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Dragi părinți,

Călătoria noastră prin viață este presărată, în mod natural, cu greșeli , ele făcând parte din procesul de învăţare, 
de dezvoltare al fiecărei ființe, indiferent de vârstă, sex, religie, stare financiară, naționalitate sau alte criterii. În mod 
firesc, copiii au nevoie de repetare atunci când învaţă să facă ceva. În funcție de ritmul fiecăruia, poate dura până 
când un copil va mânca fără să se păteze sau poate înţelege care papuc se potriveşte în fiecare picior.

Oare care este esența încrederii în sine? Atunci când copiilor li se înțeleg greşelile, ei se simt acceptaţi şi iubiţi 
necondiţionat; ei simt și învață că iubirea este permanentă, nu oferită în funcție de ceea ce pot face sau cum se 
comportă. Ceea ce pot face sau cum se comportă nu sunt lucruri pe care ei le controlează la început şi atunci când 
iubirea depinde de ceva pe care ei nu-l pot controla, devin nesiguri.

Copilul este într-un proces de învățare. Intenția de a se implica, de a explora lumea, poate arunca în spatele lui o 
povară atunci când reacția adultului este lipsită de înțelegere și empatie. Dornic să îngrijească florile, copilul scapă 
ghiveciul. Acesta este un moment cheie în interacțiunea noastră, care va avea efecte pozitive sau negative asupra 
încrederii în sine.

Când este adoptată o reacție de acceptare a trăirii lui (copilul poate arăta dezamăgire, regret), apoi este susținut în 
a rezolva (strângerea), el învață cum poate depăși anumite situații, cum le poate preveni si, mai presus de toate, va 
simți că adultul îl iubește în continuare și că are încredere în capacitatea lui de mobilizare, de învățare.

Poate fi dificil să stai şi să priveşti cum copilul se chinuie, în ciuda nereușitelor, să facă ceva ce tu ai putea cu 
ușurință, dar el se va perfecţiona doar dacă investeşte efort; lasându-i șansa aceasta, satisfacția reușitei îi aparține. 
Atunci când sari şi preiei ceea ce ghidul lui interior vrea să își demonstreze că poate, apare, indirect, mesajul că 
nu-l credem capabil. Intenția adultului de a oferi ajutor când nu este nevoie, afectează încrederea copilului în sine. 
Cu cât se va face asta mai des, el va renunţa să mai încerce..., devenind copilul neîncrezător în sine.
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EVENIMENTELE LUNII
La mulți ani cu sănătate si spor în toate cele minunate,

Bianca, Sarah, Sophia și Nicolae! 
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ACTIVITĂȚI TEMATICE
În luna Februarie, emoțiile și prietenia dintre copii au fost două dintre temele îndrăgite. Cultivarea relațiilor este o 

etapă esențială în dezvoltarea personală, care poate influența relațiile copilului de-a lungul vieții. 

Copiii au făcut jocuri de rol prin care au imitat și recunoscut emoțiile în diferite situații și au confecționat lucruri 
speciale pentru prietenii lor.
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Pregătirea gustării personale în 
echipă

Scop direct
• Dezvoltarea independenței, coordonării ochilor cu 

mâinile, a concentrării, a preciziei

• Dezvoltarea colaborării dintre copii

• Susținerea spiritului de într-ajutorare

• Grija față de sine și ceilalți prin alimentație

• Încrederea în sine că poate să facă “treabă de adult”, 

că poate mânui tacâmuri și veselă 

Vârsta:

• 3 ani

Turnarea apei prin pâlnie

Scop direct
• Dezvoltarea independenței, coordonării, concentrării

• Turnarea unui lichid prin pâlnie

• Dezvoltarea gândirii matematice, logice (copilul 

învață să aproximeze cantitatea pentru a evita 

surplusul) 

• Compară cantitățile din cele trei pahare, exersând 

termenii “mai mult”, “mai puțin”, “egal”

Vârsta:

• 3 ani

CICLUL MONTESSORI
ARIA VIAȚA PRACTICĂ
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Corpurile geometrice

Scop direct
• Ajutarea copilului să conștientizeze formele corpurilor 

geometrice din jur

• Dezvoltarea simțului stereognostic, copilul având 

ochii acoperiți

Vârsta:

• 3,6 ani

Harta puzzle a Europei

Scop direct
• Recunoaștere vizuală a formelor specifice țărilor din 

Europa

• Asimilarea denumirilor specifice țărilor 

• Observarea pozițiilor geografice, a dimensiunilor

• Pregătirea pentru geografie

• Colaborare prin împărtășirea cunoștințelor și/sau 

experiențelor legate de anumite țări

Vârsta:

• 3,6 ani

ARIA SENZORIALĂ
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Conjuncția

Scop direct
• Să ajutăm copilul să conștientizeze cuvintele în 

timpul citirii, mai ales funcția și locul conjuncției.

