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“Influenţa imensă pe care educaţia o poate exercita prin intermediul copiilor, are ca instrument mediul înconjurător,
întrucât copilul absoarbe mediul care-l înconjoară, ia totul din el şi-l încarnează în el însuşi. Cu posibilităţile lui
nelimitate el poate fi, la fel de bine, cel care transformă umanitatea, întocmai cum este și cel care o creează.
Copilul ne aduce o mare speranţă şi o nouă viziune. Sunt multe lucruri pe care noi, educatorii, le putem face ca
să aducem umanitatea la o înţelegere mai profundă, la o prosperitate mai înaltă şi la o spiritualitate superioară.
Aceasta presupune că micuţul trebuie să fie considerat ca o fiinţă ce posedă o viaţă mentală importantă chiar de la
naştere şi că trebuie să-l tratăm ca atare. Astăzi viaţa mentală a copiilor nou-născuţi primeşte, de fapt, mai multă
atenţie. Ea a devenit aşa de interesantă pentru psihologi încât pare să dea naştere unei noi ştiinţe - un lucru pe
care l-am văzut deja că se întâmplă în viaţa fizică a copilului, în forma igienei şi a pediatriei. Dar, dacă există viaţă
mentală chiar la copilaşul nou-născut, aceasta trebuie să fie deja acolo, altfel n-ar putea exista.
De fapt, ea trebuie, de asemenea, să fie prezentă în embrion şi, când această idee a fost acceptată pentru prima
dată, s-a pus, în mod natural, întrebarea când s-ar putea spune că începe viaţa mentală embrionară. După cum
ştim uneori, un copil este născut la şapte luni în loc de nouă - iar la şapte luni e deja destul de împlinit ca să poată
trăi. Deci, psihicul lui - ca acela al fătului de nouă luni - trebuie să fie capabil să funcţioneze. Acest exemplu, asupra
căruia nu mai e nevoie să insist, slujeşte ca să arate înţelesul pe care-l am atunci când susţin că toată viaţa este
psihică.
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. Fiecare specie de vietate este înzestrată într-o măsură oarecare cu energie psihică, cu un anume fel de
psihologie, oricât de primitivă ar putea fi acea creatură. Dacă observăm fiinţele unicelulare vedem că până şi ele
dau impresia că au conştiinţă; ele se îndepărtează de pericol, se îndreaptă spre mâncare şi aşa mai departe. Şi
totuşi, până nu de mult, copilul era creditat ca neavând viaţă mentală; şi doar recent trăsăturile lui mentale, anterior
neobservate, au fost admise de descrierea ştiinţifică.
Au ieşit la iveală anumite fapte care formează noi puncte luminoase în conştiinţa adultă. Ele indică
responsabilităţile care atârnă pe umerii noştri. Însuşi evenimentul naşterii a trezit brusc imaginaţia oamenilor;
şi vedem rezultatele nu doar în psihoterapie, ci şi în literatură. Psihologii vorbesc acum de “aventura dificilă a
naşterii”, referindu-se nu la mamă, ci la copil; copilul care suferă fără a fi capabil să protesteze, care ţipă doar când
agonia şi travaliul său au luat sfârşit.
A fi forţat să se adapteze brusc la un mediu înconjurător total diferit de cel în care trăia, a fi obligat să-şi asume
dintr-o dată funcţii niciodată exercitate înainte şi să facă asta în starea extraordinar de extenuată în care se află
- acesta este cel mai dramatic şi mai dificil test din întreaga viaţă a unui om. Aşa zic psihologii moderni care au
elaborat expresia “teroarea naşterii”* pentru a indica acest moment critic şi decisiv în viaţa mentală a copilului.
Desigur, nu avem de-a face cu o teamă conştientă, dar dacă mintea copilului ar putea vorbi, ar găsi cuvinte ca
acestea prin care să transmită situaţia: “De ce m-ai aruncat în această lume înspăimântătoare? Ce voi face? Cum
să pot trăi în acest nou mod? Cum să îndur toate aceste zgomote teribile, eu, care n-am auzit niciodată mai mult
decât o şoaptă? Cum pot să preiau aceste funcţii dificile pe care până acum, tu, mama mea, le-ai făcut în locul
meu? Cum să diger şi să respir? Cum să pot suporta aceste schimbări bruşte ale mediului, eu, care m-am bucurat
totdeauna de căldura moderată şi neschimbătoare a corpului tău?” Copilul nu e conştient de ceea ce s-a întâmplat.
El n-ar putea şti că suferă durerile naşterii.
Totuşi, trebuie că în sufletul lui rămâne vreun semn chiar dacă inconştient; în mintea lui subconştientă el simte, şi
revarsă în plânsetul lui ceva din ce am încercat eu să exprim. Deci, aceia care lucrează în domeniu găsesc natural
să creadă că trebuie să existe moduri de a ajuta copilul să facă prima lui adaptare la lume. Să nu uităm niciodată
că fătul e capabil să simtă frică. Atunci când, în primele ore ale vieţii, sunt cufundaţi rapid într-o baie, foarte adesea
sunt văzuţi făcând mişcări de apucare, ca şi când ar simţi că urmează să cadă.”
(Maria Montessori, Mintea absorbantă, trad. Marcel, Căpraru, ed. A.P.A, 2006, Drobeta Turnu Severin, pp 66-67,
varianta electronică)

