Acest material a fost elaborat de către: Albu Gabriela, Boicu Mariana, Canta Nicoleta, Chiriloaie
Maria, Chiriac Alina, Clonț Aura, Florescu Daniela Mihaela, Grigore Maria, Hușanu StrateniaSimona, Kinda Ibolya, Marin Sorina, Muntean Virginia, Nicolae Magdalena, Paveluc Mihaela,
Peicu Valentina, Prescoviță Oana, Sdrăilă Adriana-Roxana, Sminchișe Florența

ACTIVITĂȚI PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ
Exemple de jocuri și activități pentru o abordare pedagogică prietenoasă, cu respectarea
măsurilor de sănătate și siguranță
RUTINELE ZILEI
Spălarea corectă pe mâini prin utilizarea unor jocuri cu text și cânt și a unor cântece cu
durata de 20 secunde
Joc – Un elefant se legăna Copiii interpretează primele trei strofe ale cântecului în timp ce
execută mișcările corespunzătoare igienizării corecte a mâinilor: deschiderea robinetului,
picurarea săpunului, frecatul mâinilor, palmelor una față de cealaltă, spălarea fiecărui deget,
clătirea cu apă, închiderea robinetului cu cotul, desprinderea prosopului de hârtie, ștergerea
mâinilor și aruncare acestuia la coș.
Alte melodii care pot fi cântate de către copii în timp ce se spală pe mâini:
❖ Numărăm și mânuțele spălăm https://www.youtube.com/watch?v=Zq0uytQvGXE
❖ Bul-bul-bul-du-buc https://www.youtube.com/watch?v=NFbvgaSfIHM
❖ Spală-te pe mâini! https://www.youtube.com/watch?v=kzoAir3xFPI
(Chiriloaie Maria, Școala Gimnazială Alecu Russo, Bacău)

Versuri pentru deplasarea la baie și spălarea mâinilor
Unu - doi, unu - doi
Mergem toți în pas vioi,
Pe cărare să pornim,
La spălat să ne oprim.

Rândul repede formăm,
Lângă ușă ne-așezăm,
Cuminței să așteptăm,
Spre baie să ne îndreptăm.

(Prescoviță Oana, Grădinița Năzdrăvanii, Onești, județul Bacău)

Unu, doi, trei, la distanță ne-așezăm,
Patru, cinci, șase, către baie ne-ndreptăm,
Șapte, opt, nouă, mâinile ni le spălăm,
Zece, cu săpun și apă rece.
(Chiriloaie Maria, Școala Gimnazială Alecu Russo Bacău)
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Să putem să construim,
Noi la baie acum pornim,
Cu apă și cu săpun
Spălăm mâinile acum,
Fără grabă, încetișor
Ca să avem mai mult spor.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Degetele curățăm,
Palmele le alintăm,
Și pe față și pe dos
Le spălăm sârguincios,
1,2,3,4,5, 6,7, 8, 9,10.

Mâinile le-am umezit,
Când la baie am sosit.
Pun săpunul colorat
Pe mânuțe imediat.

Cu prosopul de hârtie
Ștergem palmele vioi,
Mâinile ne sunt curate
Bine-i pentru sănătate!

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Și clăbucul buclucaș
Alungă acuș, acuș.
Toți microbii adunați,
O să plece de-îndat.

Dacă ce am construit,
Șervețelul fermecat
A curățat imediat
Jucării nenumărate,
De prin clasă adunate.

(Nicolae Magdalena, Grădinița P.N. Ghiocel Moinești, județul Bacău)
Soro dragă, soro dragă,
Mâinile nu ni le dăm
Și la rând frumos să stăm
Uite-așa și uite-așa
Ce frumos e, tra-la-la!

Unul după altul
La rând ne așezăm,
Către baie ne-ndreptăm,
Mâinile frumos să le spălăm,
De microbi să scăpăm,
Și în grupă noi plecăm!

Rin-tin-tin
Ala-bala-din.
De la masa din grupă
Spre baie noi pornim,
Să ai mâinile curate
Bine-i pentru sănătate!
Noi pe mâini ne-am murdărit,
La chiuvetă am fugit!
Îmi ud mâinile cu apă,
Iau puțin săpun și-apoi,
Îl pun iarăși înapoi.
Mâinile le spăl îndată
Câte una și-amândouă,
În chiuvetă parcă plouă
Picături adevărate peste mâinile-mi curate!

(Marin Sorina, Grădinița cu P.P. Prichindeii Făgăraș, județul Brașov)
Cântecul: Numărăm, numărăm, mânuțele spălăm.
https://www.youtube.com/watch?v=Zq0uytQvGXE
Hai să alungăm microbii de pe degețele
Orice faci, oriunde-ai merge, nu uita defel
Să avem mereu, mereu mânuțe curățele
Că e bine, cât mai des, mânuțele să-ți speli.
Cu săpun și apă, spală-ți mâinile de-ndată
Cu săpun și apă, spală-ți mâinile de-ndată
Cât timp pân-la 10 numeri - o dată și înc-o Cât timp pân-la 10 numeri - o dată și înc-o
dată!
dată!

(Gabriela Albu, Grădinița cu P.P. Albinuța Făgăraș, județul Brașov )
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Versuri care însoțesc exercițiile de gimnastică
❖ Câte unu-n pas vioi,
Cu distanță între noi,
Brațele le ridicăm,
Mâinile le fluturăm,
Stânga, dreapta, unu, doi,
Faceți toți la fel ca noi!
(Chiriloaie Maria, Școala Gimnazială Alecu Russo, județul Bacău)
❖ Am văzut o bunicuță, uite așa mergea,
(copiii merg în cerc, la distanță de 1.5 m, aplecați cu mânile la spate)
O fetiță mititică iute se grăbea, (copiii grăbesc pasul)
Frățiorul ei cel mare iute alerga, (copiii aleargă ușor)
O pisică somnoroasă așa se-ntindea! (copiii se opresc și se întind)
Calul meu e cal isteț tropa, tropa, trop,
Eu sunt mândru călăreț tropa, tropa, trop (copiii reiau mersul în cerc tropăind ușor)
Copiii sunt fotbaliști, minge, minge, șut,
(copiii se opresc și mimează șutarea unei mingi)
Copiii dansează twist, twist again, (copiii se învârtesc ușor pe loc)
Ne-nvârtim, ne răsucim, până locul ni-l găsim!
(se așează în liniște pe covor păstrând distanța)
(Canta Nicoleta, Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Albinuța, Zărnești, județul Brașov)
❖ Dacă vreau să cresc voinic,
Fac gimnastică de mic
Merg în pas alergător,
Sar apoi într-un picior
Mă opresc, respir ușor,
Întind brațele să zbor
Toată lumea e a mea,
Când m-așez jos la podea
Ăsta-i doar un început,
Ia priviți cât am crescut!
❖ În fiecare dimineață
S-avem gândul bun pe față (trecem palmele peste față)
Către soare să privim (desfacem brațele în formă de cerc, privim în sus)
Iubire să dăruim (strângem brațele spre piept și apoi le desfacem)
De gând rău, să ne ferim (mâna alungă gândul rău)
S-adunăm doar bucurie! (strângem brațele spre piept și apoi le desfacem)
Și-n lume s-o răspândim! (sărim in sus cu brațele desfăcute)
Și-atunci orișice copil
În fiecare dimineață,
Are gândul bun pe față! (trecem palmele peste față)
(Marin Sorina, Grădinița cu P.P. Prichindeii Făgăraș, județul Brașov)
❖ Cercul mare și frumos
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Mâna sus și mâna jos
Cercul mare și frumos
Piciorul sus, piciorul jos
Cercul mare și frumos
Privirea sus, privirea jos
Cercul mare și frumos
Ne aplecăm, ne ridicăm
Cercul mare și frumos
Ne răsucim, ne răsucim
Și ca mingea apoi sărim1.
(Peicu Valentina, C.T.DR. Al. Bărbat, Structura Grădinița cu P.P nr. 1 Victoria, județul Brașov)
❖ Jocul de-a cum așa
Dimineața te-ai trezit, cum așa?
(Copilul imită mișcarea și spune: Uite așa!!!)
Din pat ai coborât, cum așa?
La baie te-ai oprit, cum așa?
Cu săpun te-ai frecat, cum așa?
Pe față te-ai spălat, cum așa?
Pe dinți te-ai spălat, cum așa?
Pe loc te-ai îmbrăcat, cum așa?
La masă te-ai așezat, cum așa?
Micul dejun l-ai mâncat, cum așa?
Iar la grădiniță, ai plecat, cum așa?2

