
 

PROFESOR 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

prof. Alina Lenuța Nășcuțiu 

 

 

 

 

 

 
CUNOAŞTEREA MEDIULUI PRIN ACTIVITATEA 

DE OBSERVARE ÎN GRĂDINIŢĂ 

 

EDITURA MERITOCRAT CLUJ-NAPOCA 

ISBN 978-630-6549-10-8 



prof.  Alina Lenuța Nășcuțiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUNOAŞTEREA MEDIULUI PRIN ACTIVITATEA DE OBSERVARE  

ÎN GRĂDINIŢĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EDITURA MERITOCRAT CLUJ-NAPOCA 

2022



TEXT  CUNOAŞTEREA MEDIULUI PRIN ACTIVITATEA DE OBSERVARE  

ÎN GRĂDINIŢĂ/prof. Alina Lenuța Nășcuțiu 

 
 

Toate drepturile rezervate autorului 

 

 

 

 

Consilier editorial: lect. dr. Tiberiu Irimia 

Lector de carte: ing. drd. Paula Mândrean 

Tehnoredactare: prof. Alina Lenuța Nășcuțiu 

Coperta I-IV: prof. Paula Maria Mărincean      

Corectura: prof. Alina Lenuța Nășcuțiu 

Grafică generală: prof. Paula Maria Mărincean 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Editura Meritocrat Cluj-Napoca 
Tel. 0760 607 889, 0741 494 338 

e-mail: meritocratcj@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2022 Editura Meritocrat Cluj-Napoca 

Toate drepturile grafice asupra acestei ediții aparțin editurii Meritocrat, orice reproducere sau 

modificare, indiferent de formă și suport, neautorizată urmând să suporte consecințele legii. 
 

 

 
 

Responsabilitatea calității corecturii textului din această carte aparține autorului. 

mailto:meritocratcj@gmail.com


3  

 

CUNOAŞTEREA MEDIULUI PRIN ACTIVITATEA DE OBSERVARE  

ÎN GRĂDINIŢĂ 

 
 

   ,,Mi-au spus şi am uitat, 

 Mi-au arătat şi am înţeles, 

Am făcut şi am învăţat.” 

              (CONFUCIUS) 

 

Grădiniţa, ca parte integrantă a învăţământului preuniversitar, oferă fiecărui preşcolar 

cadrul adecvat dezvoltării sale intelectuale, afective, sociale şi fizice, constituind baza piramidei în 

planul cunoaşterii, al formării personalităţii, deoarece această vârstă (3-6/7 ani) este cea a maximei 

plasticităţi şi receptivităţi, a deschiderii largi spre lume, a curiozităţii nemărginite, a motivaţiei 

maxime de a cunoaşte tot ce există în jur. Încă de la naştere copilul se dezvoltă biopsihosocial sub 

influenţa directă a mediului, acesta fiind principala sursă de informaţii ce va sta la baza procesului 

de cunoaştere a realităţii. 

La copiii de vârstă preşcolară, cunoaşterea mediului se poate realiza mai mult la nivelul 

formării deprinderilor şi al trăirilor afective. Ori de câte ori este posibil, copiii trebuie puşi în 

situaţia de a acţiona, de a reacţiona, de a manifesta atitudini. Pentru preşcolari este foarte important 

să observe, să cunoască şi să perceapă lucrurile noi, interesante, despre lumea care-i înconjoară: 

oameni, plante, animale, relief.  

Cunoaşterea mediului înconjurător este o sarcină de bază a procesului instructiv-educativ 

din grădiniţă şi contribuie la realizarea laturilor educaţiei: intelectuală, morală, estetică, 

profesională şi fizică, subliniate de pedagogul francez, René Hubert. În contact direct cu obiectele 

şi fenomenele naturale şi cu cele sociale se dezvoltă şi se perfecţionează mai uşor la copilul 

preşcolar, sensibilitatea tuturor organelor de simţ. Bogăţia de informaţii oferite de mediul 

înconjurător copilului, reprezintă o bază importantă pentru formarea unor reprezentări clare despre 

obiectele lumii reale, le dezvoltă spiritul de observaţie. Cunoaşterea mediului înconjurător 

contribuie la dezvoltarea unor percepţii şi reprezentări legate de frumosul din natură, din artă, din 

societate, la formarea unor capacităţi de a aprecia şi evalua frumosul, la cultivarea gustului estetic, 

la formarea unor deprinderi şi îndemânări tehnice de artă sau stimularea capacităţilor creatoare, a 

unor aptitudini estetice. 

Prin activităţile de observare a cunoaşterii mediului, atent organizate, am pus accent pe 

formarea deprinderilor practic-aplicative. Natura în sine oferă o multitudine de experienţe şi 

activităţi în orice anotimp sau pe orice vreme. Viaţa de afară şi experienţa dobândită în natură dar 

şi experienţa dobândită în sala de grupă la vârsta preşcolară este importantă atât pentru dezvoltarea 

copiilor în general cât şi pentru promovarea cunoştinţelor în domeniul naturii. Natura şi odihna 

combinate cu jocul în aer liber fac parte din conţinutul zilnic al activităţilor din cadrul instituţiilor 

preşcolare.  

Observarea constituie principalul mijloc de a transmite copiilor cunoştinţele despre lumea 

înconjurătoare. Principalul obiectiv al observărilor este acela de a îmbogăţi cunoştinţele copiilor, de 

a le forma reprezentări clare şi precise, de a le dezvolta şi organiza gândirea punând bazele formării 

deprinderilor de muncă intelectuală. De asemenea ele trebuie astfel îndrumate din punct de vedere 

metodic, încât să dezvolte la copii curiozitatea ştiinţifică manifestată la această vârstă prin dorinţa 

lor de a cunoaşte tot mai multe şi tot mai adânc elementele lumii înconjurătoare şi raporturile dintre 

ele. Cunoaşterea mediului pentru copiii preşcolari trebuie să pornească întotdeauna de la senzaţii şi 

percepţii. De aceea, ceea ce vrem să-i învăţăm pe copii trebuie să înceapă nu prin cuvinte, ci prin 

observare, pe cale intuitivă. Deoarece în perceperea spaţialităţii un rol deosebit îl joacă senzaţiile 

chinestezice şi senzaţiile vizuale, educatoarea va stimula în timpul observărilor nu numai 

perceperea pe cale vizuală a obiectelor de către copii ci, în măsura posibilităţii, şi pe cea faptică. 
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Contactul nemijlocit al copiilor cu natura şi formele ei de viaţă sporeşte eficienţa 

demersului educaţional, dat fiind cunoscută marea disponibilitate a celor mici de a descoperi şi 

asimila tot ceea ce stârneşte curiozitatea lor vie. 

