
GRUPA BAMBINI 2

LUNA IANUARIE1 | GRUPA BAMBINI 2

RAPORT EDUCAȚIONAL
LUNA IANUARIE 2020

Ce le citim copiilor?

Ce le citim copiilor? Pare să fie una dintre întrebările cele mai des întâlnite pe forumurile de părinți din întreaga 
lume. Prima zi din luna februarie a fost declarată Ziua Internațională a cititului împreună/ a cititului cu voce tare. 
Cercetătorii din Statele Unite, Canada, Australia și India, lucrând pentru Scholastic Kids & Family Reading 
Report™ , au concluzionat că, încă de la naștere, copiii sunt influențați pozitiv de cititul cu voce tare. Concluziile lor 
au fost rezumate de către copii într-o frază simplă, dar cu o mare însemnătate: “iubesc cititul împreună pentru că e 
un timp special cu părinții mei.” 

Nevoia de conectare este atât de puternică, încât copiii caută diverse moduri și resorturi pentru a reuși să o 
satisfacă. Cititul îmbină utilul cu plăcutul, întrucât ajută partea emoțională și nevoia de atașament, dar îmbogățește 
și limbajul. Practic, întrebarea ce le citim copiilor, are un răspuns vehement și clar: orice! Atâta vreme cât suntem 
alături de ei, prezenți, dăruind din timpul nostru pentru toate nevoile lor spuse sau nespuse. 
Le citim copiilor orice îi poate ajuta, orice le oferă informații de calitate, oricând ca ei să simtă iubirea, blândețea din 
glasurile noastre și prezența, atât fizică, cât emoțională.

Pe lângă toate beneficiile cogntive aduse de cititul împreună, sublinie totuți efectul terapeutic pe care îl au 
poveștile. Copiii sunt capabili să își imagineze roluri și locuri încă de la vârsta de 3 ani și astfel ei pot să facă 
analogii simple între morala poveștilor și diverse situații din viața cotidiană. Astfel că e foarte important să le citim 
copiilor cu răbdare, drag și implicare și să fim atenți la toate reacțiile lor. Prin povești, copii spun alte povești!

Lista de recomandări pentru curioșii și pasionații de lectură:
- Erus și Valea Recunoștinței, Alec Blenche
- Ce poți face cu o idee, Kobi Yamada
- Prietena mea Conni- o serie de “cărți de ajutor”.

Pe data viitoare cu mai multe lucruri interesante despre cărți și alte noutăți bunuțe!
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Evenimentele lunii Ianuarie

La mulți ani, Tudor! :)
Ne-am adunat cu emoție și timiditate pentru prima petrecere a lui Tudor în grupa noastră. S-a întâmplat cu frumos 
și bine, iar la final am mâncat un tort delicios!

Poezii, cântece și hand craft cu tematica eminesciană
Copiii au nevoie de integrare în lumea culturală a societății noastre. De fiecare dată când vorbim despre anumite 
evenimente importante, privirea lor se transformă și pare că se vede buretele care absoarbe informațiile. Fiecare 
aniversare, zi internațională sau națională, fiecare simbolistică vine cu un bagaj de informații. Avem grijă ca ele să 
fie transmise clar, cât se poate de interdisciplinar pentru că așa pot să rețină și mai bine detaliile picante.

Pe 15 ianuarie am sărbătorit ziua marelui poet Mihai Eminescu și am ascultat „Sara pe Deal”, am recitat “Floare 
Albastră”, am amintit despre prietenia poetului cu Ion Creangă și  fiecare copil a putut lucra la o lebădă măiastră.
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ACTIVITĂŢI
VIAŢA PRACTICĂ

Activitățile din această arie au rolul de a ajuta copilul să se adapteze vieții, să fie parte din cultura sa și să facă 
activitățile pe care adultul le face (să îngrijească mediul, să se îngrijească pe sine, să se adapteze regulilor sociale, 
să aparțină unei comunități, etc).

Cernerea mălaiului
Scop direct
• Dezvoltarea concentrării                        

• Dezvoltarea coordonării

• Dezvoltarea independenței

• Grija față de mediu

Vârsta: Începând cu 2,5 ani  

Bine ai venit alături de noi, Nicolae!
Ne bucurăm să îl avem alături pe Nicolae și vocea 
lui plină de haz și inocență. Bianca a început să îi 
explice tainele lecturii, Alexia îi arată cum se rulează 
covorașele, Tudor se apropie să observe ce și cum 
lucrează. Lucrurile merg bine! :)
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ARIA SENZORIALĂ
Prin intermediul simțurilor, copilul cunoaște lumea exterioară. Felul cum el înțelege informațiile pe care le primește 
este în  legatură directă cu dezvoltarea simțurilor acestuia; de aceea pentru mediul montessorian, dezvoltarea 
simțurilor este prioritară.

Materialele din Aria Senzorială au drept scop și clarificarea informațiilor pe care copilul deja le-a acumulat. 
Prin intermediul simțurilor, copilul intră mai întâi în contact cu lumea concretă, astfel materialele montessori din 
aria senzorială îl ajută pe copil în primul plan de dezvoltare (0-6 ani) pentru a-și rafina simțurile și a înțelege 
abstractizările.

Turnul roz                                             
Scop direct
• discriminarea dimensiunilor 

Scop indirect
• Rafinarea mișcărilor voluntare 

• Pregătire pentru matematică.