(Versurile pot continua în funcție de
programul pregătit de educatoare, de
activitățile pe care le propune.)
Exemplu:
Pe scăunel ne așezăm, cum așa?
Urechile le pregătim, cum așa?
Cu toții atenți să fim, cum așa?!

(Boicu Mariana, Grădinița cu P.P. nr. 5, Brașov, județul Brașov)
Versuri pentru pregătirea de/trezirea din somnul de după-amiază
❖ Ora unu a sosit,
Ne pregătim de dormit.
Pijamaua o-mbrăcăm,
Hainele le ordonăm,
Capul pe pernă lăsăm
Și frumos o să visăm.

❖ Pijamaua dezbrăcăm,
Ne-mbrăcăm, ne-mbrăcăm,
Hainele pe noi luăm.
Păturica așezăm
Și la spălător plecăm.

(Chiriloaie Maria, Școala Gimnazială Alecu Russo, județul Bacău)

1

Copiii stau în cerc, la distanță unii de ceilalți, recitând versurile și realizând mișcările sugerate
de text
2

Copiii stau în semicerc, în picioare în fața pernuțelor așezate cu distanță între ele și realizează
mișcările în funcție de întrebări
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Versuri pentru tuse/strănut
❖ De se-ntâmplă să tușesc
Gura cu cotu-mi feresc.
Eu așa am învățat,
Să mă port civilizat.
Batistuța folosesc,
De microbi să mă feresc.
Să fii sănătos nu-i greu,
Dacă ești curat mereu!
(Prescoviță Oana, Grădinița Năzdrăvanii Onești, județul Bacău)
Versuri pentru ordinea în clasă
❖ Nu e clasa ordonată:
Jucăriile noastre toate
Sunt acum împrăștiate.
În coloană ne-așezăm
Și distanță toți luăm,
Sala să o ordonăm.
Copiii se aliniază pe 2-3 (4) rânduri și la semnalul educatoarei vor executa mișcarea sugerată
și vor depozita jucăriile în recipientele prestabilite. Reușitele sunt recompensate prin aplauze.
Liniștit acum tu mergi
Pasul cel adăugat
Jucăria s-o culegi,
Ne îndreaptă imediat
La căsuță imediat
Jucăria să luăm
Să o pui neapărat!
În casă s-o așezăm.
Mergi într-un picior sărind
Jucăria adunând,
La căsuță imediat
O punem neapărat!

Uriașul cel fălos
Jucăria bucuros
O va duce în cutie,
Așa cum îți place ție.

Iepurașul urecheat
Jucăria a adunat,
La căsuță imediat
O pune neapărat!

Alergăm acum vioi
Câte unul, câte doi,
Jucăriile-adunăm,
În casă le așezăm.

Sari ca broasca cea micuță
Jucăria cea drăguță
La căsuță imediat
Să o pui neapărat.

Să faci pasul de pitic
Și să mai aduni un pic
Jucării împrăștiate
În căsuțe adunate.

Ne-nvârtim, ne răsucim,
Ordinea desăvârșim,
Grupa noastră acum arată
Minunată și curată.

BRAVO, BRAVO!!!!!!
A muncit mult fiecare
Mâinile-s acum murdare,
Către baie ne-ndreptăm
Microbii să-i alungăm.
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(Nicolae Magdalena, Grădinița P.N. Ghiocel Moinești, județul Bacău)
Versuri pentru tranziția dintre activități
Praf de stele lucitoare
Eu împart la fiecare,
Ne-învârtim, ne răsucim,
Ușor locul ni-l găsim.
(Prescoviță Oana, Grădinița Năzdrăvanii Onești, județul Bacău)

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ
ORGANIZAREA SPAȚIULUI PENTRU ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ
Grădinița este mediul special pregătit pentru a-i primi, inspira și stimula pe copiii
preșcolari, pentru a le încuraja dezvoltarea și învățarea spontană. Crearea acestui mediu
educațional este în sarcina noastră, a educatoarelor, care trebuie să ne asigurăm că sala de
grupă va permite dezvoltarea liberă a copiilor, punând totodată în evidență dimensiunea
interculturală precum și incluziunea socială.
Unul dintre obiectivele principale ale învățământului preșcolar constă în formarea și
dezvoltarea abilităților interpersonale ale copiilor, în sprijinirea acestora în lucrul în echipe, în
cadrul căruia să manifeste empatie, toleranță și spirit de cooperare. Având în vedere aceste
aspecte, distanțarea fizică necesară în această perioadă devine cu adevărat o provocare, atât
în gestionarea modului în care copiii relaționează, cât și în organizarea spațiului educațional.
Astfel, sugestiile ce urmează caută să găsească echilibrul ce va permite și distanțarea
fizică, dar și exersarea interacțiunilor de care copiii au atâta nevoie.
În continuare vă oferim câteva sugestii de organizare a spațiului și idei pentru
desfășurarea întâlnirii de dimineață în succesiunea momentelor principale ale acestei
activități, cu respectarea normelor de distanțare fizică și limitarea contactelor dintre copii.
Variante de amplasare a mobilierului pentru a facilita distanțarea
În funcție de spațiul sălii de grupă, măsuțele, respectiv scăunelele pot fi așezate în
diferite formațiuni, modele, care să fie în același timp atractive, interesante pentru copii și să
faciliteze deplasarea copiilor și distanțarea între ei. Aceste amplasamente pot fi utile atât
întâlnirilor de dimineață cât și activităților pe domenii experiențiale.3
Scăunelele pot fi aranjate sub formă de semicerc (atunci când numărul de copii este
de maxim 12), cerc (pentru un număr mai mare de copii: 15-20), 2 semicercuri (unul mai mic
în față, unul mai mare în spate), pătrat, în formă de S, L, V (o bună ocazie de a repeta literele,
la grupa mare).
3

