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Viața de la zero la șase ani
Maria Montessori a dezvoltat această idee a etapelor de dezvoltare destul de târziu, pe la 1938. Lucra deja de 30 
ani cu copiii. A observat foarte mult, a cercetat foarte mult înaintea stabilirii acestor etape ale dezvoltării. Diferențele 
dintre aceste etape s-au dovedit a fi fulminante. Însăși Maria Montessori compară aceste schimbări care apar în 
dezvoltarea omului cu metamorfozarea unui fluture.

Perioada de la naștere până la șase ani coincide cu perioada marii creații. Perioada este subdivizată la rândul ei în 
două subperioade:

- 0-3 ani, perioada de creație
- 3-6 ani, perioada de consolidare și rafinare
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Perioada de la naștere până pe la vârsta de 3 ani a fost numită de M. Montessori embrionul spiritual. Nou născuții, 
adaugă Montessori “arată la fel, nu se pot mișca, sunt goliți, nesmnificativi.” (The 4 planes of development, Camillo 
Grazzini,p.32) Cu toate acestea acestea, sugarul are înăuntrul său “potențialități care-i determină dezvoltarea, are 
o forță globală, esența creativității umane, care-l determinaă să devină mai târziu omul timpului și civilizației sale.”
(M. Montessori, Mintea absorbantă, p.35)

Trăsăturile fizice
Cea mai mare putere a copilului în această perioadă este mintea absorbantă. Iar în primii trei ani de viață vorbim 
de minte absorbantă neconștientă, în timp ce în perioada 3-6 ani vorbim despre minte absorbantă conștientă. 
Copiii învață totul fără a fi educați în acest sens, fără a conștientiza faptul că învață. Altfel spus, învățarea se 
produce de la sine, copilul absoarbe informația din jurul lui.

În primii 3 ani, copilul se află în perioada de minte inconștiență; adică nu-și dă seama de prezența sa în 
comunitate, nu are o voință proprie. Spre deosebire de această perioadă, între 3 și 6 ani observăm exercitarea 
voinței în luarea deciziilor. Voința se manifestă începând cu vârsta de 3 ani. Copilul își dă seama că este diferit de 
ceilalți, ține neapărat să dețină controlul (este perioada cu multe întrebări, este perioada cu mulți de NU).

În această perioadă se dezvoltă foarte mult creierul și implicit sistemul nervos. Încercând tot felul de experiențe, 
copilul se dezvoltă foarte mult, în creier se formează multe conexiuni. Cu cât se repetă mai mult diferitele 
experiențe, cu atât și conexiunile devin mai puternice. Folosirea mâinilor ajută foarte mult intelectul să se dezvolte, 
mai ales după vârstă de un an.

Caracteristicile psihologice
De la naștere până la vârsta de 6 ani, copilul traversează mai multe perioade senzitive, manifestă o anumită 
sensibilitate față de anumiți stimuli. De exemplu, copiii pot învăța mai multe limbi străine fără niciun efort. Tot acum 
putem vorbi de sensibilitatea la ordine, ordinea fiind una dintre tendințele umane, creierul nostru simțind acum 
destul de acut nevoia de ordine. Tendința să realizăm sau să căutăm ordine îl ajută pe copil să afle mai repede 
regulile mediului  în care se află. Există o tendință mentală pentru ordine dar și o tendință fizică pentru ordine. 

Această tendință îl ajută pe copil să-și structureze informațiile atunci când explorează sau se orientează. Ordine 
poate să însemne cunoașterea rutinei locului, a regulilor acestuia. Ordinea fizică  îl ajută pe copil să fie pregătit 
pentru anumite situații și astfel, să devină parte activă. Această tendință de ordine ne facilitează gândirea logică.

Dar există și o sensibiltate a copilului la mișcare în sensul că el învață, explorează prin mișcare. E perioada în care 
copilul își rafinează simțurile, experimentând prin gustat, pipăit, mirosit, auzit, văz.

Interesant este și faptul că în jurul vârstei de 3 ani copilul manifestă sensibilitate pentru relațiile sociale, copiii învață 
să devină parte din comunitate. În primii 6 ani copilul are două misiuni foarte importante: să devină el însuși viitorul 
adult și să aparțină locului și timpului în care s-a născut.

Copilul explorează lumea într-un fel senzorial și absoarbe mediul.
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Copiii vor să facă lucrurile singuri și e chiar necesar acest lucru, pentru a învăța. Astfel, ei vor învăța să-și dezvolte 
aptitudinile. În această perioadă se manifestă acut dorința de independență a copiilor, dorință care trebuie sprijinită, 
susținută. În procesul de căutare a independenței, copilul chiar are nevoie de încrederea și siguranța familiei.

