmiterea de cunoștințe, pasivitatea elevilor, 
învățământul modern solicită aplicarea metodelor active și interactive, a celor care dezvoltă 
gândirea critică. 

Aplicarea acestor metode care generează învățarea activă și prin care elevii sunt inițiați în 
gândirea critică nu este simpă ci necesită timp, răbdare, exercițiu și este de preferat să se facă de la 
vârste fragede, la toate disciplinele, însă cu măsură. Acestea trebuie să fie selectate și utilizate în 
mod riguros, creativ, în funcție de obiectivele propuse, de specificul grupului educațional și nu 
trebuie să contituie un trend sau un moft al cadrului didactic. Metodele active și interactive au 
multiple valențe formative care contribuie la dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativității, 
implică activ elevii în învățare, punându-i în situația de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, 
de a produce idei și opinii proprii argumentate, de a le comunica și celorlalți, de a 
sintetiza/esențializa informațiile, se bazează pe învățarea independentă și prin cooperare. 

Cadrul didactic care folosește metodele interactive trebuie să fie: 
- Un sfătuitor care îsi ajută elevii în rezolvarea problemelor, îi motivează și își prezintă 

propriul punct de vedere; 
 - Un animator care inițiază metode și le explică elevilor, pregătește materiale didactice și 

prezintă scopurile învățării; 
- Un observator și un ascultător care observă elevii în timpul activității și îi poate aprecia 

corect; 
- Un participant la învățare care nu are impresia că este perfect și învață toată ziua; 
- Un partener care poate modifica ,,scenariul lecției”, dacă clasa o cere. De aceea învățătorul 

și elevii sunt responsabili de rezultatul muncii în comun.  
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UN DESEN ÎN PAINT - O LUME CURATĂ 

 
Prof. Iuliana Rădoi 

Școala Gimnazială „George Topîrceanu” Mioveni, Argeș 
 
 

Creativitatea copiilor este în stadiu incipient. Prima formă de exprimare grafică a copilului 
este mâzgălitura, având un înțeles doar pentru el, fiind foarte greu înțeles și de adulți. Totuși, odată 
cu dezvoltarea copilului, cu muncă și mult ajutor, el învață să deseneze obiecte, să redea 
realiatitatea și chiar imaginatia cu ajutorul aplicațiilor pe calculator. Astfel ei reușesc prin desen să 
comunice, să relaționeze cu alte persoane. Putem cunoaște astfel un copil de vârstă școlară după 
nuanțele pe care le foloseste, obiectele predominante în desenul său chiar si după cât ocupă cu 
desenul său spațiul de lucru al aplicatiei.  

O parte dintre școlari sunt ajutați de desen să-și exprime sentimente, temerii, nevoi, să pună în 
evidență anumite scene din viața lui pe care nu le poate exprima prin cuvinte, chiar să se 
autocunoască, să se dezvolte, să accepte anumite lucruri, să colaboreze cu cei din jur. Am folosit 
toate aceste idei la una din orele de informatică, punându-i pe copii să își imagineze că pentru un 
moment sunt voluntari pentru mediu. 

Iată cum văd ei o planetă mai curată selectând câteva din desenele lor: 
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EDUCAȚIA COPILULUI PRIN ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 
 
 

Prof. înv. primar Niculina-Ionica Vișan  
Școala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu” Pitești, Argeș 

 
 

Copilul e un fluture cu aripi mari deschise, încât atunci când zboară, ele se confundă cu 
seninul cerului. Copiii diferă de adulți. Ei sunt vulnerabili, trebuie să se joace, sunt în proces de 
dezvoltare și au nevoie de oarecare autonomie. 

”Educația este un proces al vieții și nu o pregătire pentru viață. Cred că școala trebuie 
să reprezinte viața actuală, viața tot atât de reală și de vitală pentru copil ca aceea pe care el o 
duce în familia sa, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă.” John Dewey. 

Problematica educației dobândește în societatea contemporană noi conotații, date mai ales de 
schimbările fără precedent din toate domeniile vieții sociale. Accentul trece de pe informativ pe 
formativ. Astfel, fără a nega importanța educației de tip curricular, devine tot mai evident faptul că 
educația extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învățământ, își are rolul și locul 
bine stabilit în formarea personalităților copiilor. Învățământul are misiunea de a-i forma pe copii 
sub aspect psihointelectual, fizic și socioafectiv, pentru o cât mai ușoară integrare socială. 

Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Trebuința de a se juca, de a fi mereu în mișcare, de a 
pune întrebări despre ceea ce-i înconjoară (formal și informal) este tocmai ceea ce ne permite să 
împăcăm școala cu viața. În cadrul acestor activități elevii se desprind să folosească surse 
informaționale diverse, să întocmească colecții, să sistematizeze date, să se dezvolte creativ, învață 
să învețe, se autodisciplinează, ”se eliberează de tirania profesoratului” (Constantin, Noica,”Jurnal 
filozofic”, pag.7-8). 

Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-
culturale, facilitatea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară în asamblu 
ei, fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Aceste 
activități trebuie să le privim ca întreguri, nu ca părți rupte și scoase din viața reală a copilului. Ele 
se desfășoară într-un cadru informal, ce le permite tinerilor/elevilor cu dificultăți de afirmare în 
mediul școlar să reducă nivelul anxietății, să-și maximizeze potențialul intelectual și latura 
relațional-valorică. 

Grija față de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaștere a dorințelor copiilor și de 
respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestor activități extrașcolare. Activitătile acestea 
dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerilor în actul decizional în contextul 
respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se astfel o 
simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală. 

Plimbările, excursiile în natură, „o carte pe care o scoţi din bibliotecă, un Preludiu de Bach 
pe care-l pui seara, în linişte, sau un exemplu de seninătate intelectuală, sunt mult mai educative 
decât o lecţie.”( Constantin, Noica,”Jurnal filozofic”, p. 9). La vârsta școlară, copiii sunt foarte 
receptivi și ingenioși. Ei pot reda cu succes imaginea realității, a unei cărți citite sau a unei piese 
muzicale audiate în cadrul activităților de desen/modelaj, în activitățile creative. 

Exemple de activități extrașcolare  pe care elevul le poate realiza sunt multiple. Ele variază în 
funcție de locație, modul de realizare, forma, timpul acordat, instituțiile și persoanele implicate. 
Acestea pot fi: vizite la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale; vizionarea 
emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive; excursii și tabere școlare;plimbări 
în aer liber; spectacole; serbările și festivitățile; șezători literare; carnaval; activități propuse de elevi 
și părinți; etc. 
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Activitățile extrașcolare sunt apreciate atât de copii, cât și de factorii educaționali în măsura în 
care: valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor; organizează într-o manieră plăcută și 
relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la optimizarea procesului de învățământ; formele de 
organizare sunt ingenioase, cu caracter recreativ; copiii au teren liber pentru a-și manifesta în voie 
spiritul de inițiativă; participarea este liber consimțită, necondiționată, constituind un 
suportnputernic pentru o activitate susținută; au efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup; 
creează un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților; urmăresc lărgirea și 
adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ; contribuie la dezvoltarea armonioasă 
a copiilor. 

Potențialul larg al activităților extrașcolare este generator de căutări și soluții variate. Succesul 
este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi 
lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase, valoroase și fructuoase. 

” Stări de spirit, asta trebuie dat altora, nu conţinuturi, nu sfaturi, nu învăţături!” 
(Constantin, Noica, „Jurnal filozofic”, p.9). 
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ABORDAREA DIFERENŢIATĂ A ELEVILOR 
 PRIN FOLOSIREA STRATEGIILOR DIDACTICE ADECVATE 

 
Prof. înv. primar Mihaela Vlad  

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Războieni 
 

„Lumea mică a copilului e o părticică din Univers. 
De aici începe el ca om.” 

Mara Trestean 
  

Prin reforma educaţională, în România se urmăreşte realizarea participării active, creatoare a 
elevilor la procesul învăţării, al asimilării şi aplicării inteligente în practica vieţii a cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor însuşite. Se urmăreşte stimularea unor demersuri interactive care să 
conducă la o mai mare eficienţă a învăţării şcolare şi la plasarea elevului în centrul actului 
educaţional. 

Tratarea diferenţiată rămâne o necesitate de necontestat susţinută de cauze cunoscute, 
generale şi situaţionale care, în principiu se leagă de particularităţile individuale ale elevului, dar şi 
de mediul socio-familial din care provin elevii. Fiecare copil este unic în felul său, este o minune 
irepetabilă şi ar fi păcat ca prin acţiunea noastră să uniformizăm aceste individualităţi. Prin urmare, 
tratarea diferenţiată a elevilor trebuie să capete o accepţiune mai generoasă, ea devenind o abilitate 
a învăţătorului în dezvoltarea personalităţii fiecărui copil. 

Experienţa acumulată până în prezent în ţara noastră, demonstrează că hotărâtoare în 
asigurarea reuşitei la învăţătură este munca diferenţiată cu elevii în funcţie de particularităţile lor de 
vârstă şi individuale, pentru a se asigura fiecăruia posibilitatea de a se dezvolta şi pregăti la nivelul 
capacităţilor sale. 

Problema diferenţierii trebuie analizată şi în legătură cu calea adoptată în vederea rămânerii în 
urmă la învăţătură şi a creşterii performanţelor şcolare. Această acţiune pedagogică complexă 
trebuie realizată printr-o muncă  sistematică ce implică: 

Ridicarea calităţii procesului instructiv-educativ pentru a se asigura pregătirea temeinică 
a tuturor elevilor, educarea lor în spiritul respectului şi a răspunderii faţă de muncă, a intensificării 
eforturilor proprii în direcţia lărgirii orizontului de cunoaştere, a dezvoltării priceperilor şi 
deprinderilor; 

Prevenirea rămânerilor în urmă la învăţătură prin acordarea unui sprijin promt şi 
adecvat elevilor care întâmpină dificultăţi astfel încât aceştia să le poată învinge în timpul cel mai 
scurt şi să se reintegreze cu toate forţele în activitatea colectivului clasei. 

Coordonatele principale ale diferenţierii activităţii cu elevii: 
 Activitatea diferenţiată cu elevii trebuie să asigure realizarea sarcinilor învăţământului 

formativ ce vizează dezvoltarea armonioasă a tuturor laturilor personalităţii; 
 Activitatea diferenţiată se desfăşoară în cadrul procesului instructiv-educativ organizat cu 

întregul colectiv al clasei pentru a putea obţine un nivel ridicat de pregătire a tuturor elevilor ( atât 
cei cu posibilităţi deosebite, cât şi cei care întâmpină dificultăţi la învăţătură); 

 Obiectivele instructiv-educative ale activităţii diferenţiate cu elevii trebuie realizate în 
principal, în timpul lecţiei, forma de bază în dobândirea cunoştinţelor prevăzute în programa 
şcolară; 

 În tratarea diferenţiată a elevilor se va evita atât suprasolicitarea, cât şi subsolicitarea lor 
faţă de potenţialul psihic real de care dispun, întrucât aceste condiţii extreme de activitate constituie 
frâne ale dezvoltării personalităţii copiilor; 

 Conţinuturile învăţământului, concretizate în planuri şi curriculum-uri esta comun şi 
obligatoriu pentru toţi elevii clasei. Diferenţele sunt doar modalităţile şi formele de predare-învăţare 
a acestuia, astfel încât să poată fi asimilat de către fiecare elev la un nivel corespunzător 
exigenţelor; 
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 În timpul activităţii diferenţiate se vor folosi în permanenţă metode şi procedee care -  în 
activităţi specifice particularităţilor individuale ale elevilor -  antrenează în cel mai înalt grad 
capacităţile lor intelectuale, trezesc şi menţin interesul faţă de învăţătură, stimulează atitudinea 
creatoare, solicită un efort acţional propriu, asigură o învăţare activă şi formativă; 

 Diferenţierea activităţii în cadrul lecţiei presupune îmbinarea şi alternarea echilibrată a 
activităţii frontale şi activitatea individuală şi pe grupe de elevi. 

 Diferenţierea activităţii se realizeazăîn toate momentele lecţiei, în darea temelor pentru 
acasă, precum şi în întreaga activitate extraşcolară organizată cu elevii. 

 Aplicarea sistematică a fişelor de lucru în procesul de învăţământ permite elevului să 
rezolve sarcinile în ritm propriu şi asigură însuşirea corectă nu numai a sistemului de cunoştinţe ci 
şi a sistemelor de operaţii ale gândirii. 

În acest scop, fişele la limba română trebuie să conţină sarcini de: 
o Recunoaştere a obiectelor, fenomenelor sau sarcini privind denumirea diferitelor obiecte 

sau fenomene, cerând elevilor să răspundă la întrebări “Ce este?” sau “Cum se numeşte?” 
o Reproducere a unor reguli, pozii, descrierea unui obiect sau fenomen. Întrebările şi 

comenzile tipice prin care elevii sunt antrenaţi sunt “Ce....?”, “Ce numim...?”, “Enumeră...”, 
“Scrie....”, “Alcătuieşte....” 

o Aplicarea cunoştinţelor este nivelul la care trebuie să ajungă elevii pentru ca cele 
dobândite să poată fi utilizate în diverse situaţii noi,. Acest nivel se realizează  prin efectuarea de 
clasificări, grupări, explicaţii cauzale. 

În  vederea diferenţierii activităţii cu elevii, potrivit cerinţelor concrete, de la caz la caz, am 
folosit fişe de tipuri diferite din punctul de vedere a structurii şi a gradului de dificultate. 

Primul tip de fişe sunt cele cu conţinut comun şi respectiv cu sarcini unice. O asemenea fişă 
conţine, conform obiectivelor urmărite, un număr de sarcini eşalonate în ordinea crescândă a 
dificultăţilor, din care elevul poate rezolva o parte sau toate, potrivit nivelului de cunoştinţe şi 
ritmului propriu de muncă. La o astfel de fişă primele sarcini se referă la cunoştinţele de bază, iar 
rezolvarea lor este obligatorie de către toţi elevii. 

