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Dragi părinți,

Posibil ca cel putin unul dintre voi sa fi trecut prin aceasta experienta, cea a respingerii din partea copilului. 
Din senin, copilul pare sa nu va mai vada, auda, sa nu-si mai doreasca atingerea voastra. Pare dificil, pentru 
ca trezeste sentimente de vinovatie si neintelegere a comportamentului. In realitate, acesta este un semnal 
de ajutor pe care copilul vi-l transmite, o chemare, o nevoie de reconfirmare a iubirii voastre pentru el. Dupa 
anumite perioade incarcate de-ale adultului –munca indelunga, lipsa de acasa, grijile care va abdorb emotional de 
interactiunea reala cu copilul si alte cauze), astfel de reactii vin din nevoia de conectare, de reumplere a energiei cu 
dovezi mai multe de iubire. 

Cartea “Asculta-ti copilul”, scrisa de Patty Wipfler, Tosha Schore va ofera instrumentele necesare provocarilor 
cotidiene. Urmatorul text sustine manifestarea ascultarii profunde si a gasirii solutiilor corespunzatoare pentru 
rezolvarea acestei etape.  Informatia citata este o relatare a unei familii care s-a confruntat cu aceasta nevoie:

“Cand fiica mea avea 3 ani, nu vroia sa fie tinuta in brate de tatal ei cand acesta venea seara acasa de la serviciu. 
Asa ca ne-am decis sa-i ascultam profund frica de separare.

Intr-o sambata dimineata, sotul meu a luat-o in brate pe fiica noastra. Ea a inceput sa planga si s –a intins dupa 
mine. Sotul meu statea pe canapea, iar eu stateam chiar langa ei. Fiica noastra putea sa ma vada si continua sa 
se intinda catre mine si sa planga. I-am spus soptit: “Tati te tine acum. Esti in siguranta la el. Te iubim foarte mult!” 
A inceput sa planga si mai tare, intinzandu-si bratele catre mine. Sotul meu o tinea in brate in timp ce ea se zbatea. 
I-a spus: “Te iubesc foarte mult, draga mea. Imi place sa-mi petrec timpul cu tine.” Cand a spus asta, ea a inceput 
sa planga si mai tare, a tipat si s-a incordat din tot corpul. Din cand in cand se uita la sotul meu, dupa care intorcea 
capul si plangea din nou. La un moment dat, am simtit ca vrea sa mi-o dea in brate, dar l-am incurajat sa continue, 
pentru ca este o persoana blanda si grijulie si potrivita sa petreca timp cu ea. Cand s-a oprit din plans, era obosita 
si a adormit.

Cat a dormit ea, sotul  meu si cu mine am discutat despre ce simteam cand o ascultam pe fiica noastra plangand. 
Stiam ca fusese foarte greu pentru el sa o asculte atat de mult timp.
Dupa acest moment de ascultare, fiica noastra sta bucuroasa la el in brate cand vine acasa. Se joaca foarte mult in 
fiecare seara si se distreaza de minune impreuna.

Cum a functionat?
Mama din exemplu de mai sus, stia ca fiica ei isi respingea tatal din cauza vreunei suparari. Copiii acumuleaza de 
multe ori frustrari legate de separarile zilnice de parinti, iar aceste sentimente ii impiedica sa se simta in siguranta 
in prezenta parintelui care a plecat. Mama a transmis o limita in momentul in care fetita cerea sa vina in bratele 
ei, stiind ca relatia dintre copil si sot are nevoie de ajutor. Ea isi incurajeaza fetita, spunandu-i ca tata o iubeste, 
ca este in siguranta in bratele lui si ca ea va sta langa ei. Parintii au discutat despre sentimentele pe care le-au 
avut in momentul ascultarii fiice, care se exprima prin plans, pentru a-si intelege mai bine emotiile care au iesit la 
suprafata.”
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EVENIMENTELE LUNII
Bine ai venit in echipa noastra, Luca!

A sosit primavaraaaaa :), dar, odata cu ea, și Luca! Dornic sa exploreze rafturile si susținut de colegii săi, Luca 

pătrunde încet, în ritmul lui, în mini-societatea noastra!

Sărbătorim venirea primăverii!
Ființa umană, în mod firesc, iubește natura. Copiii exprimă, cu ușurință, acest sentiment prin grija față de mediul 

înconjurător și prin entuziasmul avut pentru a descoperi cum se întâmplă fenomenele naturale,

cum este ciclul vieții fiecărui lucru însuflețit.