 

 

 

CUNOAŞTEREA MEDIULUI ÎN CONTEXTUL NOULUI CURRICULUM 

 

 

 

”Copiii învaţă mai bine atunci când sunt într-un climat socio-afectiv sigur, când 

relaţionează plăcut cu părinţii, cu educatorii şi cu ceilalţi din jurul lor”.  John Bennet, UNESCO, 

2004. 

Curriculum-ul reprezintă un instrument de optimizare a experienței educaționale a copiilor. 

Acest document stabileşte cadrul pedagogic pentru sprijinirea dezvoltării copiilor într-un mod 

holistic, prin practici educaționale şi de îngrijire care permit copiilor să-şi atingă întregul potenţial, 

permiţând totodată educatorilor să-şi personalizeze abordarea în funcție de interesele, necesitățile şi 

potențialul fiecărui copil. În acest sens, o serie de documente europene accentuează că există un 

impact important al curriculum-ului predat asupra dezvoltării copiilor (Comisia Europeană, 

EACEA și Eurydice, 2014). 

Bazele capacităţii de a învăţa pe tot parcursul vieţii se formează în primii ani ai copilăriei. 

Învăţarea este un proces gradual, iar construirea unor premise puternice în copilăria mică reprezintă 

o condiţie prealabilă pentru dezvoltarea competenţelor şi pentru succesul educaţional de la 

nivelurile superioare, fiind, în egală măsură, esenţială pentru sănătatea şi pentru starea de bine a 

copiilor. 

În acest context, finalităţile educaţiei timpurii, vizează o serie de aspecte, care se 

constituie în premise ale competenţelor-cheie formate, dezvoltate şi diversificate, pe traseul 

şcolarizării ulterioare: 

 Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul 

propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea  autonomă şi creativă a acestuia; 

 Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi 

cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi; 

 Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor si experimentărilor, ca experienţe autonome 

de învăţare; 

 Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei 

imagini de sine pozitive; 

Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini 

necesare la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii. 

Educaţia timpurie, de la naştere la 6/7 ani,ca primă treaptă de pregătire pentru educaţia formală, 

asigură intrarea copilului în sistemul de învăţământ obligatoriu(în jurul vârstei de 5 ani), prin 

formarea capacităţii de a învăţa. Învăţarea timpurie favorizează oportunităţile de învăţare de mai 

târziu.  

Curriculum pentru învăţământul preşcolar prezintă o abordare sistemică, în vederea asigurării 

continuităţii în interiorul aceluiaşi ciclu curricular, interdependenţei dintre tipurile de activităţi de 

învăţare, deschiderii spre module de instruire opţionale, remarcându-se prin:  

extensie– angrenează preşcolarii, prin experienţe de învăţare, în cât mai multe domenii 

experienţiale, din perspectiva tuturor tipurilor semnificative de învăţare;  

echilibru– asigură abordarea fiecărui domeniu experienţial atât în relaţie cu celelalte, cât şi cu 

curriculum, ca întreg;  



5  

relevanţă– este adecvat atât nevoilor prezente, cât şi celor de perspectivă ale copiilor preşcolari, 

contribuind la optimizarea înţelegerii de către aceştia a lumii în care trăiesc şi a propriei persoane, 

la echiparea lor progresivă cu concepte, cunoştinţe şi abilităţi necesare în viaţă;  

diferenţiere - permite dezvoltarea şi manifestarea unor caracteristici individuale, chiar la copiii 

preşcolari de aceeaşi vârstă;  

progresie şi continuitate– permite trecerea optimă de la un nivel de studiu la altul şi de la un 

ciclu de învăţământ la altul sau de la o instituţie de învăţământ la alta.  

Cunoaşterea mediului ca activitate didactică se pretează cel mai bine pe baza observaţiilor 

concrete asupra materialului intern natural, însă obiectele şi fenomenele din mediu observate, nu 

pot fi lăsate izolat, ele trebuie intercorelate, înlănţuite logic pentru a conduce la concluzii, decizii 

ştiinţifice (copilul aşa va avea o viziune globală asupra mediului înconjurător). În acest scop, 

educaţia trebuie să dea o atenţie deosebită capacităţii intelectuale ale copiilor, a mecanismelor 

gândirii lor (analiza, sinteza, comparaţia). 

 

                    

 

Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea preşcolarului 

 

 

În documentul de politici educaţionale – Repere pentru proiectarea şi actualizarea 

Curriculumului naţional (ISE, 2016), se menţionează următoarele: curriculumul pentru educaţia 

timpurie a copilului de la naştere până la 6/7 ani se fundamentează pe un set de finalităţi formulate 

în documentul de politici educaţionale Reperele fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie 

(RFIDT, aprobate prin O.M.nr.3851/2010). Acest document reprezintă un set de enunţuri care 

reflectă aşteptările privind ceea ce ar trebui copiii să ştie şi să fie capabili să facă. Aceste aşteptări 

sunt definite pentru a sprijini creşterea şi dezvoltarea normală şi deplină a copiilor de la naştere 

până la intrarea în şcoală. Conform documentului menţionat, finalităţile educaţiei timpurii au în 

vedere o abordare holistică, vizând cele cinci domenii ale dezvoltării copilului: 

 dezvoltarea fizică, sănătate şi igienă personală; 

 dezvoltarea socio-emoţională;  

 capacităţi şi atitudini în învăţare; 

 dezvoltarea limbajului, a comunicării şi premisele citirii şi scrierii;  

 dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii.   

Reperele reflectă finalităţile acţiunilor noastre, ne orientează şi ne ajută să neadaptăm practicile 

în acord cu specificul dezvoltării în această perioadă a vieţii, avândîn vedere în mod holist toate 

domeniile dezvoltării copilului. 