Al doilea tip de fişe de lucru sunt cele cu conţinut unic dar cu sarcini având diferite nivele de 
dificultate. În fişele respective se introduc informaţii şi puncte de sprijin diferenţiate pentru 
categorii de elevi, astfel încât devin mai accesibile acele sarcini care sunt însoţite de mai multe 
informaţii privitoare la rezolvarea lor. 

Un asemenea tip de fişă se poate folosi în scopul însuşirii de către elevi a scrierii literelor “m 
“ şi “n” înainte de consoanele “b” şi “p”. În scopul diferenţierii modului de lucru cu elevii se pot da 
exerciţii cu grade de dificultate diferite, dar toate duc la conştientizarea regulii.Exerciţii se rezolvă 
individual sau în grup, iar controlul şi corectarea au loc imediat după verificarea exerciţiului prin 
activitate frontală. 

1. Exerciţiile cu dificultate redusă prevăd recunoaşterea grupurilor “mp”, “mb” într-un şir 
de cuvinte, fiecare conţinănd grupul respectiv: 

a) Subliniaţi grupurile de litere “mp”, “mb” în cuvintele următoare: lampă, umbră, dumbravă. 
Dificultatea recunoaşterii grupului de litere poate fi mărită dacă în şirul de cuvinte dat se 

intercalează cuvinte care nu conţin “mp” sau “mb” sau dacă trebuie să recunoască grupurile dintr-o 
propoziţie. 

b) După operaţia de recunoaştere urmează conştientizarea regulii prin completarea cuvintelor 
cu litera lipsă: 

Scrieţi litera care lipseşte din următoarele cuvinte: la_pa, du_brava, bu_bac. 
Subliniază cuvântul scris corect: 
Împărăţie  - înpărăţie 
Ghinpe – ghimpe 
Complicat – conplicat 
2. Un grad de dificultate medie îl reprezintă exerciţiile prin care conştientizarea regulii este 

dirijată apelând la capacitatea de deducţie a elevilor. 
 a) Subliniaţi grupul „mp” „mb” din cuvintele: Dâmboviţa, împreună, îmbobocit. 
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 b) Subliniaţi în propoziţii cuvintele care conţin grupurile „mp”, „mb” : 
Feciorul de împărat a încălecat pe cal. 
Trandafirii din grădină au îmbobocit. 
3. Exerciţii cu grad mai ridicat de dificultate: 
Continuaţi şirul exemplelor: 
Bătrân – îmbătrânit 
Pădure - ..................... 
Podoabă - .................. 
Găsiţi în textul citit cuvintele care conţin grupurile „mp”, „mb” şi alcătuiţi enunţuri cu ele. 
Această modalitate de exersare duce fără dificultăţi la conştientizarea regulii de folosire a 

consoanei „m” înainte de „b” sau „p”. 
Al treile tip de fişe sunt cele cu conţinut diferit, ce se dau spre rezolvare elevilor care 

întâmpină dificultăţi în însuşirea anumitor teme, capitole, lecţii. Aplicarea fişelor cu conţinut diferit 
pentru elevii cu rămâneri în urmă se face până la înlăturarea lacunelor constatate. Fişele respective 
au un caracter de recuperare şi se aplică paralel cu cerinţele adresate întregului colectiv, conform 
parcurgerii materiei prevăzute în programă, fie în cadrul orei, fie în activităţi suplimentare. 

Prin îmbinarea permanentă şi raţională a activităţii frontale cu activitatea în grup şi 
individuală se urmăreşte să se asigure creşterea gradului de integrare socială a copiilor formarea 
priceperilor şi deprinderilor şi totodată dezvoltarea capacităţior de gândire şi acţiune autonomă, 
formarea simţului de răspundere personlă, a iniţiativei, independenţei. 

Elevii participă activ la propria formare, ei achiziţionează nu o cantitate impresionantă de 
informaţii, ci îşi formează un stil de muncă propriu care le asigură autocontrolul şi autoinstruirea 
permanentă. 
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CADRUL DIDACTIC ÎN CONTEXTUL ACTUAL AL 
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ROMÂNESC 

 
Prof. Aurel Dumitrescu 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Jilava            
 

 
„Nimic nu degradează mai mult intelectul ca admiterea sau lauda răului”. 

Mihai Eminescu 
 
 

Mutaţiile esenţiale produse în ţara noastră după evenimentele  din decembrie 1989 nu puteau 
să nu afecteze şi domeniul educaţiei. Dintre aspectele pozitive menţionăm: 
 Eliminarea din conţinutul disciplinelor şcolare a ideologiei. În ultimul timp însă se constată o 

revenire a unui alt tip de ideologie, cea numită de unii “globalism cultural”. Dacă vechea 
ideologie avea ca centru Moscova, noua ideologie are ca centre Washingtonul şi Bruxellesul; 

 Reintroducerea religiei care este de natură să contribuie la o mai bună educaţie sufletească a 
elevilor; 

 Introducerea disciplinelor opţionale care vin în întâmpinarea unor aspiraţii ale  elevilor; 
 Îmbunătăţirea bazei materiale a şcolilor şi dotarea lor cu mijloace tehnologice moderne. Această 

îmbunătăţire s-a realizat însă cu preţul unei risipe uriaşe, de multe ori modernizându-se şcoli care 
un an mai târziu au fost desfiinţate, ceea ce dovedeşte pe de o parte lipsa unei viziuni coerente, pe 
de altă parte dirijarea preferenţială a unor fonduri publice în direcţia satisfacerii intereselor 
clientelei politice.  

 
În acelaşi timp însă, s-au manifestat şi o serie de fenomene negative de natură să ducă la 

scăderea calităţii învăţământului: 
 Neconcordanţa dintre valorile promovate de şcoală şi valorile promovate de societatea 
românească. Deşi la nivel declarativ aceste valori sunt comune, în realitate ele sunt contrare.  De 
fapt, aceasta este, conform opiniei noastre, principala cauză a crizei actuale cu care se confruntă 
şcoala românească.  
 Din dorinţa de a fi pe placul Occidentului fost preluate o serie de “forme” care nu au nimic de a 
face cu “fondul” tradiţional al şcolii româneşti ca de exemplu eliminarea notelor şi introducerea 
calificativelor, fapt care, după părerea multor cadre didactice a dus la eliminarea concurenţei între 
elevi, concurenţă de natură să stimuleze progresul şcolar. Dacă în perioada comunistă « lumina 
venea de la răsărit », în prezent , se pare că « lumina vine de la apus ». 
 Lipsa de continuitate şi coerenţă a politicii şcolare. Fiecare nouă guvernare postdecembristă a 
promovat politicile sale proprii în domeniul învăţământului, de multe ori acestea fiind total opuse. În 
pofida semnării celebrului Pact Naţional pentru Educaţie (2008) de către reprezentanţii tuturor 
partidelor parlamentare şi adoptării Legii Educaţiei Naţionale (2011) care prevedeau alocarea a 
minimum 6% din PIB pentru educaţie situaţia nu s-a îmbunătăţit ulterior, învăţământul continuând 
să fie un fel de paria al societăţii, guvernanţii ignorând astfel total recomandarea întemeietorului 
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Pedagogiei moderne, Johannis Amos Comenius, care scria că « Neglijarea educaţiei este ruinarea 
oamenilor, a familiilor şi a statelor »1 . 
 Incompetenţa crasă a celor multora dintre cei care au condus în ultimele două decenii  destinele 

învăţământului românesc ; 
 Centralizarea şi birocratizarea excesivă, cu nimic mai prejos decât cele existente în regimul 

comunist, sufocă şi anihilează iniţiativele menite a promova interesele şi cerinţele locale, 
regionale şi ale elevilor. Zilnic, şcolile sunt “bombardate” cu cereri venite “de sus” de a trimite 
fel şi fel de situaţii care de fapt nu servesc la nimic. Cadrele didactice sunt asaltate de tot felul de 
cereri referitoare la completarea a tot feluri de hârtii, care de care mai bizare, rămânându-le tot 
mai puţin timp pentru activitatea lor de bază care trebuie să fie cea de predare-învăţare şi 
evaluare. 

 Numirea în funcţiile de conducere se face pe criterii politice, încălcându-se flagrant legea; 
 Înlocuirea  concursului de admitere la liceu cu admiterea bazată pe evaluarea la  două discipline 

şi pe media claselor V-VIII. În acest fel se dă posibilitatea elevilor cu situaţie financiară mai bună 
să-şi « cumpere locul în liceu » Pentru a asigura reuşita la liceu a propriilor odrasle, părinţii 
acestor elevi plătesc ore de meditaţii chiar profesorilor copiilor lor, care pentru a justifica banii 
primiţi dau note mari elevilor respectivi, chiar dacă aceştia nu au înregistrat progrese ;   

 Extinderea corupţiei şi fraudelor în ceea ce priveşte desfăşurarea examenelor de evaluare ; 
 Desfiinţarea şcolilor profesionale şi dispariţia practicii agricole în şcolile din mediul rural 

ignorându-se astfel un principiu fundamental al învăţământului şi anume cel al legării teoriei cu 
practica ; 

 Agravarea fenomenului de abandon şcolar datorat sărăciei şi dezinteresului crescând al familiei 
faţă de şcoală, fapt ce duce la creşterea analfabetismului şi la proliferarea delicvenţei juvenile. 
Rata abandonului şcolar a fost în anul 2012 de 17,4%2. 

 Înmulţirea actelor de violenţă în şcoli. Cauzele principale ale acestei stări de lucruri sunt :  
- înţelegerea defectoasă a funcţionării sistemului democratic (majoritatea elevilor asociază 

democraţia cu dreptul de a face ce vor) ; 
- dezinteresul sau interesul prost înţeles al părinţilor faţă de şcoală ; de obicei acest lucru se 

manifestă la părinţii  care au un oarecare potenţial finaciar, obţinut de regulă prin mijloace 
dubioase, şi care la rândul lor au o educaţie precară ;  

- incoerenţa sistemului legislativ, la nivelul sistemului social în general şi al celui şcolar în 
special; acest lucru favorizează sfidarea legilor şi a normelor de convieţuire socială; 

- influenţa negativă a mass-mediei, care promovează violenţa în mod cotidian ; 
- creşterea nivelului general de violenţă la nivelul societăţii omeneşti    

                              
1 Johannis Amos Comenius, Pampaideia, Studiu introductiv, note şi comentarii de Iosif Antohi, Bucureşti, Editura 
Didactică şi Pedagogică, 1977, p. 13 
2 http://www.hotnews.ro/stiri-esential-14606955-comisia-europeana-rata-abandonului-scolar-romania-fost-17-4-anul-
trecut-iar-media-este-12-8.htm 
  Violenţa este o lege fundamentală a lumii vii. Orice fiinţă, pentru a supravieţui se hrăneşte cu o altă fiinţă, pe care mai 
întâi o ucide printr-un act de violenţă. Omul, fiinţa superioară pe Terra,  nu numai că nu  se poate sustrage acestei legii, 
dar a dus violenţa la paroxism. Privind retrospectiv constatăm că pe măsură ce oamenii au devenit tot mai „civilizaţi”, 
actele de violenţă săvârşite de ei asupra semenilor şi asupra celorlalte fiinţe cu care împart planeta au căpătat o amploare 
din ce în ce mai mare. Războiul, forma maximă a violenţei umane este prezent în întreaga istorie scrisă a umanităţii. În 
pofida încercărilor de a „îmblânzii războiul”  făcute de biserica creştină ( prin încercarea de a impune principiul „păcii 
lui Dumnezeu”)  sau de gânditori precum Hugo Grotius ( în lucrarea sa „ Despre dreptul războiului şi al păcii”)  şi 
Immanuel Kant („ Spre pacea eternă”), ale căror idei au stat la baza Convenţiilor  de la Geneva (1863) şi Haga (1899), 
Pactului Societăţii Naţiunilor ( 1919) şi Chartei ONU (1945), constatăm că, pe măsură ce ne apropiem de timpurile 
noastre, războiul devine tot mai distrugător ( fapt explicabil atât datorită dezvoltării tehnologiei, cât şi imoralităţii 



77

 Supraîncărcarea elevilor datorită, pe de o parte, reducerii numărului de ore pe an destinate 
învăţăturii, pe de altă parte adoptării unor programe stufoase neadecvate vârstei copiilor.  Se cere 
elevilor să-şi însuşească cunoştinţe care nu le vor fi de folos niciodată în viaţă ( ecuaţii de gradul 
II, funcţii, valenţe etc) în loc să se pună obţinerea şi fixarea temeinică a unor cunoştinţe şi  
competenţe cunoştinţe real folositoare. Generaţiile adulte rămân uimite când află de exemplu că 
elevii de azi învaţă limba engleză din clasa zero, în timp ce ei începeau studiul primei limbi 
străine în clasa a V a, sau că învaţă ecuaţii din clasa I, în timp ce ei învăţau din clasa a V a şi 
exemplele de acest fel pot continua; 

 Absenţa tot mai alarmantă a motivaţiei elevilor în direcţia acumulării de cunoştinţe, competenţe, 
abilităţi şi formării de comportamente utile societăţii. Cauzele acestei stări de lucruri sunt 
multiple, dintre acestea menţionând :  
-  incapacitatea crescândă a părinţilor de  a-şi educa şi stăpâni copii (copii nu mai sunt puşi 

să efectueze diferite treburi gospodăreşti, munca fiind considerată o ruşine) ; tot mai des 
auzim din gura părinţilor expresia „nu ştiu ce să-i mai fac” ;  

- abandonarea de către unii  părinţi a funcţiei educative, pe fondul preocupării      exagerate 
pentru acumularea de bani şi bunuri materiale ; 

- accesul nelimitat al elevilor la informaţii neadecvate vârstei prin TV, Internet etc. ;  
- lipsa sau raritatea modelelor pozitive in mass-media. Mass- media promovează intens 

modelele negative, personaje parvenite, „ciocoi de tip nou”, inducând în tânăra generaţie 
ideea că succesul în viaţă nu se obţine prin   muncă tenace,  ci prin „învârteli”. Ba mai 
mult, munca este dispreţuită, iar cei care învaţă nu sunt consideraţi modele demne de 
urmat. 

