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Moto:

En-ten-ti-no, u -reche ti-no,

u-reche, tica-ta , bim-bam- bus!

Limba română este pentru un copil de vârstă preșcolară o limbă, care nu are nici un sens, o

limbă de joc. O întrebare frecventă este dacă este indicat sau nu învăţarea unei limbi străine într-o

vârstă fragedă.

Cunoaştem multe argumente ale specialiştilor, unele pro, altele contra.

Cele mai relevante dintre acestea sunt:

Argumente pro:

- învăţarea unei limbi străine la o vârstă fragedă dezvoltă o gândire divergentă, flexibilă: de

exemplu – copilul descoperă că pentru o noţiune putem folosi mai multe expresii

- se lărgeşte viziunea copilului despre lumea în care trăieşte prin cunoaşterea unor elemente din

culturi diferite

- pronunţarea unor sunete specifice limbii se perfecţionează mai uşor la o vârstă fragedă

Argumente contra:

- activitatea de bază a copilului este jocul – nu este prea indicat prescurtarea timpului de joacă în

favoarea învăţării

- la această vârstă copilul nu conştientizează regulile gramaticale, deci un sistem diferit de reguli

gramaticale poate genera confuzii în mintea copilului şi poate frâna dezvoltarea comunicării în

limba maternă

- la vârste fragede învăţarea se bazează pe imitaţie, nu este formată deprinderea învăţării

conştiente

O altă întrebare este , ce înseamnă următoarele noţiuni: învăţarea unei limbi şi însuşirea unei limbi?



Prima noţiune se referă la învăţarea conştientă a unei limbi, printr-o motivaţie intrinsecă. În acest caz

un loc important are conştientizarea regulilor limbii respective (gramatica), iar aceasta este

caracteristica vârstei pubertății. A doua noţiune se referă la însuşirea unei limbi prin folosirea ei în viaţa

de zi cu zi, în urma efectelor stimulilor lingvistici, când o limbă este însuşită prin imitaţie, fără

conștientizarea regulilor gramaticale, care este caracteristica vârstei copilului, se învață într-un mediu

social( familia, etc.) .

Cerceătorii au dovedit beneficiile învăţării mai multor limbi la vârste fragede, cum ar fi:

- dezvoltarea rapidă a operaţiilor gândirii

- formarea unei personalităţi mai flexibile, receptive la nou

- dezvoltarea memoriei

- dezvoltarea deprinderilor de comunicare

Pe baza acestor considerente trebuie să abordăm învăţarea limbii române în grădiniţă.

Experienţa noastră afirmă faptul că la învăţarea limbii române trebuie să avem în vedere trei principii

importante:

1. Învăţarea indirectă, printr-o acţiune directă – învăţarea limbii trebuie asociată cu o activitate

concretă: mişcare, desen, dans, cântec, activitate manipulativă, etc.

2. Antrenarea a mai multor simţuri pentru percepere: auzul, pipăitul, vederea – integrarea unor

mijloace de învăţământ şi materiale didactice utilizate în situaţii variate

3. Principiul aici şi acum: copilul învaţă prin exersare în diferite situaţii concrete, prin stereotipuri.

Care sunt secretele reuşitei?

- dacă educatoarea stăpâneşte bine limba

- dacă activităţile au un caracter de joc

- dacă educatoarea are o pronunţare corectă

- dacă activitatea este interesantă, copilul participă activ

- dacă exersarea celor învăţate are loc zilnic, într-o perioadă scurtă (în conformitate cu

particularităţile de vârstă)

- dacă copilul nu este suprasolicitat cu lucruri noi, cum ar fi: învăţarea scris-cititului, etc

- dacă procesul are o continuitate, fără întreruperi mari

- dacă realizăm un cadru spontan de învăţare pe baza stereotipurilor

Având în vedere constatările de mai sus, am considerat că învăţarea unei limbi străine la vârsta

fragedă nu este în sine nici rău, nici bine – este o oportunitate. În cazul nostru, ca minoritate într-o ţară,

este o necesitate şi o obligaţie. Având în vedere particularităţile de vârstă ale copiilor cu care lucrăm,

nu putem aştepta rezultate miraculoase, dar trebuie să facem eforturi în acest sens. Este foarte

important să avem o atitudine pozitivă, pentru a trezi şi a menţine interesul copilului faţă de învăţarea



limbii române, fără a forţa rezultatele. Cu suprasolicitarea şi cu aşteptări mari vom obţine reacţii

inverse, o rezistenţă din partea copiilor, care va avea un efect negativ în şcoală şi în viaţă.