Cât de mult este posibil, în funcție de starea vremii și echipamentul copiilor, se pot realiza activități
diverse, inclusiv întâlnirea de dimineață, cu folosirea materialelor naturale drept repere pentru poziționarea
copiilor: pietre, segmente de bușteni, frunze, crenguțe, cu acestea se pot configura diverse modele de dispunere
a copiilor (semicerc foarte larg, linie, cerc sau diverse alte combinații).
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Traseul copiilor în sala de grupă
Spațiul grupei poate fi divizat prin diverse modalități:
❖ garduri amuzante realizate din panglici legate de popice colorate - care să configureze
un traseu pe care copiii să îl urmeze de la intrarea în sala de grupă;
❖ banda adezivă colorată aplicată pe podea (pentru copiii mai mari);
❖ corpuri de mobilier ușoare și mai mici, ușor de manipulat, care pot crea spații
educaționale individuale sau pentru grupuri mai mici (2-3 preșcolari);
❖ așezarea scaunelor în zig-zag;
❖ amplasare de jucării/mascote pe locul destinat fiecărui copil, în funcție de tema
zilei/săptămânii/ proiectului tematic;
❖ desen cu creta (acolo unde materialul podelei o permite și poate fi șters) a unor
simboluri care să sugereze tema zilei/ săptămânii (flori, forme geometrice, animale
stilizate);
❖ crearea unor forme geometrice din cartoane aplicate pe sol care să marcheze locul
fiecărui copil (se poate consolida forma, culoarea și mărimea, de exemplu: Maria,
triunghi roșu, mare). Copiii vor extrage o formă similară, dar mai mică (dintr-un set Logi
de plastic care poate fi igienizat), apoi vor sta în dreptul formei respective amplasate
pe podea;
❖ căsuțe mici / corturi improvizate din piese de mobilier și materiale textile drept
acoperiș (foarte îndrăgite de copii), în care să poată sta grupuri foarte mici de copii (în
cazul poveștilor, audițiilor);
❖ divizarea spațiului prin intermediul culorilor, fie în 4-6 zone dacă sunt copii mai puțini,
fie în mai multe, alternativ (în cazul grupelor cu un efectiv complet de copii). Spațiile
pot fi delimitate prin amplasarea unor cercuri colorate pe sol.
(Muntean Virginia, Grădinița Micul Prinț, nr. 22, Brașov)

Așezare în versuri la întâlnirea de dimineață
Albinuțe, fluturași
Suntem noi acum
Spre întâlnire zburăm
La locul nostru ne-așezăm.
(Prescoviță Oana, Grădinița Năzdrăvanii Onești, județul Bacău)
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Așezarea de tip soare
Educatoarea va fi așezată pe un scaun ce va fi poziționat pe un cerc mai
mare, din carton galben. De la acest cerc vor porni fâșii de hârtie creponată de
culoarea galbenă, ce vor reprezenta razele soarelui. La capătul fiecărei raze va
fi așezat un scăunel, iar între fiecare rază va fi păstrată o distanță de 1 metru. Educatoarea
poate fi poziționată și la capătul unei raze, precum copiii, pentru a menține în permanență
contactul vizual cu aceștia. Astfel, ei vor simți că fac parte dintr-un joc, în care se vor implica
cu bucurie și entuziasm.
Așezarea în funcție de tema săptămânii
Creativitatea specifică educatoarelor va da naștere unei organizării a spațiului
educațional necesare întâlnirii de dimineață în concordanță cu tema fiecărei săptămânii. De
exemplu, pentru săptămâna ce are ca temă Familia mea e minunată!, educatoarea va
poziționa o imagine cu o căsuță (simbol al locuinței fiecărui copil) în centru; de la această
imagine vor porni drumuri către scaunele copiilor, ce vor avea lipite imagini cu diverse locuri
din comunitate (grădiniță, școală, piață, loc de muncă, muzeu, biserică, etc.). Fiecare copil va
putea alege ce loc din comunitate își dorește să viziteze în ziua respectivă. Prin urmare, această
așezarea poate fi păstrată pe parcursul întregii săptămâni.

Așezarea de tip curcubeu
Pentru acest tip de așezare, fiecare scaun va avea lipită o bulină colorată. Ulterior, în
funcție de numărul de copii din grupă, scaunele vor fi dispuse câte 3 sau 4 pentru fiecare
culoare. Copiii se vor așeza fie în funcție de culoarea pe care o preferă, fie ținând cont de
culoarea predominantă pe care o are îmbrăcămintea lor. Se va evita ca ei să stea unul în
spatele celuilalt, menținând astfel distanța necesară.