 Scăderea continuă a calităţii resurselor umane împlicate în actul educaţiei: 
- Elevii devin tot mai slabi din punct de verede intelectual. Analfabetismul funcţional 

(incapacitatea de a înţelege textul citit) este în continuă creştere, atingând 40% din 
populaţia şcolară.  

- Cadre didactice sunt tot mai slab calificate şi încorsetate în legi şi regulamente desprinse 
de realitatea cotidiană. 

- Părinţii, la rândul lor sunt tot mai puţin educaţi şi se implică tot mai puţin în educaţia 
propriilor copii. 

 Necultivarea sentimentului patriotic. Nichifor Crainic scria « Naţionalismul e condiţia elemen-
tară a recunoaşterii fiecărui popor, precum lipsa lui e semnul decăderii şi al morţii ». Ori în ziua 
de astăzi, a fi patriot, a fi naţionalist,  a început să fie privit ca pe ceva desuet. Pe toate căile 
posibile, inclusiv prin şcoală se încearcă şi chiar se reuşeşte minimizarea acestui sentiment şi 
culpabilizarea românilor pentru fapte săvârşite în trecut (cel mai relevant este cazul 
Holocaustului), ignorându-se faptul că aşa zisele popoare civilizate de astăzi au săvârşit atrocităţi 
mult mai mari (exterminarea indienilor americani, bombardamentele atomice asupra Japoniei, 
agresiunea americană asupra Vietnamului, măcelurile săvârşite de japonezi în China sau de 
germani în URSS, alungarea palestinienilor din propria ţară de către evrei şi exemplele pot 
continua) ; 

 Renunţarea la uniformele şcolare. Acest fapt credem că a încurajat indisciplina şi a promovat 
diferenţierile sociale între elevi alterând sentimentul « de a fi elev » ; 

                                                                                                   
crescânde a oamenilor). Istoria ne arată că violenţei nu i s-a putut pune capăt decât printr-o violenţă şi mai mare. Numai 
în cazuri izolate şi pentru scurte perioade de timp , violenţa a fost eradicată datorită răspândirii unor doctrine religioase 
egalitariste ( cazul primelor comunităţi creştine, sau al diferitelor secte din evul mediu sau epoca modernă- bogumilii, 
catarii, hurufiţii , amish etc). 
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 Dispariţia cabinetelor medicale din şcoli. Aceasta în condiţiile în care datorită poluării şi 
alimentaţiei bazate tot mai mult pe aşanumitele “E-uri”, starea de sănătate a copiilor, ca de altfel 
a întregii populaţii înregistrează un regres continuu;  

 Degradarea continuă a statutului profesional al cadrelor didactice. Cadrul didactic este văzut ca 
un “ospătar” care trebuie să servească fără să crâcnească elevul şi părinţii acestuia. Acest lucru 
se datorează mai multor factori între care amintim:  
- salarizarea necorespunzătoare a cadrelor didactice. Conform Legii privind salarizarea unitară 

a personalului plătit din fondurile publice coeficientul de ierarhizare a cadrelor didactice este 
cuprins între 1,35 (pentru învăţătoare şi educatoare debutante) şi 4,25 (pentru profesorul 
preuniversitar cu gradul I şi vechime peste 40 de ani), ceea ce înseamnă o medie de 2,80 
dintr-un maximum de 12, ceea ce situează cadrele didactice la subsolul ierarhiei; 

- criza generală a sistemului de valori pe care o parcurge societatea românească. Modelul 
familiei tradiţionale, în care autoritatea părinţilor şi a dascălului este necontestată tinde să 
dispară. Dictonul „Cine are carte, are parte” nu mai este crezut aproape de nimeni, chiar 
dacă pe faţă nu se recunoaşte acest lucru. Ceea ce contează este banul, nu educaţia. Părinţii 
cu bani cred că sunt mai deştepţi , că le ştiu pe toate şi de aceea îi dispreţuiesc pe dascăli. 

 
 

În pofida tuturor vicisitudinilor prin care trece astăzi patria noastră, cadrele didactice au 
datoria  să-şi facă meseria cât mai bine, pentru că numai în acest acest fel, prin modelarea tinerei 
generaţii în spiritul adevăratelor valori: libertatea, dreptatea, munca, responsabilitatatea, patriotismul 
etc, pentru că numai în acest fel, prin formarea unor oameni, în adevăratul sens al cuvântului, se 
poate purcede la renaşterea economică şi morală a naţiei noastre.  
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La situation – problème 
 
 

Prof. Carmen Elena Moisescu  
Şcolile gimnaziale Babaroaga şi Mişei, com. Mozăceni, jud. Argeş.

La situation-problème a le rôle de construire autour d’un problème une situation didactique au 
bout de laquelle  l’apprennant ou un groupe d’apprennants sont formé et entre lesquels peuvent 
apparaître des conflits socio-cognitifs. Elle favorise l’engagements des élèves, permet la 
construction des savoirs. 

Elle se caractérise par : 
- Globalité – elle a un contexte, des données initiales, elle présuppose un but à  atteindre, 

elle oblige à élaborer une suite d’actions, elle peut être décomposée en plusieurs parties ou 
éléments. 

- Complexité - elle use plusieurs connaissances et est structurée sur le plan didactique 
- Signifiance - elle a un sens pour l’élève qui use les informations déjà connues, en les liant 

avec la réalité. 
Ce genre d’approche peut être utilisé au début du processus d’apprentissage, comme 

motivation, pendant le processus comme lancement d’une recherche, d’experimentation, 
d’acquisition de connaissances, de structuration des connaissances ou au fin du processus comme 
évaluation.

Elle a le rôle d’offrir aux élèves un cadre à réfléchir et à analyser une question à résoudre, de 
conceptualiser de nouvelles représentations sur un sujet et de lui enrichir ses connaissances. 

On doit tenir compte de plusieurs élèments avant la proposition d’une situation-problème : 
quel est l’objectif, quelle tâche peut être proposée pour acquérir l’objectif, quels documents et outils  
sont nécéssaires pour réaliser les tâches, quelles activités peuvent être proposées . 

Le rôle de l’enseignent dans cette situation-problème est de proposer une consigne ouverte, 
d’être provocateur, « choisir des questions très ouvertes, intervenir individuellement comme guide, 
animateur, conseiller, trouver des documents » nécéssaires, « passer de groupe en groupe, faire agir 
les élèves de maniére productive, inciter les élèves à confroter ses idées, poser des questions pour 
relancer, inciter à l’interaction entre les groupes, restructurer toutes les idées », construire une 
synthèse.

Séquence didactique 

 
Public : A2-8ème

Compétence : Compréhension de l’écrit (CE) / Production écrite (PE) / Production orale (PO) 
Thème : Une fête d’anniversaire 
Objectifs :  

- linguistiques : - enrichir le lexique; 
- communicatifs : - obtenir et donner des informations précises sur l’organisation d’une fête 

d’anniversaire;
- Inviter quelqu’un à une fête ; 
- établir un menu pour une fête ; 

- méthodologiques : - travailler en équipe ; 
Support :
Fiches de travail,  
Internet,  
http://www.popscreen.com/tagged/carte-anniversaire-imprimer/images
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http://cartedanniversaire.blogspot.ro/2013_03_01_archive.html
http://fr.dreamstime.com/photos-libres-de-droits-carte-d-invitation-d-anniversaire-fille-
image13098328
http://www.4shared.com/photo/Vy5fms2v/invitation-anniversaire-violet.html
http://www.cuisineaz.com/categories/
http://alloclownmarseille.free.fr/
http://casablanca.olx.ma/troupe-casa-clown-pour-enfants-et-anniversaire-iid-477160000
http://www.planet-cards.com/carte-anniversaire-enfants-poussin-piou.html
Feutres,
Ciseaux.
Durée : 50 minutes 

Bibliographie :  
http://www.popscreen.com/tagged/carte-anniversaire-imprimer/images
http://cartedanniversaire.blogspot.ro/2013_03_01_archive.html
http://fr.dreamstime.com/photos-libres-de-droits-carte-d-invitation-d-anniversaire-fille-
image13098328
http://www.4shared.com/photo/Vy5fms2v/invitation-anniversaire-violet.html
http://www.cuisineaz.com/categories/
http://alloclownmarseille.free.fr/
http://casablanca.olx.ma/troupe-casa-clown-pour-enfants-et-anniversaire-iid-477160000
http://www.planet-cards.com/carte-anniversaire-enfants-poussin-piou.html
Programele de formare « Iniţiere în tehnologia informaţiei » - Manuel de formation. Professeurs de 
français. Projet Ministère de l’Education, de la Recherche ; de la Jeunesse et du Sport-SIVECO 
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Déroulement
 
Préciser
la durée

Déroulement Activité des 
élèves 

Rôle du 
professeur 

Organisation de 
classe 

Matériel 
utilisé 

Phase 1 
2’ 

Présentation des 
compétences et des 
objectifs de la 
séance. 
Constitution de 7 
sous-groupes (3 
élèves par sous-
groupe)

Ecoute active 
Organisation
des groupes 

Lecture et 
explicitation 
de la consigne 
et des 
objectifs.
Supervision

Groupe
Sous-groupes

Fiches de 
travail 

Phase 2 
5’ 

Présentation de la 
consigne : 
Organiser une fête 
d’anniversaire pour 
votre ami(e). Vous 
devez : 

- réaliser des 
invitations ; 

- inviter
quelqu’un par 
téléphone ; 

- choisir un 
menu ; 

- décrire une 
recette 
préférée ; 

- trouver et parler 
avec un groupe 
de clowns qui 
amuse la fête ; 

- faire une liste 
des cadeaux ; 

- réaliser une 
carte pour 
féliciter la 
personne
célébrée 

Ecoute active 
de la consigne 
donnée,
éventuellement 
questions

Anime, 
accompagne, 
répond aux 
éventuelles 
questions et 
leur
recomande 
quelques sites 
pour trouver 
des
informations. 

Sous-groupes Fiches de 
travail 
Internet 

Phase 3 
20’ 

Travail de sous-
groupes

Chaque sous-
groupe a une 
tâche précise, 
ils doivent 
chercher des 
informations, 
trouver les 
matériels 
nécessaires
pour réaliser 
les invitations. 

Supervision et 
éventuellement 
guidage

Sous-groupes Fiches de 
travail, 
Internet, 
Feutres,
Ciseaux

Phase 4 
5’ 

Mise en commun Rapport de 
chaque sous-

Animation des 
rapports,

Sous-groupes
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 groupe à 
l’ensemble de 
la classe 

éventuellement 
guidage

Phase 5 
2’ 

Présentation de la 
deuxième 
consigne :
Mettre au point les 
étapes de la fête 
anniversaire

Travail sur le 
déroulement de 
la fête 
d’anniversaire : 
proposer,
confronter des 
solutions, se 
mettre 
d’accord,
négocient,
parviennent à 
un consensus 
etc… 

Animation des 
rapports,
éventuellement 
guidage

Sous-groupes

Phase 6 
1’ 

Choix d’un porte-
parole au niveau de 
chaque sous-
groupe

Désignation
d’un porte-
parole

Accompagne  Sous-groupes  

Phase 7 
10’ 

Mise en commun Présentations 
des invitations, 
des dialogues, 
des cartes 
félicitations 
devant leurs 
copains

Remarques, 
reformulations 

Groupe  

Phase 8 
5’ 

La présentation de 
l’anniversaire

Ils présentent 
le déroulement 
de la fête 
anniversaire

Vérifie le 
travail des 
élèves 

Groupe  
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FICHE DE TRAVAIL 
 

EQUIPE 1.  
Organiser une fête d’anniversaire pour votre ami(e).
Vous devez réaliser des invitations ! 

EQUIPE 2.  
Organiser une fête d’anniversaire pour votre ami(e).
Vous devez  inviter quelqu’un par téléphone ! 

EQUIPE 3.  
Organiser une fête d’anniversaire pour votre ami(e).
Vous devez  choisir un menu ! 
 
EQUIPE 4.  
Organiser une fête d’anniversaire pour votre ami(e).
Vous devez  décrire une recette préférée ! 

EQUIPE 5.  
Organiser une fête d’anniversaire pour votre ami(e).
Vous devez trouver et parler avec un groupe de clowns qui amuse la fête ! 

EQUIPE 6.  
Organiser une fête d’anniversaire pour votre ami(e).
Vous devez faire une liste des cadeaux ! 

EQUIPE 7.  
Organiser une fête d’anniversaire pour votre ami(e).
Vous devez  réaliser une carte pour féliciter la personne célébrée ! 
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Tiramisu au nutella 

Quantité : 4 à 6 personnes 
Préparation : 30 minutes 
Repos : 3h 
Coût de la recette : pas cher 
Niveau de difficulté : facile 
 
Ingrédients 

 4 œufs
 100 g de sucre 
 250 g de mascarpone 
 chocolat amer en poudre 
 20 cl de lait 
 Nutella  
 crème fraîche  
 biscuits à la cuillère 
 
Résumé  

Un tiramisu tout chocolat, mais ceux qui aiment, peuvent rajouter un peu de bailey's dans le 
chocolat, pour faire tremper les biscuits. Pour les vrais gourmands, faites 2 étages, c'est encore 
meilleur ! Dessert à 3000 calories la part !  
 