În concluzie: echipa noastră a ales din cele trei categorii de activităţi de învăţare, activitatea de

dezvoltare personală, rutina, încadrat în cadrul întâlnirilor de dimineaţă.

Experiența noastră a demonstrat, că exersarea zilnică prin metode cu caracter ludic este cea mai

eficientă la această vârstă. Eficiența constă și în faptul, că aceste jocuri sunt desfășurate în condiții

asemănătoare - astfel devin rutine:

- folosirea unor materiale didactice asemănătoare (aceeași tablă, imagini colorate, de

dimensiuni asemănătoare, etc. )

- reguli de joc asemănătoare

- condiții spațio-temporare asemănătoare ( zilnic, la aproximativ aceeași oră, la același colț al

sălii, aproximativ 6-10 minute)

- jocurile noi se bazează pe cunoștințele anterioare, și sunt introduse după un anumit interval de

timp, suficient de lung pentru aprofundarea cunoștințelor, în funcție de caracteristicile grupei preșcolare

- formulările, dialogurile folosite au rimă și ritm, pentru o memorare mai ușoară, iar cuvintele

noi se repetă de mai multe ori

Astfel, aceste jocuri sunt independente de tema de studiu actuală, nu pot și nici nu este nevoie

să fie încadrate în vreun fel, dar trebuie adaptate în concordanță cu interesele copiilor. Cunoscând

particularitățile grupei, pe care o conduce, educatoarea poate să aleagă - indiferent de vârsta copiilor-

dintre aceste jocuri, poate să le extindă, poate să complice, poate să dezvolte mai departe aceste idei.

Ca și gimnastica de înviorare, aceste jocuri trebuie să fie activități zilnice, suficient de dinamice

și de scurtă durată, ca să mențină entuziasmul și interesul copiilor. Noi am încadrat aceste exerciții

ludice în scenariul întâlnirii de dimineață, ca un moment de relaxare.

Jocurile (exercițiile) descrise de noi sunt alese în funcție de preferințele copiilor și se pot varia,

sau îmbunătăți în funcție de nivelul grupei sau a creativității educatoarei. Materialele didactice din

imaginile atașate sunt folosite în activitatea noastră, vor ajuta în înțelegerea mai ușoară a regulilor de

joc descrise. În funcție de posibilități sau creativitatea educatoarei toate acestea pot fi perfecționate.

1. Animale exotice: maimuţă, tigru, zebră, aligator, rinocer, leopard

Materiale necesare : o tablă, pe care vor fi expuse pe rând animalele

Regula jocului: educatoarea rostește următorul dialog, împreună cu toți copiii, în timp ce

așează animalele pe tablă.

- Maimuţă, maimuţă, ce vezi lângă tine ?

- Un tigru, un tigru, se uită la mine !

- Tigru, tigru, ce vezi lângă tine ?

- O zebră, o zebră, se uită la mine ! / etc, până când fiecare animal este așezat pe tablă.



Animalele sunt adunate pe rând, începând cu ultimul, cu rostirea următoarelor formule :

- La revedere, leopard, (rinocer, aligator, zebră, tigru, maimuţă)

2. Cine stă în cuşcă?

Materiale necesare: o tablă, animalele, pe care le denumim, câte-o „cuşcă”, cu care se acoperă

animalele.

Regula jocului: se așează pe tablă animalele , acoperite cu o „cuşcă”. Se rostesc următoarele:

- Cuşcă, cuşcă, cine stă în cuşcă? – se scoate cuşca, cu care este acoperit leul, după ce se rosteşte :

- Un leu, un leu, un leu stă în cuşcă.