Copiii au primit în dar, înainte de a planta bulbii în ghivece, povestea freziei, planta care urma să fie în grija lor. Ei 

au aflat că frezia a fost adusă în Europa tocmai din Africa de Sud, analizând distanța dintre continente pe harta 

puzzle a lumii. De asemenea, fiecare  a avut ocazia să-și amintească ce culori ale freziilor au întâlnit, descoperind 

că sunt aproximativ 12 specii cu diverse culori și nuanțele lor. 
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De asemenea,’’Mărțișorul ’’face parte din tradiția noastră. Copiii, împreună cu părinții sau singuri, au fost încurajați 
pentru a crea aceste daruri pe care le-au oferit colegilor în activitatea de grup. 
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Ziua Internațională a Femeii
Mult asteptata zi a sosit  ! Copiii și-au invitat mamele în clasa lor, pentru a realiza împreună cele două cadouri pe 

care le-au oferit: crearea unui ornament floral și infrumusetarea unui breloc in formă de inimă, pe care mamele să-l 

poarte zilnic cu ele. De asemenea, copiii au servit mamele cu fructe și biscuiți delicioși, stând împreună pentru a le 

savura și pentru a socializa.

Atmosfera a fost plină de voie bună, de conectare și de naturalețe.
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Chiar dacă tații au lipsit de la această reuniune, ei le-au pregătit o surpriza, alături de copii. Toate grupele din 

grădiniță s-au adunat pentru a le transmite mamelor iubirea prin cântec :)!

CICLUL MONTESSORI
ARIA VIAȚA PRACTICĂ

Cusutul punctelor

Scop direct
• Dezvoltarea coordonării ochilor cu mîinile, a 

concentrării, a motricității fine

• Deprinderea de a folosi acul și ața pentru a coase 

diverse obiecte si creații

• Dezvoltarea încrederii în sine, pentru a are ocazia de 

a folosi acul, de a face acțiuni specifice adulților

Vârsta:

• 3,6 ani
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ARIA SENZORIALĂ

Sacii misterioși

Scop direct
• Dezvoltarea colaborării

• Rafinarea simțului stereognostic, obiectele fiind 

găsite prin pipăit

• Dezvoltarea gândirii logice, ca urmare a descrierii 

făcute de unul din colegi, pentru a găsi același obiect 

în sacul lui, fără a se uita

• Dezvoltarea vocabularului, mintea fiind solicitată 

pentru a transmite informații variate, încât celălalt să 

înțeleagă

Vârsta:

• 4 ani

Animalele si puii lor

Scop direct
• Dezvoltarea colaborării

• Dezvoltarea vocabularului, prin cunoașterea 

denumirilor specifice subiectului avut

• Exersarea citirii 

• Deazvoltarea creativității lingivistice, copilul formând 

propoziții cu termenii găsiți

Vârsta:

• 4 ani

ARIA DE LIMBAJ



GRUPA BAMBINI 2

LUNA MARTIE7 | GRUPA BAMBINI 2

ARIA MATEMATICĂ

Trasarea cifrelor în nisip colorat

Scop direct
• Dezvoltarea colaborării

• Exersarea scrierii într-un mod plăcut, folosind nisipul 

în etapa de început

• Cunoașterea simbolurilor matematice

Vârsta:

• 4 ani

MATERIALUL MONTESSORI PENTRU ACASĂ
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Turnarea apei

01. Materiale:
• 2 căni identice

• Burete mic pentru ștergerea picăturilor căzute

• Mic protector pentru așezat cănile

• Tava

• Inel pentru prins protectorul

• Una din căni are apă mai mult de jumate

02. Prezentare:
1. Invită copilul să vină la raft pentru a lua obiectul

2. Derulează șervețelul ca pe covor

3. Întoarce șervețelul 

4. Arată cele două degete –arătător+mijlociu de la 

mâna dreaptă

5. Apucă cu cele 2degete codița cănii

6. Lasă pe codiță degetul mare

7. Arată cele 2 degete –arătător+mijlociu de la mâna 

stângă

8. Fixează pe partea cealaltă a cănii pentru a o sprijini 

când turnăm

9. Ridică cana pentru a o centra deasupra celeilalte

10. Verifică dacă a mai rămas ceva

11. Pune cana jos

12. Ridică de pe cană degetul mare, apoi  

arătător+mijlociu

13. Mișcările se repetă când turnăm invers

14. Verifică dacă a căzut vreo picătură de apă

15. Spune-i că se poate folosi burețelul

16.Arată cum se folosește burețelul

17. Pune cana plină în dreapta pe tăviță

18. Pune cana goală în stânga pe tăviță

19. Invită copilul să facă de câte ori dorește

03. Scopurile:
• Dezvoltarea independenței

• Dezvoltarea coordonării

• Dezvoltarea concentrării

• A învăța să toarne

03. Puncte de conștientizare:
• Sprijinirea cănii cu cele două degete

• Mișcarea de turnare

• Centrarea cănii

05. Vârsta:
• 2,6 ani

Cu drag,
 Oana-Isabela, Oana și Simona 


