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Spaţiul educaţional oferă siguranţă emoţională şi afectivă atunci când educatoarea, 

cunoscându-şi bine copiii din grupă, organizează şi amenajează ambientul astfel încât aceştia 
să poată desfăşura activităţi potrivite dezvoltării individuale. Lucrând în grupuri mici, copiii 
pun întrebări, comunică între ei şi cu educatoarea, antrenându-şi structurile de bază ale 
limbajului.   

Gradinita este mediul unde copiii preşcolari sunt primiţi, se mişcă şi se joacă, unde  totul 
trebuie gândit si amenajat, astfel încât acesta  sa fie o sursă din care copiii se inspiră si invață, 
un loc plăcut, frumos, in care se simt bine, in siguranţă, un loc care le vorbeşte lor si tuturor 
celor care îi vizitează, despre tot ce se întâmpla acolo. 

Prin organizarea spaţiului grupei pe centre de activitate procesul de învăţare este unul 
activ,de socializare,in care copii interacţionează direct cu materialele, cu alţi copii, cu adulţii, 
individual, in perechi sau in grupuri mici. Acest tip de organizare permite dezvoltarea liberă a 
copilului pe domeniile de dezvoltare: dezvoltare fizica, sanatate si igiena personala ; 
dezvoltarea socio-emoţionala; dezvoltarea  capacitaţilor si atitudinilor in învăţare ; 
dezvoltarea limbajului, a comunicării si premisele citirii si scrierii ; dezvoltarea cognitivă si 
cunoaşterea lumii.  

Pentru a răspunde cerinţelor de dezvoltare a copiilor in toate domeniile menţionate mai 
sus, in scopul oferii  unor experienţe de învăţare cat mai diverse si a unor conţinuturi 
circumscrise de cele cinci domenii experienţiale, spaţiul sălii de grupă va fi organizat pe 
centre de activitate, care integrează diferite domenii de cunoaştere si experienţe de învăţare: 
biblioteca, ştiinţa, arta, joc de rol, jocuri de masă si construcţii. Mediul educaţional al 
grădiniţei permite dezvoltarea liberă a copilului, evidenţiind dimensiunea interculturală si pe 
cea socială.. 

Grădiniţa este instituţia unde se manifestă şi sunt încurajate experienţele de debut ale 
copilului în domeniul limbajului, locul în care se înregistrează primele contacte ale acestuia 
cu cartea, cu limbajul scris, locul în care sunt înregistrate şi stimulate primele experienţe ale 
copilului în domeniul cititului şi scrisului. Şi, toate acestea se petrec fără a stabili un anumit 
program în grădiniţă, după care copiii să înveţe, la date şi ore fixe , să citească sau să scrie. În 
programul zilei se găsesc destule momente în timpul activităţilor obligatorii, al jocurilor şi 
activităţilor alese sau cele din programul după–amiezii, când se poate face aproprierea 
copilului de carte şi, pregătirea pentru activitatea de citit-scris din şcoală. 

 Copilul vine în grădiniţă cu o anumită experienţă lingvistică necesară integrării sale 
sociale şi dobândirii performanţei lingvistice viitoare. Stimularea comunicării orale merge în 
paralel cu stimularea comunicării scrise. Aşa cum un copil trebuie să aibă experienţă în mers 
înainte  să facă dans modern , tot aşa el trebuie, mai întâi, să câştige experienţă în vorbire, 
înainte de a se angaja în forme de exprimare mai complicate, cum sunt scris-cititul.  
      Centrul tematic este locul unde expunem materiale legate de tema proiectului în aşa fel 
încât copiii să le poată privi şi mânui, să se poată juca cu ele, să vorbească şi să citească, să li 
se citească despre ele, să poată adăuga altele noi, produse sau procurate de ei. Acesta poate fi 
un dulăpior, un raft, o cutie de carton, unde vom expune titlul temei şi materialele legate de 
acesta.  



 Procurarea materialelor necesare pentru acest centru tematic se va face în urma studierii 
cu atenţie a temei de către educatoare. Materialele vor fi aduse, de regulă, de către copii 
pentru a fi arătate şi pentru a discuta despre ele, pentru a le studia  

Prin felul în care este amenajată, ea oferă copilului ocazii să se simtă bine în intimitatea 
lui, stimulându-i interesul şi invitându-l la învăţare prin descoperire şi explorare. Sala de 
grupă îi vorbeşte copilului prin ceea ce oferă ca posibilitate de acţiune şi experienţă. Aflat în 
faţa mai multor posibilităţi, copilul este invitat să aleagă ceea ce i se potriveşte, să decidă. 

