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Dragi părinți,

În această perioadă nouă prin care trecem copiii pot să preia din stările adulților și să găsescă dificil de exprimat 
ceea ce simt cu adevărat. Este normal să fie zile bune și zile mai puțin bune pentru fiecare dintre noi și e important 
să găsim resurse în pasiunile noastre sau poate, chiar să găsim pasiuni noi. 

Copiii vor desena mai mult, iar toate activitățile lor din zona artei le vor oferi ocazia de a-și exprima emoțiile și de 
a-și dezvolta inteligența socio-emoțională.

În legătură cu formele de exprimare artistică a copiilor, Rhoda Kellogg a lucrat cu copii cu vârste cuprinse între 
2-8 ani, colectat peste 500.000 de piese de artă ale copiilor, apoi a dezvoltat o clasificare a tiparelor de bază. De 
asemenea, ea a  început să lucreze cu copii din diferite țări și culturi și a observat că aceste modele transcend 
spațiul cultural și temporal. Altfel spus, se pare că toți copiii urmează aceeași evoluție în ceea ce privește expresia 
artei. 

Rohda Kellog a descoperit că evoluția pe care copiii o urmează în expresiile artistice urmează stadiile de 
dezvoltare a limbajului. Ceea ce a observat ea este faptul că cei mici încep să pună puncte și își fac modele din 
puncte. Apoi, copiii trec la stadiul în care desenează linii. Rhoda a identificat 20 de modele de desene diferite.

Adesea, noi, adulți, nu validăm lucrările lor ca o formă de expresie artistică, dar odată ce încep să 
deseneze cercuri și forme geometrice mai conturate, ne atrag atenția. Este util să comparăm evoluția expresiei 
artistice cu evoluția limbajului pentru că acest lucru oferă o perspectivă mai clară a fazelor prin care trec copiii, atât 
în ceea ce privește exprimarea verbală, dar și cea vizual-artistică. 

Robert Sylvester - profesor la Universitatea din Oregon – a afirmat faptul că „sistemul vizual, auditiv și motor sunt 
esențiale pentru cunoaștere.” El scrie despre importanța artei în programele școlare, deoarece toate formele de 
artă par să antreneze simțurile. 

Maria Montessori spune că instruirea simțurilor este modalitatea de a atinge un nivel mai ridicat de perceptivitate 
pentru mediu (Mintea absorbantă, capitolul 17). Simțurile sunt exploratorii lumii care deschid calea către 
cunoaștere. 

Alte referințe semnificative pentru interpretarea desenelor copiilor:- Evi Crotti-Desenele copilul tău. Interpretări 
psihologice. Rene Baldi- Cum să înțeleg desnele copilului meu?

http://artatthecenter.blogspot.com/2017/12/developmental-stages-of-art.html 
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EVENIMENTELE LUNII

Bine v-am găsit!
Copiii primesc la început de săptămână planificări cu 

activități pentru acasă, iar mai jos se află dovada vie a 

implicării lor constante.
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Pregătiri pentru sărbătorile pascale
Am combinat activitățile artistice cu cele de limbaj și înțelegere a emoțiilor, și am pictat oușoare

cu diverse emoții și culori. 
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ARIA VIAȚA PRACTICĂ

Pregătirea gustărilor

Scop direct
• Dezvoltarea coordonării ochilor cu mîinile, a 

concentrării, a motricității fine,

• Dezvoltarea independenței,

• Dezvoltarea încrederii în sine pentru că are ocazia 

să facă ceea ce adulți fac de obicei.

Vârsta:

• 3,6 ani

ARIA SENZORIALĂ

Căutarea comorilor

Scop direct
• Dezvoltarea atenției,

• Rafinarea simțului stereognostic, obiectele fiind 

găsite prin pipăit

• Dezvoltarea vocabularului, mintea fiind solicitată 

pentru a transmite informații variate, încât celălalt să 

înțeleagă

Vârsta:

• 3,6 - 4 ani
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Citirea cărților

Scop direct
• Dezvoltarea atenției,

• Dezvoltarea vocabularului, prin cunoașterea 

denumirilor cuvintelor întâlnite

• Exersarea citirii 

• Deazvoltarea creativității lingivistice.

Vârsta:

• 4 ani

ARIA DE LIMBAJ

ARIA MATEMATICĂ

Scrierea cifrelor pe tabla liniată

Scop direct
• Dezvoltarea motricității fine

• Exersarea scrierii într-un mod plăcut, folosind creta,

• Cunoașterea simbolurilor matematice.

Vârsta:

• 4 ani
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MATERIALUL MONTESSORI PENTRU ACASĂ
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01. Materiale:
-Coș/ cutie/ tăviță 

- 3 ce rotunjite la capăt,

- Ață de diferite culori,

- Hârtie cartonată pregătită cu forme geometrice și 

găurită cu acul

02. Prezentare:
1.Invită copilul să îi arăți noul material.

2. Denumește obiectele din coș.

3. Așază obiectele pe o măsuță în ordinea folosirii lor.

4. Apucă cu două degete hârtia colorată.

5. Alege un ac și așază-l pe masă.

6.Alege o ață colorată.

7. Arată copilului cum se pune ața în ac.

8. Arată copilului cum se face un nod- cu mișcări 

ușoare, clare și simple. 

9. Ia hârtia cu mâna stângă și acul cu dreapta.

10. Arată copilului cum introduci acul prin găurile 

hârtiei cartonate.

11. Urmează cu atenție și precizie fiecare gaură.

12. Intoarce hârtia de fiecare dată când este nevoie. 

13. Când ai ajuns la final, fă un nod și taie cu foarfeca.

14. Invită copilul să aleagă și el un carton.

15. Oferă-i ajutor pentru a face noduri și a urma forma 

de pe cartonul ales. 

16. Apreciază efortul copilului și procesul, fără a critica 

în vreun fel munca lui. 

17. Mulțumește copilului pentru că a arătat interes 

când ai făcut această prezentare. 

03. Scopurile:
• Dezvoltarea independenței

• Dezvoltarea coordonării

• Dezvoltarea concentrării

• Dezvoltarea abilităților de cusut. 

03. Puncte de conștientizare:
- Centrarea aței și introducerea acesteia în ac,

- Cum se face un nod,

- Respectarea succesiunii găurilor pe foaie,

- Întoarcerea cartonașului pentru a coase succesiv. 

05. Vârsta:
• 3 - 4 ani



GRUPA BAMBINI 2

LUNA APRILIE8 | GRUPA BAMBINI 2

Ziua Internațională a cărților – 23 Aprilie
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Cu drag,
 Oana-Isabela, Oana și Simona 

Din tolba noastră cu amintiri și cărți


