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Jocul, şi mai ales cel desfîăşurat în grădiniţă, dezvoltă personalitatea copilului, pune în 

valoare eul propriu  al acestuia şi îl pregăteşte pentru viaţă. Prin joc, copilul înţelege ce 

trebuie să facă şi cum trebuie să facă un anumit lucru, prin joc învaţă cu cine şi când să 

pornească  la drum şi tot prin joc copilul percepe ce trebuie să facă în anumite situaţii, ca 

totul să fie favorabil lui. 

După cum este prevăzut în curriculum pentru învăţământul preşcolar , aceste activităţi pot 

fi desfăşurate după cum îşi planifică educatoarea, neexistând  un timp anume pentru 

desfăşurarea lor, de aceea sunt întâlnite cazuri în care activităţile liber alese se desfăşoară atât 

în prima parte a zilei, cât şi  în mijlocul activităţilor  sau la finalul programului. 

Jocurile liber alese se pot desfăşura atât individual cât şi în grupuri mici, trebuie avută în 

vedere tema săptămânii, schimbate sectoarele în fiecare zi în funcţie de tema de studiu şi să 

fie mereu îtrun echilibru perfect cu domeniile experienţiale. 

Totuşi este cunoscut faptul că activităţile liber alese sunt cele mai îndrăgite de copiii. 

Sunt acele momente ale zilei, în care preşcolarul îşi poate desfăşura activitatea la două sau 

trei centre( sectoare) în funcţie de nivelul său de dezvoltare, unde poate crea, poate 

interacţiona, unde-şi poate pune imaginaţia la lucru, astfel încât să se simtă util şi să poată 

face faţă provocărilor, pur şi simplu aici se poate juca. 

Activităţile liber alese pot fi desfăşurate pe sectoarele: Bibliotecă, Ştiinţă, Construcţii, 

Artă, Joc de masă, Nisip şi Apă. La activităţile liber alese de la centrul Bibliotecă, copiii sunt 

dirijaţi şi coordonaţi pentru a desfăşura activităţi de tipul: lecturi după imagini, vizionare de 

poveşti, repetare de poezii, jocuri de rol, de creaţie, dramatizări,  

 

 



 

 

 

La sectorul Construcţii, desfăşurăm jocuri de tipul : îmbinăm piese lego imitând clădiri 

din mediul înconjurător: şcoala, biserica, casa, spitalul, grajdul animalelor, piaţa de 

legume La sectorul Ştiinţă, copii desfăşoară activităţi de tipul: experimentare, lectura după 

imagini, poveşti, memorizări, jocuri senzoriale. La sectorul Arte, desenează, colorează, 

pictează, modelează, lipesc, îşi pun în practică cunoştinţele şi abilităţile deja formate, 

combină culorile, aplică corect culorile pe un spaţiu dat. La sectorul Joc de masă, copiii au 

la dispoziție jetoane, pioneze, puzzle, mosaic etc. 

Centrul „Nisip şi apă” este gazda experienţelor care asigură dezvoltarea fizică a copiilor 

preşcolari. În sala de grupă, copiilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a explora senzaţia 

atingerii nisipului şi apei şi fiecare sală ar trebui să fie dotată cu suporturi pentru nisip sub 

diverse forme, cuve din plastic, ligheane, deoarece copiii se simt atraşi de nisip şi apă, 

indiferent de vârstă. Masa cu nisip şi apă trebuie să fie înaltă, până la talia copilului, iar 

podeaua unde aceasta este plasată trebuie acoperită deoarece se risipeşte nisip şi apă şi devine 

alunecoasă. 

Jocul liber oferă educatoarei şansa de a cunoaşte cât mai bine copilul, fiind momentul în 

care copilul utilizează cunoştinţele, deprinderile, experienţele dobândite anterior, în contexte 

în care el se simte liber să se exprime. 

Un rol important in activitatile zilnice o au si Activitatile de dezvoltare personala care 

includ rutinele, tranzitiile, cursurile optionale si activitatile din perioada dupa-amiezii. 

Rutinele sunt activitati care acopera nevoile de baza ale copilului si contribuie la dezvoltarea 

globala a acestuia.Ele inglobeaza activitati de tipul :sosirea copiilor la gradinita, intalnirea de 

dimineata, micul dejun, igiena- spalatul si toaleta, masa de pranz, somnul /perioada de 

relaxare de dupa-amiaza, gustarea si plecarea copiilor acasa 

       Tranzitiile sunt activitati de scurta durata , care fac trecerea de la momentele de rutina la  

alte tipuri/categorii de activitati de invatare, de la o activitate de invatare la alta , in diverse 

momente ale zilei. 

 

 



 

 

 

Organizata pe zone, centre de interes, centre de activitate sau arii de stimulare (asa cum 

au fost denumite in timp si in functie de specificul grupei) sala de grupa devine un cadru 

adecvat situatiilor de invatare si obtinerii experientei. Prin felul in care este amenajata, ea 

ofera copilului ocazii sa se simta bine in intimitatea lui, stimulandu-i interesul si invitandu-l 

la invatare prin descoperire si explorare. Sala de grupa ii vorbeste copilului prin ceea ce ofera 

ca posibilitate de actiune si experienta. Aflat in fata mai multor posibilitati, copilul este 

invitat sa aleaga ceea ce i se potriveste, sa decida. 

Ambianța in care copilul isi traiește direct experiența de viată prin situațiile de viată 

prilejuite in scopul invățării se referă și la climatul socio-afectiv. Atmosfera in care sunt 

predate adevaratele valori trebuie sa promoveze autonomia si gândirea independentă, nu 

simpla supunere. Pentru a-i ajuta pe copii sa dobândească experiența in luarea deciziilor si 

pentru a-i determina să o facă ori de cate ori este nevoie, trebuie sa le dăm cat mai multe 

ocazii in viata de zi cu zi, sa hotărască ei inșiși. Copiii trebuie sa invețe sa folosească 

materialele in mod corespunzator pentru a asigura reușita. Activitățile de liniște si de audiere 

trebuie urmate de activități interactive, de jocuri de mișcare si discuții. 

          Copiii trebuie incurajați să-ți planifice timpul. Cei care sunt educați in acest mediu vor 

putea să rezolve in mod creativ probleme si vor ști să ia decizii eficiente. 
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