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Curaj, frică, neputinţă???
Să alegem curajul, orice ar fi

Copiii și adolescenții cresc într-o lume care devine din ce în ce mai competitivă și comparativă. Este ușor pentru ei 
- pentru oricare dintre noi - să creadă că cei care au găsit succesul sau fericirea sunt mai buni decât, mai puternici 
decât, mai deștepți decât... Adevărul este că niciunul dintre noi nu se naște cu gena „succesului” sau „gena 
fericirii”. Există multe lucruri care duc la succes și fericire, iar unul dintre cele mai puternice dintre acestea este 
curajul. În spatele atâtor succese strălucitoare se află eșecurile, respingerile și întoarcerile neașteptate. De cele 
mai multe ori.

Fără excepție, există și curaj. Tone de curaj: curajul de a continua, de a găsi o altă cale și, desigur, curajul de a 
încerca în primul rând.

Cum îi învăţăm pe copii, curajul?
Pentru copii și adolescenți, unul dintre cele mai importante lucruri pentru ei de ştiut este că, curajul nu se simte 
întotdeauna curaj. Din exterior, curajul pare adesea impresionant și puternic și sigur de sine. Uneori poate părea 
nechibzuit sau palpitant. Totuși, din interior, se poate simți înfricoșător și imprevizibil, se poate simți ca anxietate, 
sau frică sau neîncredere de sine. Acest lucru se datorează faptului că frica și curajul există întotdeauna împreună. 
Nu poate fi altfel. Dacă nu există frică, nu este nevoie de curaj. Curajul nu se referă la ceva magic care se întâmplă 
în noi, ca să ne facă să nu „ne speriem”ci este ceva magic care se întâmplă în noi, care ne face să ne depăşim 
frica, îndoiala de sine, anxietatea și să realizăm lucrurile care ne par grele,riscante sau chiar înfricoşătoare. 
Efectele curajului nu se văd de fiecare dată imediat . Curajul ar putea însemna să fii amabil cu noul copil din 
clasă, să încerci ceva nou, să vorbești despre ceva în care crezi doar tu. Adesea, aceste lucruri nu vin însoţite 
de aprecieri sau aplauze.Educatorul dar şi părintele trebuie să susţină eforturile şi actele de curaj ale copiilor 
prin susţinerea acestora să încerce din nou şi din nou până reuşesc. În acest sens, Maria Montessori foloseşte 
mişcarea ca mijloc de creştere a curajului la copii:

“Ar fi o greşeală să privim mişcarea doar din punct de vedere fizic. Vedem la sport, spre exemplu: acesta nu are 
drept consecinţă doar îmbunătăţirea sănătăţii fizice, ci dă curaj şi încredere în sine, ridică moralitatea şi suscită 
entuziasm în rândul mulţimii. Aceasta înseamnă că rezultatele sale psihice sunt mult superioare celor de ordin pur 
fizic”.
(M. Montessori, Secretul copilăriei, p.101)

Tot Maria Montessori scria despre caracterul protector al părinţilor în relaţie cu copiii lor.
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BINE AI VENIT, MATEI!
Începând cu luna ianuarie, Matei Predică se alătură 
grupei noastre. Îi urăm bun venit!

ANIVERSAŢII LUNI
Pe data de 20 ianuarie ne-am adunat cu mare bucurie 
pentru a celebra ziua lui Călin. El a împlinit 5 ani.
LA MULŢI ANI, CĂLIN!

“Cea mai profundă descurajare e cea care vine din convingerea «neputinţei». Să presupunem că un copil paralizat 
şi unul sănătos ar trebui să se aşeze la linia de start: cel paralizat n-ar consimţi să alerge; sau dacă, într-o luptă de 
box, un uriaş bine antrenat s-ar afla în faţa unui omuleţ nepriceput, aceştia n-ar consimţi să se bată. Posibilitatea 
de a face efortul se stinge înainte de a fi pusă la lucru şi dă sentimentul incapacităţii înainte de a încerca. Ei, bine, 
adultul stinge, în permanenţă simţul efortului din copil şi îl convinge că e incapabil. Adultul nu se mulţumeşte numai 
să împiedice copilul să facă ceva, ci îi şi spune: «Tu nu poţi face asta, degeaba încerci», sau, dacă nu vorbim de 
persoane rafinate, va zice: «Prostule! De ce vrei să faci asta? Nu vezi că eşti incapabil»? Un astfel de tratament 
are urmări nu numai asupra muncii şi a continuităţii acţiunilor copilului, ci şi asupra personalităţii sale.”
(M. Montessori, Secretul copilăriei, p.200)

De aceea depinde cu atât mai mult de noi adulţii, cultivarea curajului şi a încrederii în sine a copilului nostru.