Vârsta – de la 2.5 ani

Piuneze și ciocan
Scop direct
• Dezvoltarea concentrării                        

• Dezvoltarea coordonării

• Dezvoltarea atenției

Scop indirect:
• Deprinderea de abilități practice

• Dezvoltarea simțului estetic

Vârsta: de la 2,5 - 3 ani 
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ARIA DE LIMBAJ
Dr. Montessori a fost convinsă că educaţia începe la naştere şi că primii ani din viaţa unui copil, fiind cei care-l 
şlefuiesc pe acesta cel mai mult, sunt şi cei mai importanţi, atât fizic cât şi mental. Ea a simţit că în aceşti primi 
ani, copilul are aşa numitele “perioade senzitive” în timpul cărora este în mod particular receptiv la anumiţi stimuli. 
Această receptivitate către anumite lucruri durează doar atât cât necesitatea respectivă este împlinită.

Ea vorbea despre importanța limbajului în dezvoltarea armonioasă a copilului mic pe toate planurile: fiziologic, 
neurologic, emoțional, comportamental și mai ales social.

Dacă ne gândim la mintea absorbantă și limbaj, devine clar că un copil nu învață limbajul, ci absoarbe limbajul. 
Conform cercetărilor Mariei Montessori copilul este într-o “perioadă senzitivă” pentru limbaj de la naștere până în 
jurul vârstei de 7 ani. În această perioadă copilul are o înclinație deosebită spre limbaj, pe care cu ajutorul minții 
absorbante îl asimilează în mod natural.

Sortare                                           
Scop direct
• discriminarea dimensiunilor 

Scop indirect
• Rafinarea mișcărilor voluntare 

• Pregătire pentru matematică.

Vârsta: 3 ani

Carduri de limbaj                                          
Scop direct
• Conștientizarea sunetelor dintr-un cuvânt

• Dezvoltarea vocabularului

Scop indirect
• Pregătirea pentru scris

Vârsta: 3,5 ani
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ARIA MATEMATICĂ
Copiii din mediul Montessori au primit pregătire indirectă pentru matematică: măsurare de lichide, șervetele 
(pregătire pentru geometrie), secvențialitate/succesiune, codul de culoare de la viața practică îi ajută să se 
orienteze și în culorile de la matematică, materiale așezate de la simplu la concret, precizia materialelor, sistemul 
zecimal integrat în materialele de senzorial, corectititudinea matematică a materialelor, barele roșii sunt pregătire 
pentru barele de numărat → copiii au o așteptare: lucrurile să se întâmple într-o anumită ordine;

Când copilul începe matematica mintea și mâinile lui au fost pregătite și e gata pentru aceste activități complexe.

Scriere literelor/cuvintelor pe caiet                                       
Scop direct
• Exersarea scrierii

• Acomodarea cu scrierea într-un chenar.

Scop indirect
• Pregătirea pentru școală.

Vârsta – de la 3 ani 

Tabla pentru adunare
Scop direct
• Consolidarea operației de adunare

• Combinații cu adunări care au ca rezultat numere 

până la 18. 

• Descoperirea adunărilor cu același rezultat.

• Implicarea gândirii logico-matematice.

Vârsta - începând cu 4 ani
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Tabla Seguin 2
Scop direct
• Înțelegerea si asocierea numărului cu cantitatea 

corespunzătoare (de la 10 la 99)

Vârsta - de la 4- ani

MATERIALUL MONTESSORI PENTRU ACASĂ :)
Măturat – îngrijirea mediului
 
I. Materiale:
•  Recipient cu resturi: hărtie uscată, rumeguș
•  Scoci colorat
•  Foarfecă 
•  Mătură cu coadă pentru măturat
•  Mătură mică pentru strâns gunoiul pe făraș
•  Făraș

II.    Prezentare:
1.Invită copilul să îi arăți cum să mature.
2.Arată-i materialul.
3.Spune-i că va vedea cum se mătură praful de pe podea.
4.Roagă-l să ia tava cu materiale.
5.Arată-i cum se ține mătura cu coadă
6.Roagă-l s-o ducă până la masă
8.Arată-i cum s-o așeze lângă masă, pe orizontală, partea dreaptă
9.  Arată-i cum se țin fărașul și peria pentru praf
10.  Roagă-l să le ducă
11.  Arată-i cum să le așeze lângă peria cu coadă
12.  Ia câteva bucăți de hărtie din bol
13.  Împrăștie-le pe jos, în aceeași parte
14.  Ia scociul și foarfeca
15.  Desfă o bucată de scoci
16.  Taie 
17.  Lipește scoiul pe podea, la o anumită distanță de masa cu materiale
18.  Spune-i că vom mătura până la acel semn.
19.  Poziționează mâna stângă pe coada măturii, partea de sus, apoi mâna dreapta în partea de jos
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III. Puncte de conștientizare:
•  A remarca praful existent
 
IV. Scopurile:
•  Dezvoltarea independenței
•  Dezvoltarea coordonării
•  Dezvoltarea concentrării
•  A duce toate gunoaiele într-un punct central
•  A învăța să măture
•  Îngrijirea mediului
•  Construirea mișcărilor voluntare
 
V.    Vârsta: 3 ani

Cu drag,
Oana, Oana Isabela și Simona