Întrucât există diferenţe individuale importante între ritmurile de dezvoltare ale copiilor, 

acesterepere fundamentale privind învăţarea şi dezvoltarea timpurie sunt flexibile, permiţând mici 

variaţii de la copil la copil. Însă prin formularea lor, ele orientează adulţii în procesul de participare 

şi sprijinire a creşterii şi dezvoltării normale şi depline a copilului. 

 

 

Domeniul - Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii 

 

 

Dezvoltarea cognitivăeste un domeniu la fel de important ca celelalte, iar perioada primilor 

trei ani este o perioadă crucială pentru dezvoltarea abilităţilor vizate de acest domeniu, mai ales 

datorită disponibilităţii şi plasticităţii creierului. 

 

Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii se referă la capacităţile copilului de a gândi, a 

asimila noi informaţii şi a utiliza ceea ce ştie, de a descoperi şi a-şi construi înţelegerea prin 
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interacţiunea cu cei din mediul social apropiat şi cu mediul fizic în care trăieşte. De aceea, 

abilităţile din acest domeniu nu se reduc doar la ceea ce mulţi consideră a fi necesar să ştie copilul 

înainte să intre la grădiniţă, un anumit set de cunoştinţe (culori, forme, numere, cifre, etc.), ci 

cuprind o gamă mult mai largă şi foarte importantă de capacităţi precum gândirea, explorarea 

mediului pentru a-lcunoaşte, pentru a stabili relaţii, conexiuni între caracteristicile obiectelor sau 

ale fiinţelor, între fenomene, evenimente şi situaţii, rezolvarea de situaţii problematice, toate 

acestea însemnând să-l învăţăm pe copil să gândească, să-şi construiască cunoaşterea, pe lângă a-i 

oferi un set cât mai divers de cunoştinţe despre lumea înconjurătoare. 

 

 

Programa adaptată la cunoaşterea mediului pentru învăţământul preşcolar 

 

 

Programa şcolară pentru educaţia timpurie valorizează paradigma curriculară centrată pe 

competenţe şi fundamentează demersurile educaţionale pe copil şi pe activitatea de învăţare a 

acestuia, respectiv pe dobândirea unor comportamente care să asigure premisele constituirii unor 

competenţe specifice şi, ulterior, a competenţelor generale. Luând în calcul particularitățile 

dezvoltării copilului până la 6 ani, nu este proprie utilizarea conceptului de competență, înţeleasă 

ca ansamblu integrat de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini. Competența implică existența unor scheme 

cognitive şi pattern-uri de comportament, deci un nivel de dezvoltare superior celui atins de copiii 

tipici în etapa 0-3 ani și chiar 3-6 ani. În Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului 

din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului European al calificărilor pentru învățarea de-a lungul 

vieţii (Jurnalul Oficial C 111 din 06.05.2008) competența este descrisă din perspectiva 

responsabilității şi a autonomiei, drept capacitate dovedită de a utiliza cunoştinţe, abilităţi şi 

capacităţi personale, sociale şi/sau metodologice în situaţii de muncă sau de studiu şi pentru 

dezvoltarea profesională şi personală. 

Axa Programei pentru educaţia timpurie o constituie: domeniile de dezvoltare – competenţe 

generale – competenţe specifice – exemplele de comportamente – exemplele de activităţi de 

învăţare. 

Valorificând această axă, cadrul didactic practician va realiza derivările pedagogice necesare şi, 

pornind de la domeniile de dezvoltare vizate în Curriculumul pentru educaţia timpurie şi 

detaliate în Reperele fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea copilului de la naştere la 7 ani: 

- va selecta competenţele generale şi competenţele specifice, pe care le va urmări; 

- va transfera competenţele generale şi competenţele specifice în practica didactică şi le va 

„operaţionaliza” prin conceperea unor situaţii de învăţare adecvate. 
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CUNOAŞTEREA MEDIULUI ÎN GRĂDINIŢA DE COPII 

 

 

Importanţa cunoaşterii mediului de către preşcolari 

 

 

Noţiunea de mediu este utilizată încă din perioada medievală, astfel conceptul avea un sens 

complex, spaţiul incluzând elemente naturale şi elemente create de om. 

În prezent, mediul are semnificaţia unui ansamblu de elemente naturale şi artificiale care 

înconjoară o persoană sau o comunitate umană, un animal, o plantă sau o specie.  

Mediul înconjurător în care copiii îşi desfăşoară activitatea, prin variatele lui aspecte, 

constituie un prilej permanent de influenţare asupra personalităţii acestora. Mai întâi de toate, 

mediul ambiant oferă copilului posibilitatea de a veni mereu în contact cu ceva nou pentru el, care 

îi stârneşte curiozitatea, dorinţa de a-l cunoaşte, Astfel, din contactul cu obiectele şi jucăriile sale, 

cu lucrurile personale şi cele ale adulţilor, apar diferite întrebări din care rezultă că preşcolarul se 

interesează de denumirea, calităţile sau provenienţa lor.  

Observarea sistematică a dezvoltării şi schimbării în timp a plantelor, a creşterii şi îngrijirii 

animalelor, educă atenţia, spiritul de observaţie deprinderea de a sesiza schimbările din natură şi 

dorinţa de a cunoaşte cauzele acestora. Noile cunoştinţe transmise copiilor cu prilejul observării 

diferitelor fenomene ale naturii sunt înţelese şi memorate cu multă uşurinţă. Astfel, orizontul de 

cunoaştere al copiilor se îmbogăţeşte treptat, ceea ce permite să înţeleagă că plantele şi animalele 

au nevoie de anumite condiţii de dezvoltare ( hrană, căldură, lumină, adăpost ), că trebuie îngrijite 

de om sau că fiecare fenomen este rezultatul unei cauze, că fenomenele sunt legate între ele şi 

depind unele de altele. Observând natura, copiii pot, de asemenea, sub îndrumarea adultului să 

sesizeze frumuseţile ei şi să o îndrăgească. In felul acesta li se educă simţul estetic, sentimentul de 

admiraţie, de dragoste şi mândrie pentru bogăţiile şi frumuseţile naturii patriei noastre.  