• Pregătirea copilului pentru citirea completă și 

scrierea creativă

Vârsta:

• 5-6 ani

Scrierea cuvintelor pe tablă

Scop direct
• Exersarea scrierii creative

• Exersarea citirii

Vârsta:

• 5-6 ani

ARIA DE LIMBAJ
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Numărarea cu pas dat
Lanțul cu câte 6 biluțe în segment

Scop direct
• Aprofundarea a numărării din 1 în 1

• Descoperirea numărării din 6 în 6

• Pregătire pentru adunare și înmulțire

• Pregătire pentru ridicarea la pătrat și la cub 

Vârsta:

• 5 ani

Scrierea cifrelor pe tablă

Scop direct
• Exersarea scrierii simbolurilor matematice

• Încadrarea scrierii într-un spațiu limitat

• Dezvoltarea voinței prin lansarea unor provocări:”pot 

să umplu tabla cu cifra 1”

• Trăirea satisfacției adusă de rezultatul obținut

Vârsta:

• 5 ani

ARIA MATEMATICĂ
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Cusutul nasturilor

01. Materiale:
• Coș sau cutie pentru set

• Ac cu gaură medie

• Pernuță pentru înfipt acul

• Ajutător pentru băgat ața în ac

• Ață

• Foarfecă

• Nasture

• O bucată de material, nu prea mare

02. Prezentare:
1. Invită copilul la raft

2. Spune-i că-i vei arăta cum să coasă un nasture

3. Arată-i cum să țină materialul

4. Roagă-l să –l ducă la masă

5. Prezintă-i materialele din cutie și utilizarea lor

6. Scoate bucata de material pe care vom coase

7. Scoate acul

8. Arată-i gaura

9. Scoate ața, apoi foarfeca

10. Așează-le pe masă

11. Ia papiota cu ață

12. Desfă ața

13. Pune papiota înapoi

14. Ia foarfeca

15. Taie bucata de ață

16. Pune foarfeca înapoi

17. Ia acul, apoi ajutătorul pentru introdus ața

18. Introdu ața în ac

19. Pune acul cu ață pe masă

20. Fă nod la capătul aței

21. Ia acul cu ață

22. Înfige-l puțin în material

23. Trage de acul ieșit pe cealaltă parte

24. Precizează că tragem până sus

25. Înfige acul în material

26. Scoate-l pe cealaltă partea

27. Ia nasturele

28. Suprapune-l pe locul cu ața

29. Ține-l dintr-o parte cu degetul mare de la mâna 

stângă

30. Întoarce materialul 

31. Privește-l când introduci acul 

32. Introdu cu dreapta acul prin gaura nasturelui

33. Trage de acul cu ață ieșit 

34. Introdu acul cu ață în a doua gaură a nasturelui

35. Întoarce materialul

36. Privește când iese puțin

37. Trage acul cu ață

38. Repetăm mișcările de câteva ori

39. Trage de ață pentru a verifica dacă s-a cusut bine

40. Ia foarfeca

41. Taie ața

42. Pune acul într-o parte

43. Fă nod aței

44. Rotește ața în jurul indexului de la stânga

45. Scoate cercul de pe deget

46. Introdu ața în cerc

47. Trage

48. Invită-l să exerseze

MATERIALUL MONTESSORI PENTRU ACASĂ
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Cu drag,
 Oana-Isabela, Oana și Simona 

03. Puncte de conștientizare:
• Introducerea aței în ac

• Întoarcerea materialului pe partea pe care se află 

acul

• Crearea nodului

• Verificarea aței pentru o bună întindere

04. Scopurile:
• Dezvoltarea independenței

• Dezvoltarea coordonării

• Dezvoltarea concentrării

• Repararea propriilor haine

05. Vârsta:
• 3,6ani


