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ÎNVAŢAREA ÎN AER LIBER
După reîntoarcerea copiilor la grădiniţă, organizarea activităţilor în mediul extern va ajuta la
implementarea măsurilor sanitare, dar mai important, va putea contribui la liniştirea acestora și
la fortificarea lor fizică după această perioadă lungă de inactivitate. Astfel, pregătirea întoarcerii
la grădiniţă, prin organizarea educației şi în aer liber ar putea fi avută în vedere pentru creșterea
capacității de acces a copiilor la grădiniță. Dincolo de aceasta, integrarea experienței din
exterior în relațiile pedagogice și didactice înseamnă a deschide mai mult grădiniţa către un
element fundamental: mediul.
Mediul în aer liber va arăta diferit de la o grădiniţă la alta. Unii ar putea avea un spațiu verde
larg, deschis, zone împădurite și grădini, în timp ce alții pot beneficia doar de o zonă pavată. În
funcție de locul în care se află grădiniţa, mediul exterior poate include un spațiu dedicat jocului
în aer liber în curtea grădiniţei sau se pot utiliza spațiile din apropiere, de exemplu un parc local.
Unele spaţii pot avea echipamente permanente, în timp ce altele pot beneficia de echipamente
care sunt folosite în timpul activităţilor outdoor, fiind transferate din interior. Este important să
înțelegem punctele tari și constrângerile spațiilor exterioare disponibile, astfel încât să putem
lua în considerare în mod proactiv idei de proiectare și materiale prin care să se profite la maxim
de mediul în aer liber.
Scopul mediului în aer liber este de a încuraja copiii să fie activi, să le ofere o pauză de la
activitatea statică și să sprijine învățarea într-o varietate de contexte. Similar cu un mediu de
învățare în interior, spațiul în aer liber e nevoie să fie sigur, organizat și să includă atât activități
planificate, precum și joc liber.
În 2005, Richard Louv a susținut ipoteza că anumite caracteristici fizice și psihologice observate
la mulți copii americani, cum ar fi hiperactivitatea sau obezitatea, pot fi semnele clinice ale unui
sindrom: lipsa naturii. Beneficiile educației în aer liber au fost demonstrate de mult timp de
către cei implicați în educația de mediu. În ultimii ani, s-au dezvoltat cercetări pentru a
documenta efectele contactului cu natura asupra învăţării. Studiile confirmă faptul că predarea
afară:
-

este bună pentru sănătate și gestionarea stresului
cultivă abilități cheie pentru succes în secolul XXI (favorizează dezvoltarea
comunicării, colaborării, creativității și gândirii critice)
promovează dobândirea de cunoștințe în domeniile limbaj, științe și matematică
construiește respectul de sine
îmbunătățește realizările academice
reconectează copiii la realitate și la mediul înconjurător.

Recent, o sinteză americană a două sute de articole științifice în limba engleză despre învățarea
bazată pe natură, a ajuns la concluzia că era timpul ca natura să fie luată în serios ca resursă
de învățare și dezvoltare.
Învăţarea în aer liber este o practică de predare care are loc în mod regulat în spații naturale și
culturale aproape de sala de clasă, în incinta instituției (de exemplu într-o zonă dedicată
activităţilor sportive, într-o grădină interioară) sau afară (în curtea grădiniţei, în parc sau într-o
grădină publică), facilitând învăţarea interdisciplinară care adresează toate domeniile de
dezvoltare.
Pentru a compensa accesul inegal la lumea exterioară în timpul izolării, este esențial să
favorizăm predarea afară, în aer liber.
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Spre deosebire de spaţiul educativ al sălii de grupă, spaţiul în care se poate organiza învăţarea
în aer liber, de obicei este mult mai generos. Putem organiza curtea grădiniţei astfel încât fiecare
grupă să aibă propriul spaţiu marcat, în care să-şi desfăşoare activităţile zilnice. Printr-o
delimitare simplă cu panglici colorate şi o plăcuţă cu numele grupei se poate personaliza zona
destinată acesteia. În acest spațiu fiecare grupă îşi poate amenaja zona în funcţie de activităţile
pe care pe desfăşoară.

