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LUNA NOIEMBRIE 2018

Astăzi: despre ceea ce înseamnă Viaţa Practică

 Aria de Viață Practică are la bază observațiile făcute de Maria Montessori. Iar primele observații au fost făcute 
chiar în Prima Casă a Copiilor, cu copii săraci care nu aveau posibilitatea să se curețe, nu dispuneau de mijloacele 
sanitare necesare. Doctoriță fiind, ea punea mare accent pe igiena personală a copiilor. Spălatul era un fel de 
ritual în prima Casă a Copiilor. Maria Montessori a observat că după ce copiii se spălau, curățau și mediul, deci 
extindeau grija pentru ei înșiși la grija pentru spațiul înconjurător.înțelegerea la nivel din ce în ce mai complex.

Tot ea a mai observat că acei copii repetau activitatea de foarte multe ori: de exemplu, se spălau pe mâini de 
nenumărate ori, chiar dacă erau curați. Atunci, Mariei Montessori i-a venit ideea că o altă nevoie, în afara celei de 
curățire, îi îndemna pe copii să repete o anumită activitate, și mai mult decât atât, să o repete cu cea mai mare 
plăcere.
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“Copilul care persistă în exerciţiu, concentrat şi absorbit, în mod vădit elaborează Omul constant, omul cu caracter, 
cel care va regăsi în el însuşi toate valorile umane, încoronând acea manifestare fundamentală unică: persistenţa 
în muncă…Valoroasă nu este munca în sine, ci munca văzută ca mod de construire a omului psihic”

Maria Montessori a observat faptul că acești copii erau atrași mai ales de activitățile de viață practică. Așa se face 
că aceste activități au devenit curând parte integrantă a mediului pregătit.
Exercițiile din zona de viață practică reprezintă acele activități zilnice, simple, efectuate de adult în mediul 
său, pentru a menține și restabili condiții corecte.

Activitățile din viața practică sunt aceleași activități pe care le fac mai ales adulții acasă. Dacă până la vârsta de 
3 ani, activitățile se fac fără un scop anume, ci pur și simplu din plăcere, după 3 ani intervenind voința, în toate 
activitățile pe care le desfășoară copilul.

Care sunt obiectivele acestor activităţi?
1. Unul dintre beneficiile exercițiilor din Viața Practică, este acela de a-l ajuta pe copil în procesul de adaptare. Cu 
aceste materiale copilul pune în practică activitățile pe care le vede la adult. Toate fac parte din cultură, și astfel el 
se adaptează la locul și timpul în care trăiește.

2. Exercițiile din zona de Viață Practică îl ajută pe copil să se orienteze în clasă, în spațiu, pentru că presupun 
activități prin care copilul este legat de mediul înconjurător (udatul florilor, măturatul, curățarea mesei etc). De 
aceea, copiii noi încep la Montessori cu activități de viață practică, astfel ei luând contact direct cu mediul în care 
trăiesc.

3.  Activitățile din zona de Viață Practică oferă copilului posibilitatea de a-și consolida și de a-și coordona mișcările; 
sunt mișcări efectuate cu un scop bine determinat. Prin repetarea activităților, copilul își dezvoltă motricitatea fină, 
motricitatea grosieră, echilibrul, coordonarea ochi-mână.

4. Activitățile din zona de Viață Practică facilitează câștigarea independenței, copilul exersând toate activitățile 
care-l vor ajută să aibă grijă de el însuși. De exemplu, copilul învață să toarne lichid dintr-un recipient în altul, 
iar această abilitate îl va ajuta, printre altele, să-și pună singur apă, atunci când îi va fi sete; tot așa, ramele de 
îmbrăcare îl vor ajuta pe copil să capete dexteritate în încheierea unui fermoar, a unor nasturi, capse, legarea unei 
fundițe, fără a mai aștepta ajutor din partea unui adult.

5. Activitățile din zona de Viață Practică îl ajută pe copil să-și dezvolte voința. Acest lucru se întâmplă pentru că 
exercițiile de la Viață Practică îi oferă copilului multe variante de a alege și posibilitatea de a decide asupra a ceea 
ce dorește să facă (de exemplu, să pună florile albe sau galbene în vază, înseamnă să ia decizii de unul singur, să-
și exerseze astfel puterea voinței).