Pentru copiii cu vârstă cuprinsă între 0 și 6 ani foarte important este conceptul de “aici și acum”, de familie; ei 
explorează lumea în familie și în grupuri mici. Tot acum, prin intermediul simțurilor, copiii își dezvoltă inteligența. 
Reușesc treptat, treptat să facă clasificări, să treacă încet, încet, de la concret la abstract. Iar datoria noastră ca 
adulți este să construim un mediu propice manifestării acestor caracteristici.

În această perioadă, adultul trebuie să devină conștient de potențialul copilului de auto-creare, adultul trebuie să 
reprezinte un model pentru copil, dar și să pregătească un mediu adecvat pentru el. În felul acesta copilul va crește 
frumos și armonios.

ACTIVITĂŢI
VIAŢA PRACTICĂ

Transferul cu penseta
Scopuri generale
• Dezvoltarea conştientizării;

• Dezvoltarea independenţei;

• Dezvoltarea concentrării.

Scopuri specifice acestei activităţi:
• Să trasfere obiecte cu ajutorul pensetei

Vârsta:

• 3 ani

Transferul apei în țoi
Scopuri generale
• Dezvoltarea conştientizării;

• Dezvoltarea independenţei;

• Dezvoltarea concentrării.

Scopuri specifice acestei activităţi:
• Să trasfere apa cu ajutorul pâlniei

Vârsta:

• 3 ani
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SENZORIAL

Harta puzzle a României
Scop direct
• Recunoașterea vizuală a formelor împreună cu

numele continentelor/țărilor/provinciilor etc, și a

oceanelor/mărilor și a relațiilor dintre ele 

Scop indirect:
• —

Vârsta:

• 4 ani

Figuri geometrice gradate
Scop direct
• Aprofundarea experientei copilului cu formele

Scop indirect:
• Pregatirea pentru intelegerea relatiei dintre figurile 

plane

Vârsta:

• 4 ani
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Incastrele metalice
Scop direct
• Ajutarea copilului să își dezvolte folosirea mâinii la 

scrierea cu un instrument, aceasta incluzând presi-

unea apăsării, păstrarea în cadrul conturului și mișcar-

ea continuă de la stânga la dreapta. Pregătirea pentru 

scriere și citire.

Scop indirect
• Dezvoltarea creativității și a simțului estetic. 

Vârsta:

• 3 – 3,5ani

Omofone
Scop direct
• satisfacerea dorinței de neoprit a copilului pentru 

cuvinte, îmbogățirea vocabularului și explorarea com-

punerii cuvintelor.

Scop indirect
• pregătirea pentru citirea completă și scrierea crea-

tivă. Pregătirea pentru un studiu etimologic al cuvint-

elor.

Vârsta:

• 5,5 ani şi peste

LIMBAJ
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MATEMATICĂ

Tabla pentru împărțire pe unități
Scop direct
• Memorizarea combinațiilor de împărțire 

• A vedea relațiile dintre înmulțire și împărțire

Scop indirect
• —

Vârsta:

•  5, 5 – 6 ani

Tabla pentru înmulțire
Scop direct
• Memorarea combinațiilor de înmulțire

Scop indirect
• —

Vârsta:

•  5, 5 – 6 ani
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ALTE ACTIVITĂȚI

Ștampilare  
Scop direct
• să picteze cu ajutorul unui burete pe care combină 

două sau trei culori 

Scop indirect
• dezvoltarea motricităţii fine

• înţelegerea şi respectarea paşilor de lucru

Vârsta:

• 3 ani

Puncte, puncte
Scop direct
• pictarea unui desen prin punctare

Scop indirect
• dezvoltarea motricităţii fine

• respectarea paşilor de lucru

• exersarea răbdării

Vârsta:

•  3 ani
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LA MULȚI ANI, EVA!
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FERMA PEDAGOGICĂ
Pe data de 18 iulie am ales să mergem în vizită la Ferma pedagogică. Nu știam nimic despre acest loc, eram 
emoționați și nerăbdători să ajungem. Și am ajuns la ora 10.00. În fața ochilor ni s-a dezvăluit un loc mirific verde, 
moale și foarte plăcut. Era gazonul nemărginit, emblema și mândria fermei. Dar asta nu a fost decât începutul. 
Ne-a plăcut totul: animalele domestice, locurile de joacă, tufele imense de mure și zmeură din care am mâncat pe 
săturate, acoperișul din iarbă moale de pe care ne-am rostogolit cu mare bucurie, gazonul pe care l-am plantat 
chiar noi, numeroasele plante aromatice pe care le-am mirosit și admirat, etc. Sigur vom reveni! Ne-a plăcut mult!
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Locul de joacă Plantăm gazon
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La tufele de mure și zmeură Rostogolirea de pe acoperiș

Cu drag,

Magda, Corina, Daniela şi Aura