Așezarea geometrică
Acest tip de așezare îi va sprijini pe copiii mai mici în învățarea formelor geometrice,
iar pe cei mai mari îi va provoca să le recunoască/denumească. Scaunele vor fi dispuse astfel
încât privite împreună să formeze o formă geometrică (cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi),
menținându-se distanța de 1 metru între ele. Copiii se pot așeza fie în funcție de preferință,
fie pe scaunul ce are lipită fotografia lor.
(Paveluc Mihaela, Școala Gimnazială Alecu Russo, județul Bacău)
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SALUTUL
Bucuria reîntâlnirii colegilor!
Educatoarea salută întreaga grupă, apoi se adresează unui copil spunându-i numele și
câteva cuvinte (Bună dimineața ... ! Mă bucur că astăzi ai ajuns la grădiniță!). Copilul răspunde
salutului educatoarei, apoi alege un coleg de grupă pe care îl salută în aceeași manieră (Bună
dimineața ... ! Sunt bucuros să ne reîntâlnim!).
Activitatea continuă, toți copiii salutând pe rând un coleg căruia îi adresează
complimente.
(Chiriloaie Maria, Școala Gimnazială Alecu Russo Bacău)
Panglici colorate, anotimpuri minunate!
Copiilor, așezați în semicerc/ cerc (în funcție de numărul preșcolarilor), li se prezintă o
cutie ambalată drept cadou, în care se află panglici colorate / sau cu diverse modele și cu
suport de prindere, rulate pentru a nu se încurca. Panglicile sunt fixate la capătul opus în cutie.
Mânerele de plastic sunt foarte indicate, deoarece pot fi spălate/ dezinfectate zilnic și se pot
refolosi pentru activitățile zilei următoare.
Copiii sunt chemați pe rând de educatoare (aceasta se află în mijlocul cercului/
semicercului) să aleagă câte o panglică, iar copilul o va ține de acel mâner. În momentul în
care ia panglica, copilul îi va saluta pe ceilalți colegi, folosind formula: Bună dimineața, eu am
ales panglica....( culoarea sau modelul) și mă numesc......( numele copilului). Copilul se așază
pe locul lui și va ține panglica de mâner. După ce s-au salutat toți copiii, educatoarea le atrage
atenția că au rămas câteva panglici în plus și îi întreabă dacă știu de ce sunt în plus – prin
întrebări, se ajunge la concluzia că sunt pentru copiii absenți. Aceștia pot fi numărați și
enumerați.
Pentru amuzament, copiii pot juca un joc de pe scăunele, agitând panglicile pentru a
forma valuri sau pentru a simula anumite mișcări sugerate de educatoare sau inventate de ei.
(Sminchișe Florența, Grădinița cu P.P. Micul Prinț nr. 22 Brașov)
Salutul care ți se potrivește !
Fiecare copil poate inventa un salut pe care să îl spună colegului aflat în stânga/
dreapta sa, în funcție de ordinea în care se vor saluta (Bună!, Hello! Hey! Bună dimineața!
Salut! Salutare! Hi!) sau orice altă formulă care le place și se potrivește
Copiii vor fi încurajați să găsească formule de salut originale, inclusiv gesturi: clipim de
două ori, zâmbim, ridicăm sprâncenele, mișcăm nasul, gura, simulăm un sărut, fluturăm capul/
degetele/ mâinile, tropăim picioarele, ne înclinăm, facem reverențe, toate acestea pentru a
evita contactul fizic direct al mâinilor.
Salut pentru prietenul meu !
Salut personalizat cu menționarea numelui celui pe care îl salută și a unui atribut
caracteristic celui salutat (Salut, Irina cea simpatică! Bună, David cel curajos!) - astfel învață
să-și facă și să accepte complimente, lucru foarte important pentru socializare și coeziunea de
grup.
Continuă salutul!
Salut de la propoziții simple la propoziții dezvoltate Pentru copiii mai mari, salutul ar
putea fi o continuare a salutului celuilalt, formând astfel propoziții sau chiar mici povestiri (1.
Bună! 2. Bună dimineața, prietene! 3.Bună dimineața, prietenul meu drag ! 4. Bună dimineața,
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prieten drag de la bloc! 5.Bună dimineața, prieten drag de la blocul bunicii mele...etc. – în
funcție de vârsta copiilor și de abilitățile lor de comunicare.
Salut..colorat!
Salutul dirijat este coordonat de educatoare, care le va cere copiilor din spațiile
marcate cu un anumit simbol să îi salute pe cei din spațiile marcate cu simboluri identice,
asemănătoare sau diferite. Ionel e în cercul galben și va saluta un copil aflat într-un spațiu
marcat tot cu galben. Cel ales va saluta în continuare pe alt copil care are și el un simbol galben.
Când au salutat toți copiii care sunt pe simboluri galbene, ultimul (sau educatoarea) va alege
o nouă culoare. Metoda poate fi aplicată și pentru alte criterii decât cele de culoare și captând
atenția copiilor.
Cine salută acum?
Salutul în ordine aleatorie, prin numirea unui copil de către educatoare într-un mod
original - indicarea cu o baghetă, iluminarea corpului copilului cu o lanternă, fluturarea unei
panglici colorate până în dreptul copilului respectiv.
(Muntean Virginia, Grădinița Micul Prinț, Brașov)
Salutul folosind limbajul semnelor

Limbajul semnelor-dicționar https://dlmg.ro/dictionar/
Salutul în funcție de sentimentele pe care le trăiesc față de colegii de grupă
Pentru început mă adresez cu o formulă de salut ridicând mâna sau jetonul personal,
confecționat de educatoare: Bună dimineața dragii mei copii, astăzi vom avea o zi frumoasă
pentru că suntem împreună! și copiii continuă: Bună dimineața dragul meu prieten, draga mea
prietenă, dragul meu coleg, draga mea Ioana, mă bucur, sunt fericit, mă simt bine sau sunt
trist că prietenul meu lipsește de la grădiniță, indicând una dintre imaginile de la jos.

(Hușanu Stratenia-Simona, Grădinița P.P. Ion Creangă
Moinești, județul Bacău)
Un salut în versuri
Bună dimineața,
Bine ați venit!

Cu jocuri și jucării,
Cu povești și poezii
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Ziua-ncepe astăzi,
Așa cum am gândit.
Chipuri luminoase
Cu toții aveți,
Vă ocupați locul
Fete și băieți.

Ziua repede-a trecut
Și părinții au sosit.
Noi în cerc ne așezăm
Și frumos ne salutăm,
Mânuța o fluturăm:
-La revedere, copii!
-La revedere, doamna!
(Nicolae Magdalena, Grădinița P.N. Ghiocel Moinești, județul Bacău)

Salut la alegere
Educatoarea va lipi pe un panou mai multe imagini cu forme de salut la distanță – un
copil care face cu ochiul, un altul care face cu mâna, doi copii care sunt implicați în dansul
bucuriei (păstrând distanța între ei), un copil care salută printr-un zâmbet. Copiii vor fi
încurajați să își aleagă un prieten pe care să îl întrebe cum vrea să fie salutat, respectându-i
ulterior dorința.
Salut propus de mascota grupei: Cum salută Albinuța?
Salutul va fi realizat cu ajutorul mascotei grupei sau unui personaj ales de educatoare. Astfel,
Albinuța, mascota grupei noastre, va veni în fiecare dimineață și le va propune copiilor o
modalitate de salut care nu implică atingerea. Ulterior, fiecare copil își va alege un prieten pe
care îl va saluta în forma propusă de Albinuță.
(Paveluc Mihaela, Școala Gimnazială Alecu Russo, Bacău)
Salut - Cum ne salutăm prietenii din alte țări?
Se realizează cu ajutorul unor cartonașe care ilustrează steagul unei țări și conține
salutul în limba oficială a țării respective. Pe rând preșcolarii vor alege un cartonaș și vor saluta
colegii conform imaginii (doar verbal, repetând expresia corect).

(Kinda Ibolya, Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov)

Salutul - Salută colegii din grupă
Se realizează cu ajutorul unor cartonașe care ilustrează o formulă/ expresie din cele de
mai jos, care sunt folosite pe parcursul anului școlar.Pe rând, preșcolarii vor alege un cartonaș
și vor saluta colegii, repetând expresia sau inventând o nouă formulă.
Exemple de salut:
★ Bună dimineața, mă bucur că ești aici cu noi!
★ Bună dimineața, te iubesc și vreau să ne jucăm împreună!
★ Bună dimineața, îmi place cum te-ai îmbrăcat azi!
★ Bună dimineața, vreau să știi că azi ești deosebit/ă!
★ Bună dimineața, sunt fericit/ă că ești la grădiniță și ne vom petrece ziua împreună!
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Bună dimineața, sunt curios să aflu ce părere ai tu despre ziua de azi!
Bună dimineața, să știi că de abia aștept să învăț lucruri minunate!
Bună dimineața, ador zâmbetul tău!
Bună dimineața, azi îmi doresc să ne gândim numai la lucruri frumoase!
Bună dimineața, îmi place privirea ochilor tăi!
Bună dimineața, am așteptat cu nerăbdare să te întâlnesc!
Bună dimineața, sunt mândru/ă că ești prietenul/a meu/a!
Bună dimineața, azi vreau să avem o zi deosebită!
Bună dimineața, îmi place că azi ai intrat în sala de grupă cu zâmbetul pe buze!
(Chiriac Alina, Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov)

