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Tranziția de la grădiniță la școală 
 

 

Director prof. Enache Lenuța 

Consilier școlar, Ligia Blaj 

 

 

        Introducerea clasei pregătitoare în învățământul primar are o importanță majoră, deoarece asigură 

trecerea gradată a copilului de la educația din familie și grădiniță la formarea inițială asigurată de școală. 

Copiii își vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili și vor consolida primele contacte cu lumea 

cifrelor și a literelor, vor învăța să observe mediul înconjurător și să interacționeze cu ceilalți copii și cu 

adulții prin jocuri didactice, activități în echipă, activități de descoperire, prin desen sau muzică. 

        Dezvoltarea integrală a elevului de vârstă școlară mică necesită un mod integrat de abordare a 

activităților de predare-învățare-evaluare prin joc. Prin activitățile desfășurate într-o manieră integrată, 

cadrul didactic oferă șansa elevilor de a se manifesta liber și creativ și crează un mediu stimulativ și 

diversificat pentru dezvoltarea personalității lor. 

        Jocul este o activitate practicată încă din primii ani de viaţă. Aceasta este o activitate captivantă pentru 

copii, care presupune o confruntare cu sine şi cu ceilalţi. Din punct de vedere psihologic, jocul este activitatea 

dominantă atât la grădiniţă, cât şi la clasa pregătitoare. Prin joc, copilul descoperă lumea, manipulează 

obiectele, dobândeşte cunoştinţe şi încredere în sine. Educatoarea este cea care conduce jocul şi asigură 

copiilor un mediu plăcut de activare în care să-şi manifeste curiozitatea şi spontaneitatea, în care creativitatea 

şi experienţa personală să reprezinte elementul principal, şi nu să o îngrădească prin scenarii prestabilite, 

considerate valabile pentru orice situaţie. 

        În ciclul preșcolar pregătirea copilului pentru școală este o prioritate, educația la vârste timpurii fiind 

optimizată și eficientizată pentru aceasta. Dezvoltarea copilului este dependentă de ocazii oferite de rutina 

zilnică din grădiniță, de interacțiunea cu ceilalți, de organizarea mediului din grădiniță sau de activitățile și 

situațiile de învățare special concepute. Realizarea unei continuități între grădiniță și școală are sens dublu, 

scopul fiind de continuare a dezvoltării copilului și de continuitate a muncii educaționale. Vârsta cuprinsă 

între 3-5/6 ani este cea care reprezintă cele mai înalte ritmuri de dezvoltare, cea în care se pun bazele viitoarei 

personalități. Pregătirea pentru școală este susținută de motivația bazată pe interiorizarea intereselor de 

cunoaștere și de integrarea în școală. 

        Anxietatea părintilor nu aduce nimic bun, copiii au nevoie de sprijin ca să capete încredere în ei atunci 

când pășesc pe noul drum. Au nevoie şi de multă răbdare din partea părinților, părinţi care trebuie să dea 

dovadă de înțelegere, să îi ajute la teme, să îi asculte pe cei mici, când au o problemă. Treptat, copilul trebuie 

să înveţe că are anumite responsabilități la școală, privind efectuarea temelor, pregătirea ghiozdanului, 

respectarea orarului de școală, punctualitatea. 

        Intrarea la școală aduce schimbări mari în viaţa copilului tău, iar perioada de tranziție de la grădiniță la 

școală este una plină de provocări, cărora trebuie să le facă față nu numai copiii, dar și părinții. 
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Grupa mică A - „Bamse” 

Prof. Oană Mihaela 

Emoţie şi flori în grupa 

Bamse. Lucrările lor 

exprimă bucuria 

copilăriei. Felicitări, 

micuţilor! 



 

 

Grupa mică B  - „Ursuleţii veseli” 

Prof. Băluţă Roxana Andreeea 

Prof. Bacoşcă Marin Monica 

Despărţiţi, dar împreună, 

Ursuleţii veseli lucrează 

cu spor. 
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Grupa mică C - „Fluturaşii” 

Prof. Nicolau Florinela 

Prof. Frieraru Monica 

Colorăm cu atenție la detalii sau 

pictăm bucurându-ne de culori. 

Colorăm și învățăm despre structura unei 

plante  

sau desenăm liber un câmp cu flori  

învățăm tehnici noi de pictură, pictăm ce 

preferăm,  

colorăm încrezători ... 

Primăvara vine pictând pomi 

înfloriți și rândunele 
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Grupa mică D - „Iepuraşii” 

Prof. Tohănean Cosmina 

Prof. Drăgulin Ana Maria 

Părinţi, educatoare şi copii- 

formăm o echipă minunată! 

 

Mulţumim pentru 

materiale! 