Organizarea spaţiului educativ prin delimitarea Centrelor oferă atât părinţilor, cât şi 
educatorului oportunitatea de a-i observa mai bine pe copii în intracţiunea lor cu materialele, 
cu alţi copii sau cu adulţii. 
 În organizarea pe Centre a spaţiului educativ, educatorul va asigura:  
 securitatea şi protecţia copiilor;  
 confortul prin mobilier, canapele, pernuţe;  
 existenţa unui spaţiu suficient studiului şi întâlnirii cu alţi copii; 
 existenţa unui material adecvat situaţiilor de învăţare;  
poziţionarea adecvată a Centrelor, respectând reguli specific 

La colţul Bibliotecă este aşezat un raft pe care sunt aşezate cărţi cu imagini, cărţi cu 
poveşti, jetoane ilustrate, casetofon, casete, diapozitive,etc. Cărţile trebuie schimbate des 
pentru a menţine interesul copiilor. Tot la acest colţ pe o măsuţă este aşezat un televizor, un 
calculator pentru a oferi copiilor prilejul de a viziona desene animate, CD-uri cu poveşti, 
jocuri. La această vârstă, copiii au preferinţe pentru unele povestiri şi cer să le fie repetate. 
Sunt atraşi de imaginile viu colorate, devin sensibili la muzică, la ritm, la melodie, la cântece 
pentru copii, la jocurile muzicale. Le place să cânte şi să danseze. Colţul Bibliotecă fiind 
dotat cu casetofon sau combină muzicală, dă posibilitatea copiilor de a audia jocuri muzicale 
şi cântece pentru copii. 

  Aria de stimulare joc de masăcuprinde o măsuţă şi un raft pe care se găsesc jucării mici şi 
jocuri de masă. Este o zonă în care copilul capătă achiziţii în toate domeniile: cognitiv, socio 
afectiv, fizic. 

Colţul Construcţii este adesea spaţiul cel mai frecventat de copii. Jocul de construcţii 
oferă posibilităţi multiple de dezvoltare a copilului. Acest colţ trebuie plasat într-un loc 
îndepărtat de zona liniştită, pentru a nu deranja. Materialele vor fi dispuse în cutii rotunjite la 
colţuri sau rafturi, pe categorii: cuburi, figuri geometrice, Lego, maşinuţe, animale mici de 
jucărie. 

Jocul de rol îşi are sursa în imaginaţia copiilor. Adulţii pot încuraja un joc de rol bogat 
confecţionând şi păstrând la îndemână echipamente speciale care sunt, în esenţă, cutii (truse) 
umplute cu diferite obiecte pe care copiii le vor utiliza jucându-se de-adoctorul, de-a 
poştaşul, de-a mecanicul, de-a vânzătorul, de-a frizerul, etc. Materialele confecţionate trebuie să 
reflecte viaţa comunităţii în care trăim. 

Sectorul știinţă (plante, mici animale de casă, acvariu cu peştişori, seminţe, vase pentru 
experienţe, etc.). Aici este locul unde copiii îşi asumă diferite responsabilităţi, realizează mici 
experienţe sub îndrumarea educatoarei, fac diferite observaţii. 

Colţul Artă oferă posibilitatea copiilor să exprime ce gândesc, să simtă şi să vadă lumea 
şi astfel îşi pot exprima şi potenţialul creator. Rolul cel mai important al educatoarei este să 
asigure un mediu, o atmosferă care încurajează şi sprijină potenţialul de exprimare creatoare 
al copilului. 
Spaţiul acestui colţ trebuie să fie suficient pentru copiii care lucrează, astfel încât să nu se 



stânjenească, să nu existe senzaţia de înghesuială. Trebuie să fie ales în aşa fel, încât lumina 
să vină din partea stângă şi să nu fie o zonă de trecere, pentru a nu fi deranjaţi micuţii artişti. 

Spaţiul amenajat pe arii de stimulare ajută copiii să-şi dezvolte personalitatea prin faptul 
că le lasă posibilitatea de a alege singuri unde, cu ce, cu cine şi cât se joacă, îşi asumă 
responsabilităţi pentru alegerile făcute, percep activităţile ca fiind reuşite deoarece sunt 
potrivite nivelului lor de dezvoltare şi nu vor resimţi o frustrare ca urmare a faptului că sunt 
constrânşi să participe la activităţi care sunt fie prea dificile, fie prea uşoare.  
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