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,,Ai răbdare. Dacă un copil are nevoie de mai mult timp pentru a învăța ceva…. 

acordă-i-l!”

Maria Montessori



Cine suntem noi?
• Suntem Grupa STELUŢELOR, 25 de STELUŢE la număr mai exact!

• Acum suntem în grupa mijlocie, avem aproape 4 ani suntem mai mari,

venim cu mare plăcere la grădiniţă şi am uitat zilele marcate de

nesiguranţă şi frică, în care ne ascundeam după părinţii noştri...poate,

poate nu ne lasă la grădi!

• Ne-am împrietenit unii cu ceilalţi, ne jucăm împreună, învăţăm

împreună lucruri interesante!

• Doamnele educatoare sunt mereu în preajma noastră, şi ne-au primit cu

mult drag în braţele dumnealor, chiar dacă lacrimile noastre după mami

şi tati nu conteneau să curgă!

• Printre lacrimi, dansuri şi felicitări am aflat lucruri noi: ce este un cerc

sau un pătrat, că pisica nu e câine, că maşina are patru roţi, că pentru a

desena ai nevoie de talent dar şi de creioane colorate, şi multe, multe

altele.



“ Fiecare om are un drum, pe care poate fi condus, dar nu i se 

poate crea alt drum decât acela pe care e chemat să meargă.” 

(N. Iorga)



În grupa noastră toate activităţile pe care le desfăşuarăm

împreună cu copiii reprezintă experienţe de învăţare

pentru copil, pornind de la activităţile centrate pe

anumite obiective şi conţinuturi (de ed. limbajului,

matematică, cunoaşterea mediului, activităţi plastice şi

practice, etc.), până la momentele de rutină sau tranziţie,

care consolidează anumite deprinderi ce contribuie la

autonomia copilului, convieţuirea socială,

sănătatea,igiena şi protecţia lui.



Pe parcursul anului şcolar, prin intermediul activităţilor

instructiv-educative desfăşurate zilnic, urmarim o serie de 

comportamente care au ca scop primordial  dezvoltarea copilului

sub toate aspectele:
dezvoltarea fizică, 

promovarea sănătăţii şi a nutriţiei, 

promovarea îngrijirii şi igienei personale, 

a  practicilor privind securitatea personală, 

dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu adulţii şi de interacţiune cu 
copiii,

dezvoltarea controlului emoţional, a  capacităţii de ascultare şi
înţelegere,

dezvoltarea capacităţii de vorbire şi comunicare, 

formarea reprezentărilor matematice elementare, 

cunoaşterea şi înţelegerea lumii, 

implicarea activă şi afectivă într-o activitate de învăţare (curiozitate şi
interes, iniţiativă, persistenţă în activitate, creativitate).











„Grãdiniţa este o lume de miracole şi de uimiri a creaţiei
scãldate în luminã, ieşind din întuneric, nespus de nouã, 

proaspãtã şi uluitoare. 

Copilãria se terminã atunci când lucrurile înceteazã sã te

mai mire!”

Eugen Ionescu