Préparation 

1. Dans une casserole, faites chauffer le lait et un peu de chocolat amer, comme un chocolat au lait. 
Laissez refroidir. 
2. Dans une autre casserole, préparez la crème de Nutella.  
3. Faites chauffer très légèrement (quelques secondes), le Nutella avec la crème fraîche, pour qu'il 
se liquéfie 
4. Les proportions dépendent des gourmands, je mets en général 3 c. à soupe de Nutella pour 1 c. à 
soupe de crème fraîche. 
5. Plus vous aurez de crème au Nutella, plus vous pourrez réaliser des étages de tiramisu. 
6. Dans un saladier, mélangez les jaunes d'œufs et le sucre. Mélangez jusqu'à obtenir un mélange 
blanc et mousseux. 
7. Rajoutez le mascarpone et mélangez. Faites monter les blancs en neige et rajoutez-les 
délicatement au mélange mascarpone. 
8. Il vous faudra obtenir un mélange mousseux et aéré. 
9. * Réalisation du tiramisu : découpez au besoin les biscuits, suivant le plat de service. Trempez-
les dans le chocolat au lait.
10. Disposez-les bien, étalez la crème au Nutella par dessus et rajoutez ensuite le mélange 
mascarpone. 
11. Saupoudrez de chocolat amer, disposez un film alimentaire dessus. Gardez au frigo au minimum 
3 heures. 
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DIVERSIFICAREA METODELOR ŞI PROCEDEELOR DE 
ABORDARE A VALORILOR STILISTICE 

                  
 

     Prof. Ilică Mariana-Carmen  
Liceul Tehnologic ,,Vasile Gherasim” Marginea, Suceava 

 
 

Specificul procesului de abordare a valorilor stilistice în şcoală impune diversificarea 
metodelor şi procedeelor de predare-învăţare, consecinţă firească a exigenţelor unui învăţământ cu 
un puternic conţinut formativ care solicită o permanentă implicare a elevilor în propria formare, 
condiţie sine qua non a creşterii randamentului şcolar. Implicarea înseamnă activizare, participare la 
instruire/autoinstruire, trezirea interesului şi a motivaţiei pentru învăţare prin găsirea unor 
răspunsuri potrivite la întrebări precum: De ce trebuie să învăţ aceste lucruri? La ce îmi folosesc? 
Cum pot să le utilizez în alte contexte şi situaţii? 

În activităţile de abordare a valorilor stilistice, de receptare a textelor literare, de însuşire a 
unor noţiuni/concepte de teoria literaturii, de studiere aprofundată a literaturii ori de formare şi 
cizelare a competenţei de comunicare orală/scrisă – prin producerea diferitelor tipuri de texte, se 
utilizează diferite metode şi procedee/tehnici de lucru în funcţie de volumul cunoştinţelor, de vârsta 
elevilor, de stadiul dezvoltării psihogenetice a acestora şi de particularităţile colectivului de elevi, 
respectând caracteristicile receptării în context didactic. 

Vom lua în discuţie câteva din metodele şi procedeele de abordare a valorilor stilistice, 
experimentate la clasă împreună cu elevii. 
 Pentru început, vom da exemple de exerciţii utilizate la clasă, cu ajutorul cărora elevii şi-au 
însuşit valorile stilistice ale părţilor de vorbire.  

Substantivul 
Cu prilejul comentării unor fragmente descriptive, proză sau poezie, elevii trebuie să se 

demonstreze că sunt descrieri, să sublinieze substantivele şi adjectivele, să explice însuşirile 
caracteristice ale acestora, să explice importanţa cantitativă şi calitativă a lor.  

Adjectivul 
Subliniază cu o linie adjectivele cu valoare de epitet al substantivului şi cu două linii pe 

cele cu valoare de epitet şi al substantivului şi al verbului din poezia Mezul iernei de Vasile 
Alecsandri. 

Pronumele 
Subliniază pronumele personale şi precizaţi nuanţa lor semantic-expresivă şi rolul 

stilistic în fragmentul dat. 
,,- Ţie ţi-e uşor să tot baţi din gură! strigă Dăscăliţa amărâtă. Că tu n-ai necazuri... Ţie 

puţin îţi pasă de ce îndur eu. Te-ai săturat de mine, hai, găseşti altele! ... Dar eu sărmana de mine, 
eu? Ce s-ar alege din viaţa mea, din visurile mele? Mi-aţi omorât viaţa, voi mi-aţi omorât-o, nu vă 
rabde pământul!” (Liviu Rebreanu, Ion) 

Numeralul 
Comentează efectul stilistic realizat prin întrebuinţarea specială a unor numerale în 

contextele: 
,,Şi una-două, la pupăză, de nu ştiau cei din casă ce tot caut prin pod aşa de des.” 
,,Lucrul rău nu piere cu una cu două.” 
,,Mătuşă, ştii ce? Una-i una şi două-s mai multe.” (Ion Creangă, Amintiri din copilărie) 

Verbul 
Subliniază verbele din textele de mai jos, precizează persoana şi comentează rolul 

stilistic. 
,,Şi când căuta mama să smântănească oalele, smântâneşte, Smarandă, dacă ai ce.”  
,,Şi doar mă sileam şi eu, într-o părere s-o fac a înţelege pe mama că pot să mă-mbolnăvesc de 
dorul ei.” (Ion Creangă, Amintiri din copilărie) 
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Adverbul 
Subliniază adjectivele şi adverbele cu valoare de epitet. Compară contextele şi remarcă 

deosebirea de nuanţă. 
,,Îi răspunde codrul verde/Fermecat şi dureros.” 
,,Şi-ncepu încet să sune/Fermecat şi dureros.”  
,,De murmur duios de ape.” (Mihai Eminescu, Făt-Frumos din tei) 
,,Fluieraş de os,/Mult zice duios.” (Mioriţa) 

Prepoziţia 
Comentează valoarea stilistică a repetării prepoziţiilor. 

,,Cine-i tânăr şi voinic/Iese noaptea la colnic/Fără par, fără nimic/Fără paloş nici pistoale/Numai 
cu palmele goale.” (Doina, manual clasa a VII-a) 
,,Prin foc, prin spăngi, prin glonţi, prin fum/Prin mii de baionete.” (Vasile Alecsandri, Peneş 
Curcanul) 

Conjuncţia 
Subliniază conjuncţiile care se repetă şi explică rolul stilisitic. 

,,În adâncu-i se pătrunde/Şi de lună şi de soare/Şi de păsări călătoare/Şi de lună şi de stele/Şi 
dezbor de rândunele/Şi de chipul dragei mele.” (Mihai Eminescu, La mijloc de codru) 
 Interjecţia 

Alege interjecţiile din fragmentul Amintiri din copilărie de Ion Creangă şi precizează ce 
sentimente exprimă. 

În ceea ce priveşte metodele abordate, am evidenţiat valorile stilistice utilizând: învăţarea 
prin descoperire, problematizarea, brainstormingul, predicţia pe baza termenilor daţi în avans, 
cubul.  

Învăţarea prin descoperire 
Descoperirea inductivă (de la particular la general) vizează multiple aspecte ce ţin de: 

identificarea elementelor structurale ale textului literar, descoperirea trăsăturilor specifice pentru 
ilustrarea noţiunilor de operă populară, operă epică, operă lirică, operă dramatică, epitet, 
comparaţie, metaforă, alegorie etc. 

Descoperirea deductivă parcurge drumul invers, de la general spre particular. Aici putem 
vorbi, de exemplu, despre încadrarea unei opere literare într-o specie, după definirea speciei literare 
respective, apoi identificarea şi interpretarea figurilor de stil. 

Descoperirea prin analogie presupune realizarea unor comparaţii, paralele între opere, 
scriitori pentru a stabili asemănări şi/sau deosebiri, prin activitate frontală, individuală, prin 
cooperare sau combinată. De exemplu: se însuşeşte noţiunea de comparaţie asociată cu metafora, se 
compară aliteraţia cu asonanţa pentru a se stabili asemănări şi deosebiri (clasa a VII-a).  

Activitatea se poate desfăşura pe doua grupe: o grupă stabileşte asemănările, cealaltă 
deosebirile, după care raportează. Se discută, se exemplifică, se aduc argumente şi se sintetizează. 

Problematizarea 
Problematizarea îmbracă două forme la orele de literatură: una convergentă în care gândirea 

elevilor este dirijată pas cu pas spre un răspuns unic, folosită preponderent în gimnaziu, la clasele 
mici, şi o alta divergentă ce stimulează formularea de ipoteze pe care le verifică logic, aplicabilă la 
lecţiile de literatură/limbă cu elevii din clasele a VII-a, a VIII-a. Întrebările problemă sunt întrebări 
de interpretare şi pot fi formulate chiar la clasele mici ale gimnaziului. 

Atunci când întrebarea problemă se bazează pe o contradicţie (reală sau aparentă) între 
cunoştinţele elevilor şi cerinţele formulate, poate fi formulată ca în exemplele: ,,A venit toamna...” 
înseamnă: a sosit anotimpul cu acest nume sau este vorba de începutul unei stări de tristeţe, 
melancolie? ,,Emoţie de toamnă” de Nichita Stănescu 

Metoda se situează la graniţă cu descoperirea, cu euristica şi favorizează, în demersul pentru 
aflarea răspunsului, utilizarea brainstormingului şi dezbaterea. Elevii lucrează individual şi pe 
grupe, iar soluţiile vor fi evaluate frontal. 
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Brainstormingul 
Un moment de brainstorming este creat uşor în orice lecţie cu scopul stimulării motivaţiei 

pentru dobândirea cunoştinţelor şi pentru formarea capacităţilor. 
Metoda este indicată a fi utilizată în două dintre momentele lecţiei: 

- actualizarea cunoştinţelor, sistematizare (evocare în gândirea critică); 
- fixarea cunoştinţelor, realizarea feed-back-ului (reflecţia în gândirea critică); 

În lecţiile de literatură/limbă, se poate folosi la explicarea titlului unei opere literare. 
Subiectul poate fi formulat sub forma:  

- unei întrebări productive:  
Ce înseamnă pentru tine cuvântul ,,doină”? Dar cuvântul ,,dor”?; Realizează corespondenţa 

între titlul poeziei lui Lucian Blaga Izvorul nopţii şi realitatea de la care se porneşte.  
- a unei cerinţe imperative:  
Scrie în 5 minute tot ce îţi trece prin minte când priveşti tabloul Pădure desfrunzită a lui Ion 

Andreescu pentru a face conexiuni cu textul literar Sfârşit de toamnă de Vasile Alecsandri. 
- unei întrebări productiv-ipotetice:  
Ce s-ar întâmpla cu textele populare dacă am înlocui expresiile lexicale specifice cu 

neologisme? 
- unor noţiuni, concepte:  
Ce înseamnă, în opinia ta, imaginea artistică? 
- unor asocieri spontane de idei:  
Spune tot ce îţi trece prin minte referitor la titlul Care-i faza cu cititul? (antologie 

coordonată de Livu Papadima); 
- unor observaţii:  

Ce efect are folosirea în text a unor forme verbale precum ,,ţi-s...negri”, ,,aşa-s (de negri); 
(Lucian Blaga Izvorul nopţii) 

Predicţia pe baza termenilor daţi în avans 
Predicţia pe baza termenilor daţi în avans este o metodă care se foloseşte în etapa de 

evocare, la lecţiile de receptare a textelor literare, cu elevii din clasele a V-a, a VI-a şi chiar a VII-a.  
Înainte de prima lectură a textului, profesorul îi anunţă că vor asculta o povestire în care vor 

întâlni, printre alte cuvinte, 4-5 termeni pe care acesta îi scrie pe tablă. 
Elevii sunt solicitaţi să imagineze o povestire pe care le-o sugerează termenii cheie. După 3-

4 minute de gândire, elevii, în perechi, se consultă, schimbă informaţii şi formulează povestirea pe 
care o vor prezenta în faţa colegilor. Se ascultă câteva variante şi se evaluează. Activitatea se poate 
desfăşura scris sau oral şi nu va depăşi 10-15 minute. Urmează lectura textului-suport. Elevii ascultă 
povestirea şi sunt atenţi pentru a compara varianta realizată de ei cu cea lecturată. 

Această metodă am folosit-o cu succes la clasă, elevii fiind foarte încântaţi: 
Scrie, timp de trei minute, o scurtă naraţiune în care să folosiţi cuvintele zimbru, un viteaz, 

pădure, buzdugan integrându-le, aleatoriu, în cadrul unei comparaţii, unui epitet, a unei 
personificări şi a unei repetiţii. (legenda Dragoş-Vodă clasa a V-a) 

Predicţia pe baza termenilor daţi în avans este o modalitate de a trezi interesul pentru 
secvenţa de lectură, un mod de a capta atenţia elevilor, mai ales a celor mici, de a le dezvolta 
imaginaţia şi creativitatea. 

 
Cubul 
Propunem sarcini de lucru specifice şi pentru: basmul Prâslea cel voinic şi merele de aur şi 

Substantivul (clasa a V-a). 
Prâslea cel voinic şi merele de aur, basm popular: 
Descrie personajul Prâslea şi ţinutul tatălui său pe baza imaginilor prezentate şi pe baza textului 

din manual utilizând patru epitete şi două personificări. 
Analizează comportamentul lui Prâslea precizând trăsăturile morale. 
Asociază citate din text cu mijloacele de caracterizare ale protagonistului, precizând şi 

procedeele artistice de portretizare. 
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Compară personajul Prâslea cu Aleodor (din basmul popular Aleodor-Împărat) utilizând 
imagini artistice învăţate. 

Aplică ceea ce ştii despre situaţia de comunicare referindu-te la următoarele fragmente din text: 
,,Cum veni seara, se duse, îşi luă cărţi de cetit, două ţepuşe, arcul şi tolba cu săgeţile. Îşi alese un loc 
de pândă într-un colţ pe lângă pom, bătu ţepuşele în pământ şi se puse între ele...” 