Importanţa cunoaşterii mediului constă deci în activizarea gândirii copilului în procesul 

de însuşire a cunoştinţelor de cunoaşterea mediului printr-o exersare intensivă a capacităţilor 

operatorii ale gândirii. Sub îndrumarea educatoarei gândirea logică a copilului poate fi dezvoltată 

printr-o gamă largă de întrebări care să solicite efortul de gândire gradat prin analize, sinteze, 

comparaţii, abstractizări şi generalizări. Exerciţiile de observare, investigare, prin experienţe sau 

experimente simple permit o dezvoltare a competenţelor de cunoaştere, înţelegere a problematicilor 

complexe, a mediului ambiant şi îmbogăţirea vocabularului respectiv a capacităţilor de comunicare 

într-un limbaj adecvat ştiinţei. 

 

 

Conţinuturile învăţării specifice cunoaşterii mediului în grădiniţa 

 

 

Activitatea didactică de cunoaşterea mediului corespunde unor nevoi de informare a 

copilului, de dezvoltare a capacităţii de observare, investigare, explorare pentru o cunoaştere, o 

înţelegere a componentelor din mediul înconjurător, a proceselor sau fenomenelor naturale şi 

pentru o exprimare într-un limbaj adecvat a fundamentelor ştiinţifice legate de lumea vie sau nevie 

din jurul copilului.  

Conţinuturile pentru acest tip de activităţi, la fel ca şi la celelalte discipline sunt structurate 

pe cele şase teme de studiu specifice învăţământului preşcolar:  

 ,,Cine sunt/suntem?”  

Descrierea temei este o  explorare a naturii umane, a convingerilor şi valorilor personale, a 

corpului uman, a stării de sănătate proprii şi a familiei, a grupului de prieteni, a comunităţii de 



8  

apartenenţă, a culturilor cu care venim în contact, a drepturilor şi a responsabilităţilor proprii, a 

ceea ce înseamnă să fii om. 

 ,,Când, cum şi de ce se întâmplă?” 

Descrierea temei este o explorare a lumii fizice şi materiale, a universului apropiat sau 

îndepărtat, a relaţiei cauză-efect, a fenomenelor naturale şi a celor produse de om, a anotimpurilor, 

a domeniului ştiinţei şi tehnologiei. 

 Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ? 

Descrierea temei este o explorare a evoluţiei vieţii pe Pământ, cu identificarea factorilor 

care întreţin viaţa, a problemelor lumii contemporane (poluarea, încălzirea globală, suprapopularea 

etc.) O explorare a orientării noastre în spaţiu şi timp, a istoriilor noastre personale, a istoriei şi 

geografiei din perspectivă locală şi globală, a căminelor şi a călătoriilor noastre, a descoperirilor, a 

contribuţiei oamenilor şi civilizaţiilor la evoluţia noastră în timp şi spaţiu. 

 Cine şi cum planifică/organizează o activitate? 

Descrierea temei este o explorare a modalităţilor în care comunitatea/individul îşi planifică 

şi îşi organizează activităţile, precum şi a caracteristiclor produselor activităţii/ muncii şi, implicit, 

a modalităţilor prin care acestea sunt realizate. 

O incursiune în lumea sistemelor şi a comunităţilor umane, a specificului activităţilor umane şi a 

profesiilor/ocupaţiilor, a rolului capacităţilor antreprenoriale. 

 Cum exprimăm ceea ce simţim?  

Descrierea temei este  o explorare a felurilor în care ne descoperim şi ne exprimăm ideile, 

sentimentele, convingerile şi valorile, atât în relaţiile interpersonale, cât şi prin limbaj şi prin arte. 

Educarea sentimentelor de dragoste, grijă şi respect faţă de mamă. 

 Ce şi cum vreau să fiu? 

Descrierea temei este o explorare a drepturilor şi a responsabilităţilor, a gândurilor şi 

năzuinţelor noastre de dezvoltare personală şi profesională. O incursiune în universul jocului, 

învăţăriişi al muncii, al naturii şi al valorilor personale şi sociale ale acestora.  

 

 

Metode didactice folosite în activităţile de cunoaşterea mediului 

 

 

Metodele didactice sunt definite ca „un ansamblu de procedee şi mijloace integrate la 

nivelul unor acţiuni implicate în realizarea obiectivelor pedagogice concrete ale activităţilor de 

instruire-educaţie proiectată de educatoare, învăţător, profesor”.  

Principalele metode utilizate în activităţile de cunoaşterea mediului sunt: 

 Metode de comunicare: 

- Metode expozitive:povestirea, lectura după imagini, descrierea, explicaţia, expunerea, 

informarea - sunt metode de comunicare orală pentru înţelegerea de către copii a unor 

noţiuni, fapte, caracteristici ale lumi înconjurătoare, descoperirea cauzelor unor fenomene.  

- Metode interogative:conversaţia tradiţională, conversaţia euristică, discuţia în grup, 

dialogul, brainstormingul. 

- Metode de comunicare oral-vizuale -instruirea prin tehnici video, înregistrări. 

- Metoda problematizării -este o metodă de instruire prin rezolvare de probleme. 

 Metode de explorare a realităţii: 

- Metode de explorare directă 

- Metoda observării libere sau dirijate,experimentul, studiul de caz, cercetarea completează 

cunoştinţele preşcolarilor prin intuirea directă a obiectelor, fenomenelor, fiinţelor. 

 Metode bazate pe acţiune: 
- Exerciţiul -este o acţiune care se repetă pentru a se perfecţiona deprinderi şi acţiuni în 

scopul formării unor deprinderi intelectuale.  

- Alte metode bazate pe acţiune reală: lucrările practice, activităţi creative. 
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- Metode bazate pe acţiune fictivă sau stimulată: jocuri didactice, jocuri de rol, învăţarea 

dramatizată. 

 Metode şi tehnici interactive de grup 
Cerinţa primordială a educaţiei progresiste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o 

metodologie diversificată, bazată pe îmbinarea activităţii de învăţare şi de muncă independentă, cu 

activităţi de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă interdependentă.  