Salutul cu ajutorul bețelor muzicale
Copiii sunt așezați în cerc, la distanță între ei, având în mâini 2 bețe muzicale - Ookee,
fabricate din lemn (dimensiune: 20 cm lungime și 1-2 cm grosime); dacă nu dispunem de
aceste materiale se pot folosi 2 creioane pentru a se bate ritmul.
Salutul se realizează în următorul mod: copiii vor recita versurile Cât de bine-mi pare
că ne-am întâlnit/ Și ce bine-mi pare că ne-am regăsit și vor bate ritmul cu ajutorul celor 2
bețe. La finalul versurilor, primul copil (de la care începe salutul) își va spune numele, urmând
ca toți copiii, în cor, să-i pronunțe numele. Versurile se reiau pentru fiecare copil în parte.
(Peicu Valentina, C.T.Dr. Al. Bărbat- structura Grădinița cu P.P. nr. 1 Victoria, jud.Brașov)
Salutul prin recitări de poezii
Salutul se mai poate realiza recitând următoarele versuri și realizând anumite mișcări
transmise de textul poeziei.
Bună-i regăsirea, bună-i dimineața,
Să ne fie cu zâmbet peste toată fața!
Ochii râd a joacă, la doamna privesc
Și cu luare-aminte eu o urmăresc.
Bună dimineața, urechiușe
Deschideți portițele ghidușe.
Bună dimineața, gură de căpșună
Vorbăria multă, știi că nu e bună!

Bună dimineața, mâini ascultătoare
Să fiți harnice și iubitoare!
Bună dimineața, picioarele mele
Ce stați pitite sub scăunele!
Bună dimineața, să ne salutăm
Și un salut să ne dăm!
Să ne fie ziua plină de încântare
Și de joacă dulce pentru fiecare
Bună dimineața, … numele copiilor (text
Oltea Paraschiv)

(Peicu Valentina, C.T. Dr. Al. Bărbat -structura Grădinița cu P.P. nr. 1 Victoria, județul Brașov)
Cutiuța magică a saluturilor
Fiecare salut este adăugat treptat. Putem utiliza diferite obiecte: minge, jucărie, sfoară
pot face legătura cu tema zilei. Orice sugestie inițiată de copil este bine să fie acceptată,
apreciată și încurajată, deseori cursul întâlnirii este direcționat spre conversații spontane,
inițiate de copii. Acest moment creează premisele formării unui colectiv închegat, bazat pe
relații de prietenie.
4care

(Clonț Aura, Grădinița cu P.P. Albinuța Făgăraș, județul Brașov)
4

Materialele alese respectă normele în vigoare,
PEDAGOGIE PRIETENOASĂ – Abordări în context pandemic
Pachet de resurse realizat de profesioniști din serviciile de educație timpurie participanți în
proiectul România crește cu tine, coordonat de Centrul Step by Step
August 2020

13

Cum ne salutăm?
Copiii sunt așezați în jurul unui covor dreptunghiular de aproximativ ⅘ m unde aceștia
pot avea spațiu suficient, de siguranță; vor sta așezați pe scăunele (distanța dintre scăunele
va fi de cel puțin 1,5 m), iar în centrul covorului va fi așezat un cerc, în care fiecare preșcolar
va intra, pe rând, pentru a-și saluta colegii: Bună dimineața, dragi colegi! Astăzi sunt fericit
pentru că am văzut soarele!
(Sdrăilă Adriana-Roxana, Grădinița PN, Poiana Mărului, județul Brașov)
PREZENȚA
Momentul prezenței este esențial în cadrul întâlnirii de dimineață. Aceasta dezvoltă
copiilor ascultarea activă, spiritul de echipă, precum și memoria vizuală. Fiecare educatoare
își folosește imaginația și creativitatea pentru a găsi cele mai originale și inedite forme de
realizare a acestui moment. În mod obișnuit, realizarea prezenței implică atingerea unor
jetoane, simboluri sau fotografii, aspecte de evitat în contextul actual. Prin urmare, vă
propunem câteva idei pentru a capta atenția copiilor și pentru a-i face să se simtă implicați în
acest proces, în condiții de siguranță.
★ Joc de atenție - A cui este fotografia? ( răspunsul va fi dat de copilul care se recunoaște
sau de alt copil din grup, pentru stimularea atenției tuturor). Pentru amuzament, în loc
de Prezent! copilul va putea ridica un steguleț, un jeton, același care a fost folosit la
marcarea locului său în sala de grupă și care este personal. Educatoarea va amplasa
cartonașele cu fotografia/ numele copiilor pe panoul grupei, pentru a evita
manipularea lor de către copii. Pozele rămase vor fi desigur ale celor absenți.
(Muntean Virginia, Grădinița Micul Prinț, Brașov)
★ O altă variantă este ca pozele copiilor să fie în permanență în dulăpioare, iar la sosire
aceștia să-și ia poza și să o plaseze pe panou. Astfel, locurile goale de pe panou vor
indica numărul copiilor absenți.
★ Strigă un prieten!
Pentru a descoperi care sunt copiii care nu au ajuns la grădiniță, fiecare copil prezent
va fi încurajat să își strige un prieten, având grijă ca niciun copil să nu fie strigat de două ori.
Se va dezvolta în felul acesta ascultarea activă și memoria. După menționarea tuturor copiilor
prezenți, provocarea va fi ca și cei absenți să fie identificați și strigați.
★ Mâinile tale sunt mâinile mele!
În funcție de numele grupei, se vor pregăti albinuțe, fluturași, steluțe ce vor avea
chipurile copiilor. Ulterior, se va pregăti un panou ce va fi împărțit în două zone – prima zonă
va avea în dreptul ei o căsuță, iar a doua imaginea unei grădinițe. În fiecare zi, prezența va fi
realizată de câte un copil ce-și va împrumuta mâinile pentru a așeza fotografiile colegilor la
locul potrivit – lângă căsuță dacă copilul a rămas acasă în ziua respectivă sau lângă grădiniță
dacă este prezent. Copilul se dezinfectează înainte și după manipularea fotografiilor. Este de
dorit ca fotografiile copiilor să fie laminate pentru a putea fi șterse/ dezinfectate.
(Paveluc Mihaela, Școala Gimnazială Alecu Russo, Bacău)
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★ Din ce țară este prietenul tău?
Prezența se poate realiza cu ajutorul unei hărți interactive (videoproiector) și a pozelor
copiilor. Vom așeza pozele copiilor pe hartă la țara în a cărei limbă a salutat la salutul de
dimineață.