O altă abordare poate fi organizarea centrelor de activitate în aer liber. Acest lucru este posibil
cu puţină imaginaţie şi pentru unităţile care au resurse materiale modeste.
Calitatea mediului exterior contează foarte mult pentru organizarea activităților de învățare.
Copiii au mai multe șanse să se bucure și să se angajeze activ în activități dacă lucrează în medii
flexibile, în care echipamentele pot funcționa în mai multe moduri (de exemplu, bile, cutii de
nisip, turnuri construite de copii) și în care jocul este susținut mai activ. De fapt, designul
locului de joacă poate influenţa gândirea creativă și jocul imaginar, precum și dezvoltarea și
abilităţile motrice ale copiilor la vârstă preşcolară.
Vă recomandăm să proiectați cu atenție zonele de învățare în aer liber pentru a sprijini
întreaga gamă de jocuri și activități ale copiilor. Puteți crea zone de activitate, la fel cum
faceți pentru spațiul interior. Aceste zone pot include: o zonă liniștită, o zonă de activitate
fizică, joc de manipulare/matematică, joc de construcţii, joc de rol și artă. Multe din materiale
pe care le furnizați în interior pot fi utilizate pentru a promova învăţarea în aer liber.
Activități de explorare
Educația în, prin și pentru natură permite copiilor să lucreze în relație cu lumea, cu ceilalți și
cu ei înșiși, pe care se pot baza pentru a-și construi relațiile cu cunoștințe.
Numeroase abilităţi şi competenţe pot fi dobândite de copiii preşcolari atunci când sunt în
contact cu domeniul cunoaşterii naturii, prin activităţi simple cum ar fi: observarea unor
fiinţe/plante/animale/obiecte din mediul imediat apropiat, realizarea unor experimente bazate
pe gândirea logică: rostogolirea obiectelor pe suprafeţe înclinate, plutirea, căderea, umbre în
diferite momente (ore) ale zilei.
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Matematică/ Ştiinţă
Pentru a putea desfășura activități pe domenii experienţiale în aer liber, la Grădiniţa nr. 12 Alba
Iulia, am montat pe pereții grădiniței table de scris. Ținând cont de echipe și folosind lucrurile
din cutia proprie și scaunele personalizate, copiii pot exersa scrierea cifrelor, şirul crescător/
descrescător, pot să deseneze figuri geometrice, pot recunoaște culori, forma mulțimi etc. Tabla
este folosită de doi copii. Jocurile viu colorate desenate pe asfalt cu cifre (șotron, omida, labirint
etc.) fac învățarea cifrelor mai ușoară și mai distractivă. Copiii pot exersa și în limba engleză
cifrele executând diferite comenzi propuse de joc.
Vă sugerăm să utilizați mediul pentru desfăşurarea unor activităţi de învăţare adaptate
oportunităţilor pe care le oferă acesta în diferite perioade de timp: măsurați cupe de pământ sau
diametrele trunchiurilor de copaci, realizaţi exerciţii de grupare după formă, mărime, culoare,
cantitate, folosind obiecte din natură. Discutați despre tipare/modele folosind tiparele găsite în
natură. De asemenea, puteți utiliza instrumente pentru măsurarea terenului de joc sau a
diferitelor obiecte din curte.