Jocul se repetă cu fiecare animal.

După ce toate animalele sunt descoperite, se iau pe rând animalele de pe tablă, începând cu

ultimul, în timp ce se rosteşte:

- La revedere .......(se denumeşte animalul)

3. Cine s-a ascuns în cutie?

Materiale necesare: o tablă, animalele care se acoperă, cu câte o „cutie”.

Regula jocului: asemenea jocului Nr. 2, cu dialogul care se rostește împreună cu copiii:

- Cutie, cutie, cine s-a ascuns în cutie?

- O găină, o găină, o găină s-a ascuns în cutie.

La sfârșit: - La revedere, găină! (etc.)

Pe acest model pot fi exersate: mobilierul, fructele, legumele, etc.

De exemplu:

Legume:

- Coșuleț, coșuleț, ce am pus în coșuleț?

- Un cartof, un cartof, un cartof (......) am pus în coșuleț.

Jocul se poate dezvolta cu exersarea diferitelor atribute: cartof mare (mic, copt, frumos, etc)



Mijloace de locomoție

- Garaj, garaj, ce se ascunde în garaj?

- O mașină, o mașină, o mașină se ascunde în garaj.

Culori, animale

4. Cu ce s-a îmbrăcat zebra?

Materiale necesare: o tablă, o zebră, rochii de diferite culori

Regula jocului: se aşează pe tablă rochiile pe rând, şi se denumesc:

- O rochie roşie..... (albastră, portocalie, verde, maro, roz)

Se aşează pe tablă o zebră, după care începe dialogul:

- Domnişoară Zebră, domnişoară Zebră, vrei să porţi o rochie roşie (albastră, portocalie, verde, maro,

roz)?

- Da, da, aş vrea să port o rochie roşie! (albastră, portocalie, verde, maro, roz)

Educatoarea aşează rochia roşie pe zebră, după care pune întreabarea din nou, folosind o altă

culoare.

Dialogul se repetă, până ce toate rochiile sunt purtate de zebră.

La sfârșit: - La revedere domnișoară Zebră (rochie roșie, etc. )

5. Animale colorate



Materiale necesare: o tablă, şi animalele în două exemplare, un exemplar în culoarea reală, un

exemplar colorat.

Regula jocului: Se aşează pe tablă pe rând perechile de animale, prima dată culoarea

nepotrivită, după care culoarea reală. Între timp se rostesc împreună cu copiii următoarele:

- Ai văzut vreodată un leu albastru (tigru mov, aligator roz, zebră galbenă, rinocer roşu)?

- Nu, nu, n-am văzut leu albastru(tigru mov......), leul (tigrul ......) este maro.

La sfârșit: - La revedere tigru mov (.....)

Păsări de curte, număratul, culori

6. Puişorii şi găina mamă

Materiale necesare: o tablă, 10 puişori, o găină-mamă.

Regula jocului: se aşează pe tablă pe rând toţi puişorii, pe urmă şi găina, între timp se rosteşte:

1 puişor, 2 puişori, 3 puişori.........10 puişori vin în şir, vin în şir.

Găină, găină, vine şi mama găină, vine mama găină.

7. Părţile corpului

Materiale necesare: o tablă, părțile corpului

Regula jocului: în timp, ce așezăm pe tablă părțile corpului, le denumim împreună cu copiii

(cap, trunchi. picioare, aripioare), după care punem întrebarea

- Ce vezi pe tablă, un puișor? - în funcție, cum așezăm părțile corpului, (în ordine, sau amestecate)

primim următoarele răspunsuri:

- Da, da, un puișor. (propoziția poate fi dezvoltată în funcție de nivelul grupei)

- Nu, nu, acesta este un monstru!



8. Curcan ciudat

Materiale necesare: o tablă, un trunchi de curcan, capul mai multor animale.

Regula jocului: se aşează pe tablă trunchiul curcanului, capul unui alt animal, între timp se

rosteşte:

- Curcan, curcan, oare vezi un curcan?

- Nu, nu, trunchiul e de la curcan, capul e de la (pisică, câine, raţă, porc, oaie, vacă).