(Florescu Daniela Mihaela, Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov)
★ Cine călătorește azi pe covorul magic?
Se poate prinde un covoraș magic pe unul dintre pereții sălii de grupă. Pe acesta se pot
lipi cleme. Se decupează câte un semn pentru fiecare copil (din hârtie, din materiale naturale).
La prezența zilnică, copiii sunt întrebați Cine călătorește azi pe covorul magic? Se îndepărtează
de pe covorul magic semnele copiilor care lipsesc, lăsându-le numai pe ale celor care sunt
prezenți.
(Kinda Ibolya, Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov)

ACTIVITATE DE GRUP
❖ Joc cu text și cânt - Bat din palme
Copiii cântă și efectuează mișcări sugerate de text, folosind niște palme confecționate
din carton și bețișoare, care îi împiedică să se atingă direct.
https://www.youtube.com/watch?v=lWRD1IBh4r0
(Chiriloaie Maria, Școala Gimnazială Alecu Russo Bacău)

❖ Joc cu text și cânt - Toamna
Galbene și roșii frunze,
Din copaci s-au desfăcut,
Zboară-n aer obosite
La pământ toate-au căzut! Bis
Copiii, dispuși în formație de cerc, se deplasează unul după altul, mișcând mâinile, imitând
zborul frunzelor, apoi se așază lin.

PEDAGOGIE PRIETENOASĂ – Abordări în context pandemic
Pachet de resurse realizat de profesioniști din serviciile de educație timpurie participanți în
proiectul România crește cu tine, coordonat de Centrul Step by Step
August 2020

15

Păsărelele se-adună,
Zgribulite sunt de vânt,
Zboară-n stoluri spre țări calde,
Aripioare fluturând! Bis
Copiii imită zborul păsărelelor.

Noi, cu coșul prin pădure,
Ciupercuțe adunăm
Și cu Toamna pe cărare
Ne-ntâlnim, ne salutăm! Bis.
Copiii imită adunatul ciupercuțelor în coș, apoi se salută.
Privind aspectele metodice, este de specificat că versurile se învață concomitent cu mișcările.

(Marin Sorina - Grădinița cu P.P. Prichindeii Făgăraș ,județul Brașov)

❖ Activitate cu panglici
Educatoarea va recita câte o strofă din poezii care descriu anotimpurile, iar copiii care
au panglici de culori potrivite cu anotimpul sugerat de poezie se vor ridica în picioare. Pe rând,
se va discuta pe scurt despre fiecare anotimp și se va explica alegerea culorilor pentru fiecare.
Când s-a finalizat discuția despre un anotimp, copiii se pot juca cu panglicile, executând mișcări
sus-jos, valuri, pot simula ploaia, ninsoarea, vântul sau alte fenomene specifice sau pași de
dans.
(Sminchișe Florența, Grădinița cu P.P Micul Prinț nr. 22 Brașov)
Alte activități posibile:
Jocuri - imaginative, individuale, jocuri cu emoții, jocuri de mișcare, mimă, jocuri de atenție
Jocuri imaginative
❖ Cutiuța cu surprize
Copiii adoră să se joace afară, așa că o activitate ce îmbină posibilitatea de a face
mișcare în aer liber cu jocul imaginativ este întotdeauna binevenită.
Se pregătește o cutie mare (de preferință de material plastic sau de carton), în care se
vor depozita: o coarda, un cerc (tip hula hoop), o minge de fotbal, una de tenis și cretă. Această
recuzită va putea fi folosită de copii (cu vârstă de peste 4 ani) imaginând sau ghicind obiecte
pe care le pot înfățișa sau modalități de a se juca, cum ar fi:
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• mingea de tenis ar putea fi pur și simplu rostogolită pe o suprafață înclinată sau ar putea fi
o minge cu care se jonglează într-un joc de-a circul;
• cu creta se poate decora un gard, niște pietre sau se poate crea un joc pe asfalt;
• cercul poate fi rostogolit pe iarbă într-un concurs (cine reușește să rostogolească cercul pe
o distanță cât mai mare, fără ca acesta să cadă), poate fi transformat într-un heleșteu sau se
poate dansa cu el;
• coarda poate fi un șarpe ce se târăște prin iarbă sau un râu învolburat.
❖ Jocul Oglinda: un copil stă cu spatele la grupă și va mima altui copil aflat în fața lui cum
se simte. Acesta va mima apoi către ceilalți copii ceea ce a înțeles el, iar copiii vor trebui
să ghicească starea de spirit a copilului aflat cu spatele.
Jocuri cu emoții
❖ Emoții în oglindă
Împreună cu preșcolarul amestecați pe o masă cartonașele cu expresii emoționale
(este de dorit ca materialele utilizate să fie plastifiate). Cereți copilului să extragă pentru
dumneavoastră 2 cartonașe. Mergeți în fața oglinzii și imitați, pe rând, fiecare emoție, după
care predați sarcina copilului. Descrieți emoțiile, folosindu-vă de cuvinte!
❖ Povestea mea
Educatoarea oferă libertate copilului pentru a-și alege 3 cartonașe cu comportamente
pozitive și câte 3 expresii emoționale corespunzătoare cartonașelor alese.
Copilul este rugat să povestească o întâmplare reală sau imaginară, folosindu-se de fiecare
cartonaș în parte. Nu există răspunsuri greșite!
Exemplu:
Azi dimineața mi-am pus hainele murdare în coșul cu rufe. Am făcut asta cu bucurie
pentru că am reușit să o ajut pe mama mea la curățenie. După aceea mi-am dorit să mă joc,
dar jucăria mea preferată se află în mâinile surorii mele. I-am smuls jucăria din mână. Cred că
sora mea s-a supărat pe mine. Am ales altă jucărie pe care am stricat-o din greșeală. Am rămas
uimit când a căzut roata de la mașinuța mea preferată… Povestea se continuă conform
cartonașelor alese.
❖ Cântece – cântece cu mișcare
Bună dimineața,
Bună dimineața,
Ce mai faci?
Ce mai faci?
Mulțumesc, sunt bine,
Mulțumesc, sunt bine,
Spune-mi despre tine.
Spune-mi despre tine.
Copiii se pot desena pe degetele arătătoare (doi ochi și o guriță) și pot mișca degetele
astfel încât să se întâlnească și să se salute.
Poezii ritmice
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❖ Asta-i șarpele/ Privește ce cap are/ Cum deschide gura mare/Saaa-saaa-saa-saa/ Cred
că nu te-ai speriat/Că nu a fost adevărat!
❖ Tra-tra-tra, tra-tra-tra/ Bat din tobă uite așa/ Tra-tra-tra, tra-tra-tra/ Sună bine toba
mea/ Ho-ho-ho-ho-ho, șinc-o data tot așa/ Traaaaaaa..../Tra-tra, tra-tra, tra-tra-tra.
❖ Un gândac, tolomac/ S-a urcat pe un fir de mac/ Tipa, tipa, tipa, tipa/ Tipa, tipa, tip,
tip, tip./ Și-a strigat în gura mare, / Uite, am ajuns la soareeee!
❖ Buburuză ruză/ Zboară de pe frunză/ Că vine ploița/ Și-ți udă rochița.
Numărători recitative
❖ 1,2! Primăvara e la noi!
3,4! Noi ne dăm de-a berbeleacul!
5,6! Grâul a –nceput să iasă!
7,8! Dacă stau și mă socot,
9,10! Ploaia a venit și trece!
❖ Un cocoș și două rațe
Se încurcă în trei ațe.
Patru puișori golași,
Vreo cinci râme-ntind poznași.
Șase călușei de soi
Fugăresc șapte pisoi.
Opt purcei cu râturi groase
Cu nouă gâște fricoase
Se bat pe zece lăptuci
Ce-au crescut printre uluci
Exerciții - ghicitori matematice, exerciții orale cu numere
❖ Într-o cușcă-avea Bogdan, patru iepurași.
Încă unul i-a adus mama din oraș.
Voi să-i adunați îndată! Oare câți sunt laolaltă?
❖ Pe o pajiște, la mare, stă un rac frumos la soare.
Uite că mai vine unul, roșu și grăbit!
Voi să-mi spuneți repede, de i-ați socotit!
❖ Unu și cu unu, să crească porumbul!
Doi și cu doi, să plouă la noi!
Trei și cu trei, să plouă la ei!
Patru și cu patru, să plouă tot satul!
Cinci și cu cinci, să plouă aici!
Șase și cu șase, ploaia să se lase!
Șapte și cu șapte, să plouă la noapte!
Opt și cu opt, să vină potop!
Nouă și cu nouă, să fie ploaia nouă!
Zece și cu zece, să fie ploaia rece!
(Grigore Maria, Grădinița P.P. nr. 13 Step by Step, Târgoviște, județul Dâmbovița)
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Experimente cu impact: EXPERIMENTUL STRĂNUTULUI
SCOP: înțelegerea modului în care un strănut poate împrăștia virușii pe o distanță mare și a
pericolului pentru sănătate.
MATERIALE NECESARE:
Făină, recipient cu pulverizator, apă
DESFĂȘURAREA EXPERIMENTULUI: Educatoarea este ajutată de un alt adult.
❑ Educatoarea suflă făina din pumn (reprezintă aerosolii);
❑ Celălalt adult, concomitent cu acțiunea educatoarei, va pulveriza apă (reprezintă saliva
cu viruși degajată în timpul strănutului).
Copiii pot vedea urmărind traiectoria ”norului” de făină cât de departe poate trimite saliva
virușii și de ce este important să strănutăm în încheietura cotului, ridicând gulerul bluzei,
folosind un șervețel care este aruncat și apoi mâinile spălate cu apă și săpun.
(Nicolae Magdalena, Grădinița P.N. Ghiocel Moinesti, județul Bacău)
❖ Spune un compliment prietenului tău
Preșcolarii vor lucra în perechi; aceștia vor avea ca sarcină de a formula un compliment
pentru un prieten.