2 | GRUPA NIDO

LUNA OCTOMBRIE

GRUPA NIDO

Grupa Nido
Mediul Montessori pregătit este împărțit pe următoarele secțiuni:
1. Viața practică
2. Activități pentru coordonarea ochi-mână
3. Activități ce țin de dezvoltarea limbajului
4. Artă
5. Muzică și mișcare

Activități de viață practică
Scopuri generale ale vieții practice:
• Crește independența funcțională a copilului
• Implică folosirea și rafinarea motricității fine
• Experiență activă în mediu
• Crește stima de sine și încrederea în sine Self-esteem, self-confidence, atitudinea “pot să fac singur’’
• Cunoaștere - copilul învață cum funcționeaza lucrurile. Începem să îi arătăm mai întâi copilului lucrurile simple,
de exemplu cum folosim mătura, și abia apoi trecem să îi arătăm lucruri mai complicate, tehnologie, cum ar fi
aspiratorul, acesta fiind și procesul natural de învățare.

Activitățile care fac parte din viața practică se împart în 5 secțiuni:
- Îngrijirea personală,
- Îngrijirea mediului – în interior și în exterior,
- Mutarea mobilierului (masa și scaunul), folosirea covorașului.
- Grație și curtoazie,
- Mâncarea.
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Îngrijirea personală
Copilul devine interesat de sine încă de la naștere, de propriul său corp, precum și de îmbrăcămintea pe care o
poartă.
Activitățile care includ îngrijirea personală sunt: spălatul pe mâini, pieptănatul, suflatul nasului, curățarea pantofilor,
spălatul pe dinți, îmbrăcatul/dezbrăcatul.

Materialul de lustruire a pantofilor - are ca scop dezvoltarea coordonată a mișcărilor mâinilor,
sporirea concentrării și a independenței.

Rama cu capse - materialul ajută la

dezvoltarea motricității fine; mâinile lucrează împreună
efectuând mișcări diferite, iar copilul învață cum să
închidă/deschidă o capsă.
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Îngrijirea mediului
Prin intermediul acestor activități copilul interacționează cu mediul său și devine responsabil de îngrijirea lui.
Printre aceste activități sunt: măturatul, ștersul apei de pe podea cu ajutorul mopului, lustruitul oglinzii, spălatul
geamului, lustruitul lemnului, ștersul mesei, spălatul mesei, ștersul prafului de pe plante, udatul plantelor, aranjarea
florilor în vază, spălatul vaselor, spălatul cârpelor.

Mâncarea
ctivități copilul interacționează cu mediul său și devine responsabil de îngrijirea lui.
Printre aceste activități sunt: măturatul, ștersul apei de pe podea cu ajutorul mopului, lustruitul oglinzii, spălatul
geamului, lustruitul lemnului, ștersul mesei, spălatul mesei, ștersul prafului de pe plante, udatul plantelor, aranjarea
florilor în vază, spălatul vaselor, spălatul cârpelor.
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Activităti pentru coordonarea
ochi-mână
Puzzle - scopul materialului este coordonarea ochi-mână, dezvoltarea motricității fine, copilul prinde piesa de
puzzle folosind două degete (degetul mare și arătătorul), discriminare spațială.
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Introducerea bețișoarelor prin
recipient - exercițiul ajută la coordonarea ochimână, dezvoltă atenția, concentrarea, răbdarea,
dezvoltă motricitatea fină și grosieră.

Forme din aluat/plastilină - este un exercițiu senzorial, copilul învață să modeleze cu ajutorul

sucitorului și al formelor. Acest exercițiu antrenează concentrarea, răbdarea și coordonarea mișcării mâinilor.
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Suporturi cu inele de diferite forme - scopul materialului este dezvoltarea coordonării ochi-mână,
îi oferă copilului diferite oportunități de prindere a inelelor, dezvoltarea motricității fine.

Activități ce țin de dezvoltarea
limbajului
Biblioteca - este un loc de liniște și relaxare unde copiii pot răsfoi cărți. Ei învață cum să țină o carte, cum să
răsfoiască paginile.
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Arta
Desenul și Pictura - copiii nu au nevoie să fie învățați să deseneze, la această vârstă desenul
(mâzgăleala) este o artă autoînvățată ce reprezintă un pas natural în dezvoltarea ființei umane.
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ACTIVITĂȚI ÎN AER LIBER
încurajează copilul să își dezvolte imaginația și creativitatea, să își asume riscuri și responsabilități, să gasească
singur soluții și să descopere plăcerea de a face anumite lucruri.

Cântecelul lunii Octombrie: ”Povestea unui ciobănaș”
Cu drag
Adina, Alina și Denise
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