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Numită pe bună dreptate  „arta cuvântului”, poezia pătrunde de timpuriu în universul 

copilului, alături de joc, poveste şi cântec, conferind copilăriei un farmec aparte. 

  Ea este un alt mod de a povesti – mai scurt şi uneori mai simplu, însă suficient pentru a-l 

introduce pe copil în lumea plină de vrajă şi mister a anotimpurilor, a florilor şi a gâzelor, a 

animalelor şi a păsărilor, a jocurilor şi a jucăriilor, dar şi în diversitatea aspectelor vieţii sociale, 

având, în mod indiscutabil, valenţe educative intelectuale, morale şi estetice. 

Conţinutul accesibil, acţiunea simplă şi versurile  ritmate care se înlănţuiesc într-o 

armonie deplină, chemându-se unele pe altele, îl captivează pe copil şi îl determină să asculte  

poezia  cu plăcere şi interes, să o memoreze fără dificultate şi să o recite cu însufleţire şi 

încântare, conform propriilor capacităţi, cu ocazia diferitelor evenimente din viaţa sa. 

Poezia este o lume plină de culoare, muzicalitate şi expresivitate. Prin intermediul ei, 

copilul îşi lărgeşte orizontul de cunoaştere, îşi îmbogăţeşte, activizează şi nuanţează vocabularul, 

învaţă să se exprime corect, coerent şi elegant, descoperind astfel frumuseţea limbii materne. 

După cum se ştie, copilul elimină, atât în cititul cât şi în scrierea cuvintelor sunetele pe 

care nu le poate pronunţa, sau le înlocuieşte cu alte sunete. De aceea trebuie găsite căi care să 

sensibilizeze de timpuriu pe copii asupra aspectului fonetic corect al limbajului. 

Învăţând şi recitând versuri, copiii descoperă în cuvinte sensuri noi, neaşteptate, îşi 

însuşesc expresii literare, figuri poetice care intră în vocabularul lor, colorându-l şi nuanţându-l. 

Însuşindu-şi în mod sistematic poezii accesibile, copiii capătă deprinderea de a învăţa 

conştient, se familiarizează cu procedeele de memorare logică.  

Am  conceput acest opţional ca pe o călătorie prin anotimpurile copilăriei, călătorie pe 

parcursul căreia preşcolarii vor face cunoştinţă cu câţiva dintre cei mai cunoscuţi poeţi români şi 

cu nemuritoarele lor poezii destinate celor mici. 

Scopul:  
Cultivarea sensibilităţii artistice, a gustului estetic şi a interesului pentru  poezie; 

familiarizarea copiilor cu poeţii naţionali şi poeziile lor; depistarea, stimularea  şi evidenţierea 

copiilor cu înclinaţii/aptitudini artistice.  

Obiective cadru:  

- Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor 

structurilor verbale; 

- Dezvoltarea creativităţii  şi expresivităţii limbajului oral; 

- Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii. 

Obiective de referinţă: 

-Să exerseze pronunţarea corectă a sunetelor din cuvinte (în poziţie iniţială, mediană, 

finală). 

-Să-şi dezvolte aparatul fono-articulator urmărind executarea corectă a mişcărilor de 

articulare a fiecărui sunet. 

-Să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvinte care denumesc obiecte, fiinţe, fenomene 

cunoscute, însuşiri, acţiuni, poziţii spaţiale, relaţii, trăiri afective. 

-Să reţină expresii ritmate şi rimate. 

-Să recite poezii cu respectarea intonaţiei, ritmului, pauzei, în concordanţă cu mesajul 

poeziei. 

-Să utilizeze calităţile expresive ale limbajului oral şi ale celui corporal în transmiterea 

unor idei şi sentimente. 

-Să utilizeze în vocabularul activ cuvinte şi expresii poetice întâlnite în poezii. 



 

 

Conţinuturi / competenţe: 

 Universul copilului: 

-Familia, xxx 

-Matei cel Harnic, Mariana Filip 

-Nani pui, Otilia Cazimir 

-Nicuşor e curajos, Ana Tudoraş 

-Poftim la masă, I. Serebreanu 

-Portul meu 

 Bogăţiile toamnei: 

-Toamna, M. Micu 

-Morcovelul, xxx 

-Legumele, xxx 

-Doamna Toamnă, Cezarina Adamescu 

 Frumuseţile iernii: 

-Fulgul de zăpadă, C. Radeş 

-Gerul, Ion Ţîrlea 

-Iarna, Rusalim Mureşan 

- Sănioara, Ion Ţîrlea 

 Bucuriile primăverii: 

