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„Ce am putea spune despre perioada de la naştere şi până la vârsta de şase sau şapte ani? Şcoala, aşa-numita 
şcoală, nu se interesează de aceasta. De aceea este numită preşcolară, adică în afara cadrului învăţământului 
oficial. Şi, într-adevăr, ce ar putea să facă micuţii nou născuţi într-o şcoală? Oriunde au apărut instituţii pentru 
copilul preşcolar, ele depind doar rareori de autoritatea centrală de învăţământ. Ele sunt controlate de asociaţii 
neoficiale, sau sunt administrate privat de oameni care urmăresc, adesea, scopuri filantropice. Nu există un 
interes în a proteja viaţa psihică a bebeluşilor ca problemă socială. În plus, societatea proclamă prin lege că 
pruncii aparţin familiei, nu statului.

Noua importanţă care se acordă acum primilor ani din viaţă nu a ajuns încă la vreo sugestie practică în privinţa 
educaţiei. Deocamdată, toţi se gândesc doar că ar trebui îmbunătăţită viaţa în familie, în sensul că, acum, se 
consideră ca fiind necesară o pregătire a mamelor. Dar căminul nu este o parte a şcolii; el aparţine societăţii. În 
consecinţă, personalitatea umană sau grija pentru aceasta, este dezbinată. De o parte se află căminul familial 
care aparţine societăţii, dar este izolat de societate şi este neglijat sau ignorat de ea; de cealaltă parte se află 
şcoala, de asemenea izolată de societate; şi, în final, învăţământul superior. Nu există unitate de gândire şi nici 
grijă socială pentru viaţa ca atare; există doar frânturi care se ignoră reciproc şi care apelează succesiv sau 
alternativ, la şcoală, familie sau universitate, aceasta din urmă fiind considerată ca un alt fel de şcoală pentru 
partea finală a perioadei de educaţie. Chiar şi ştiinţele sociale noi, care înţeleg efectele negative ale acestei 
izolări, ştiinţe ca sociologia şi psihologia socială, sunt mereu în afara şcolii. Prin urmare, nu există nici un sistem 
adevărat care să ajute dezvoltarea vieţii”.

(Maria Montessori, Mintea absorbantă, trad. Marcel, Căpraru, ed. A.P.A, 2006, Drobeta Turnu Severin, pag.  
16,  varianta electronică)
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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.

Exercițiile ce țin de îngrijirea personală conduc copilul spre independență, încredere în sine (pot să fac singur). În 
același timp învață și cum să folosească obiectele reale ce țin de mediul său înconjurător.
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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.

Spălarea hainelor - este un exercițiu prin 
care copilul învață cum  să spele cârpe/haine într-
un mod sigur. Micuții obțin o mai bună înțelegere a 
îngrijirii personale, dar și a mediului. Această activitate 
se desfășoară într-o ordine logică, având o anumită 
secvențialitate.

Spălarea vaselor - este un exercițiu prin care copilul învață cum  să spele vasele  pentru o mai bună 
ințelegere a îngrijirii personale, dar și a mediului. Această activitate se desfășoară într-o ordine logică, având o 
anumită secvențialitate.
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Lustruirea pantofilor - este un exercițiu 
prin care copilul învață cum să-si lustruiască pantofii . 
Această activitate se desfășoară într-o ordine logică, 
având o anumită secvențialitate. Prin acest material, 
copilul dobândește sentimentul de indepență și își 
dezvoltă abilitățile de îngrijire personală.

Rama cu nasturi - oferă prilejul dezvoltării 
coordonării ochi-mână și a concentrării. De asemenea, 
este o pregătire pentru îmbrăcarea și dezbrăcarea 
hainelor în mod independent și îmbunătățește  
motricitatea fină.
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Rama cu Velcro/Scai - precum celelalte rame, si rama cu Velcro oferă prilejul dezvoltării coordonării 
ochi-mână și a concentrării. De asemenea, este o pregătire pentru îmbrăcarea și dezbrăcarea hainelor în mod 
independent și îmbunătățește  motricitatea fină.

Rama cu fermoar - oferă prilejul dezvoltării 
coordonării ochi-mână și a concentrării. De asemenea, 
este o pregătire pentru îmbrăcarea și dezbrăcarea 
hainelor în mod independent și îmbunătățește  
motricitatea fină.
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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. 

Ștergerea mesei - această activitate ajută 
copilul să învețe cum să șteargă o masă într-un 
mod sigur. Stimulează coordonarea ochi-mână, 
concentrarea și creșterea stimei de sine.

Lustruirea lemnului - acest material stimulează concentrarea, motricitatea fină, coordonarea mână-ochi 
și crește stima de sine.
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Lustruirea oglinzii - această activitatea 
vizează dezvoltarea concentrării. Totodată, 
îmbunătățește încrederea de sine, atenția, 
coordonarea mână-ochi și motricitatea fină.
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Udarea plantelor - această activitate stimulază atenția, concentrarea și motricitatea fină. De asemenea, 
oferă micuților înțelegerea importanței mediului înconjurător.
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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. 

Mâncarea

Decojirea și felierea ouălor - ajută la 
coordonarea mână-ochi, îmbunătățește concentrarea 
și rafinează lucrul cu ambele mâini. De asemenea, 
sporește stima de sine

Stoarcerea portocalelor - această 
activitate îmbunătățește lucrul cu ambele mâini, 
sporește concentrarea, coordonarea mână-ochi și 
stima de sine. Secvențialitatea pașilor creează ordine 
interioară, redată în exterior prin mișcări specifice. 
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Activităti pentru coordonarea
ochi-mână
Cutia cu pioni - Are ca  scop rafinarea 
mișcării de prindere, rafinarea coordonării ochi-
mână, coordonarea mișcărilor în timp ce stau la 
masă, încurajarea și dezvoltarea independentei și 
discriminare spațială.

Inele cu trei axe - Acest material dezvoltă 
asocierea de culoare, rafinarea mișcărilor mâinii, 
coordonare ochi-mână și  creșterea independenței.

Înșirarea mărgelelor - Acestă activitate ajută la dezvoltarea pensei digitale, a concentrării și a
stimei de sine.
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Recipient cu bețe - Acest material îmbunătățește concentrarea, pensa digitala, motricitatea fină și 
încrederea în sine.
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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.
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 Cu drag
Adina, Tatiana și Alina

Cântecelul lunii Mai: „Babie shark”

https://www.youtube.com/watch?v=j8z7UjET1Is


