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S-a dovedit că experienţele din etapa preşcolarităţii devin fundament şi puncte de reper 
pentru experienţele treptei următoare, şcolaritatea, şi totodată pentru viitoarele experienţe de viaţă 
ale copilului/adultului. De aceea se conturează necesitatea unei abordări moderne a educaţiei 
timpurii, cu tendinţă durabilă, prin intermediul căreia copilul este pregătit să poată face faţă 
provocărilor în orice situaţie.  

Curriculumul actual pentru educaţie timpurie stabileşte ca principiu general al procesului 
educativ din grădiniţă dezvoltarea globală a preşcolarului, vizată prin abordarea deopotrivă a celor 
cinci domenii de dezvoltare – Dezvoltare fizică, a sănătăţii şi igienei personale; Dezvoltare socio-
emoţională; Capacităţi şi atitudini în învăţare; Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi a premiselor 
citirii şi scrierii; Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii. Fiecare dintre acestea contribuie în 
egală măsură la procesul învăţării autentice, care investeşte copilul cu rolul de actant-autor al 
propriei învăţări, prin acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă, cu implicare activă  şi interacţiuni 
variate cu mediul. 

Întrucȃt unul dintre scopurile generale ale educaţiei timpurii face referire la dezvoltarea de 
capacităţi de a interacţiona cu mediul prin <încurajarea explorărilor, încercărilor şi experimentărilor 
ca experieneţe autonome de învăţare> ne propunem să prezentăm posibilităţile de valorificare a 
situaţiilor de învăţare din sfera “domeniului de dezvoltare cognitivă şi cunoaşterea lumii”, şi anume 
modalităţi inovatoare de a realiza educaţia pentru ştiinţă în grădiniţă. 

Astfel, prin acţiuni de explorare activă a mediului care îl înconjoară pe copil, prin 
interacţiuni directe cu materiale şi elemente componente ale acestuia, copiii sunt stimulaţi să 
observe, sunt provocaţi să investigheze şi să rezolve situaţii- problemă, să înveţe prin căutări şi 
descoperiri proprii, să formuleze întrebări, să-şi exprime curiozităţile etc. 

Programa activităţilor din grădiniţă permite explorarea unei tematice variate şi aplicarea de 
metode şi strategii didactice moderne şi multiple. Pornind de la acţiuni simple de cunoaştere a lumii 
înconjurătoare precum observările directe şi chiar spontane ale vieţuitoarelor sau explorări indirecte 
prin vizionarea de softuri educaţionale (care să prezinte curiozităţi despre arbori, plante unice în 
lume, ciclul de viaţă al fluturilor etc) şi pȃnă la desfăşurarea unor veritabile <proiecte de cercetare> 
prin intermediul experimentelor propriu-zise copilul trăieşte multiple experinţe autonome de 
învăţare. 

Vom sublinia în continuare valenţele educative ale experimentului, ca metodă ce 
concretizează aspectul teoretic al învăţării, ca modaliatate complexă de explorare a realităţii 
înconjurătoare, ce conturează încă de la vȃrsta preşcolarităţii experinţe unice, cu impact de durată, 
capacităţi, deprinderi, atitudini necesare atȃt trecerii la viaţa şcolară cȃt şi pe tot parcursul vieţii. 

Pornind de la temele cunoscute, încadrate de programa activităţilor în gradiniţă sau de la 
subiecte propuse de copii, în afara temelor de studiu, preşcolarii sunt stimulaţi să participe la 
explorarea mediului apropiat, a aspectelor pe care iniţial le conştientizează şi le percep ca atare fără 
a ridica întrebările: <de ce?/ din ce cauză?/ cum se întȃmplă?/ cum funcţionează?/ dacă... atunci?/ >. 

Iată cȃteva exemple concrete de activităţi desfăşurate prin experimente: 



o Laleaua albastră – un experiment din categoria <ce se întȃmplă dacă...?>  prin care 
copiii descoperă efectele şi transformările care apar dacă introducem o floare în apa 
în care am adaugat colorant albastru. 

o Cum creşte fasolea? sau De la seminţe la fruct!– o activitate prin care copiii observă 
etapele de dezvoltare ale unei plante, învaţă părţile componente ale acesteia, îşi 
asumă responsabilităţi precum îngrjirea plantelor. 

o Cum funcţionează... un vulcan? – abordarea temei “Dinozaurii”, a căror dispariţie ar 
fi fost cauzată de vulcanii activi deschide posibilitatea de a răspunde curiozităţii 
copiilor privind vulcanii. Astfel că vizionarea softurilor educaţionale tematice este 
bine completată de simularea printr-un experiment a erupţiei vulcanice (cu ajutorul 
unui recipient de sticlă, în care se adaugă bicarbonat de sodiu, colorant roşu şi la 
sfȃrşit oţet) 

o Secretele zăpezii – preşcolarii îşi însuşesc cunoştinţe despre fenomene naturale: 
efectul temperaturii asupra apei (îngheţ şi dezgheţ) printr-un experiment simplu, 
desfăşurat în sala de clasă şi care presupune expunerea unui recipient cu zăpadă la o 
sursă de căldură (calorifer) şi respectiv procedeul invers- un recipient cu apă este 
lăsat la temperaturi scăzute.  

o Apa sărată este magică... – explicarea şi demonstrarea faptului că obiectele plutesc 
dacă apa este sărată şi dimpotrivă se scufundă daca nu conţine sare se realizează 
utilizȃnd un obiect greu (de ex. un ou) şi doua recipiente cu apă, unul cu apă în stare 
pură, celălalt cu apă în care se dizolvă sare.  

o Ziua şi noaptea – proiectele tematice “Timpul” sau “Călătorie în Cosmos” sunt 
oprtunităţi de a prelucra şi aduce la nivelul posibilităţilor copilului informaţii 
ştiinţifice complexe. Alternanţa zi- noapte este reprodusă printr-un experiment ce 
necesită materiale simple şi la îndemȃna oricărui cadru didactic: o lanternă şi o 
minge. 

Astfel de experimente desfăşurate cu preşcolarii au un impact uriaş asupra modului în care ei înţeleg 
şi învaţă să investigheze lumea din jur, atȃt pe cont propriu, dar şi alături de adulţi. Prin proiectele de 
cercetare în care sunt antrenaţi, copiii dezvoltă comportamente şi competenţe noi: coperarea în 
cautarea soluţiilor, managementul propriilor acţiuni sau al grupului din care fac parte în activităţile 
respective, curiozitate faţă de nou etc.  
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