-Ghiocelul 

-Ploaia, Rusalim Mureşan 

-Mâţişorii, O. Cazimir 

-Primăvara, V. Alecsandri 

 Din lumea celor ce nu cuvântă: 

-Pisicuţa 

-Ursuleţul 

-Ariciul 

-Motanul, Ion Calovia 

-Gospodina, O. Cazimir 

-Licuriciul, Mircea Micu 

-Moş Andruşca, O. Cazimir 

-Tincuţa şi Azorel, A. Toma 

-Zori de zi, St. Tita 

 Jocurile copilăriei: 

-Jucăriile,  

- Periuţa cea glumeaţă, Sen Alexandru 

-Robinetul 

-Batista 

-Prietenii curăţeniei 

   Valori şi atitudini: 

 transpunerea copiilor in lumea artistica , a poeziei; 

 stimularea copiilor din punct de vedere intelectual;  

 cultivarea spiritului de organizare, initiativa , independenta;  

 dezvoltarea imaginatiei si a inclinatiilor artistice;  

 crearea unor momente de satisfactie , de voiosie, de buna dispozitie, de emotie estetica in 

randul copiilor ; 

 stimularea copiilor timizi. 

 Sugestii metodologice: 



 

 

 Modalităţi de realizare şi de evaluare: audiţii, memorizări, jocuri exerciţiu, lecturi ale 

educatoarei, convorbiri, jocuri de rol; includerea poeziilor însuşite, în programe artistice 

desfăşurate cu ocazia diverselor evenimente din grădiniţă. 

 Mijloace de învăţământ: cărţi cu poezii, imagini, siluete din carton, jetoane, cd player, 

cd-uri, computer,costume, accesorii, măşti, diplome. 

 Forme de organizare: frontal, pe grupuri mici, individual. 

Planificarea conţinutului tematic: 

Săpt. Conţinut Tema STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi 

procedee 

Resurse  

materiale 

1. Universul  

copilului 

 

Familia, xxx 

  

Conversaţia,  

Explicaţia, 

Demonstraţia,   

Exerciţiul 

Dialogul 

Audiţia 

Culegere poezii, 

imagini, casete  

muzicale. 

Computer, CD 

2.  Matei cel Harnic, Mariana Filip         -//-         -//- 

3.  Nani pui, Otilia Cazimir         -//-         -//- 

4.  Nicuşor e curajos, Ana Tudoraş        -//-        -//- 

5.  Poftim la masă, I. Serebreanu        -//-        -//- 

6.  Portul meu        -//-        -//- 

7. Bogăţiile 

toamnei 

Toamna, M. Micu 

 

      -//-       -//- 

8.  Morcovelul, xxx       -//-       -//- 

9.   Legumele, xxx          -//-          -//- 

10.  Doamna Toamnă,Cezarina Adamescu          -//-          -//- 

11. Frumuseţile  

iernii 

Fulgul de zăpadă, C. Radeş 

 

         -//-          -//- 

12.  Gerul, Ion Ţîrlea          -//-          -//- 

13.  Iarna, Rusalim Mureşan          -//-          -//- 

14.  Sănioara, Ion Ţîrlea Conversaţia,  

Explicaţia, 

Demonstraţia,   

Exerciţiul 

Dialogul 

Audiţia 

Culegere poezii, 

imagini, casete  

muzicale. 

Computer, CD 

15. Bucuriile  

primăverii 

Mâţişorii, O. Cazimir 

 

          -//-           -//- 

16.  Ploaia, Rusalim Mureşan     

17.  Ghiocelul          -//-          -//- 

18.  Primăvara, V. Alecsandri          -//-          -//- 

19. Din lumea  

celor ce nu  

cuvântă 

Pisicuţa 

 

         -//-          -//- 

20.  Ursuleţul           -//-           -//- 

21.  Ariciul           -//-               -//-     

22.  Motanul, Ion Calovia           -//-           -//- 

23.  Gospodina, O. Cazimir          -//-          -//- 

24.  Licuriciul, Mircea Micu          -//-          -//- 

25.  Moş Andruşca, O. Cazimir           -//-           -//- 



 

 

26.  Tincuţa şi Azorel, A. Toma          -//-          -//- 

27.  Zori de zi, St. Tita           -//-            -//-  

28. Jocurile  

copilăriei 

Jucăriile,             -//-            -//- 

29.  Periuţa cea glumeaţă, Sen Alexandru           -//-           -//- 

30.  Robinetul          -//-          -//- 

31.  Batista        -//-        -//- 

32.  Prietenii curăţeniei        -//-        -//- 

33. Evaluare  Micii recitatori Program  

artstic 

Măscuţe,  

Costumaţii,  

CD-uri 
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