Scopul principal al învăţării prin cooperare este familiarizarea copiilor cu relaţiile de muncă 

ce presupun îmbunătăţirea şi distribuirea sarcinilor, solidarizarea membrilor grupului în jurul 

atingerii obiectivelor de interes comun, renunţarea la interesele personale în favoarea intereselor de 

grup, dezvoltarea unor trăsături de personalitate cu caracter pro social. 

Exemple de metode de predare-învăţare interactive de grup: Metoda Mozaicului, Metoda 

piramidei, Tehnica florii de nufăr, Explozia stelară, Metoda pălăriilor gânditoare, Metoda 

Brainstormingul, Metoda Cubului, Metoda Diagrama Venn. (Ştefania Antonovici “Cunoaşterea 

mediului în grădiniţă,, Didactica Publishing House, 2010, p.8-11). 

 

 

Mijloace didactice folosite în activităţile de cunoaşterea mediului 

 

 

Mijloacele de învăţământ sunt instrumente, materiale şi alte forme de reprezentare a 

realităţii, produse, adaptate şi selecţionate după criterii psihopedagogice în scopul realizării cu 

succes a obiectivelor instructive-educative ale procesului de învăţământ. Cu ajutorul mijloacelor de 

învăţământ se susţin informaţiile educaţionale, reprezentând un suport pentru concretizarea sau 

demonstrarea acestora. Sprijină procesul de formare a noţiunilor, priceperilor şi deprinderilor. 

Constituie bază de stabilire a relaţiilor de comunicare educatoare-copil. 

Mijloacele folositeînactivitatea de cunoaşterea mediului, ca activitate comună, cu întreaga 

grupă de copii sunt:  

 Mijloace specifice 

 Mijloace informativ-demonstrative 

- intuitiv-obiectuale şi imagistice: insectare (figurine din plastic), fructe, legume, flori, 

animale, colecţii de frunze, albume, fotografii, planşe, hărţi, înregistrări audio, siluete, 

jetoane, machete; măşti, ecusoane, medalioane;  

- logico-raţionale: planşe cu scheme pentru nivelul lor de înţelegere (exemple: circuitul apei 

în natură, calendarul naturii, etape de dezvoltare a planetelor). 

Mijloace de exersare şi formare 

- materiale de laborator (truse, vase de laborator), unelte de grădinărit, aparate sportive, 

aparate de simulare didactică, costume. 

Mijloace audio-vizuale 

- mijloace multimedia, benzi magnetice, CD-uri, DVD-uri, diapozitive. 

 Mijloace asociate 

Tehnica informatică şi de calcul 

- calculator; laptop, imprimante; videoproiector. 

Materialul didactic folosit în cadrul activităţilor de cunoaşterea mediului în grădiniţă  

trebuie să întrunească cerinţe speciale:  

- să fie accesibile; să fie proaspete (în cazul florilor, legumelor, fructelor); să fie estetice 

(imagini, tablouri) şi fără deteriorări;imaginile nu trebuie să fie încărcate; dimensiunea să 

fie adaptată spaţiului grupei şi numărului de copii; 

- vieţuitoarele aduse în clasă să fie în siguranţă şi de asemenea, să nu constituie un pericol 

pentru copii (prevenirea agresivităţii, contaminării cu anumiţi microbi); 

- mulajele să redea cât mai real aspectul şi coloritul obiectelor sau fiinţelor pe care le 

reprezintă. 
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Calitatea materialului didactic şi prezentarea acestuia duce la stabilirea interesului copiilor 

pentru studierea mediului înconjurător. 

 

 

 

FORME DE ÎNVĂȚARE ÎN ACTIVITĂȚILE DE CUNOAȘTEREA MEDIULUI 

 

 

Jocul, învăţarea şi creaţia ca forme de învăţare specifice preşcolarilor 

 

 

 Jocul 

Este cadrul în care se manifestă întreaga viaţă psihică a copilului; în joc copilul îşi exprimă 

cunoştinţele, emoţiile, îşi satisface dorinţele şi îşi eliberează tensiunile.  

Jocul constituie principalul instrument de formare şi dezvoltare a capacităţilor psihice ale 

copilului. Prin joc sunt satisfăcute nevoile de mişcare şi de acţiune a copilului, jucându-se cu 

obiectele, el îşi dezvoltă percepţiile de formă, mărime, culoare, greutate, îşi formează capacitatea 

de observare, îşi dezvoltă reprezentările prin elaborarea unor planuri mentale, creşte capacitatea de 

inventivitate, reţinerea regulilor jocului sporeşte posibilităţile memoriei, conformarea la regulile 

jocului contribuie la formarea însuşirilor voinţei, în joc vor fi modelate însuşiri şi trăsături de  

personalitate: respectul faţă de alţii, responsabilitatea, cinstea, curajul sau poate opusul lor.  

Eduard Claparéde arată că jocul este o satisfacere imediată a dorinţelor şi trebuinţelor, Schiller 

şi Spencer susţin că jocul se bazează pe surplusul de energie al copilului, Jean Piaget consideră că 

jocul este o formă de activitate a cărei motivaţie este nu adaptarea la real, ci, dimpotrivă, asimilarea 

realului la „Eul” său, fără constrângeri şi sancţiuni. Toţi autorii recunosc funcţiile formative ale 

jocului. În urma unor cercetări Ursula Şchiopu a constatat că la preşcolarul mic cuprinderea 

integrală a regulilor jocului este deficitară, de aceea acţiunea lui capătă un caracter episodic, 

circular, preşcolarul mijlociu, deşi cunoaşte şi aplică toate regulile, nu dispune de capacitatea de a-

şi organiza bine toate etapele jocului şi chiar dacă trăieşte afectiv şi plenar jocul are dificultăţi de 

integrare socială în joc, preşcolarul mare se caracterizează prin conduite mai adaptate şi mai ales 

printr-o organizare strategică, în plan mental, a etapelor jocului. O dată cu trecerea de la o vârstă la 

alta se schimbă şi motivaţia conflictelor ce apar în cadrul jocurilor: preşcolarul mic doreşte aceeaşi 

jucărie pe care o preferă şi alt copil, preşcolarul mijlociu preferă acelaşi rol pe care îl preferă şi alt 

copil, preşcolarul mare nu acceptă încălcarea regulilor jocului. 

