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            Joaca poate absorbi toată energia și atenția copiilor. Ei participă la joacă în așa măsură încât ignoră tot 
ceea ce se întâmplă în jurul lor.

‘Joaca este munca copilului’, așa cum spunea Maria Montessori.

De aceea noi, adulții, trebuie să luăm în serios această joacă.
Dar Maria Montessori nu se referă la acele acțiuni fără scop final sau la joaca cu acele jucării nepotrivite cu etapa 
de dezvoltare a copilului. Ea se referă la joacă, ca și activitate formativă a caracterului copilului, în care acesta 
reușește prin activități ghidate să se construiască pe sine.

Dr. Maria Montessori a observat că toți copiii au tendința de a munci, încercând în permanență să imite acțiuni 
ale adulților. Ei nu consideră că ceea ce fac este joacă, cu toate că așa ar părea din afară. Ei consideră că acele 
acțiuni constituie munca lor și sunt fericiți să o realizeze.

Un fenomen mai puțin cunoscut este acela de concentrare. S-a demonstrat că toți copiii pot munci serios, 
dezvoltând o mare putere de concentrare, dacă activitatea în care sunt implicați îi atrage profund. Activitățile în 
care copiii își folosesc mâinile, contribuie la dezvoltarea unei atenții profunde din partea acestora. Activitățile care 
sunt realizate de mâini, sub ghidarea inteligenței, pot absorbi toate energiile psihice ale copiilor.
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Copiilor le place să lucreze cu un scop și să-și ducă la bun sfârșit activitatea. Alte caracteristici ale copiilor mici, de 
până în trei ani sunt: exactitatea, grija pentru detalii și ordinea.

Copiilor le place să lucreze cu grijă și să redea o activitate până la cel mai mic detaliu. Ei repetă un exercițiu, 
perfecționându-și modalitatea de execuție.

Dacă dorim să captăm interesul unui copil, trebuie să-i dăm posibititatea să lucreze cu exactitate. Aceasta nu 
este joacă, așa cum ar părea, ci cumularea forței intelectuale a copilului cu cea a părților mortice, care lasă să se 
dezvolte anumite capacități bine ascunse în natura copilului.

Copiii trebuie să-și dezvolte puterea de concentrare și exactitatea, prin muncă în mediul pregătit. Această putere de 
concentrare nu este un dar natural. Ea este formată de-a lungul unei perioade numită ‘formarea omului’. Aceasta 
este o perioadă în care natura ajută la atingerea acestui scop final. După perioada copilăriei mici, această perioadă 
formativă nu va mai fi posibilă. Putem observa copii care termină o activitate respectând toate etapele de execuție 
a acesteia și apoi, cu cea mai mare calmitate, se apucă să o refacă de mai multe ori.

Observăm că scopul final este unul interior, de construcție a personalității. Copiii ‘muncesc’ la construirea propriei 
personalități cu mare vigoare. Iar noi, adulții, trebuie să le dăm motivele pentru a reuși acest lucru.
Când un copil realizează o activitate fără un scop final bine definit, noi numim această activitate ‘joacă’. Ar trebui 
să ne dăm seama că scopul este unul intern, al copilului. Această unificare a personalității nu este posibilă decât la 
această vârstă mică.

Dacă adulții nu fac nimic ca să stimuleze acest act al creației personalității, persoana va avea peste un timp o 
minte șovăielnică, va fi incapabilă să termine ceea ce a început, capricioasă, slabă, nefericită, nesatisfăcută, 
agitată și nu va avea unitate. Nu putem satisface o persoană care nu și-a construit caracterul, care practic nu 
există ca persoană.

Drama acestei persoane este că aceste defecte rămân de-a lungul vieții. Poți încerca să mulțumești o persoană 
capricioasă dându-i mai multe opțiuni, dar oricât ai încerca, acea persoană va rămâne nesatisfăcută. Iar satisfacția 
totală este prezentă doar la copiii mici. Când copiii nu ascultă, ei nu se revoltă împotriva mamei sau a unui adult, ci 
a naturii înseși, deoarece nu li se dau suficiente motive și oportunități de a-și construi caracterul, iar această lipsă 
de voință se va vedea mai târziu în școala gimnazială, în cadrul căsniciei sau în viață.
Copiilor cărora li se dă șansa să-și formeze caracterul prin concentrare și oportunități potrivite în cadrul mediului 
pregătit, își concentrează toate facultățile unificându-le și devenind apoi o persoană.