Argumentează, într-un text de 10 rânduri, că fragmentul citat din textul Prâslea cel voinic şi 
merele de aur este descriere. Vei enumera patru aspecte mai importante.  

Substantivul (valori stilistice) 
Grupa I (Descrie): 

Descrie drumul străbătut de Greuceanu utilizând substantive cu rol de epitet. 
Grupa II (Analizează) 

Analizează morfo-sintactic substantivele identificate. 
Grupa III (Compară) 

Compară tipurile de epitete identificate în fragmentul dat.  
Grupa IV (Aplică) 

Aplică ceea ce ai învăţat. Identifică figurile de stil din fragmentul citat şi comentează rolul 
lor artistic în exprimarea gradată a stării interioare a personajului. 
Grupa V (Asociază) 

Asociază substantive cu rol de personificare pentru a descrie tărâmul zmeului.  
Grupa VI (Argumentează) 

Argumentează pro şi contra atitudinea lui Greuceanu în faţa pericolelor, folosind figuri de 
stil în structura cărora intră substantivul. 
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CARACTERUL FORMATIV AL OPEREI LITERARE 
 
 

Profesor Andreia-Elena Briciu  
Şcoala Gimnazială „V.I. Popa”, Bârlad 

 
 

Ramură a artei, literatura foloseşte ca „material de construcţie” funcţia expresivă a limbii, 
adică transfigurează realitatea prin intermediul imaginilor concret-senzoriale, relevabile în 
conştiinţa noastră cu ajutorul forţei expresive a cuvintelor. Literatura joacă un rol deosebit în 
procesul educării elevilor în spiritul binelui, adevărului şi dreptăţii, în formarea unor atitudini 
pozitive cum sunt: cinstea, curajul, spiritul de sacrificiu, demnitatea, în conturarea şi cultivarea 
patriotismului. Educaţia, prin intermediul literaturii, poate fi concepută „ca un proces dinamic, viu, 
emotiv, a cărui reacţie în lanţ este declanşată de contactul nemijlocit al şcolarilor cu opera. Numai 
dintr-o asemenea legătură directă cu partitura artistică se pot naşte emoţiile, sentimentele, plăcerea 
estetică.”11 

Obiectul Limba şi literatura româna ocupă un loc însemnat în planul de învăţământ al şcolii. 
Importanţa  lui derivă din specificul conţinutului său şi din contribuţia deosebită adusă la realizarea 
obiectivelor instructiv-educative ale şcolii. La clasele I-IV, mesajul artistic al operei literare, înţeles 
în varietatea semnificaţiilor sale de către micii cititori, contribuie la educarea acestora în spiritul 
unor virtuţi morale alese: cinste, demnitate, adevăr, curaj etc. Cu inimile strânse de milă, elevii află 
păţania căţeluşului şchiop ce nădăjduieşte să se joace cu nişte copii cuminţi, sau a plăpândului 
gândăcel prins în pumn de un băieţel prea năzdrăvan. Copiii citesc pe nerăsuflate şi află cât de 
inteligent este Fram, ursul polar, şi cât de neajutorat fricosul iepuraş, care fuge până şi de umbra lui. 

Venind de la grădiniţă, din lumea mirifică a basmului, în care conflictul central polariza 
personajele, devenite simboluri ale binelui şi răului, copilul face cunoştiinţă la clasele I-IV cu 
povestirea, schiţa, cu fragmente de roman, în care vieţuitoarele, unele prezentate antropomorfizat, 
facilitează înţelegerea raporturilor umane, a normelor de convieţuire socială. 

Poeţi şi prozatori de valoare precum: Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, Mihail Sadoveanu, Ion 
Creangă, Ana Blandiana, Lucian Blaga etc. au creat opere menite să insufle încredere în viaţă, în 
capacitatea omului de a învinge răul şi de a-şi afirma inepuizabilele sale resurse creatoare. Operele 
literare destinate micilor şcolari sunt creaţii care, prin profunzimea mesajului, gradul de 
accesibilitate şi nivelul realizării artistice, se dovedesc capabile să intre într-o relaţie afectivă cu 
cititorii lor. 

Prin intermediul textelor literare, elevii îşi aduc aminte de mâinile calde ale mamei care îi 
sprijină în încercările lor de a descoperi lumea, de blândeţea bunicii, de basmele minunate spuse 
seara la culcare. Ei se simt mai puternici şi mai împliniţi descoperind că viaţa lor este mai frumoasă 
dacă e ocrotită de cei dragi. De aceea, trebuie să-i iubească şi să-i respecte, să le fie aproape, sprijin 
mic, dar de folos, şi să nu le ignore niciodată sfaturile. 

Mulţi elevi citesc cu pasiune creaţiile literare dedicate lor prin valoare artistică şi frumuseţea 
limbii. Cotrobăind nerăbdatori în sipetul fermecat al literaturii, copiii descoperă frumuseţea 
versurilor. Citind singuri prima poezie, ei înţeleg că limba română e darul de preţ pe care ni l-au 
făcut strămoşii. Opera literară contribuie la formarea conştiinţelor, a convingerilor şi atitudinilor, la 
dezvoltarea sensibiltăţii, a gustului estetic. Citind filă după filă, elevii descoperă încântaţi 
frumuseţile naturii: munţii cu creste înalte sprijinind cerul, câmpii ape repezi ori domoale care 
sărută ţărâna străbună. Ei îşi imaginează zbuciumul Dunării în lungul său drum, împărăţia Deltei 
Dunării, dar şi zăpada târzie a Făgăraşului. Se simt atunci un pic mai bogaţi căci sufletul li s-a 
umplut de frumuseţe. 

 

                                                 
1 Constantin Parfene, Literatura în şcoală, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 1997, p. 24. 
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Literatura română sensibilizează inimile şi, implicit, conştiinţele elevilor, strecurându-le în 
suflet cunoştinţe, idei, sentimente, atitudini. Spre exemplu, citind texte despre datinile şi obiceiurile 
româneşti păstrate din străbuni, elevii îşi îmbogăţesc spiritul, se simt mai aproape de cei din jurul 
lor care trăiesc şi gândesc româneşte. Sunt mândri că sunt români, că sufletul lor tresare şi se bucură 
pentru fiecare obicei păstrat, pentru fiecare sărbătoare trăită în lumină şi în pace. Elevii află din 
povestirile istorice că poporul român şi-a îndeplinit destinul muncind şi luptând din greu pentru a 
ramâne un neam liber şi drept. Lor, copiilor, generaţia viitoare a neamului nostru, le rămâne datoria 
de a păstra cu sfinţenie ceea ce ne-au dăruit înaintaşii. 

Pentru copilul de 6 - 10 ani, începător în drumul cunoaşterii textului scris, chemarea în lumea 
cărţilor nu vine doar dinlăuntru, ci mai ales din afară, fiind generată, de şcoală prin intermediul  
învăţătoarei. Învăţătoarea, ghidul discret al elevilor, le indică din umbră frumuseţi naturale şi 
sufleteşti, creându-le  impresia că ei înşişi  sunt cei care le-au descoperit. În aceasta ar consta rolul 
creator al învăţătoarei, arta sa de a modela, folosindu-se de literatură.  

Prin natura ei specifică, literatura dispune de multiple valenţe  formative. Opera literară îi 
poartă pe copii în spaţii diverse, în lumea jocurilor, a râsetelor, a  năzdrăvăniilor şi a boroboaţelor, a 
genunchilor juliţi şi a obrajilor mânjiţi de ciocolată. Este  lumea în care se pot construi vise şi 
gânduri fără teama de a da greş, este tărâmul basmelor şi al imaginaţiei, al veseliei şi al dragostei. 
Este locul unde totul seamănă cu zâmbetul mamei, unde totul aminteşte de tata, unde orice lucru sau 
fapt este ocrotit de privirea bunicilor. Textele literare îi determină pe elevi să-şi dorească ca părinţii 
şi bunicii lor să rămână mereu tineri, asemenea mamei lui Nică din Amintiri din copilărie, sau 
bunicilor blânzi descrişi de Barbu Ştefănescu-Delavrancea. 

Fiind o formă specifică de cunoaştere a lumii raportată la om, opera literară se adresează mai 
întâi sensibilităţii umane. Dacă un text literar a reuşit să-i sensibilizeze pe elevi, adică să le producă 
o stare sufletească deosebită, înseamnă că acel text a strecurat în mintea, atitudinea şi 
comportamentul elevilor sensuri, învăţăminte şi imperative umane nobile. Literatura nu-şi poate 
realiza finalitatea educativă decât pe calea sensibilizării. 

Pe lângă funcţia estetică, literatura are o funcţie social - educativă şi una cognitivă. Elevii 
descoperă că şcoala este cetatea celor care învaţă pentru a ajunge ceea ce-şi doresc în viaţă, iar 
cartea devine pentru ei o prietenă bună. Literatura permite copiilor să se joace cu vorbele, cu 
versurile şi cu rândurile textelor. Când aştern pe hârtie, cu grijă, primele gânduri, primele idei, 
cuvintele răsar parcă din adâncul sufletului lor. Textele literare sunt o inepuizabilă sursă de 
înţelepciune, de modele exemplare şi un mijloc deosebit de eficient în educarea morală a şcolarilor 
mici. Din cărţile citite elevii trebuie să înveţe că important este să fie mai buni, să nu dea niciodată 
înapoi, să înveţe din greşeli, să viseze şi să spere, dar şi mai important este să devină oameni. 
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STUDIU PRIVIND EVOLUȚIA MATEMATICII ÎN TIMP 
 
 

                                                                  Prof. înv. primar Diana Rațiu  
                                               Școala Gimnazială „Virgil Iovănaș“ Șofronea, Arad 

 
 
     De-a lungul timpului, omenii s-au străduit să descopere regulile si modelele lumii materiale, 
să determine calitățile obiectelor, relațiile complexe dintre ei și ceea ce îi înconjoară. Pe parcursul a 
mii de ani, societăți din întreaga lume s-au chinuit să ajungă la o singură știință deasupra tuturor 
celorlalte, care să conțină cunoștințele necesare pentru a explica lumea în care trăiesc. Această 
știință este MATEMATICA. Matematicienii sunt cei ce caută reguli și algoritmi în spatele unui 
haos aparent și al unei complexități infinite. 

În această căutare, ei folosesc descoperirile premergătorilor lor de pe întregul mapamond 
pentru a rescrie limba în care a fost scris universul. Acest studiu intenționează să  fie ghid virtual 
într-o călătorie în timp și spațiu urmărind evoluția matematicii și amprentele sale asupra celorlalte 
științe sofisticate pe care le cunoaștem astăzi. 
 

Cum a apărut matematica? 
 

Egiptul 
Unele dintre cele mai vechi relicve ale matematicii pe care o cunoaștem în ziua de astăzi au 

fost descoperite de-a lungul Nilului. Acolo condițiile erau prielnice agriculturii, așa că egiptenii au 
abandonat viața nomadă și s-au stabilit în acea regiune în jurul anului 6000 î.Ch. În perioada 
Egiptului Antic, era o stransă legătură între birocrație și evoluția matematicii. Pentru egipteni, cel 
mai important eveniment al anului era revărsarea Nilului, folosită de asemenea ca referință a 
începutului unui nou an. Pentru a pune în aplicare un asemenea calendar, egiptenii au trebuit să 
numere zilele dintre două inundații consecutive și cele dintre două faze ale lunii. Înregistrarea 
principalelor caracteristici ale anotimpurilor era esențială nu numai pentru administarea ternurilor, 
ci și pentru practicile religioase. Egiptenii antici care s-au stabilit în apropierea Nilului credeau că 
inundațiile se datorau Zeului Râului. În schimbul apei dădătoare de viață, aceștia ofereau o parte din 
trestie ca jertfă. Cum așezămintele au crescut în dimensiuni, a fost nevoie de modalități pentru a le 
administra: suprafețele de pămant au trebuit să fie măsurate, taxele calculate și colectate. Astfel, 
oamenii au început să numere și să măsoare. Aceștia au folosit propriile trupuri pentru a măsura 
lumea. Astfel au evoluat unitățile de măsură. 
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Sistemul de numerație folosit era cel decimal, motivat de numărul degetelor mâinilor. Cu 
toate acestea, era strecurată o carență majoră în randul acestui sistem: un pai putea reprezenta doar o 
unitate, nu o sută sau o mie; cu toate că era posibil să se scrie ,,un milion” cu doar un caracter, în 
locul celor șapte pe care noi le folosim, pentru a scrie 999999 era nevoie de 54 de caractere. În 
ciuda acestui dezavantaj al sistemului de numerație folosit, egiptenii era brilianți rezolvitori de 
probleme matematice. Înregistrate pe foi de papirus, unele descoperiri matematice ale egiptenilor au 
dăinuit până în ziua de astăzi. Papirusul Matematic al lui Rhind a fost descoperit în Templul Luxor 
și scoate la iveală principalele preocupări matematice ale egiptenilor. 

 
       Mesopotamia 
Spre deosebire de relicvele sumare 

lăsate de matematica egipteană, cunostințele 
despre matematica babiloniană provin din 
cele aproximativ 400 de tăblițe din argilă, 
descoperite de arheologi începând cu secolul 
al XIX-lea. Scrise în cuneiforme, acestea au 
fost inscripționate în timp ce argila era încă 
moale și arse apoi în cuptoare sau la soare. 
Ele includeau tabele de inmulțire și metode de 
rezolvare a ecuațiilor liniare și pătratice. 