 Învăţarea 

Bazată pe asimilarea şi sedimentarea cunoştinţelor, învăţarea, fie prin ea însăşi, fie combinată 

cu jocul, conduce la elaborarea unor comportamente noi care satisfac mai bine necesităţile 

adaptative ale copilului. Sistemul de nevoi sociale şi psihosociale nu poate fi satisfăcut de preşcolar 

decât recurgând la învăţarea socială, pe numeroase căi: observarea comportamentelor altora, a 

învăţării acestora; implicarea şi participarea directă a copiilor în diferite tipuri de activităţi sociale, 

dacă comportamentul observat este şi întărit, atunci el va fi asimilat şi cu mai mare uşurinţă. 

Învăţarea didactică presupune organizarea activităţii copiilor, desfăşurarea ei după programe 

obligatorii şi riguroase. Jocul suferă transformări şi restructurări, convertindu-se în joc didactic, cu 

conţinut şi finalitate instructiv educativă. 

Pentru preşcolarii mici asimilarea cunoştinţelor nu reprezintă încă un scop distinct, ca expresie 

a insuficientei dezvoltări a unora dintre capacităţile lor psihice, activităţile obligatorii se desfăşoară 

preponderent sub formă de joc. La preşcolarii mijlocii se dezvoltă interesul pentru cunoştinţele 

comunicate verbal, el îşi planifică mai întâi mental activitatea şi abia apoi trece la executarea ei. La 

preşcolarii mari, datorită însuşirii unor procedee de muncă intelectuală, capacităţii de autoevaluare 

critică a posibilităţilor şi rezultatelor obţinute, învăţarea capătă un caracter mai organizat şi devine 

mult mai eficientă, anticipând astfel învăţarea şcolară. 
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 Creaţia 

Locul şi rolul central în creaţia preşcolarilor îl ocupă creaţia, imaginaţia. Copilul imaginează şi 

creează multe lucruri pentru că nu cunoaşte suficient relaţiile dintre obiecte şi fenomene, ajungând 

de multe ori la nonsensuri. Se dezvoltă multe funcţii ale imaginaţiei: de completare, de proiectare, 

de anticipare. În activitatea creatoare a copilului participă şi importante elemente de ideaţie, 

capacităţi de redare, deprinderi, priceperi, aspecte bine evidenţiate în desenele copiilor, care 

prezintă particularităţi distincte la fiecare substadiu al preşcolarităţii. Mai mult decât în desen, 

afectivitatea se exprimă în creaţiile verbale (povestire expresivă, teatru de păpuşi), în creaţiile 

ritmice (dans, muzică). Solicitarea opiniilor copiilor în urma vizionării unui spectacol, a audiţiei 

unei povestiri sau bucăţi muzicale contribuie la dezvoltarea capacităţilor lor evaluative (Golu, 

Verza, Zlate, 1994, pag. 91-99). 

 

 

Metoda observării folosită în activitatea de cunoaşterea mediului în grădiniţa de copii 

 

 

,,Şcolile să nu fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea să 

probeze toţi, în propria lor practică, adevărul că: învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine”. 

Jan Amos Comenius 

 

Considerente generale 

 

 

În pedagogia şi metodica activităţii cu preşcolarii, termenul observare desemnează una din 

formele de bază ale activităţii organizate pentru cunoaşterea mediului înconjurător. Observarea 

mediului natural şi social constituie unul din principalele izvoare de cunoaştere. 

Observarea constituie principalul mijloc de a transmite copiilor cunoştinţele despre lumea 

înconjurătoare. Rolul observărilor este acela de a îmbogăţi cunoştinţele copiilor, de a le forma 

reprezentări clare şi precise, de a le dezvolta şi organiza gândirea, punând bazele formării 

deprinderilor de muncă intelectuală. De asemenea, ele trebuie astfel îndrumate din punct de vedere 

metodic, încât să dezvolte la copii curiozitatea ştiinţifică, manifestată la această vârstă prin dorinţa 

lor de a cunoaşte tot mai multe elemente ale lumii înconjurătoare şi raporturile dintre ele. 

Caracteristicile principale ale observării se stabilesc în funcţie de mai mulţi parametri, 

dintre care menţionăm: 

 sarcina didactică; 

 conţinutul; 

 structura; 

 valoarea formativă. 

Din punct de vedere al sarcinii didactice, observareaeste considerată ca principala 

activitatede formare a reprezentărilor şi noţiunilor celor mai simple despre natură şi despre viaţa 

socială. Ca tip de activitate, se încadrează în rândul activităţilor de comunicare de noi cunoştinţe şi 

de formare a unor deprinderi şi priceperi simple de activitate practică şi intelectuală. (Catalano , H., 

Brănişteanu, R., “Sinteze de pedagogia învăţământului preşcolar, p. 376-377). 

Metoda observării constă din urmărirea sistematică de către elev a obiectivelor şi 

fenomenelor ce constituie conţinutul învăţării, în scopul surprinderii însuşirilor semnificative ale 

acestora. Este practicată de elevi în forme mai simple sau mai complexe, în raport cu vârsta. 

Funcţia metodei nu este în primul rând una informativă, ci mai accentuată apare cea formativă, 

adică de introducere a elevului în cercetarea ştiinţifică, pe o cale simplă. 

 Observarea este o metodă prin care copiii percep direct, activ şi sistematic obiectele şi 

fenomenele lumii înconjurătoare în scopul cunoaşterii unor trăsături esenţiale ale acestora, descriu 

şi explică datele esenţiale sesizate prin raportarea la noţiunile cunoscute. Cunoaşterea pe cale 
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senzorială este prima cale de cunoaştere, gândirea copilului preşcolar formându-se în procesul 

perceprii active a obiectelor şi fenomenelor din mediul înconjurător. 

 După părerea pedagogului francez Léandri, a observa înseamnă ,,a căuta să cunoşti în mod 

cât mai exact şi precis posibil ceea ce ne înconjoară, a vedea cât mai bine, a pipăi, a simţi, a asculta 

şi, de asemenea, a-ţi aminti şi a compara, a descoperi şi a stabili raporturile logice între fapte, a le 

introduce în categoriile mintale” (F. Léandre şi A. Sala, L´observation des choses, Paris, Collection 

Bourrelier Librairie Fernand Nathan, 1968, p.3). 