6. Activitățile de la Viață Practică îl ajută pe copil să-și dezvolte capacitatea de concentrare. Pentru că toate 
exercițiile sunt atât de interesante, copilul va dori să le repete de mai multe ori și astfel se va concentra tot mai 
mult. Mulți copii mici vor lucra cu materialele de la Viață Practică și astfel își vor dezvolta mult capacitatea de 
concentrare. Abia atunci când copilul va reuși să zăbovească atât cât este necesar asupra acestor materiale, abia 
după ce va capăta deprinderea returnării materialului pe raft, exact în forma în care a fost luat, abia atunci el va fi 
cu adevărat pregătit să treacă la o nouă arie, de exemplu Aria Senzorială.

Despre rolul adultului în crearea unui mediu propice, precum şi despre rezultatele la nivelul dezvoltării copilului, o 
să vă scriu în raportul următor.
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ACTIVITĂŢI
VIAŢA PRACTICĂ

Turnare apă în ţoi
Scopuri generale
• Dezvoltarea conştientizării;

• Dezvoltarea independenţei;

• Dezvoltarea concentrării.

Scopuri specifice acestei activităţi:

• să toarne apă dintr-un vas în altul, cu ajutorul pâlniei

Vârsta:

• 3 ani

Îngrijire plante
Scopuri generale
• Dezvoltarea conştientizării;

• Dezvoltarea independenţei;

• Dezvoltarea concentrării.

Scopuri specifice acestei activităţi:

• Să îngrijească plantele

Vârsta:

• 3 ani
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SENZORIAL

Cilindrii sonori
Scopuri direct
• Dezvoltarea şi rafinarea simţului auditiv, pentru dist-

ingerea înălţimii sunetului

Scopuri indirect
• Pregătire pentru educaţia muzicală

Vârsta:

• 3,5 ani

Material de gustat
Scopuri direct
• Dezvoltarea şi rafinarea simţului gustativ pentru dist-

ingerea celor patru gusturi principale

Scop indirect
• Dezvoltarea motricităţii fine, precum şi a coordonării 

mână-ochi

Vârsta:

• 3,5 ani



GRUPA BAMBINI 1

LUNA NOIEMBRIE5 | GRUPA BAMBINI 1

Scrierea pe tabla cu cretă
Scop direct
• Pregătirea mâinii pentru scrierea pe hârtie și în spații 

mai mici.

Scop indirect
• Dezvoltarea scrierii creative și a citirii complete.

Vârsta:

• 4 ani şi peste

Jetoane pentru limbajul oral
Scop direct
• Formarea vocabularului copilului, susținerea 

exprimării personale, formarea unei baze de lucru 

în domeniul limbajului, ajutarea copilului să clasifice 

mediul înconjurător.

Scop indirect
• Pregătirea pentru scriere și citire.

Vârsta:

• 3 ani

LIMBAJ
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MATEMATICĂ

Formarea numerelor
Scop direct
• Înțelegerea poziției diferitelor categorii

• Formarea și citirea numerelor cu mai mult de o 

categorie

• Înțelegerea faptului ca sunt mai mult de 9 în orice 

categorie

• Înțelegerea faptului că doar cifrele între 1 și 9 sunt 

necesare pentru formarea oricărui număr 

• Înțelegerea valorii locului și rolului lui zero   

Scop indirect: –

Vârsta:

• 4,5 ani

Numărarea cu pas dat
Scop direct
• Oferiți copilului o experiență aprofundată a numărării 

din 1 în 1

Scop indirect:
• Pregătire pentru înmulțire

• Pregătire pentru ridicarea la pătrat și la cub și pentru 

alte baze decât baza 10

Vârsta:

• 5 ani şi peste
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ALTE ACTIVITĂȚI

Şevalet
Scop direct
• să amestece culorile după bunul plac şi să le aşeze 

pe hârtie

Scop indirect
• dezvoltarea creativităţii

• crearea de noi culori şi nuanţe, prin amestecarea a 

două sau trei culori

Vârsta:

• 3 ani

Înşirarea mărgelelor pe aţă
Scop direct
• crearea unui colier

Scop indirect
• dezvoltarea coordonării mână-ochi

• dezvoltarea motricităţii

Vârsta:

•  4,5 ani

Cu drag,
Magda, Corina şi Aura