O altă idee poate fi să înființăm un centru de știință și descoperire în aer liber, în care copiii să
poată investiga materiale găsite în aer liber (de exemplu: diferite roci, frunze, bețe, păstăi,
semințe) folosind lupe, foarfece etc. Ajutați copiii să clasifice diferitele etape din viaţa plantelor
pe care le găsesc sau să identifice locul în care planta se află şi în ce ciclu de creștere se găseşte.
Folosiți împrejurimile pentru a discuta concepte științifice, cum ar fi: ciclul apei, speciile de
plante sau energia solară. Discutați despre hidroenergie folosind unelte miniaturale pentru a
valorifica puterea apei (moară de apă, plutirea buştenilor, transportul obiectelor grele).
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Jocuri de construcție / jocuri de masă
Jocul este un mijloc de exersare a gândirii şi a unor deprinderi, de cunoaştere şi autocunoaştere,
mijloc de învăţare, o cale de relaxare şi distracţie, dar și un mijloc de socializare. Jocurile de
construcție/de masă se pot desfășura și în aer liber păstrând distanțarea copiilor. După ce își
alege trusa cu care dorește să se joace, copilul se așează la locul unde își găsește fotografie și
își continuă joaca, exprimându-se într-un mod original și creativ, inspirat din jurul său în
realizarea construcțiilor.
Activitățile sau materialele care permit copiilor să lucreze la abilitățile lor motrice fine includ:
instrumente de construcție, materiale de construcție, materiale de scris, olărit. Pentru copiii mai
mari, putem propune activităţi de cusut, prelucrarea lemnului sau confecționarea bijuteriilor,
încorporând materiale naturale.

Spațiul de joacă în aer liber va încuraja jocul creativ dacă includem materiale de joacă
neconvenţionale, pe care copiii le pot folosi pentru construcții, precum cutii de carton reciclate,
lăzi, țevi din PVC și cutii de lapte.
Spațiile închise (de exemplu case de joacă, forturi) care sunt o parte fixă a locului de joacă –
sau construite de către copii - au tendința de a încuraja jocul. Este important să avem o
vizibilitate bună a acestor spații şi posibilitatea de igenizare adecvată.
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Artă
Creațiile artistice trezesc emoții și sentimente foarte variate în sufletul copilului. Astfel, își pot
exprima creativitatea având natura ca suport vizual, copiii transpunând în picturile lor realitatea
înconjurătoare. Ei își folosesc instrumentele de lucru din trusa personală pentru a realiza diferite
lucrări: fie utilizând șevaletul unde pot lucra câte doi copii în același timp, fie pictând pereții
grădiniței, în prealabil delimitați cu ajutorul unor figuri geometrice - limitându-se la suprafața
de lucru reprezentată de o anumită figură geometrică ce poate simboliza și denumirea unei
echipe, sau desenând cu cretă pe astfalt. De exemplu, se poate crea centrul artă sau o zonă de
interes pentru a scrie în exterior cu cretă pe trotuar. Materialele naturale găsite ar putea fi
utilizate într-o zonă de artă în aer liber, în care copiii pot urmări, desena, realiza fresce sau
colaje cu aceste materiale.

Când este posibil, anumite elemente naturale sunt încorporate în mediul în aer liber pentru a
crea o experiență de învățare bine conturată.

Alfabetizare / Biblioteca
Centrul Alfabetizare / Biblioteca poate fi organizat și în aer liber folosind canapele și fotolii din
mușama sau pernițe din izopren personalizate, măsuțe cu scaune, table de scris (neagră, albă).
Copiii își păstrează echipele stabilite. Pot citi diverse cărți sau pot formula propoziții simple și
dezvoltate pornind de la ceea ce văd în jurul lor, pot exersa scrisul, fie pe foi la masă, fie cu
ajutorul cretei sau markerelor la tablă. Așezați pe pernițe la o distanță corespunzătoare, copiii
pot asculta poveștile educatoarei sau a altor colegi. O zonă liniștită de interes în aer liber, de
exemplu, ar putea consta în coșuri de cărți la umbra de sub un copac.
Citirea poveştilor în aer liber reprezintă o experienţă deosebită pentru copii - mai ales când
citim o poveste care discută despre vânt, soare sau alte elemente naturale. Oferiți cărți care ajută
copiii să identifice viața sălbatică din natură. Dacă plantați o grădină, cereți-le să creeze etichete
pentru diferitele flori, ierburi sau legume.
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Folosiți exteriorul ca punct de pornire pentru subiecte de scriere/povestire creativă. De
exemplu, copiii ies afară și își petrec timpul privind norii. Ei pot desena norii cu formele pe
care le descoperă şi apoi să creeze o poveste despre imaginile pe care le găsesc în nori.