Ziua de 23 ianuarie a fost una specială pentru noi toţi 
pentru că Petru a împlinit 5 ani. L-am sărbătorit şi noi 
cu mult entuziasm.
LA MULŢI ANI, PETRU!
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ACTIVITĂŢI MONTESSORI

VIAŢA PRACTICĂ
Aria de Viață practică are la baza observațiile făcute de Maria Montessori. Iar primele observații au fost făcute 
chiar în prima casă a copiilor cu copiii 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.
 
Pentru această arie, am ales două activităţi: rama cu şiret care îl va ajuta de exemplu pe copil să îşi pună singur 
şireturi la pantofi precum şi spălarea mesei, activitate complexă care presupune respectarea a patru etape distincte 
la finalul cărora copilul se va bucura de rezultatul muncii sale, adică o masă foarte curată.

RAMA CU ŞIRET

SCOPURI GENERALE
• Dezvoltarea conştientizării;
• Dezvoltarea independenţei;
• Dezvoltarea concentrării.

Scopuri specifice acestei activităţi:
• Să pună şi să scoată şireturi

VÂRSTA 
• 5 ani 

SPĂLAREA MESEI

SCOPURI GENERALE
• Dezvoltarea conştientizării;
• Dezvoltarea independenţei;
• Dezvoltarea concentrării.

Scopuri specifice acestei activităţi:
• Să spele masa

VÂRSTA 
• 4 ani 



GRUPA BAMBINI 1

LUNA IANUARIE4 | GRUPA BAMBINI 1

BARELE ROŞII

SCOP DIRECT: 
• Distingerea vizuala a diferentei de 
lungime
• Memoria musculara a lungimii

SCOP INDIRECT: 
• Pregatirea pentru matematica

VÂRSTA 
• 3,5 ani 

CILINDRI SONORI

SCOPURI DIRECT
• Rafinarea simtului auditiv 

VÂRSTA 
• 3,5 ani 

SENZORIAL
“Simțurile sunt organe de prindere a imaginilor din lumea externă necesare cunoașterii intelectuale, după cum 
mâna este organul de prindere a lucrurilor necesare corpului. Însă și simțurile și mâna pot atinge un nivel de 
rafinament ce depășește exigențele acestor sarcini simple, devenind instrumente tot mai nobile ale materiei, motor 
intern care le pune în slujba sa. Educația care înală inteligența trebuie să facă la fel și cu aceste două mijloace 
susceptibile de o perfecționare nelimitată.” scria Montessori, Maria în cartea sa, Descoperirea copilului.

Din această arie, am ales două activităţi: barele roşii material care dezvoltă simţul vizual , mai exact conceptul 
de lung versus scurt precum şi cilindrii sonori care permit identificarea diferitelor tipuri de sunete şi potrivirea 
acestora în perechi.
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LIMBAJ
“Limba este un sistem arbitrar de simboluri vocale prin intermediul cărora ființele umane sau membrii unui grup 
social comunică și interacționează.” (Enciclopedia Britannica). Fiecare cuvânt pe care-l folosim a fost acceptat de 
către un grup de oameni ca având un anumit înțeles.

Contează foarte mult să ne oferim nouă înșine libertatea de a ne exprima. Limbajul este chiar o modalitate umană 
noninstinctivă, un mod de exprimare umană a ideilor și are loc prin:

· limbajul vorbit care este un sistem de sunete dar și prin
· limbajul scris care presupune simbolizarea semnelor (sistem de simboluri ale sunetelor respective).

Aria de Limbaj este aici reprezentată de două activităţi: scrierea pe hârtie neliniată a unei litere de atâtea ori 
până când copilul este mulţumit de rezultat precum şi alfabetul mobil mic în care pentru prima dată literele sunt 
aranjate în ordine alfabetică, copilul cunoscând deja aproximativ toate literele.

SCRIEREA PE HÂRTIE

SCOP DIRECT:
• scrierea pe hârtie și în spații mai mici.

SCOP INDIRECT:
• Dezvoltarea scrierii creative și citirii complete.

VÂRSTA 
• 3,5 ani 

ALFABETUL MOBIL MIC

SCOP DIRECT: 
• Ajutarea copilului să exploreze și să analizeze limba 
vorbită pe care o cunoaște deja. Ajutarea copilului să 
reproducă diferite cuvinte utilizând simbolurile grafice. 
Pregătirea pentru scrierea cu creionul.

