


 Deoarece in aceasta etapa jocul
reprezinta activitatea dominanta;

 Copiii benefiaza de atentie sporita din partea tuturor;

 Activitatile desfasurate sunt deosebite,
interesante prin continutul lor si mijloacele utilizate;

 Lipsa grijilor;

    







Zilnic sunt desfasurate activitati de grup si activitati pe 
 grupe gazduite de anumite centre de activitate, 
precum:

          ARTA

      

STIINTA

   BIBLIOTECA

CONSTRUCTII

NISIP SI APA

 JOC DE ROL



De asemenea, copilul are la  
îndemână, în acest centru, o mulţime de  
creioane, carioci, hârtie.

În acest centru copiii creează
poveşti, invata poezii, confecţioneaza cărţi,
“scriu”, dar mai ales coloreaza.

Tot in cadrul acestui centru este  
indicat sa existe si un televizor, un mijloc  
audio-vizual unde copilul poate urmari
filmulete, desene animate, in
scopurieducative si de relaxare.

Este spaţiul în care copiii îşi  
exersează limbajul sub toate aspectele  
sale (vocabular, gramatică, înţelegerea  
mesajului), în timp ce comunică (verbal 
 sau nonverbal), intelegand ca scrisul  
spune ceva/ transmite un mesaj.

Pentru a-i stimula pentru citit şi 
 scris, centrul trebuie sa fie decorat cu  
diverse forme ale cuvântului scris sau  
tipărit, precum: carti. reviste, pliante  
pline de culoare, atractive pentru copii,  
căci imaginile şi cuvintele ajută copilul  
să înţeleagă importanţa scrisului şi  
cititului.

Centrul
,,BIBLIOTECĂ”



Centrul „Ştiinţe”
Este centrul in care se desfasoara activitati de cunoastere a 
 mediului, activitati matematice, educatie ecologica, iar  
aici copiii experimenteaza, descopera, comunica pe baza  
celor observate.

Aici incurajam dezvoltarea gandirii logice si a operatiilor  
prematematice (grupare, ordonare, clasificare, etc.) prin  
utilizarea de jocuri cu numere, dominouri, jocuri  
matematice, table magnetice cu numere.

În acest centru sunt expuse materialele din natură (ghinde, pietre, scoici,  
seminţe, fructe, legume, cereale, colecţii de insecte, ierbare ş.a.), dar şi  
mulaje din plastic reprezentând animale sau păsări. De asemenea, nu  
lipsesc diverse pliante, imagini, planşe, atlase, enciclopedii, ş.a.



În acest centru li se oferă copiilor posibilitatea să exerseze pictura cu  
degetele, cu buretele, imprimă materiale textile sau obiecte din natura, pictează cu  
pensoanele, modelează, confecţionează colaje.

Gama de materiale din acest centru cuprinde: blocuri de desen, hârtie de  
toate dimensiunile şi culorile, creioane colorate, acuarele, foarfece, pastă de lipit,  
planşete, plastilină, cocă, coloranţi alimentari, autocolant, snur, gheme de lână  
divers colorate, casetofon, radio, casete sau CD-uri cu muzică, asadar sunt folosite  
multe materiale care stimuleaza creativitatea copilului.

Centrul „Arte”



Este spaţiul în care dezvoltarea socio-emoţională se 
 regăseşte din plin.

Aici, copilul se regăseşte într-un mediu ideal şi poate să înveţe cu  
plăcere. Prin jocul în acest centru, copiii refac locuri, evenimente, imită  
comportamentul părinţilor sau joacă roluri ale unor persoane cunoscute, intra in  
pielea unor personaje de poveste, se joaca “De-a mama”, “De-a bucatarii”,  
“De-a doctorul”; reproduc lumea aşa cum o înţeleg ei, repetă, reinterpretează,  
reproduc şi retrăiesc experienţe.

Jocul de rol îi ajută pe copii să-şi exprime şi să-şi gestioneze
emoţiile, să comunice cu ceilalţi, să accepte 

diversitatea, dar mai  ales SA EMPATIZEZE.



Centrul „Construcţii” mijloceşte dezvoltarea cognitivă,  
socio-emoţională, fizică, dar şi iniţiativa, creativitatea şi 
perseverenţa  si ii invita pe copii sa colaboreze, sa imparta jucariile, sa 
astepte randul  de a se juca cu materialele puse la dispozitie.

Este unul dintre centrele preferate de copii!
Ei ridicand aici adevarate santiere.

Acest centru ii astepta pe copii cu piese lego si rotodisc,  
cuburi, bete de lemn, pietricele, seminte, dopuri, frunze, jucării de tip  
mijloace de locomoţie de diferite mărimi.



Centrul „Nisip şi apă” este gazda experienţelor care asigură
dezvoltarea gandirii logice,   exersarea capacitatii motorii, 
exersarea
perceptiei senzoriale a copiilor preşcolari,.

Astfel, copiilor li se ofere posibilitatea de a explora senzaţia atingerii
nisipului şi apei.

Materialele şi accesoriile care se folosesc la acest centru cuprind: vase  
şi unelte- cuve din plastic, ligheane, maturite, forase, lopatele;  
materiale din natură; jucari specifice (camioane, papusi, etc.).



De unde sunt eu?
Sunt din copilaria mea.

Sunt din copilaria mea ca
dintr-o tara.

- Antoine de Saint-
Exupery
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