Jocul se repetă, până când toate animalele au fost rostite.

9. Se poate juca pe acest model și cu alte viețuitoare: se așează pe tablă un trunchi, la care pe rând se

lipesc diferite aripioare, ultima fiind de liliac, între timp se rostește împreună cu copiii următorul dialog:

- Copilaș, copilaș, vezi aici un liliac?

- Nu, nu, văd un fluturaș. (o libelulă, un papagal)

Răspuns la ultima ântrebare:

- Da, da, văd un liliac!

10. Slab-gras? Înalt –scund?

Materiale necesare: 4 curcani: slab, gras, înalt, scund.

Regula jocului: se aşează pe rând curcanii pe tablă, între timp, împreună cu copiii se rosteşte

următorul dialog:

- Curcan, curcan, ce vezi lângă tine?

- Văd un curcan slab, se uită la mine!

- Curcan slab, curcan slab, ce vezi lângă tine?



- Văd un curcan gras (înalt, scund), se uită la mine!

După ce toţi curcanii au fost aşezaţi pe tablă, se scot pe rând, începând cu ultimul, între timp se

rosteşte:

- La revedere, curcan scund! (înalt, slab, gras)

11. Pălării colorate

Materiale necesare: o tablă, o raţă, pălării colorate

Regula jocului: Se aşează pe rând pălăriile colorate pe tablă, se rostesc împreună cu copiii

următoarele:

- Pălărie galbenă, (maro, verde, roşie, mov),se aşează pe tablă o raţă, pe cap se aşează pălăriile

colorate pe rând, rostind între timp:

- Raţa poartă pălărie galbenă, pălărie galbenă. Bună ziua, rață cu pălărie galbenă!

- Raţa poartă pălărie maro, pălărie maro (verde, roşie, mov) Bună ziua rață cu pălărie..............

(Textul se poate pune pe melodie improvizată)

Variantă: Se poate folosi un dialog cu negație:

- Raţa poartă pălărie galbenă, pălărie galbenă?

- Nu, nu, nu, poartă pălărie roșie, pălărie roșie!

La sfârșit: - La revedere ..........

12. Gâscanul cu cravată

Materiale necesare: o tablă, un gâscan, cravate cu diferite culori

Regula jocului: În timp ce se rostește poezia, pe tablă sunt așezate toate piesele.

- Gâscan, gâscan, cu cravată roşie, roşie,

Îţi place, îţi place cravata portocalie?

- Da, îmi place, da îmi place cravata portocalie.(se schimbă cravatele în funcţie de versuri)

- Gâscan, gâscan, cu cravata portocalie, portocalie,



Îţi place, îţi place cravata albastră (galbenă, verde, maro)?

- Da, îmi place, da îmi place cravata albastră!

La sfârșit: - La revedere......... (cravată albastră)!

13. Joc de mişcare:

Materiale necesare: o tablă, o frunză cu floare, broasca și musca

Regula jocului: Educatoarea așează pe tablă în timp ce spunem versurile, facem mişcări

imitative (se poate găsi şi melodie pe versuri)

O broască, o broască pe o frunză

Aşteaptă, aşteaptă o muscă.

Musca zboară bzzz, bzzzzz, bzzzz

Broasca sare ţop,ţop, ţop

Vai, ce bună a fost!

14. Trăsături

Materiale necesare: o tablă, diferite animale, tot atâtea „tufişuri”

Regula jocului: Asemenea jocului nr. 2 „Cuşcă, cuşcă....”.

- Tufiş, tufiş, cine s-a ascuns în tufiş?

- O vulpe flămândă (frumoasă, somnoroasă, vicleană, șireată) s-a ascuns în tufiş.

La sfârșit: - La revedere, vulpe șireată! (.......)



15. Coteţ, coteţ, cine stă în coteţ?

Materiale necesare: o tablă, diferiți câini şi tot atîtea „coteţe”

Regula jocului: asemenea jocului Nr. 2 „Cine stă în cușcă?”

- Coteţ, coteţ, cine stă în coteţ?

- Un câine frumos (gras, trist, rău, fericit) stă în coteţ.