Tăblița babiloniană YBC 7289 dă o 
aproximare a lui √2 cu 5 cifre zecimale. 
Primele dovezi ale numerelor babiloniene datează de la jumatatea mileniului III î.Hr. 
Matematicienii babilonieni foloseau sistemul numeric cu baza 60 (sexazecimal). Astfel, în zilele 
noastre, un minut e impărțit în 60 de secunde, o oră în 60 de minute si un cerc are 360 de grade, iar 
secundele și minutele unui grad indică fracțiile acelui grad.  
 
                                  Matematica greacă și elenistică 
 

Geometria în Grecia Antică a fost introdusă de Thales din 
Milet (n. circa. 624 î.Hr. – d. circa. 546 î.Hr.). Acesta a creat teoreme 
ce sunt considerate și astăzi ca fiind pietrele de temelie ale matematicii. 
Cele mai cunoscute descoperiri ale sale fiind: 
- un cerc este impărțit în două părți egale de diametru; 
- unghiurile bazei unui triunghi isoscel sunt egale; 
- unghiurile opuse la vârf sunt egale; 
- un triunghi este determinat dacă sunt date o latură și unghiurile 
adiacente ei; 
- unghiul înscris într-un semicerc este unghi drept. 
 Tărâm fertil pentru nașterea marilor matematicieni ai antichității, 
Grecia a fost punctul de plecare și pentru Pitagora (n. circa. 580 î.Hr. - 
d. circa. 495 î.Hr.). Originar din insula Samos, a emigrat la Crotone, în 
Italia de sud, unde a întemeiat școala ce-i poartă numele, cea dintai 
școală italică a Greciei antice. Această școală susține teoria numerelor și 
a armoniei ca fiind baza oricărei realități. Până la momentul de față nicio 
scriere a marelui filosof și matematician grec, Pitagora, nu a fost 
descoperită. Tradiția îi atribuie descoperirea teoremei geometrice și a 
tablei înmulțirii, care îi poartă numele. Doctrina filosofică a 
pitagorismului este totuși pusă în evidență în lucrările lui Aristotel și Sextus Empiricus, precum și 
în cele ale pitagoricienilor de mai târziu. Totuși, este imposibil de distins cu exactitate limita dintre 
descoperirile lui Pitagora și cele ale discipolilor săi. 

 
Papirus matematic 
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Aproape două secole mai târziu, matematica a cunoscut descoperiri de o majoră importanță, 
prin lucrările lui Euclid din Alexandria (circa. 325 î. Hr. - 265 î. Hr.). 
Originar din Damasc, Euclid a fost un matematician grec, care a trăit și 
predat în Alexandria, în Egipt, în timpul domniei lui Ptolemeu I.  Cea mai 
importantă lucrare a sa este considerată cartea ,,Elementele”, tradusă în 
peste 300 de limbi, care pune atât bazele aritmeticii, cât și pe cele ale 
geometriei plane și spațiale. Și astăzi, 23 secole mai târziu, se mai continuă 
tradiția inițiată de Euclid, de a marca sfârșitul unei demonstrații prin 
expresia latină: Quod eratdemonstrandum sau Q.E.D., în traducere: Ceea 
ce era de demonstrat. 

Deși este privit adesea ca proiectant de dispozitive mecanice, 
Arhimede din Siracuza (n. circa. 287 î.Hr. - d. 212 î.Hr.) a adus 
contribuții importante și în domeniul matematicii. Încă din secolul al 
III-lea î.Hr., a reușit să folosească mărimile infinitezimale într-un mod 
similar cu calculul integral modern. Folosind metoda reducerii la 
absurd, a putut să dea răspunsuri, cu un grad de precizie arbitrară la 
problemele pe care le avea, specificând limitele între care se situa 
rezultatul. Tehnica este cunoscută drept metoda epuizării și a fost 
folosită pentru a estima valoarea lui π. Arhimede a ajuns la acest 
rezultat desenând un poligon mare circumscris unui cerc și un poligon 
înscris cercului. Pentru două poligoane de 96 de laturi fiecare, el a 
calculat lungimile laturilor lor și a arătat că valoarea lui π se află între 
310  71 (aproximativ 3,1408) și 31 7  (aproximativ 3,1429). Valorile obținute sunt comparabile cu 
valoarea actuală de aproximativ 3,1416. De asemenea, a demonstrat că aria cercului este egală cu 
raza la pătrat înmulțită cu π. În lucrarea ,,Despre Sferă și Cilindru”, Arhimede postulează că, orice 
mărime adăugată ei însăși de suficiente ori va depăși orice mărime dată. Aceasta a rămas de-a 
lungul timpului sub denumirea de: proprietatea lui 
Arhimede a numerelor reale. 

Înaintand odată cu evoluția matematicii, puntea 
dintre Arhimede și Menelaus este reprezentată de 
trecerea dintr-o eră în alta. Cel din urmă, Menelaus 
din Alexandria (n. 70 – d. Hr 140) a fost un 
matematician și astronom grec, căruia i se atribuie 
rezultate valoroase în domeniul geometriei, printre 
care teorema care îi poartă numele (teorema lui 
Menelaus), precum și descrierea conceptului de 
geodezică (o generalizare a noțiunii de linie dreaptă 
într-un spațiu curbiliniu). 

 Pappus din Alexandria (n. 290 – d. Hr 350) a fost unul 
dintre ultimii mari matematicieni greci ai antichității. Contribuțiile 
sale se înscriu cu predilecție în domeniul geometriei, atribuindu-i-se 
o teoremă din geometria proiectivă. Cea mai cunoscută lucrare a sa a 
este ,,Colecția”, un compendiu matematic în opt volume, care 
acoperă teme variate, precum: geometria, matematica recreațională, 
poligoane și poliedre. 

Abordează chiar si problema duplicării cubului, una dintre 
cele trei celebre probleme nerezolvate ale antichității, probleme de 
construcție geometrică ce trebuia să fie rezolvate doar cu rigla și 
compasul. 

Eudoxus (408–c.355 î.Hr.) a dezvoltat metoda exhaustivă, ce constituie un precursor al 
noţiunii de integrală. Aristotel (384—c.322 I.C.) a fost primul care a scris legile logicii, iar Euclid 
(c. 300 I.C.) este primul care utilizează un format folosit în matematică şi astăzi, şi anume definiţie, 
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axiomă, teoremă şi demonstraţie. El a studiat de asemenea conicele. 
Cartea sa, Elemente, era cunoscută pe scară largă în Vest până la 
mijlocul secolului al 20-lea. Pe lângă teoreme de geometrie, 
Elementele includ demonstraţia faptului că rădăcina pătrată a lui 2 
este iraţională şi faptul că există o infinitate de numere iraţionale. 
Ciurul lui Eratostene (c. 230 I.C.) era folosit pentru a obţine numere 
prime.  

 
Matematica chineză  

Matematica chineză timpurie diferă substanţial de cea din alte părţi ale lumii şi în consecinţă 
a cunoscut o dezvoltare independentă. Cel mai vechi text matematic chinezesc este the Chou Pei 
Suan Ching, despre care nu se ştie exact de când datează, undeva între 1200 I.C. şi 100 I.C.  

Este de remarcat faptul că matematicienii chinezi foloseau un sistemul numeric zecimal, aşa-
numitul rod numerals, în care erau folosite simboluri distincte pentru numerele între 1 şi 10 şi alte 
simboluri pentru puteri ale lui 10. Astfel, numărul 123 poate fi scris folosind simbolul pentru 1, 
urmat de cel pentru 100, apoi simbolul pentru 2, urmat de cel pentru 10 și apoi simbolul pentru 3. 
Acesta era cel mai avansat sistem numeric din acea perioadă, folosit deja cu câteva secole I.C. şi cu 
mult înainte de dezvoltarea sistemului numeric indian. Acest sistem permitea reprezentarea 
numerelor foarte mari şi calculele puteau fi făcute cu ajutorul unei numărători chinezeşti (abacus), 
numite suan pan. Nu se cunoaşte exact data când a fost inventată această numărătoare, dar a fost 
menţionată în anul 190 D.C. de către Xu Yue în cartea sa Supplementary Notes on the Art of 
Figures.  

Cea mai veche lucrare de geometrie din China datează din anii 330 I.C. şi provine din 
filozofia chineză Mohism, dezvoltată de către discipolii lui Mo Tzu, numit şi Mozi (470–390 I.C.). 
Mohism este bine cunoscut pentru conceptul de iubire universală sau de grijă imparţială. În 
canonul Mo Jing sunt descrise diverse aspecte ale unor câmpuri asociate fizicii şi au fost meţionate 
câteva teoreme geometrice.  

În anul 212 I.C., împăratul Qin Shi Huang (Shi Huang-ti) a dat ordin ca toate cărţile 
neoficiale din Imperiul Qin sa fie arse. Ordinul său nu a fost îndeplinit cu desavârşire, totuşi datorită 
acestuia cunoaştem astăzi puţin din matematica chineză dinaintea acestei perioade.   

În perioada dinastiei Han (202 I.C.–220 D.C.) au apărut lucrări de matematică, ce extindeau 
probabil studiile din lucrarile arse. Cea mai importantă lucrare este  

Cele nouă capitole despre Arta Matematică 
(179 D.C.).                  

Părţi ale sale apăruseră anterior sub alte titluri. 
Lucrarea conţine 246 de probleme inspirate din 
agricultură, afaceri, folosirea geometriei pentru 
realizarea arcurilor sau turnurilor pagodelor chinezeşti, 
inginerie, topografie, dar include şi material referitor la 
triunghiurile dreptunghice şi aproximări ale lui π. De 
asemenea este folosit principiul lui Cavalieri, relativ la 
volum, cu mai mult de 1000 de ani înainte de momentul 
în care Cavalieri l-a enunţat. În plus, se dă o 
demonstraţie matematică a teoremei lui Pitagora şi o 
formulă pentru metoda eliminării lui Gauss. În secolul al 3-lea D.C., Liu Hui editează şi publică o 
carte cu soluţiile problemelor matematice prezentate în Cele nouă capitole despre Arta Matematică 
şi dă o aproximare a lui π cu 5 zecimale. În secolul al 5-lea D.C. Zu Chongzhi aproximează numărul 
π cu 7 zecimale, aproximare care a rămas ca cea mai bună pentru următorii 1000 de ani.  

Cel mai important text al secolului al 13-lea, marcat de dezvoltarea algebrei chinezeşti, este 
Precious Mirror of the Four Elements scrisă de Chu Shih-chieh (1280-1303), în care se prezintă 
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soluţii ale unor ecuaţii algebrice de ordin superior, folosind o metoda similară metodei lui Horner şi 
este menţionată o diagrama a triunghiului lui Pascal, deşi ambele metode apăruseră deja in lucrări 
înainte de 1100. Chinezii foloseau diagrame combinatoriale complexe precum pătratul magic sau 
cercurile magice, descrise în trecut şi perfecţionate apoi de Yang Hui (1238–1298).  

Chiar după înflorirea matematicii europene din perioada Renaşterii, matematica chineză a 
avut un drum separat faţă de cea europeană şi a cunoscut un declin după secolul al 13-lea. 
Misionarii iezuiţi, precum Matteo Ricci au contribuit la conectarea ideilor matematice ale celor 
două culturi, între secolele 16 şi 18, deşi în această etapă mai multe idei matematice intrau în 
cultura chineză, decât proveneau din aceasta. 

 
Matematica indiană  

Cea mai timpurie civilizaţie de pe subcontinentul indian este civilizația de pe valea Indului, 
care a cunoscut o înflorire între anii 2600 şi 1900 I.C. Oraşele ridicate de această civilizaţie prezintă 
o anumită regularitate geometrică, dar nici un document matematic nu a rămas de la această 
civilizaţie. Cele mai vechi dovezi matematice din India sunt Shatapatha Brahmana (secolul al 9-lea 
I.C., dar estimarea datei variază).  

În Sulba Sutras (c. 800 I.C.–200 D.C.), pe lângă texte religioase, sunt menţionate reguli 
simple pentru construcţia altarelor de diverse forme, cum ar fi pătrate, dreptunghiuri, paralelograme 
şi altele. Se prezintă metode pentru construirea unui cerc cu aproximativ aceeaşi arie ca cea a unui 
pătrat dat, în care apar diverse aproximări ale lui π. Mai mult, se calculează rădăcina pătrată a lui 2 
cu câteva zecimale, se dau triplete de numere pitagoreice şi un enunţ al teoremei lui Pitagora. 
Probabil că la acest nivel a avut loc o influenţă mesopotamiană. 

Pāṇini (c. secolul al 5-lea I.C.) a formulat reguli pentru gramatica sanscrită. Notaţiile sale 
sunt similare cu notaţiile din matematica modernă şi a folosit metareguli, precum transformările şi 
recursia.  

Pingala (aproximativ din secolul al 5-lea I.C.) a folosit un sistem corespunzător sistemului 
numeric binar într-un tratat de al său. Comentariile sale despre combinatorica metricilor corespunde 
unei versiuni elementare a teoremei binomiale, care prezintă dezvoltarea unui binom la o putere. 
Lucrarea lui Pingala conţine şi idei de bază legate de numerele lui Fibonacci.  
În Surya Siddhanta (c. 400 D.C.) sunt introduse funcţiile trigonometrice sinus şi cosinus şi funcţia 
inversă sinusului, se prezintă reguli legate de mişcarea stelelor, plecând de la poziţiile iniţiale ale 
acestora pe cer. Această lucrare a fost tradusă în arabă şi latină în Evul Mediu. 

 În secolul al 5-lea, Aryabhata a scris Aryabhatiya, un volum subţire, scris în versuri, văzut 
ca supliment al regulilor de calcul folosite în astronomie şi în măsurările matematice, deşi nu se 
distinge în acest volum prezenţa unei logici sau a unei metodologii deductive. Deşi conţine multe 
greşeli, în Aryabhatiya este menţionat pentru prima dată sistemul numeric zecimal. Câteva secole 
mai târziu, matematicianul musulman Abu Rayhan Biruni a descris Aryabhatiya ca fiind un amestec 
de pietre comune şi cristale preţioase.  

