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RAPORT EDUCAȚIONAL
LUNA DECEMBRIE 2018

UN AN NOU PLIN DE ENTUZIASM!
Din nou despre ceea ce înseamnă Viaţa Practică

Activitățile de viață practică sunt împărțite în următoarele categorii:

1. Exercițiile preliminare: sunt activități foarte scurte, care-i ajută pe copii să-și formeze și dezvolte mișcările 
de bază. Exemple: închiderea și deschiderea cutiilor, închiderea și deschiderea sticlelor, împăturirea, transferul 
boabelor cu lingura, rularea unui covoraș. Astfel, copiii își formează deprinderile de bază, de mare ajutor în toate 
celelalte activități. Aceste activități sunt foarte scurte. Ele sunt ideale pentru copiii nou veniți, care nu se pot încă 
concentra și care vor să lucreze singuri.

2. Îngrijirea personală: spălatul mâinilor, lustruirea pantofilor, folosirea ramelor de îmbrăcat, periatul părului, 
ștersul nasului, spălatul dinților, spălatul feţei etc. Toate aceste activități îl ajută pe copil să se ajute singur. Copilul 
își pierde din demnitate atunci când adultul îl ajută la activitățile de îngrijire personală.

3. Grija pentru mediu: îngrijirea mediului îi ajută pe copii să aibă un rol în societate, comunitatea din care fac 
parte. Vorbim aici de activități de tipul: spălat, lustruit, așezarea mesei, îngrijirea plantelor și animalelor, greblat, 
grădinărit, culesul fructelor etc.

4. Grație și curtoazie: aceste activități se desfășoară în grupuri mici și se organizează cu scopul de a-i familiariza 
pe copii cu normele de comportament și regulile de grup.

5. Controlul mișcării se referă la două activități de bază foarte importante: mersul pe linie și jocul liniștii.
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Crearea unui mediu montessorian corespunzător intră în sarcina adultului.

Prezentările sunt individuale, ele trebuie oferite copiilor în același mod în care am oferi un cadou. Copiii au voie 
să spună “nu, mulțumesc” unei anumite prezentări. De aceea, e importantă alegerea momentului oportun pentru 
prezentarea unui material copilului.

Educatorul trebuie să facă prezentarea unui material cu cea mai mare ușurință, astfel încât să aibă timp să observe 
copilul (e foarte important ca educatorul să exerseze de mai multe ori fiecare prezentare, astfel încât în fața 
copilului să nu aibă niciun fel de ezitare).

Educatorul folosește o tehnică numită “analiza mișcărilor”, care presupune că e conștient de orice mișcare pe care 
o face în timpul prezentării. În timpul exersărilor educatorului, acesta trebuie să se gândească la tipurile de mișcări 
ce vor fi realizate într-o anumită activitate, pe care mai apoi să le împartă în etape și să le arate astfel copiilor. 
În timpul prezentării, unele mișcări pot fi scoase în evidență, fiind considerate mai importante. De exemplu, la 
activitatea de turnat, un moment de conștientizare ar fi turnarea exact deasupra mijlocului celeilalte căni astfel încât 
apa să ajungă în a două cană și nu pe masă.

Educatorul e cel care acordă și protejează libertatea copiilor de a lucra în cicluri de 3 ore, fără a le distrage atenția.
Educatorul trebuie să fie un bun observator, astfel încât să vadă care sunt activitățile de care are nevoie fiecare 
copil.

Care sunt rezultatele la nivelul dezvoltării copilului
 
1. Prin exercițiile de la Viață Practică, copilul își stabilește ordinea interioară, pentru că munca reprezintă ordinea 
exterioară, o succesiune de etape care respectate, ajută copilul să-și stabilească ordinea interioară;

2. Copilul învață să rezolve probleme, să găsească soluții. Cu ajutorul materialelor, copiii văd rezultatele activităților 
lor. De exemplu, dacă folosește prea multă apă și prea mult săpun în activitatea de spălare a mesei, copilul va 
observa că multă apă curge pe podea și că masa va rămâne plină de spumă. Apoi tot el va găsi soluția și va folosi 
mopul pentru a curăţa podeaua și buretele de mai multe ori, pentru a curăţa toată spuma de pe masă.

3. Copilul își stabilește bune obiceiuri de lucru, pentru că fiecare activitate are început, cuprins și încheiere.

4. Copilul dezvoltă o conștiință socială pentru că prin aceste activități, copilul poate alege să-și ajute colegii, iar prin 
grație și curtoazie copilul devine conștient de nevoile celorlalți.