La sfârșit: La revedere câine fericit! (.....)

16. Jocul culorilor

Materiale necesare: o tablă, trei pisicuţe în diferite culori (albastră, verde, portocalie), o pisică,

patru mingi cu diferite culori: roşie, galbenă, maro, colorată

Regula jocului: se aşează pe rând pe tablă mingile, denumind culorile mingilor împreună cu

copiii:

- Minge roşie, .( galbenă, maro, colorată)

Se aşează pe rând pe tablă pisicile, denumindu-le:

- Pisicuţa albastră, (verde, portocalie), pisica neagră.

Se asociază fiecare pisică cu o minge, între timp se rostesc următoarele, împreună cu copiii:

- Minge, minge roşie, cine se joacă cu mingea roşie (galbenă, maro, colorată)?

- Pisica albastră (verde, portocalie) se joacă cu mingea roşie(galbenă, maro, colorată).

După ce toate piesele au fost denumite, se scot de pe tablă pe rând, rostind următoarele:

- La revedere, minge roşie (pisică albastră..........)

Îmbrăcăminte, încățlțăminte

17. Călătorim

Materiale necesare: o tablă, 6 genți de voiaj de diferite culori: portocalie, roz, roșie, albastră,

verde, maro; pantaloni, pantofi, șosete, palton, cămașă, fustă.



Regula jocului: Se așează pe rând pe tablă cele șase genți, care acoperă câte-o îmbrăcăminte,

între timp rostim împreună cu copiii: o geată, două genți, trei........etc (sau geantă

portocalie,......)

Cu dialogul următor descoperim pe rând îmbrăcămintea.

- Geantă, geantă, ce ai pus în geantă?

- Pantaloni, pantaloni, pantaloni (pantofi, șosete, palton, palton, cămașă, fustă) am pus în geantă.

Sau:

- Ce ai pus în geanta portocalie?

- Pantaloni, pantaloni, pantaloni (pantofi, șosete, palton, palton, cămașă, fustă) am pus în geanta

portocalie (verde, maro, albastră, roz, roșie).

La sfârșit: - La revedere, geantă albastră! (....)

18. Mașina de spălat

Materiale necesare: o tablă, mașina de spălat,îmbrăcăminte: căciulă, palton, fustă, rochie,

fular, pantaloni, șosete, mănuși

Regula jocului: se așează pe tablă mașina de spălat, sub care am ascuns îmbrăcăminte.

Se scot obiectele de îmbrăcăminte pe rând, între timp se rostește următorul dialog, împreună cu

copiii:

- Hai, să vezi, hai să vezi, ce a spălat mașina?

- O căciulă, o căciulă ( un palton, o fustă, o rochie, un fular, pantaloni, șosete, mănuși.....) a spălat

mașina!

La sfârșit: - La revedere, fustă! (....)

19. Fuste colorate

Materiale ncesare: o tablă, fuste de mai multe culori: mov, roșie, albastră, verde, galbenă, roz

Regula jocului: asemenea jocului nr, 2

- Fustă galbenă, fustă galbenă, ce e lângă tine?



- O fustă mov, o fustă mov este lângă mine. etc.

20. La mulți ani!

Materiale necesare: o tablă, torturi de diferite culori și de diferite mărimi

Regula jocului: pe tablă sunt așezate torturile, după mărime, ascunse după cel mai mare.

Se iau pe rând torturile, între timp se rostesc următoarele, împreună cu copiii:

- Tort portocaliu, tort portocaliu ce se ascunde sub tine?

- Un tort albastru, un tort albastru se ascunde sub mine! Etc. până ce ajungem la cel mai mic.

La sfârșit: - La revedere tort colorat! (etc......)

21. Ce mănâncă?

Materiale necesare: o tablă, un câine, mâncăruri diferite

Regula jocului: se așează pe rând mâncărurile pe tablă, între timp se rostește împreună cu copiii:

- Câine, câine, vrei hot dog?

- Nu, mulțumesc, mie- mi place osul!

- Câine, câine, vrei înghețată?

- Nu, mulțumesc, mie- mi place osul! (Etc.....)
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