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Montessori înseamnă libertate în sensurile 
prezentate mai jos:

1. Libertatea de a alege o activitate, în sensul că fiecare copil poate alege dintre activitățile prezentate de adult 
sau de un alt copil (cu încuviințarea adultului). Oferim copilului posibilitatea de a alege între lucruri similare, nu 
diferite. La început dăm copilului șansa de a alege dintre două materiale.
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Limita în ceea ce privește libertatea de a alege o activitate este dată de lipsa prezentării anumitor materiale, 
indisponibilitatea unui anume material, sau complexitatea materialului în raport cu vârsta și posibilitățile copilului.

Se recomandă întreruperea copilului atunci când nu lucrează corespunzător cu materialul. De asemenea, intră tot 
în responsabilitatea copilului să returneze materialul, înapoi pe raft, exact în forma în care l-a luat.

2. Libertatea de a lucra oricât de mult dorește cu un material, pentru că doar prin repetare copilul atinge 
niveluri din ce în ce mai mari de concentrare. Cu toate acestea, copilul va trebui întrerupt atunci când nu lucrează 
corespunzător cu materialul, atunci când îl lasă pe masă și pleacă sau atunci când rămâne în fața materialului dar 
nu lucrează efectiv cu el. Ciclul de lucru durează atâta timp cât consideră copilul. Limitările se referă  tocmai la 
folosirea greșită a materialului.

3. Libertatea de a alege să lucreze singur sau împreună cu ceilalți. Lucrul împreună implică desigur lecții de 
grație și curtoazie. Părinții trebuie să știe și ei că la vârsta mică, copiii lucrează mai ales singuri, nu sunt pregătiți 
pentru activități de grup. Copiii mari, fiind în perioada senzitivă pentru socializare simt această dorință de a fi 
împreună cu ceilalți copii de aceeași vârstă cu ei. Limitările intervin atunci când copiii se deranjează unii pe alții, 
când lucrează împreună în mod greșit cu materialul.

4. Libertatea de a se mișca liber în mediu, fără a cere voie să o facă. Copilul poate să se miște liber cu condiția 
de a nu-i deranja pe ceilalți. Atâta timp cât mișcarea are un scop, nu trebuie descurajată sau întreruptă.

5. Libertatea de a comunica, în sensul că toți copiii comunică liber între ei, dar o fac cu voce foarte joasă, astfel 
încât să nu-i deranjeze pe ceilalți.

6. Libertatea de a gândi, de a observa sau de a medita, adică libertatea de a sta fără a face nimic. Și e 
important să observăm dacă acel copil chiar are nevoie de odihnă sau ar putea fi ceva în neregulă cu el. Semne 
că ceva nu este în regulă cu copilul, observăm atunci când acesta nu face nimic perioade lungi de timp, când 
meditează timp îndelungat.

7. Libertatea de a se alătura sau nu unei activități de grup. Un copil are libertatea de a lucra cu un material 
chiar dacă e ora activităților de grup. Limitările se referă aici la faptul că, dacă alege să se alăture grupului, copilul 
trebuie să rămână în grup până la finalul activității respective.

Părinții sunt gardienii acestor libertăți, ei sunt cei care oferă copiilor cheile spre disciplină.
 Iar “cea mai relevantă (manifestare) e aceea care pare să deschidă, cu o atingere magică, porțile pentru ieșirea 
caracteristicilor normale, este activitatea determinată de concentrarea într-o muncă, într-un exercițiu asupra 
unui obiect exterior, executat prin mișcări ale mâinii călăuzite de inteligență. Și iată cum țâșnesc acum aceste 
trăsături care, evident, au un motor interior cum sunt «repetarea exercițiului» și «alegerea liberă a lucrurilor». 
Acum apare copilul: iluminat de bucurie, neobosit, deoarece activitatea e ca un metabolism psihic, de care se 
leagă viața și, prin aceasta, dezvoltarea. Alegerea lui e cea care, de acum înainte, ghidează totul: răspunde cu 
plăcere anumitor cerințe, cum ar fi liniștea; se entuziasmează față de unele lecții care-i deschid calea dreptății și 
a demnității. Absoarbe cu însetare mijloacele care-i permit să-și dezvolte mintea. În schimb, refuză alte lucruri: 
recompensele, bomboanele, jucăriile. Pe lângă aceasta, demonstrează că ordinea și disciplina sunt, pentru el, 
manifestări și trebuințe vitale. Și, cu toate acestea, e un copil: vioi, sincer, fericit, care sare, care strigă cînd se 
entuziasmează, care aplaudă, care aleargă, salută cu voce tare, mulțumește din inimă, știe să vorbească și să-și 
arate recunoștința, se apropie de toată lumea, admiră totul, se adaptează la toate”[1]
[1] Maria Montessori, Secretul copilăriei, Editura APĂ, 2013, Drobeta Turnu Severin, p.150-151
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ACTIVITĂŢI
VIAŢA PRACTICĂ

Transferul apei cu pipeta
Scop generale
• Dezvoltarea conştientizării;

• Dezvoltarea independenţei;

• Dezvoltarea concentrării.

Scopuri specifice acestei activităţi:
• Să transfere apa cu ajutorul unei pipete

Vârsta:

• 3 ani

Cusutul pe pânză
Scop generale
• Dezvoltarea conştientizării;

• Dezvoltarea independenţei;

• Dezvoltarea concentrării.

Scopuri specifice acestei activităţi:
• Să coasă pe pânză
Vârsta:

• 4 ani
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Cubul trinomului
Scop direct
• Construirea cubului 

Scop indirect
• Pregatire pentru matematica

• Demonstrarea formulei (a +b +c) ³

• Pregatire pentru extragerea radacinii cubice

Vârsta:

• 4 ani

Tabliţele barice
Scop direct
• Dezvoltarea simtului baric (greutatea)

Scop indirect  —

Vârsta:

• 3,5 - 4 ani

SENZORIAL
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LIMBAJ

Dosare culturale
Scop direct
• Lărgirea experienței și cunoașterea întregii lumi 

de către copil. Stimularea conversației și ajutare în 

generarea de idei.

Scop indirect
• Pregătirea pentru scrierea creativă și citirea 

completă.

Vârsta:

•5 ani

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 ani şi peste
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MATEMATICĂ

Barele numerice şi numerele: 
Asocierea
Scop direct
• Asocierea cantităților cu simbolurile 

• Fixarea ordinii simbolurilor în memorie 

Scop indirect
• Pregătirea pentru adunare, scădere, înmulțire și 

împărțire

Vârsta:

• 4 ani

Tabla albă pentru adunare
Scop direct
• Memorizarea combinațiilor adunării

Scop indirect —

Vârsta:

• 5 ani
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ALTE ACTIVITĂȚI

Cum creşte o plantă?
Scop direct
• crearea unui colaj format din 4 imagini care 

reprezintă etapele creşterii plantei de la sămânţă la 

planta matură

Scop indirect
• dezvoltarea motricităţii fine

• înţelegerea şi respectarea paşilor de lucru

Vârsta:

• 3,5 ani

Culori primare – culori secundare 
Scop direct
• să amestece două culori primare şi să obţină două 

nuanţe ale culorii secundare

Scop indirect
• dezvoltarea motricităţii fine

• respectarea paşilor de lucru

Vârsta:

• 3,5 ani
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  Pregătire pentru Ziua FEMEII! Mulţumim taţilor pentru prezenţă şi implicare!

Mai întâi au pictat tricouri
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Apoi am repetat cântecele
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Cu drag,
Magda, Corina şi Aura

LA MULŢI ANI, MAMĂ!