  

 

Scopul activităţilor de observare 

 

 

Activitatea de observare desfăşurată în grădiniţă are multiple scopuri, de organizare a 

procesului de cunoaştere direct a realităţii de către copii, lărgirea bazei senzorială a procesului de 

cunoaştere, dezvoltarea şi stimularea capacităţilor perceptive precum şi alte capacităţi, procese, 

abilităţi şi aptitudini intelectuale ce se conturează şi se dezvoltă de la vârste mici, de a satisface 

dorinţa şi interesele cognitive ale preşcolarilor, de a dezvolta curiozitatea şi spiritul de cercetare al 

acestora. 

 

Clasificarea activităţilor de observare 

 

 

Activităţile de observare pot fi clasificate în funcţie de diverse criterii, unele din acestea 

fiind conţinutul, organizarea, durata materialului utilizat şi locul de desfăşurare.  

După criteriul conţinutului se are în vedere aspectele realităţii ce urmează a fi cunoscute în 

esenţă, natură şi viaţa socială, aceste domenii, întrepătrunzându-se. 

După criteriul organizatoric se disting două categorii: 

 observările planificate - selecţionate din tematica programei, în concordanţă cu aceasta, 

prevăzute în planificarea grupei într-o anumită ordine, succesiune; 

 observărileneplanificate - care sunt ocazionale, a căror temă nu este stabilită dinainte, ci se 

conturează pe moment, în funcţie de împrejurările pe care viaţa de fiecare zi le oferă. 

Clasificarea observărilor în funcţie de durata lor se poate vorbi de: 

 observare de scurtă durată - se realizează într-o singură activitate; se urmăreşte îndeplinirea 

obiectivului propus în ceea ce priveşte planta, obiectul sau animalul supus observării.  

 observare de lungă durată (observare în timp) - fac obiectele mai multor activităţi, derulate 

pe o anumită perioadă care se desfăşoară pentru a evidenţia, modificări, schimbări cum ar 

fi: ce se întâmplă într-un anotimp, transformările unei plante, evoluţia unui animal, mai 

exact explicarea, descrierea şi interpretarea unor fenomene din perspectiva unor sarcini 

concrete de învăţare, exprimarea şi explicitatea rezultatelor cu ajutorul unor suporturi 

materiale (desene, grafice). Sunt observări realizate ca activităţi pe domenii experienţiale, 

observări desfăşurate în cursul plimbărilor, observări realizate în cadrul formelor de muncă 

efectuate în grădiniţă sau în grădină. În acelaşi timp, această metodă conduce şi la formarea 

unor calităţi comportamentale cum ar fi: consecvenţa, răbdarea, perseverenţa, 

perspicacitatea, imaginaţia. 

Clasificarea observărilor în funcţie de materialul utilizat: 

 observări cu material natural; 

 observări cu material confecţionat: mulaje, machete, planşe, fotografii. 

În funcţie de numărul speciilor observate se pot realiza observări ale unui singur exemplar 

(câinele, ardeiul, crizantema) şi observarea exemplarelor din două sau mai multe specii (găina şi 

raţa, iepurele şi veveriţa, crizantema şi tufănica). 

După locul desfăşurării, observările se pot clasifica în: 
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 observări în mediul natural,în afara grădiniţei sub forma deplasărilor de diferite feluri 

(plimbări, vizite, excursii). 

În cadrul acestor observări, scopul principal îl constituie asigurarea contactului direct al 

copiilor cu obiectivul propus în mediul lui de viaţă: pomii din grădină şi parc, animalele şi păsările 

domestice din ogradă, oile şi vacile la păşune sau în grajduri. Această situaţie prezintă un real 

avantaj, deoarece dă posibilitatea copiilor să stabilească relaţii între mediul specific unui animal 

sau al unei plante şi manifestările, obiceiurile lor. 

 observări în mediu organizat: în sala de grupă;în interiorul grădiniţei, în alte încăperi cu 

diverse funcţionalităţi pentru a se familiariza cu ele - bucătărie, cabinet medical. 

Ele sunt planificate din timp, ţinând seama de necesitatea pregătirii condiţiilor. Sub raportul 

obiect-fond, ele asigură cele mai favorabile condiţii de evidenţiere a elementelor principale şi astfel 

se compensează dificultăţile pe care copiii le întâmpină în mediul natural.  

Felurile observărilor se pot stabili în funcţie de criterii formative, respective participarea 

analizatorilor, cât şi introducerea operaţiilor gândirii. (Horaţiu, Catalano. Rodica, Brănişteanu, 

p.378-379). 

 

Funcţiile activităţilor de observare 

 

 

Ca şi alte metode de învăţământ, observaţia are mai multe funcţii: 

 funcţia operaţională / instrumentală – metoda are valoarea unei tehnici de execuţie pentru 

cel care o utilizează – elev sau profesor, mijlocind atingerea obiectivelor instructiv-

educative şi a obiectivelor operaţionale preformulate. 

 funcţia cognitivă – metoda reprezintă pentru cei care se instruiesc sau autoinstruiesc, un 

mod de a afla, de a cunoaşte, de a acţiona, de a cerceta, de a descoperi sau redescoperi noi 

adevăruri şi de a le folosi în mod independent, respectiv un instrument şi o tehnică de 

învăţare. 

 funcţia formativ – educativă -  metoda contribuie la formarea unei noi structuri cognitive, 

deprinderi intelectuale, comportamentale, atitudini, trăiri, sentimente, deci presupune şi un 

proces educativ. 

 funcţia normativă – metoda îi arată celui care o utilizează cum să procedeze, ce cale 

eficientă să urmeze pentru a atinge obiectivele prestabilite (educatoarea îi sugerează cum să 

predea, iar copilul cum să înveţe). 

 funcţia motivaţională – metoda contribuie la stimularea şi dezvoltarea interesului pentru 

studiu al copiilor, a curiozităţii lor, a dorinţei lor de a afla, de a (re)descoperi şi de a acţiona.  