Muzică
Curtea grădiniței ne oferă un spațiu generos în care putem dansa și cânta în voie. O echipă poate
cânta la instrumente muzicale, o alta poate improviza instrumente muzicale din diferite obiecte
(cutii, sticle, oale, cratițe, linguri de lemn, bețe), unii pot cânta, alții pot bate din palme sau ține
ritmuri variate.

Joc de rol/ Dramatizare
Zona pentru jocul de rol în aer liber ar putea include recuzită precum: pături, coșuri de picnic,
vase din plastic și ustensile, care ar putea atrage copiii, dar puteți aduce elemente relevante
pentru teatru pentru copiii (de exemplu, costume). De asemenea, puteți încorpora jucăriile
tradiționale în aer liber în aceste zone de interes: instrumente de bucătărie, jucării cu roți, alte
obiecte care promovează jocul imaginativ și interactiv (pentru copii mici); recuzite de teatru,
dans sau muzică, de exemplu pentru un concert muzical sau spectacol de talente (pentru copii
mai mari).
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Zona pentru activităţi de mişcare
De asemenea, este important să includem echipamente care să îi ajute pe copii să-şi exerseze
abilitățile motrice. Abilitățile motorii implică mișcări musculare mari ale corpului și includ
alergarea, săriturile, aruncarea și menținerea echilibrului. Echipamentele de joacă fixe nu sunt
necesare pentru ca preşcolarii să experimenteze niveluri ridicate de activitate fizică. De fapt,
copiii sunt adesea mai activi fizic atunci când se joacă cu echipamente portabile, cum ar fi
mingi, biciclete, cercuri și așa mai departe.

Concluzii şi sugestii:
Atunci când proiectați un spațiu în aer liber de vârstă preșcolară, este important să aveți în
vedere următoarele:
▪ Creați un mediu în aer liber care să ofere o varietate de activități și experiențe de învățare
și care să poată servi ca extensie a mediului de învățare din interior.
▪ Proiectarea și menținerea unui mediu de învățare în aer liber, care este sigur și organizat
cu zone desemnate pentru diverse tipuri de joc și învățare.
▪ Spațiu adecvat pentru joacă pentru copiii de toate vârstele (poate fi nevoie de eșalonarea
perioadelor de ieşire în mediul exterior pentru a nu-l aglomera).
▪ Existenţa unor spații adăpostite care să ofere umbră și protecție împotriva intemperiilor.
▪ Acces facil la o sursă de apă potabilă.
▪ Apropierea de o baie (pentru a asigura menținerea raporturilor personal-copii și
supraveghere adecvată).
▪ Acces ușor la spațiul interior (în caz de vreme urâtă)
▪ Depozitare accesibilă pentru echipamentele de joacă în aer liber.
▪ Posibilitate de dezinfectare a echipamentelor şi jucăriilor.
▪ La fel ca în interior, spațiile în aer liber trebuie să fie organizate pentru a încuraja
independența, utilizarea ușoară și învățarea. Copiii trebuie să poată accesa cu ușurință
materialele și echipamentele.
▪ Căile exterioare, pasarelele și scările trebuie să fie clar marcate și fără obstacole.
▪ Este important să vă asigurați că jocurile de mişcare se pot desfăşura în siguranță într-o
zonă fără a întrerupe jocul dintr-o altă zonă. De exemplu, un traseu de alergare nu poate
fi alăturat unei zone în care copiii desenează cu cretă. De asemenea, separați activitățile
liniștite (artă, scris și citit) de activitățile gălăgioase și active (jocuri sportive, alergare).
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