SCOP INDIRECT: 
• Pregătirea pentru scriere și citire.

VÂRSTA 
• 5 ani 



GRUPA BAMBINI 1

LUNA IANUARIE6 | GRUPA BAMBINI 1

MATEMATICĂ
Matematică este un “limbaj” care le permite ființelor umane să înțeleagă și să exprime legile universului. Aceasta 
este o moștenire intrinsecă a tuturor aspectelor vieții: natură, artă, arhitectură, muzică, știință.

Matematica reprezintă studiul cantității, spațiului, structurii, schimbării și altor subiecte conexe ale tiparelor și 
formei. Cuvântul “matematică”provine din limba greacă și înseamnă studiu sau studiere. Matematica este împărțită 
în şapte ramuri.

Aici discutăm doar despre:
1. aritmetică adică simbolurile numerelor, cantitate și cele 4 operații principale; la celelalte 2 ramuri ne referim 
indirect;
2. geometrie și ne referim aici la materialele senzoriale conectate cu geometria;
3. algebra care ni se dezvăluie cu ajutorul cubului binomial, trinomului, decanonului.
Aria de matematică studiată în mediul Montessori este de fapt aritmetică. 

Aria de matematică are ca material introductiv, barele numerice, activitate cu ajutorul căreia copilul află cam cât 
de lung este fiecare număr. Aceasta este prima activitate aleasă pentru acest raport. Cea de-a doua activitate 
numită Introducere la Tabla Seguin îl ajută pe copil să identifice şi să formeze cantităţile pentru numerele de la 11 
la 19.

BARELE NUMERICE

SCOP DIRECT: 
• Experiența senzorială a cantităților fiecărui număr și 
numele lor;
• Înțelegerea că fiecare număr este reprezentat de un 
singur obiect, ca un întreg separat de restul
• Memorarea ordinii numerelor de la unu la zece

VÂRSTA 
• 4 ani 

INTRODUCEREA LA TABLA SEGUIN 1

SCOP DIRECT: 
• Introducerea cantităților de la 11-19 și numele lor 

VÂRSTA 
• 4,5 ani 
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MONTESSORI PENTRU ACASĂ
Plutirea și scufundarea

Un material interesant pentru copii este materialul numit – plutește sau se scufundă. Cu ajutorul acestui material 
copiii descoperă singuri faptul că unele obiecte plutesc iar alte obiecte se scufundă. Copiii care știu să scrie își pot 
crea propriile liste cu obiecte care plutesc și obiecte care se scufundă.

Pentru a realiza acest material acasă aveți nevoie de:
1. Tavă
2. Protector
3. Carafă
4. Bol
5. Prosopel pentru șters
6. Vas cu obiecte mici

Cum folosim acest material acasă?
• Îl invităm pe copil în fața tăvii cu materialul și îi spunem că “astăzi facem un experiment Plutește sau se 
scufundă?”.
• Roagă copilul să ducă la o masă tava. 
• Desfășoară apoi protectorul. 
• Așează carafa  și vasul cu obiecte pe protector. 
• Invită copilul să aducă apă în carafă. 
• Îl poți lăsa pe el să toarne  apa în bol.
• Îndepărtează apoi carafa din spațiul de lucru. 
• Alege un obiect- o bucată de poliestiren (de exemplu)- o pui în apă și observi împreună cu copilul. 
• Spune  apoi “pluteste”. 
• Scoate obiectul și așează-l pe una dintre laturile șervetului protector. 
• Continuă cu un alt obiect- un cui. 
• Pune-l în apă și observă-l împreună cu copilul. 
• Spune  apoi :“se scufunda”.
• Scoate obiectul și așează-l pe protector în partea opusă.
• Invită și copilul să încerce și să așeze apoi obiectele care plutesc într-o parte iar cele care se scufundă în partea 
opusă. 
• Când a terminat ajută copilul să curețe și să strângă materialul.Șterge împreună cu copilul obiectele și pune-le în 
recipientul corespunzător. Roagă copilul să verse apa în galeată și să o ducă la chiuvetă. Invită copilul să șteargă 
vasul și să înlocuiască prosopelul. Copiii mai mari pot avea la dispoziție o foaie pe care să noteze într-o coloană 
obiectele care plutesc iar în coloana alăturată obiectele care scufundă.

Vă mulţumim!
Cu drag,
Magda, Corina şi Aura