Atunci când educatorii pregătesc mediul, ei știu că aceste modificări se vor produce: copiii dezordonați vor deveni 
calmi și fericiți. Un copil cu caracterul format, va avea o ordine interioară, va deveni calm și nu se va mai teme. Nu 
va mai fi dependent.
 Astfel asistăm la transformarea copiilor. Ei devin individualități fără defecte. Niciun profesor nu poate face acest 
lucru. Această transformare se datorează naturii, atunci când copilului i se dă posibilitatea să se dezvolte armonios 
într-un mediu special pregătit în acest sens.

(Maria Montessori, The 1946 London Lectures, Montessori-Pierson Publishing Company, Amsterdam, The Netherlands, Lecture 21, Work and 

Play).
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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.

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.

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.

Materialul de lustruire a pantofilor - are ca scop dezvoltarea coordonată a mișcărilor mâinilor, 
sporirea concentrării și a independenței.
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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. 

Materialul pentru spălarea rufelor - are ca scop coordonare mână-ochi, utilizarea ambelor mâini 
concomitent, dezvoltarea responsabilității.
Copiii realizează exerciții de mișcări (circulare, vericale, orizontale) coordonate ale mâinilor precum și exerciții de 
prindere cu pensa digitală.
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Materialul pentru spălarea scoicilor - are ca scop coordonarea ochi-mână, mișcări (coordonate) 
circulare ale mâinilor, dezvoltarea atenției pentru detalii.

Puzzle - scopul materialului este coordonarea ochi-mână, dezvoltarea motricității fine, copilul prinde piesa de 
puzzle folosind două degete (degetul mare și arătătorul), discriminare spațială.

Activităti pentru coordonarea
ochi-mână



GRUPA NIDO

LUNA SEPTEMBRIE7 | GRUPA NIDO



GRUPA NIDO

LUNA SEPTEMBRIE8 | GRUPA NIDO

Șnuruit - materialul dezvoltă motricitatea fină, ajută la coordonarea ochi-mână, îmbunătățește concentrarea

Studierea cu lupa - dezvoltă atenția pentru 
detalii și concentrarea.
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Dezvoltarea motricității fine si grosiere - ajută la dezvoltarea coordonării ochi-mână, dezvoltă 
răbdarea și atenția.
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Sortarea - exercițiul ajută la coordonarea ochi-mână, dezvoltă atenția, concentrarea, răbdarea, dezvoltă 
motricitatea fină.
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Materalul ‘dulapul cu încuietori’ - exercițiul ajută la coordonarea ochi-mână, dezvoltă concentrarea, 
răbdarea, motricitatea fină și atenția la detalii. Copilul exersează diverele tipuri de prindere, de închidere și 
deschidere a elementelor materialului .

Construcții cu figuri geometrice din lemn - dezvoltă imaginația, coordonarea mână-ochi, 
atenția, concentrarea și pregătește mintea matematică pentru lucrul cu figuri geometrice.



GRUPA NIDO

LUNA SEPTEMBRIE12 | GRUPA NIDO

Activități ce țin de dezvoltarea 
limbajului
Biblioteca - este un loc de liniște și relaxare unde copiii pot răsfoi cărți. Ei învață cum să țină o carte, cum să 
răsfoiască paginile.

Respectul pentru cărți începe din copilăria mică. Sub o atentă coordonare, copiii învață să le prețuiască. Mișcările 
mâinii ajută copilul să se concentreze și să exerseze prinderea paginilor cu două degete: arătător și degetul mare.
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Arta

Desenul - copiii nu au nevoie să fie învățați să deseneze, la această vârstă desenul (mâzgăleala) este o artă 
autoînvățată ce reprezintă un pas natural în dezvoltarea ființei umane.
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ACTIVITĂȚI DE MUZICĂ ȘI MIȘCARE

ACTIVITĂȚI ÎN AER LIBER
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Cântecelul lunii
‘A, a, a, acum e toamnă, da!’

 Cu drag
Alina și Denise