Metoda reprezintă un anumit mod de a proceda care tinde să plaseze preşcolarul într-o 

situaţie de învăţare, mai mult sau mai puţin dirijată, mergându-se până la una similară aceleia de 

cercetare ştiinţifică, de urmărire şi descoperire a adevărului şi de raportare a lui la aspectele 

practice ale vieţii. 

 

 

Aspecte metodice ale organizării şi desfăşurării activităţilor de observare 

 

 

Aspectele metodice ale organizării şi desfăşurării observărilor pot fi introduse într-o anumită 

succesiune, pornind de la formele cele mai simple, în care nivelul operaţiilor gândirii se menţine la 

acţiuni obiectuale. Concepţia care stă la baza acestor aspecte metodice ale organizării şi 

desfăşurării observărilor porneşte de la ideea că operaţiile gândirii se însuşesc treptat, în cadrul 

procesului de cunoaştere dirijată pe baza unor modele ce se complică cu fiecare nouă achiziţie pe 

planul operaţiilor mintale, se conturează o varietate mare de posibilităţi de desfăşurare a 

observărilor.  
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După obiectul principal al observării se evidenţiază observări în care se evidenţiază ansamblul 

obiectului de observat, întregul cu părţile lui componente, structura obiectului perceput. Acest fel 

de observare se întemeiază pe experienţa acumulată prin lecţiile de intuiţie. 

Etapele principale ale unei astfel de observări sunt în principiu aceleaşi cu etapele întâlnite 

în activitatea clasică de observare, şi anume: 

- prezentarea obiectului de observat; 

- perceperea liberă a obiectului, exprimarea impresiilor imediate asupra obiectului prezentat; 

- perceperea sistematică a obiectului pe baza unui plan de întrebări, deprinderea părţilor 

componente; 

- sintezele, generalizările simple asupra celor observate. 

În aceste observări, pe plan informativ primează cunoştinţele desprinse pe baza perceperii 

materialului intuitiv (părţile componente şi unele caracteristici) şi a experienţei curente de viaţă a 

copiilor. Caracterul dirijat al percepţiei prin intermediul unui număr relativ mare de întrebări are o 

mare valoare formativă. De asemenea, faptul că preşcolarii sunt stimulaţi să se încadreze în 

disciplina întrebare-răspuns are valoare educativă. În schimb în această formă a observării copiii nu 

sunt puşi în situaţia să cerceteze şi să descopere noul. În cadrul discuţiei (analizei) sunt puse cu 

prioritate întrebări care fac apel la observarea propriu-zisă sau la experienţa anterioară şi în mai 

mică măsură sunt solicitate acţiunile copiilor cu obiectele de observat. Aceasta este şi cauza care 

determină o antrenare unilaterală a analizatorului vizual. 

Un alt aspect metodic al organizării şi desfăşurării observărilor este realizat prin exerciţii de 

observare, are ca obiectiv principal determinarea unor însuşiri caracteristice ale obiectului de 

observat prin intermediul unor exerciţii senzoriale variate. Analiza materialului pus la dispoziţia 

copiilor se face pe baza acţiunilor săvârşite de ei sub îndrumarea educatoarei. 

Structura unei observări de acest tip are ca etape principale: 

- prezentarea obiectului de observat; 

- efectuarea unor acţiuni simple de către copii în vederea stabilirii însuşirilor prin intermediul 

diferiţilor analizatori, verbalizarea celor constatate; 

- cercetarea obiectului prin intermediul văzului, pipăitului, mirosului şi gustului, eventual şi 

al auzului; 

- efectuarea unor acţiuni cu caracter aplicativ; 

- lărgirea informaţiilor prin materiale suplimentare; 

- integrarea datelor senzoriale într-un tot. 

Această observare s-a impus în practică mai ales ca expresie a căutărilor în domeniul metodelor 

moderne. Aceste observări pot fi planificate la începutul ciclului de observări a unor fructe, 

legume, flori, alimente (sare, zahăr, făină, orez, griş, oţet, ulei, plante pentru ceai etc.) sau a unor 

materiale utilizate în viaţa curentă (sticla, lemnul, material plastic). În cadrul lor se pune accentul 

pe formarea unor deprinderi de percepere independentă, de investigare organizată, valorificând 

experienţa senzorială dobândită până atunci. 

Observarea independentă nu are o structură diferită faţă de observarea clasică. Ea are elemente 

de noutate şi complexitate, care sunt determinate de relaţia dintre educatoare şi copil, de 

modalităţile de îndrumare ale educatoarei, de natura, felul şi numărul intervenţiilor ei în cursul 

desfăşurării activităţii. Observarea independentă este, aşadar, o observare liberă, deoarece 

spontaneitatea copilului este rezultatul unei îndelungi evoluţii pe calea însuşirii şi aplicării 

procedeelor celor mai variate de investigare. O variantă mai complexă a observării independente o 

constituie observarea care vizează obişnuirea copiilor de a adresa întrebări adecvate în legătură cu 

obiectul de observat şi de a găsi răspunsurile corespunzătoare. Şi această formă de observare 

presupune un nivel superior în dezvoltarea percepţiei, ea se aplică numai după un şir de observări 

ale unor plante, animale cu aspecte similare. Aceasta se aplică la grupa mare, unde educatoarea 

urmăreşte să-i obişnuiască pe copii să formuleze întrebări, să răspundă la întrebările colegilor lor, 

să poarte o discuţie animată pe o temă precisă. 
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Cunoaşterea mediului este un proces care se desfăşoară pe parcursul întregii vieţi, generat şi 

susţinut de valorile societăţii. 

În concluzie, dacă copiii sunt implicaţi în observarea mediului înconjurător în situaţii 

concrete, acestia dobândesc cunoştinţe ştiinţifice temeinice despre mediul înconjurător, îşi 

formează atitudini şi comportamente adecvate faţă de mediul înconjurător, participă cu plăcere la 

activităţi, se implică activ în rezolvarea sarcinilor, dau dovadă de spirit de cooperare, uneori 

competitiv, privesc totul ca pe un joc, în urma căruia bagajul lor de cunoştinţe va fi mai bogat, mai 

trainic, mai complex. 
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