(Chiriac Alina, Grădinița cu P.P. ”Căsuța bucuriei” nr.11, Brașov)

NOUTATEA ZILEI / ÎMPĂRTĂȘIREA CU CEILALȚI

❖ Educatoarea prezintă copiilor o panglică, cu care va contura pe covor o siluetă care să
indice tema propusă pentru ziua în curs. Fiind un indiciu, copiii vor ghici mai întâi ce
reprezintă silueta, apoi, ajutați prin întrebări, vor afla tema zilei.
(Muntean Virginia / Sminchișe Florența, rădinița cu P.P Micul Prinț Brașov)
❖ Zi de naștere
Copilul care a ales să-și sărbătorească ziua de naștere alături de colegi vine în fața
acestora la televizor și cu microfonul în mână anunță: Dragii mei colegi vreau să vă anunț că
azi este ziua mea și doresc să o sărbătoresc alături de voi. Colegii îi cântă La mulți ani! Fiecare
îi poate face o urare. Se poate prezenta o filmare adusă de părinți cu momente interesante
din viața copilului. În cadrul activităților, colegii pot realiza o lucrare colectivă cadou pentru
sărbătorit(ă).
(Hușanu Stratenia-Simona, Grădinița cu P.P Ion Creangă Moinești, județul Bacău)
❖ De ce e bine să avem prieteni?
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Schimbul de impresii presupune discutarea cu copiii despre: ce înseamnă prietenia, ce
fac prietenii, cum ne purtăm cu prietenii.

(Chiriac Alina, Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov)
❖ Călătorie cu peripeții
Copiii sunt rugați să prezinte o întâmplare trăită de ei legată de o călătorie pe care au
făcut-o împreună cu părinții, precizând mijlocul de locomoție cu care s-au deplasat. Copiii vor
povesti cum s-au pregătit pentru excursie, cum au ales destinația, mijlocul de transport, cum
s-au simțit, ce au întâlnit nou în excursia lor.
(Kinda Ibolya,Grădinița cu P. P Căsuța bucuriei nr.11, Brașov)
❖ Lanterne magice
Întâlnirea de dimineața se poate organiza folosind un set de lanterne cu becuri
colorate, cu care educatoarea poate realiza următoarele activități:
➢ să indice spre un copil, pentru ca acesta să răspundă la o întrebare sau să execute o
sarcină;
➢ să indice locul ales pentru copil pentru întâlnirea de dimineață;
➢ să contureze un traseu (scurt) pe care copilul să meargă spre locul lui / centrul ales,
indicând cu un fascicul luminos drumul, pas cu pas;
➢ să desemneze culoarea care va fi simbolul spațiului personal al copilului;
➢ să atragă atenția asupra unor obiecte folosite în dirijarea învățării.5
Copilul, la rândul său, poate folosi lanterna pentru:
➢ a indica un coleg pentru un răspuns la o întrebare;
➢ a răspunde la o întrebare, îndreptând lumina spre obiectul/ imaginea care reprezintă
răspunsul;
➢ a efectua o sarcină didactică de trasare a unui contur/ siluetă, cifre, litere, pe un panou,
perete sau pe podea;6
➢ pot efectua activitatea de grup, folosind lanternele pentru a realiza diferite proiecții pe
tavan, cu fundal sonor (fragmente muzicale sau sunete adecvate temei).
Aceste modalități pot fi folosite pentru orice tema abordată, atât în cadrul întâlnirii de
dimineață, cât și în cadrul activităților pe domenii experiențiale sau ale activităților liber-alese.

