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     Adaptarea copilului de 5-6 ani la statutul de elev este unul dintre momentele cele mai 
importante în dezvoltarea sa psihică, morală si socială.          
        Statutul de elev impune noi obligaţii şi responsabilităţi faţă de sine, faţă de familie, faţă de noua 
instituţie în care păşeşte pentru mulţi ani – şcoala. 
       Activităţile din grădiniţă au însă marele merit că pregătesc, treptat, pe copil să înfrunte cu 
seninătate acest moment si să-l depăşească fără mari dificultăţi. De aceea, pentru cei mai mulţi dintre 
foştii preşcolari, actul de învăţare ordonat ştiinţific prin programele şcolare şi desfăşurat cu înaltă 
măiestrie metodică de învăţător, nu constituie decât un pas firesc, normal de acomodare la rigorile 
vieţii şcolare. 
       Grădiniţa îl deprinde pe copil cu reguli de convieţuire într-o colectivitate, alta decât familia, îl 
obişnuieşte cu norme de primă necesitate ale ordinii şi disciplinei într-o activitate, îl învaţă să asculte şi 
să aibă o atenţie concentrată pe o anumită perioadă de timp, de regulă 30 minute. Prin numeroase         
şi diverse activităţi comune, la libera alegere sau de altă factură, grădiniţa îl introduce şi-l 
familiarizează pe copilul de 3 până la 5-6 ani cu lumea poveştilor şi a cifrelor, îl deprinde să mânuiască 
creionul, pensula, forfecuţa, etc., ceea ce duce la abilitarea mişcărilor, la formarea câmpului vizual, la 
utilizarea culorilor şi cultivarea gustului pentru frumos. Fără a fi un program rigid care să încorseteze 
tendinţa spre mişcare continuă – mobilitatea copilului – activitatea din grădiniţă îl determină pe copil 
să-i respecte pe cei din jurul lui, îl face să simtă preţul responsabilităţii faţă de sine şi faţă de alţii. 
Egocentrismul lui face loc în mod treptat altruismului. 
        Activitatea din grădiniţă ţine seama că la vârsta de 3-6 ani, jocul reprezintă centrul 
preocupărilor copilului. Prin joc se manifestă, se dezvoltă şi se afirmă marile sale disponibilităţi 
intelectuale, artistice şi fizice. Programul activităţilor din grădiniţă îşi are ca ax central jocul în cele 
mai felurite situaţii cu accent pe spontaneitate, ingeniozitate, atractivitate. 
 
 
                      . . . LA ŞCOALĂ 
 
        Învăţătorul preia şi amplifică activitatea desfăşurată de educatoare în grădiniţă. Valorificând de 
pe poziţii şi obligaţii noi valenţele jocului, învăţătorul îi dă noi dimensiuni didactice. El reuşeşte să 
împletească propice elementele   specifice jocului cu începutul rigorilor pe care le pretinde învăţarea. 

Şcoala nu este numai joc, învăţarea în primele clase poate utiliza cu maximum de eficienţă 
virtuţile jocului; iar rezultatele vor fi pe măsura tactului pedagogic. 
        Drumul de la grădiniţă la şcoală nu-i nici prea greu, dar nici uşor. Momentul intrării copilului 
în şcoală reprezintă un eveniment de largă rezonanţă în dezvoltarea şi formarea sa şi merită să se 
imprime cu solemnitatea cuvenită. Copilul părăseşte cu nostalgie grădiniţa, dar păşeşte cu încredere şi 
sigur pe el într-o activitate desfăşurată de acum mulţi ani. 
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