
Andreea Ciocâlteu

Reguli simple 
pentru o educaţie armonioasă

Lecturi şi activităţi psihoeducative 
pentru copii, 

la grădiniţă şi acasă

4          —6 ani

EDITURA P
ARALE

LA
 45



7

 Argument

 Lucrarea de faţă se adresează copiilor de vârstă preşcolară 
şi „maeştrilor” care se ocupă de formarea lor: părinţi, educatori, 
învăţători, consilieri şcolari. 
 Dacă privim relaţia dintre copil şi educatorul său ca pe o 
relaţie unică dintre ucenic şi maestru, înţelegem căutările perma-
nente ale celui din urmă şi dorinţa de a se adapta nevoilor celui pe 
care îl educă. 
 Aici, pe drumul căutărilor, se află acest volum de lecturi psi-
hoeducative şi activităţi practice necesare educării eficiente a copi-
ilor de vârstă preşcolară. 
 Anii de grădiniţă aduc în viaţa copiilor schimbări rapide. Co-
piii pot întâmpina dificultăţi în gestionarea emoţiilor, a gândurilor şi 
a comportamentelor care însoţesc aceste schimbări. Scopul acestei 
lucrări este să susţină demersul educaţional din grădiniţă şi din fa-
milie prin poveşti psihoeducative şi modele de activităţi care urmă-
resc dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale ale copiilor.

Prof. psiholog ANDREEA CIOCÂLTEU
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INTRODUCERE

 Lectura psihoeducativă este un instrument al comunicării 
educaţionale. Această lectură conţine un mesaj pozitiv, se adresea-
ză atât gândirii, cât şi imaginaţiei, are prospeţime şi metaforă, pre-
zintă modele comportamentale, creează o uşoară stare de identifi-
care şi îi încurajează pe copii să găsească soluţii în acelaşi timp cu 
personajele aflate în dificultate. 
 Acest tip de lectură nu se îndepărtează de conceptul clasic, 
centrat pe stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice. Prin-
cipalul argument pentru utilizarea volumului de faţă constă însă în 
relaţia specială pe care copilul o stabileşte cu personajele din poveş-
tile propuse. Această relaţie, precum şi modelul accesibil care stă 
la baza ei oferă oportunitatea construirii, individual sau în echipă, 
a unor strategii pozitive de relaţionare şi de rezolvare de probleme. 
 Deloc întâmplător specialiştii în psihologia dezvoltării ne 
atrag atenţia asupra valorii inteligenţei emoţionale şi a necesităţii 
dezvoltării acesteia concomitent cu abilităţile intelectuale ale copi-
ilor, în perspectiva pregătirii lor pentru viaţă. Formarea capacităţii 
de a ne ghida corect gândurile şi comportamentele stă la baza atin-
gerii nivelului optim de eficienţă în viaţa personală şi socială.
 Lectura psihoeducativă îmbunătăţeşte calitatea timpului 
petrecut alături de copil în familie, adaugă valoare activităţilor din 
grădiniţă, din şcoală şi din cabinetul consilierului şcolar. Activită-
ţile în cadrul cărora sunt integrate aceste lecturi răspund nevoi-
lor de dezvoltare personală atât ale copiilor, cât şi ale părinţilor şi 
educatorilor, şi îi ajută pe aceştia din urmă să înţeleagă importan-
ţa abilitării socio-emoţionale a copilului în perspectiva unei vieţi 
emoţionale sănătoase.
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 Căpşunica şi Merişor aşteaptă de mult prima lor zi de grădi-
niţă, ziua în care îi vor cunoaşte pe noii lor prieteni şi pe doamna 
educatoare. În drum spre grădiniţă, cei doi fraţi cântă veseli:
  „Numele… mi-l ştiu prea bine,
  Anii mi i-am numărat,
  Vreau să te cunosc pe tine,
  Să ai spor la prezentat!”
 — Merişor, oare copiilor de la grădiniţă le vor plăcea jocu-
rile noastre? întreabă Căpşunica.
 — Surioară, toate jocurile noastre sunt vesele! Sigur că le 
vor plăcea! Iată:
  „Mie-mi plac culorile,
  Ţie îţi plac florile,
  Toţi iubim să construim,
  Să cântăm, să povestim!”

Căpşunica şi Merişor au venit la grădiniţă

Regulă: Prezintă-te celor din jur! Aşa, vă veţi împrieteni mai uşor!

 Doamna educatoare îi întâmpină cu drag pe copii. Pentru Căp-
şunica şi Merişor grădiniţa este un loc plin de culoare şi de veselie. 
Pentru a se cunoaşte mai uşor, fiecare copil se prezintă, spunându-şi 
numele, vârsta şi un joc preferat. Apoi copiii primesc jucării. Doamna 
educatoare îi priveşte atentă. Copiii vorbesc din ce în ce mai tare. Nu 
se mai înţelege nimic. Doamna educatoare sună din clopoţel, iar copiii 
se întorc către ea.
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Obiectiv prioritar: Dezvoltarea complianţei la regulile din gră- 
 diniţă
Competenţă generală: Competenţe sociale
Competenţe specifice: Descoperirea şi respectarea regulilor,  
 pregătirea pentru debutul grădiniţei, facilitarea adaptării la  
 mediul grădiniţei
Vârsta copiilor: 3–6 ani
Facilitator: Părinţi, educator, învăţător, profesor consilier
Material: Lectura psihoeducativă Căpşunica şi Merişor au venit la  
 grădiniţă
Durata activităţii: 15–20 de minute
Introducerea în activitate: Copiii sunt familiarizaţi cu persona-
 jele poveştii. Se explică cuvintele noi.
Cuprinsul activităţii: Copiii ascultă lectura psihoeducativă Căp- 
 şunica şi Merişor au venit la grădiniţă. Se discută conţinutul  
 lecturii. Care este cel mai important lucru pe care l-au învăţat  
 Căpşunica şi Merişor în prima zi de grădiniţă? Când s-a auzit  
 sunetul clopoţelului? De ce? De ce i-a felicitat doamna educatoa- 
 re pe copii?
Concluziile activităţii: Repetaţi alături de copii regulile din lec- 
 tură. Creaţi un poster cu desene reprezentând cel puţin trei  
 reguli. Afişaţi posterul în sala de grupă sau în cabinet.

 ATELIERUL DE ACASĂ
   Vorbiţi în familie despre asemănările şi deosebirile dintre  
regulile de acasă şi cele de la grădiniţă. Sprijiniţi copilul în realizarea 
unor desene care să ilustreze cele patru reguli.

Activitatea nr. 1
Regulile din grădiniţă
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