Pentru amuzament și pentru un efect sporit, pot fi trase draperiile de la ferestre.
Se pot organiza mici concursuri, colegii pot ghici silueta/ cifra/ litera sugerată de copil prin
mișcarea luminii lanternei.
5

6
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Pe lângă captarea atenției, aceste lanterne colorate pot avea și rolul de a limita deplasarea
printre ceilalți copii și de a-i ajuta să se conformeze mai ușor regulilor de distanțare.
(Muntean Virginia / Sminchișe Florența, Grădinița cu P.P. Micul Prinț nr. 22 Brașov)
❖ Scaunul autorului
Fiecare copil (pe rând) prezintă colegilor o experiență personală, un eveniment important
la care a participat sau un obiect de noutate, iar grupul de copii participă prin întrebări pe
marginea celor povestite, comentarii și completări. Povestitorul de astăzi poate alege
povestitorul de mâine.
Acesta este momentul cel mai important al întâlnirii, deoarece vorbitorul este în atenția
tuturor, se obțin date factuale și emoționale, unde copiii sunt îndrumați, încurajați și sprijiniți
să-și exprime gândurile, ideile, sentimentele, ajung să se cunoască mai bine, să fie mai
înțelegători, toleranți, răbdători și să se accepte așa cum sunt.
(Marin Sorina, Grădinița cu P.P. Prichindeii Făgăraș, județul Brașov)
CALENDARUL NATURII
❖ Cretă colorată

Copiii folosesc propria cretă preparată la grădiniță, iar afară,
pe asfalt, desenează elemente ce caracterizează ziua în curs.
Mod de preparare a cretei și materiale necesare:
Tavă de silicon, ipsos, tempera, apă;
Se amestecă apa cu tempera, abia apoi se adaugă ipsosul (în ploaie). Se amestecă până la
omogenizare, proporţiile fiind 50% apă şi 50% ipsos. Trebuie să obţinem o consistenţă ce
seamănă cu mierea. Se toarnă în forma de silicon, cam după o oră se scot. Se lasă 2-3 zile să
se usuce bine de tot, apoi se folosesc la desen.
❖ Calendarul de acasă
Copiii de la grupa mică descriu verbal caracteristicile anotimpului7 după exemplul următor:
★ Cerul este/ nu este acoperit de nori.
★ Afară plouă/ ninge/.
★ Soarele strălucește/ este acoperit de nori.
★ Vântul bate cu putere, încet (adie).
★ Este/nu este cald etc.
Copiii de la grupa mijlocie pot realiza elemente caracteristice calendarului din aluat,
plastilină, Fimo, cu care completează un cadru/tabel anterior realizat.
7

cu ajutorul părinților, în situația cursurilor online
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Copiii de la grupa mare vor desena/picta/modela elemente mai complexe și mai multe
pentru caracterizarea unei zile, fie pe planșă, fie folosind palete pe care să deseneze. În
varianta schimbărilor meteorologice de peste zi, copiii pot interveni prin adăugarea sau
eliminarea de elemente.
(Nicolae Magdalena, Grădinița P.N. Ghiocel Moinești, județul Bacău)
❖ Meteorologul de serviciu
Pentru calendarul naturii poate fi desemnat un singur copil care manevrează
cartonașele de la calendar, după dezinfectarea mâinilor.
Vremea cu toți o ghicim
Cartonașul potrivim
Frumos să ne salutăm
Calendarul completăm!
Dacă-i ploaie, nor sau ceață
Sau soarele ne răsfață.
(Prescoviță Oana, Grădinița Năzdrăvanii Onești, județul Bacău)
❖ Pe panoul în care e reprezentat calendarul naturii avem așezate în perechi simbolurile
stării vremii (soare, nor, nor și soare, vânt, ninsoare, ninsoare și viscol…) pe o parte și
poziții sau mișcări ale corpului copiilor care să sugereze mișcarea potrivită unui anumit
fenomen. La întrebarea educatoarei despre cum este vremea afară, copiii pot reda
răspunsul prin mișcarea corpului, concomitent cu emiterea unor sunete specifice în caz
de ploaie, viscol, frig.
(Boicu Mariana, Grădinița cu PP nr. 5, Brașov, județul Brașov)
❖ Stația meteo - Buletin de știri
Ascultarea/vizionarea buletinului meteo pentru a familiariza copiii cu vocabularul
specific și cu modul de prezentare.
Se va completa calendarul din sala de grupă de către asistentul meteo (un copil ales
responsabil pentru aceea zi, pentru a nu atinge unul după altul aceleași cartonașe). Asistentul
zilei ilustrează și descrie vremea din ziua curentă.
Întrebări suport pentru conversație:
-În ce anotimp suntem?
-În ce lună suntem?
-Cum a fost vremea când aţi venit la grădiniţă? Ați fost îmbrăcați potrivit vremii?8
(Florescu Daniela Mihaela, Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov)

8

Este recomandată existența unui termometru de interior și a unui termometru de curte pentru citirea
temperaturii în fiecare zi la întâlnirea de dimineață, cel puțin de către copiii de la grupa mare.
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❖ În sala de grupă, pe un perete, la nivelul vizual al copiilor, se află confecționat un tren
al anotimpurilor. Fiecare vagon reprezintă o lună din an, respectiv calendarul lunii
curente unde sunt notate zilele săptămânii și data fiecărei zile. Lângă dată este lăsat
un spațiu liber unde copiii vor desena simbolul zilei respective (soare, nor, ploaie,
ninsoare….).
Un copil, meteorologul zilei, se așază la fereastra și observă vremea de afară. Prin
întrebările adresate acestuia de către copiii aflați în semicerc, se va contura cum este vremea
din acea zi. În calendar se desenează, în dreptul datei, simbolul zilei. Se amintesc zilele
săptămânii, anul dar și anotimpul din care face parte luna în curs.
(Peicu Valentina, C.T. Dr. Al. Bărbat -structura Grădinița cu P.P. nr. 1 Victoria, județul -Brașov)

STABILIREA REGULILOR GRUPEI
Vă prezentăm trei propuneri de reguli ale grupei care necesită prelucrare și discutare cu copiii,
astfel încât, noile măsuri de protecție împotriva virusului SARS-CoV-2 să fie interiorizate de
copii și aplicate independent.
❖ SĂ TUȘIM/STRĂNUTĂM ÎN PLIUL COTULUI!
NE SPĂLĂM DESEORI MÂINILE CU APĂ ȘI SĂPUN!
FOLOSIM NUMAI RECHIZITELE PERSONALE!
OCUPĂM NUMAI LOCURILE PROPRII!
EVITĂM SĂ NE ATINGEM FAȚA!
REFUZĂM SĂ ATINGEM MÂNCAREA SAU BĂUTURA ALTCUIVA!
DACĂ NU MĂ SIMT BINE, ANUNȚ IMEDIAT EDUCATOAREA!
(Nicolae Magdalena, Grădinița P.N. Ghiocel Moinești, județul Bacău)

❖ Reguli reprezentate vizual:
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Canta Nicoleta - Gradinița Albinuța nr 1, Zărnești, Județul Brașov

❖ Reguli sub forma unor stegulețe
Educatoarea poate avea la îndemână cartonașe de forma unor stegulețe cu aceeași
culoare indicată de postere. Dacă aceasta consideră că este momentul să amintească
copiilor respectarea unei reguli, ridică stegulețul cu culoarea potrivită.
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(Marin Sorina - Grădinița cu P.P. Prichindeii Făgăraș, județul Brașov)
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