În secolul al 12-lea, Bhāskara II, care a trăit în sudul Indiei, a studiat toate ramurile 
matematicii cunoscute la acel timp. În lucrările sale apar obiecte matematice echivalente sau 
aproximativ echivalente cu numerele infinitezimale, derivatele, teorema de medie, derivata funcţiei 
sinus.  

În secolul al 14-lea, Madhava din Sangamagrama, fondatorul şcolii de matematică Kerala, 
a folosit 21 de termeni din seriile Madhava–Leibniz pentru a determina valoarea lui π ca fiind 
3.14159265359. Totodată, folosind seriile Madhava-Gregory a determinat arctangenta, apoi a 
folosit seriile de puteri Madhava-Newton pentru determinarea sinusului şi cosinusului şi 
aproximarea Taylor pentru funcţiile sinus şi cosinus.  

În secolul al 16-lea, Jyesthadeva a consolidat multe din rezultatele şcolii Kerala în Yukti-
bhasa. Totuşi şcoala Kerala nu a formulat o teorie pentru derivare şi integrare. Progresul în 
matematică şi în alte ştiinţe a stagnat în India odată cu instaurarea regimului musulman.  
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Matematica islamică  
Imperiul Islamic, stabilit de-a lungul Persiei, Orientului Mijlociu, Asiei Centrale, Africii de 

Nord, Peninsulei Iberice și în unele părți ale Indiei, a avut contribuții semnificative în matematică în 
secolul al 8-lea. Deși majoritatea textelor islamice matematice erau scrise în arabă, autorii lor nu 
erau arabi, pentru că în acea perioadă limba arabă era folosită ca limbă scrisă pretutindeni în lumea 
islamică. Perșii au contribuit la dezvoltarea lumii matematice alături de arabi.  

În secolul al 9-lea, matematicianul persan Muhammad 
ibn Musa Khwārizmī a scris mai multe cărţi importante despre 
cifre indo-arabe şi despre metode de rezolvare a ecuaţiilor. Cartea 
sa On the Calculation with Hindu Numerals, scrisă în jurul anilor 
825, împreună cu lucrarea omului de știință arab Al-Kindi, au 
avut un rol în răspândirea matematicii indiene şi cifrelor indiene 
către vest. Cuvântul algoritm este derivat din latinizarea numelui 
său, Algoritmi, şi cuvântul algebră provine de la titlul uneia 
dintre lucrarile sale, The Compendious Book on Calculation by 
Completion and Balancing. Khwarizmi este adesea numit 
"părintele algebrei", pentru contribuţiile sale fundamentale la 
noțiunea de corp comutativ. El a prezentat în detaliu rezolvarea 
algebrică a ecuaţiilor pătratice cu rădăcini pozitive și a fost 
primul care a predat algebra într-o formă elementară.  

El a introdus, de asemenea, transferul termenilor dintr-o parte a unei ecuaţii în cealaltă și 
reducerea termenilor asemenea. Aceasta este operaţia pe care Khwarizmi a descris-o iniţial ca fiind 
Al-jabr. Algebra sa nu se mai referea doar la o serie de probleme care trebuiau rezolvate. 
Khwarizmi a studiat ecuaţiile în sine şi într-un mod generic, nu doar în măsura în care ele apar în 
rezolvarea unei probleme. 

 Alte progrese în algebră au fost făcute de Al-Karaji în tratatul său al-Fakhri. Prima 
demonstrație ce folosește principiul inducției matematice a apărut într-o carte a lui Al-Karaji, scrisă 
în jurul anilor 1000, pentru a demonstra teorema binomială, cât și pentru a construi triunghiul lui 
Pascal. Istoricul în matematici F. Woepcke l-a apreciat pe Al-Karaji ca fiind primul care a introdus 
teoria calculului algebric. Tot în secolul al 10-lea Abul Wafa a tradus lucrările lui Diophantus în 
arabă și a studiat funcţia tangentă. Ibn al-Haytham a avut contribuții în teoria numerelor, studiind 
numerele perfecte, a dezvoltat geometria analitică și a stabilit conexiuni între algebră și geometrie. 
A avut contribuții importante la principiile opticii. El a efectuat o integrare pentru a determina 
volumul unui paraboloid şi a generalizat rezultatul său calculând integrale din polinoame până la 
gradul al patrulea. Nu a fost preocupat însă de orice polinoame de grad mai mare decât patru.  

Spre sfârșitul secolul al 11-lea, Omar Khayyam a scris Discussions of the Difficulties in 
Euclid, o carte despre imperfecțiunile din Elementele lui Euclid, în special despre postulatul 
paralelelor și a pus bazele geometriei analitice și geometriei neeuclidiene. De asemenea, a fost 
primul care a determinat soluția geometrică generală a ecuațiilor cubice. În plus, a avut o influență 
importantă în reforma calendarului.  

Spre sfârșitul secolul al 12-lea, Sharaf al-Dīn al-Tūsī a introdus conceptul de funcție și a 
descoperit derivata polinoamelor cubice. În tratatul său Treatise on Equations, a dezvoltat concepte 
legate de calculul diferențiar, cum ar fi funcția derivată și minimul și maximul curbelor, cu scopul 
de a rezolva ecuații cubice care ar putea sa nu aibă soluții pozitive.  

În secolul al 13-lea, Nasir al-Din Tusi a realizat progrese în geometria sferică. A scris de 
asemenea o lucrare importantă despre postulatul paralelelor al lui Euclid. În secolul al 15-lea, 
Ghiyath al-Kashi a calculat valoarea lui π până la a 16-a zecimală  

Printre alte realizări ale matematicienilor musulmani în această perioadă menționăm 
adăugarea virgulei zecimale la numerelor arabe, descoperirea tuturor funcțiilor trigonometrice în 
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afară de sinus, introducerea criptanalizei și analizei frecvențelor de către al-Kindi, începuturile 
geometriei algebrice de către Omar Khayyam, prima tentativă de abordare a geometriei 
neeuclidiene de către Sadr al-Din și dezvoltarea notațiilor algebrice de către al-Qalasādī. 

 
Mileniul II 

 
În secolul al 12-lea, oamenii de ştiinţă europeni au călătorit în Spania şi Sicilia în căutarea 

de texte ştiinţifice arabe, inclusiv cartea lui Khwarizmi, The Compendious Book on Calculation by 
Completion and Balancing, tradusă în latină de către Robert de Chester, cât şi textul complet al 
Elementelor lui Euclid, tradus în diferite versiuni de Adelard din Bath, Herman de Carinthia, şi 
Gerard de Cremona. Aceste noi surse au produs o reînnoire a matematicii. Fibonacci (1170-1250) a 
scris Liber Abaci în 1202, actualizată în 1254, prima matematică semnificativă în Europa de la 
Eratostene, după mai mult de o mie de ani. Lucrarea a introdus cifrele indo-arabe în Europa şi a 
prezentat multe alte probleme matematice.  

Secolul 14 a cunoscut dezvoltarea a noi concepte matematice pentru a investiga o gamă 
largă de probleme. O contribuţie importantă a fost dezvoltarea mecanicii. Thomas Bradwardine a 
studiat variația vitezei. Fără ajutorul calculului diferenţial şi a conceptului de limită, Heytesbury şi 
alții au determinat matematic distanţa parcursă de un organism în mişcare uniform accelerată 
(rezolvată astăzi prin integrare). 

 Cea mai importantă lucrare scrisă de Nicole Oresme (1320-1382) de la Universitatea din 
Paris este Tractatus de configurationibus qualitatum et motuum. Contribuțiile sale matematice au 
dus la dezvoltarea conceptului de reprezentare grafică a funcțiilor și la investigarea seriilor infinite. 
Se consideră ca prin studiile sale Oresme a anticipat descoperirile lui Galileo.  

Italianul Giovanni Casali a prezentat o analiză grafică a mișcării corpurilor accelerate în 
tratatul său On the Velocity of the Motion of Alteration (1346), imprimat succesiv în Veneția în 
1505. Lecțiile sale de fizică matematică au influențat studenții Universității din Padova, și se 
consideră că ideile sale ar fi influențat ideile prezentate două secole mai târziu de Galileo Galilei. 

 
Odată cu trecerea timpului, dorința omenirii de a dezlega misterele lumii înconjurătoare a 

crescut. Astfel se explică progresele făcute de oamenii de știință în toate domeniile. De asemenea, 
în această perioadă exista convingerea că secretul pentru înțelegerea ordinii naturale era 
matematica. Unul dintre cei mai reprezentativi oameni universali ai Renașterii a fost  
                       
                       Leonardo da Vinci (1452-1519). 

El a fost pictor, sculptor, om de știință și inventator. 
Aportul său deschizător de drumuri în artele plastice și forța lui de 
anticipare, neegalată vreodată în întreaga desfășurare istorică a 
științei, sunt caracteristice uriașei sale personalități, de care a fost 
permanent conștient. Leonardo a scris în însemnările sale, cu un an 
inaintea morții, cuvintele cu vibrație de bronz:„Voi dăinui”. 

 S-au scris volume întregi despre Leonardo, înaintaș de 
seamă în astronomia modernă, în geometrie și mai ales în 
mecanică. 

Construirea geometrică a diferitelor forme ornamentale îl 
atrăgea mai mult decât rezolvarea empirică a problemei. Aici 
intervenea impulsul de constructor de instrumente: elaborează tot 
felul de unelte, îndeosebi compasuri bazate pe folosirea 
paralelogramului articulat, compasuri parabolice, eliptice, proporționale. Se susține că Leonardo a 
inițiat metoda dublă în cinematică și ar fi constatat că, in mișcarea hipocicloidă, un punct de pe 
arcul mobil ar descrie o elipsă. Aceasta este metoda pe care se bazează strungul eliptic, al cărui 
desen se găsește in manuscrisele lui Leonardo. 
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Unul dintre primii reprezentanți ai Renașterii care a 

înțeles importanța matematicii și utilitatea ei a fost Pierro della 
Francesca (1420-1492).  El a devenit renumit prin 
reprezentările sale artistice în perspectivă și prin formele 
geometrice, precum și prin cunoștințele teoretice formulate în 
scrierile sale. În timpul vieții, Piero della Francesca a fost un 
matematician reputat, în special în domeniul geometriei. El a 
scris trei mari tratate în limba latină: două de geometrie, De 
prospectiva pingendi (,,Despre perspectivă in pictură") și 
Libellus de quinque corporibus regularibus (,,Despre cele cinci 
corpuri regulate"), precum și un manual de calcul, De Abaco. 

 
Pierre Fermat (1601-1665) - consilier al parlamentului 

din Toulouse, și-a consacrat timpul liber cercetărilor 
matematice, în special in domeniul teoriei numerelor și 
calculului probabilităților. Notele sale matematice au fost 
găsite, adunate și publicate la cinci ani după moartea lui. A 
devenit consacrat datorită marii teoreme care-i poartă numele. 
 

Un alt matematician a fost Blaise Pascal(1623-1662). El 
a fost de asemenea fizician și filosof francez, a adus contribuții 
valoroase în matematică prin elaborarea teoriei probabilităților și 
în analiza matematică. El a pus bazele probabilității, iar la originea 
cercetărilor sale a stat corespondența cu Fermat pe tema rezolvării 
a două probleme propuse de către un pasionat de jocurile de noroc. 
Tot in această perioadă a descoperit triunghiul aritmetic, care 
astăzi îi poartă numele și care conține coeficienții binomiali ai 
dezvoltării binomului și elaborarea metodei inducției matematice. 
A elaborat lucrarea ,,Elemente de geometrie" și a studiat 
proprietățile cicloidei (curba descrisă de un punct situat pe o 
circumferință / cerc, care se rostogoleste pe o suprafață plană). 

Odată ce s-au pus bazele teoriei universului, alte întrebări 
legate de astronomie și fizicăau urmat.  

Isaac Newton (1643-1727) este unul dintre cei care a reușit 
să răspundă la cateva dintre ele și să își și susțină răspunsurile. El 
este renumit pentru rezultatele obținute în legătură cu atracția 
gravitațională, dar aceasta reprezintă doar o parte din descoperirile 
sale. A descoperit că razele de lumină de culori diferite sunt de fapt 
cele care crează lumina albă și a construit primul telescop care 
funcționează pe principiul reflexiei.  

În domeniul matematicii, el a contribuit prin descoperirea 
formulei dezvoltării binomului , Și mai ales prin crearea calculului 
infinitezimal (calculul diferențial și calculul integral), numit de el 
calculul fluxiunilor.  

Leibniz (1646-1716) a realizat același lucru aproape în 
acelasi timp și  în mod independent. Astăzi se consideră că ei au 
drepturi egale în ceea ce privește descoperirea calculului diferențial 
și integral. In activitatea științifică, Newton a îmbinat însușirile unui 
mare experimentator cu cele ale unui teoretician și matematician 
genial. 
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  Se poate spune că mai de influent matematician al secolul al 18-lea a fost Leonhard Euler 
(1707-1783). Contribuțiile sale pornesc de la studiul teoriei grafurilor cu problema celor șapte 
poduri din Königsberg până la standartizarea mai multor termeni și notații matematice moderne. 

 El a notat cu simbolul i rădăcina pătrată a lui -1 și a popularizat folosirea literei grecești π ca 
fiind raportul dintre circumferința cercului și diametrul său. A adus numeroase contribuții la studiul 
topologiei, teoriei grafurilor, calculului matematic, în combinatorică și analiză complexă, dovedite 
prin multitudinea teoremelor si notațiilor care poartă numele său. 