5. Copiii își dezvoltă abilitatea de a asculta instrucțiunile primite. Spunem o dată și bine, așteptându-ne ca și copilul 
să fie atent și concentrat. Dacă după prezentarea unui material copilul nu se descurcă cu materialul, îl lăsăm să 
mai încerce fără să intervenim. Doar dacă observăm că are probleme mari, mergem a doua zi la el, sugerându-i o 
nouă prezentare.
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ACTIVITĂŢI
VIAŢA PRACTICĂ

Turnare apă în 3 pahare
Scopuri generale
• Dezvoltarea conştientizării;

• Dezvoltarea independenţei;

• Dezvoltarea concentrării.

Scopuri specifice acestei activităţi:

• să toarne apă în trei pahare identice

Vârsta:

• 3 ani

Lustruirea sticlei
Scopuri generale
• Dezvoltarea conştientizării;

• Dezvoltarea independenţei;

• Dezvoltarea concentrării.

Scopuri specifice acestei activităţi:

• Să lustruiască obiectele din sticlă

Vârsta:

• 3 ani

6. Dragostea pentru mediul înconjurător se dezvoltă pentru că aceste activități îl conectează pe copil la mediu, îl 
ajută să aibă grijă de mediu.

7. Copilul dezvoltă încredere în sine, dar și în mediul în care trăiește; aceasta pentru că educatorul îi încredințează 
obiecte fragile, transmițându-i indirect că are încredere că acel copil poate să lucreze cu orice obiect fără să-l 
strice. Copilul capătă încredere atât în alți oameni, dar și în mediu.

Viața practică este poate cea mai importantă arie; este baza Casei Copiilor. Poți avea o Casă a Copiilor cu multă 
viață practică și foarte puțină matematică și limbaj. Viața practică le furnizeză concentrarea necesară care să le 
permită desfășurarea cu ușurință a activităților din aria matematică și limbaj.
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SENZORIAL

Cubul binomului
Scopuri direct
• Construirea cubului 

Scopuri indirect
• Pregătirea pentru matematică

• Demonstrarea formulei (a + b)³

• Pregătirea pentru extragerea rădăcinii cubice

Vârsta:

• 3 ani

Pătratul decanomului
Scopuri direct
• Construirea unui pătrat 

Scop indirect
• Pregătire pentru matematică: ridicarea la pătrat

Vârsta:

• 4 ani şi peste
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Definiţia în etape
Scop direct
• Introduce copilului simbolurile scrise pentru cuvintele 

pe care deja le cunoaște de la îmbogățirea vocabularului. 

Acordarea timpului pentru practică în citire.

Scop indirect
• Pregătirea copilului pentru citirea completă și scrierea 

creativă.

Vârsta:

• 5 – 6 ani

Prepoziţia
Scop direct
• să ajutăm copilul să conștientizeze cuvintele în 

timpul citirii, mai ales funcția și locul prepoziției  

Scop indirect
• Pregătirea copilului pentru citirea completă și 

scrierea creativă.

Vârsta:

• 5-6 ani

LIMBAJ
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MATEMATICĂ

Numere şi fise
Scop direct
• Verificarea ordinii cifrelor între 1-10

• Consolidarea cunoștințelor că fiecare număr este 

format din cantități separate

• Verificarea unităților separate ce corespund fiecărui 

număr

• Conștientizarea numerelor pare și impare

Scop indirect:
• Pregătirea pentru divizibilitatea numerelor, pentru 

multiplu și submultiplu

Vârsta:

• 4,5 ani

Jocul timbrelor - înmulţirea
Scop direct
• Întărirea și consolidarea cunoștințelor anterioare prin 

lucru individual 

• Impresie senzorială mai profundă a numărului 

ordinului

Scop indirect: —

Vârsta:

• 5 ani şi peste
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ALTE ACTIVITĂȚI

Creare ghirlandă
Scop direct
• să realizeze o ghirlandă din fâşii de hârtie lipite

Scop indirect
• dezvoltarea motricităţii

• dezvoltarea creativităţii

Vârsta:

• 4 ani

Felicitare Om de Zăpadă
Scop direct
• să decupeze cu foarfeca, să lipească şi să 

potrivească elementele pentru a obţine o felicitare

Scop indirect
• dezvoltarea motricităţii

• dezvoltarea creativităţii

Vârsta:

• 4 ani

Decupare prin punctare
Scop direct
• crearea unei felicitări respectând paşii daţi

Scop indirect
• dezvoltarea motricităţii fine

Vârsta:

•  3 ani
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17 decembrie 2018
Sărbătoarea Crăciunului

Finalul anului calendaristic a fost prilej de mare sărbătoare. Sărbătoarea noastră a debutat cu două momente 

creative: crearea unei felicitări precum şi decorarea unor biscuiţi-turtă dulce. A urmat momentul muzical pregătit cu 

multă pricepere de către Corina. Am încheiat sărbătoarea cu decorarea bradului de Crăciun.

A fost o zi minunată!

Iar pentru aceasta vă mulţumim!
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Cu drag,
Magda, Corina şi Aura