De-a lungul secolului al 19-lea, matematica a devenit tot mai abstractă. Un nume de marcă 
în istoria matematicii îl reprezintă Carl Friedrich Gauss (1777-
1855). A avut contribuţii numeroase în ştiinţă, iar în matematica 
pură a revoluționat studiul funcţiilor de variabilă complexă, a 
avut rezultate remarcabile în geometrie şi în convergenţa seriilor. 
El a demonstrat teorema fundamentală a algebrei.  

Matematicianul rus Nikolai Ivanovici Lobacevski 
(1792-1856) şi matematicianul maghiar János Bolyai (1802-
1860) au definit și studiat independent geometria hiperbolică, în 
care unicitatea paralelei dusă printr-un punct la o dreaptă nu mai 
are loc. În această geometrie suma unghiurilor într-un triunghi 
este mai mică de 180°.  

Geometria eliptică a fost dezvoltată mai târziu în secolul al 19-lea de către matematicianul 
german Bernhard Riemann (1826-1866). În geometria eliptică nu există nici o paralelă la o 
dreaptă dată şi suma unghiurilor unui triunghi depășește 180 °. Riemann a introdus așa numita 
geometrie riemannienă, care unifică şi totodată generalizează cele trei tipuri de geometrie şi a 
definit conceptul de varietate diferențiabilă, care generalizează noțiunile de curbă şi de suprafaţă. 

Spre sfârșitul secolului al 19-lea, Georg Cantor (1845-1918) a stabilit bazele teoriei 
muțimilor, ceea ce a permis prezentarea riguroasă a noţiunii de infinit şi a devenit limbajul comun 
al tuturor matematicienilor. Teoria Mulțimilor lui Cantor şi dezvoltarea logicii matematice de către 
Peano, L.E.J.Brouwer, David Hilbert, Bertrand Russell şi A.N.Whitehead a iniţiat o lungă dezbatere 
pe tema bazelor matematicii. 

Evolutia tuturor știintelor a fost marcată de revoluționara tehnologie ce primește mai târziu 
numele de computer. Acesta fost inițial creat sub denumirea de mașină de calcul, având ca funcție 
rezolvarea calculelor mai complicate. Pentru aceasta, primul astfel de dispozitiv avea trei elemente 
de bază: un panou de control, memoria și un calculator pentru calculele aritmetice. 

Acest prim dispozitiv a fost creat în jurul anilor 1936-1938, 
primind numele de ,,Z1”, de către inginerul german Konrad Zuse (1910-
1995)  pentru compania Henschel Aircraft. 

Odată cu această invenție, servită înaintea declanșării celui de-al 
doilea Război Mondial, evoluția în acest domeniu a fost declanșată, având 
un impact crucial asupra tuturor celorlalte științe și tehnologii. În 1954 a 
fost lansat primul limbaj de programare ce a funcționat cu succes de către 
John Backus și IBM, numit FORTRAN.. 

 
Mileniul III 

 
În acest mileniu, viteza cu care circulă informația este extrem de mare. Nu mai există nicio 

barieră, fie ea geografică sau politică, pentru ca o descoperire să nu fie impărtășită în cel mai scurt 
timp cu putință.  

Issac Newton spunea: “Am văzut atât de departe pentru că am stat pe umerii unor 
giganți“. Astfel, acest prim secol XXI al mileniului III, supranumit și secol al informației și al 
vitezei, dă posibilitatea marilor descoperiri să se îmbogățească exponențial. 
 
BIBLIOGRAFIE:     www. wikipedia, the free encyclopedia 
              Ian Stewart - ,,Povestea matematicii“, Editura Humanitas, București, 2011 



101

NOUTATE ȘI ORIGINALITATE  
ÎN LIRICA LUI LUCIAN BLAGA 

 
 

Prof. Alina Panait 
Şcoala „George Emil Palade” Buzău 

 
 

Poezia românească este o voce distinctă dintr-un proiect creştin european în revelarea 
adevărului. Înzestrat cu înţelepciunea de a răsfrânge formele comunicării cu frumosul ideal, harnic, 
divin, în tiparele limbii române, spiritul religios a contribuit în mod decisiv la apariţia şi dezvoltarea 
literaturii şi a celorlalte arte, la cristalizarea fiinţei morale a neamului, a instaurat ordinea sârguinţei 
şi a favorizat deschiderea ontologică către toate orizonturile de cultură. Unitatea românilor nu este 
un pământ al uitării. Patria noastră definitivă a fost, la început, o patrie a uitării de credinţă, aşa cum 
o dovedesc şi opera lui Lucian Blaga. „Trebuie să fie foarte greu să fii om”, reflectă Lucian Blaga 
(1895-1961)1 , pentru care poezia este materializare a transcedentului, „Numai Dumnezeu o singură 
dată a izbutit să fie om desăvârşit”. 

Însemnarea, publicată în revista „Gândirea” la sfârşitul primului pătrar din secolul al XX-lea, 
reprezintă una dintre multiplele „schiţe metafizice” răspândite în lirica, proza şi, mai ales, în 
dramaturgia autorului Poemelor luminii (1919). Misterioasă ca o patrie biblică rămâne opera omnia 
a acestui scriitor atemporal, purtător al semnelor geniului şi, poate de aceea, ispitit să creeze mituri, 
să-şi protejeze literatura ca un sistem de gândire. 

Studiul operei lirice şi a celei filozofice a dirijat atenţia cercetătorilor (de pildă al regretatului 
Al. Tănase) spre bivalenţa cuprinsă în sintagma „filozoful-poet, poetul-filozof”. Putem reuni cele 
două categorii sub semnul relaţiei sublim-tragice (recunoscută şi de părintele Stăniloaie): 
Gânditorul şi Poezia. Tiparul e vechi şi în oglinda lui călătoare se mai văd Orfeu şi Euridike. Cel 
dintâi nu (mai) vrea să (sau nu mai ştie?) să-şi întoarcă privirea spre lumina iubită, îşi amână 
revelaţiile ce vin „din partea opusă a luminii” – şi aceasta – până la atingerea imponderabilelor 
(idealelor). Poezia, ca o rază întinsă, iluminează acest drum al profunzimilor. 

În încercarea de a regândi contribuţia lui Lucian Blaga la evoluţia poeziei religioase româneşti, 
putem parcurge un prim cerc hermeneutic al gândirii estetice a autorului Trilogiei culturii astfel, 
„Producerea unui stil” poate fi echivalentă cu „cele şase zile ale Genezei; constatarea ca atare a unui 
stil e un fapt epigonic...” Blaga investighează „corola” stilului de la „conul de lumină al conştiinţei” 
– la „imperiul sapraluminii”, – în contrapunct rămânând întunecatul basm al vieţii telurice. „Stilul – 
explică poetul – nu e alcătuit numai din petale vizibile; stilul posedă şi rânduri – rânduri, de sepale 
acoperite.” „Celălalt tărâm” al gândirii (configurată contrapunctic) se reprezintă printr-o construcţie 
metaforică: „o magnă (matricială) rămasă încă neghicită”, „un ritm interior”, „un tainic simţământ 
al destinului”, o forţă (o exuberantă?) „ca a semitelor”. 

Pretutindeni în opera lui Blaga poate fi ascultată o elegie a fiinţei, o aspiraţie şi un „dor” 
metafizice pentru revelaţia „transcendentului care coboară”. Românii nu au „sfiala de spaţiu” a 
egiptenilor, spaima hamită, dezlănţuirile stepei slave. Odată cu sentimentul „dorului” se naşte 
orizontul „infinitului ondulat”; aceasta descrie (în gândirea sensibilă şi în poezie) un „spaţiu 
sufletesc al cântecului”. Poate că viitorii cercetători ai liricii lui Lucian Blaga vor disocia (fie şi 
numai în ampla poezie postumă) „timpul havuz” (al viitorului), „timpul cascadă” (al trecutului) şi 
„timpul fluviu” (prezent). După părerea noastră în matricea „acestuia din urmă se răsfrânge lumina 
eternului har”. 
                                                 
1 Lucian Blaga, Ceasornicul de nisip, Ediţie îngrijită, prefaţă şi bibliografie de Mircea Popa, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 
1973, p.291. Toate referirile la opera poetică în: Opere, I-II; I-text îngrijit, studiu introductiv, tabel cronologic şi 
Comentarii de G. Gan; II- text îngrijit, note şi comentarii de Dorli Blaga şi P. Nicolau, studiu introductiv de I. Holban, 
Chişinău, 1995. 
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Lumina miraculoasă, în traiectoria ei ideală, întemeiază celelalte lumini: („şi dat-a un semn 

Nepătrunsul: / „Să fie lumină!”). pretutindeni, în mistuitoarea căutare a idealului de frumuseţe 
morală, se simte prezenţa Domnului. „vifor... de lumină”, „lumina creată în ziua dintâi” (Lumina), 
„valuri de lumină”(Vreau să joc!), „mugurii / prea lacomi de lumină” (Martie), „picuri de 
lumină”(Stalactita), „o mare de lumină” (Pax magna), „o rază de lumină” (Amurg de toamnă), 
„deasupra mea-i lumină” (Gândurile unui mort). „O înviere e pretutindeni, pe drum / şi-n lumina 
deşteaptă.” (Înviere de toate zilele), „De ce m-ai trimis în lumină, Mamă...?” (Scrisoare), „m-a ivit 
în lumină” (Biografie), „Ce arătare! Ah, ce lumină! / Setea alb-a căzut în grădină, / 
necăutată...”(Cereasca atingere), „în slujba luminii”(Rune), „Dura-vei în noi o lumină, mare ca-
ncrederea...” (Naştere), „Mă-ntorc de acum spre / vatra-n lumină” (Arhanghel spre vatră), „De ce 
îmi e aşa de teamă- mamă- / Să părăsesc iar lumina?” (Din adânc), „linele colinele / strâng de sus 
luminile” (Coasta soarelui), „Sus în lumină, ce fragil / apare muntele!” (Răsărit magic), Olarii „sunt 
cercetaţi de vreo lumină şi de zâne” (Olarii), „Mumele sfinte / luminile mii” (Epitaf), „Ard lumini 
ca sorii tineri” (Tusculum), „Cât e întinsul şi-naltul luminii” (Cântecul focului), „trandafirul ... / 
dorind o lumină să stea...” (Ulciorul); „ faptele... mărturie să stea / în grădină, în lumină.”(În timp) 

Închinat prin tradiţie adoraţiei celeste, poezia religioasă se înfăţişează „Singură-n lumina sa” 
(Poezia). Mai ales din această perspetivă ea are o forţă morală; impulsul creator îndrumă 
frumuseţea spre iubire şi iubirea către taina luminii. Configurarea revelaţiei acestui „stihuitor” care 
traducea „în limba românească / un cântec îngânt suav...” verifică sensul cosmologic al gândirii sale. 
Părând a fi acceptat încă de la proteicul debut „în veşnicia luminoasă”, Lucian Blaga e tentat să 
privească şi spre abisuri, spre „adâncimi de întuneric.”  Însă centrul ontologic al credinţei sale 
rămâne, credem, trăirea în „lumen de lumine”. 

Elanul liric al lui Lucian Blaga a nuanţat, în parte, structura sistemului său filosofic, fapt 
remarcat mai întâi de Nichifor Crainic, care admitea totuşi că „dedublarea se stinge poate în cugetul 
scriitorului, care socoteşte materialul biblic, ce l-a inspirat, ca pe un simplu izvor mitologic de 
motive literare”2. 

Să fie lumina doar o piesă de „decor” menită să completeze „zariştea cosmică” a metaforelor 
sau prezintă ea o formă a desăvârşirii, glorie a cerului, fără de care sufletul neamului, deopotrivă cu 
cel al poetului, ar orbecăi în eterne eclipse? 

Omul e o sinteză de „credinţă şi iubire şi-ndoială şi minciună” (Pax magna). Cel ce 
polemizase în termeni oarecum rigizi – cu Nichifor Crainic, îi va închina marelui teolog poemul: 
Tristeţe metafizică, nebănuind poate cât de pătrunzător întunericul nomad ce se va prăbuşi – mai 
bine de o jumătate de veac – „peste zborul paserei curate” al adevăratei arte: „Lângă fântâni fără 
fund / mi-am deschis ochiul cunoaşterii. / M-am rugat cu muncitorii în zdrenţe, / am visat lângă oi 
cu ciobanii / şi-am aşteptat în prăpăstii cu sfinţii. / Acum mă plec în lumină / şi plâng în târziile 
rămăşiţe / ale stelei pe care umblăm /... Cu picioare ca ale noastre / Iisus a umlat peste ape”. 
(Tristeţe metafizică) 

Nu peste mult timp, Iisus va intra, odată cu vecernia, în mansardele reci sau în temniţele 
morţii – uitare. Astfel, poetul ce a adus „laudă seminţelor” şi-a încoronat izbăvitor fiinţa cu cinstirea 
„nepătrunsului”, a „sfântului mister” şi cu lauda suferinţei, aceea care întăreşte „fiinţa-ntru fiinţă”3. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Nichifor Crainic, Spiritualitatea poeziei româneşti, Cuvânt înainte de Al. Condeescu, postfaţă de Paul Dugneanu, Ed. 
Muzeul Literaturii Române, 1999, p. 236. 
3 Virgil Nistru Ţigănus, Lumină lină. Discursul religios metaforic în poezia română, Ed. Alma, 2001, p.168. 
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Rezumat: 
Poezia românească este o voce distinctă dintr-un proiect creştin european în revelarea 

adevărului. Spiritul religios a contribuit în mod decisiv la apariţia şi dezvoltarea literaturii şi a 
celorlalte arte. Misterioasă ca o patrie biblică rămâne opera omnia a lui Lucian Blaga, scriitor 
atemporal, purtător al semnelor geniului, Pretutindeni în opera lui Blaga poate fi ascultată o elegie a 
fiinţei, o aspiraţie şi un „dor” metafizice pentru revelaţia „transcendentului care coboară”, elanul 
liric blagian nuanţand, în parte, structura sistemului său filosofic. 
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