Continuăm să 

lucrăm, cu spor! 
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Grupa mijlocie A “Boboceii” 

Prof. Găman Camelia 

   Prof. Suru Petronela 
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Să dăruiești zâmbete, iubire, armonie și 

voie bună, 

Pentru că universul te va răsplăti cu 

aceeași monedă! 

Pregătirea, pasiunea 

educatoarelor și cu ajutorul, 

sprijinul părinților și a legăturii 

pe care o avem cu copiii, a permis 

să depășim toate dificultățile, și, 

într-o manieră creativă, jocul 

nostru a continuat,  

GRUPA BOBOCEILOR a răspuns PREZENT la toate 

activitățile propuse. 
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În zumzet de albinuţe, 

activităţile se 

desfăşoară cu zâmbete 

şi veselie.  

    Grupa Albinuţelor îşi continuă munca, la fel ca într-un 

stup de albinuţe harnice, care, în loc de miere, dau bucurie 

pentru suflet.   



 

 

Grupa Mijlocie C - “Buburuzele” 

Prof. Niță Cristina 

Prof. Drăgoi Anca 
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Buburuzele continuă să lucreze împreună, de acasă. 

Primăvara vine cu zâmbete de copii şi mult optimism! 

Educaţia se face împreună, părinţi şi 

educatoare - umăr la umăr, reuşim să 

facem lucruri minunate. 



 

 

Grupa mijlocie D - “Prichindeii” 

Prof. Hălănei Claudia 

Prof. Terinte Ştefania 
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Prichindeii sunt 

harnici şi veseli, 

indiferent de situaţie. 

Orice activitate este 

însoţită de zâmbete 

sincere de copil.  



 

 

Grupa Mare A  - “Winnie” 

Prof. Ungureanu Lucia 

Prof. Nistor Ilinca 
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Ursuleţii Winnie au lucrat, 

ca de obicei, cu spor şi multă 

atenţie, iar distanţarea i-a 

unit şi mai mult.  

Grădiniţa de acasă se 

face numai în 

colaborare cu părinţii. 

Felicitări! 



 

 

Grupa Mare B  - "Curioșii" 

Prof. Stanbeca Lavinia  

Prof. Ungureanu Larisa 
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În situaţii speciale, Curioşii rămân uniţi şi 

lucrează împreună...chiar şi de la distanţă. 



 

 

Grupa mare C - “Rază de Soare” 

Prof. Damian Margareta 

Prof. Chiriţă Ştefania 
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Muncă şi creaţie, aşa se 

defineşte grădiniţa prin ochii 

Razelor de soare, care 

strălucesc chiar şi momentele 

dificile.  

Grupa „Rază de soare” a 

continuat să transforme în 

zâmbet tot ce a atins.  

„Copiii sunt razele de soare 

din viaţa nostră!” 



 

 

Grupa mare D - “Brotăceii” 

Prof. Bordean Andra 

Prof. Barbu Ana Maria 
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Brotăceii, mai uniţi 

ca niciodată, 

lucrează şi 

împărtăşesc idei de 

activităţi! 

Totul este mai uşor împreună. Copiii continuă activităţile, cu acelaşi 

entuziasm şi aceeaşi dedicaţie. 



 

 

Grupa mare E - „Ciupercuţele” 

Prof. Ilie Nicoleta 
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Grupa „Ciupercuţelor” a 

colaborat  foarte bine, iar 

lucrărilor lor au adus zâmbete şi 

bucurie tutror.  

„Cea mai sigură cale spre 

inima unui copil este să 

petreci timp cu el.”(Kevin 

Heath) 

Aşa am înţeles noi izolarea! 



 

 

Grupa mare PN - ”Căsuţa cu poveşti” 

Prof. Diana Onisâi 
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Noi, cei din grupa mare „Căsuţa cu jucării”, ne-am continuat 

învăţarea de la distanţă şi am aflat cum să fim prieteni ai naturii. 

Ziua Pământului, în acest an, şi-

a meritat sărbătorirea cu deplină 

recunoştinţă din partea 

omenirii! 

 



 

 

PENTRU PĂRINȚI, PENTRU PROFESORI...  

   

Jocul - asul din mâneca educatoarelor 

 Este cunoscut faptul că jocul este fundamentul desfăşurării activităţilor instructiv-educative în 

grădiniţă. Orice activitate organizată şi planificată în cadrul procesului de învăţământ din perioada 

preşcolară, poate avea ca bază jocul. „Jocul este o activitate deosebită care înfloreşte în anii copilăriei şi îl 

însoţeşte pe om pe parcursul întregii sale vieţi.”(Sacaliuc N., Cojocaru V., 2012) Jocul are o importanţă 

răsunătoare în formarea personalităţii unui individ. Ontogenetic vorbind, jocul este specific copilăriei, însă 

şi adulţii pot să se bucure de acest „răsfăţ”, chiar dacă nu la acelaşi nivel pueril, ca al copilului. 

       Istoric vorbind, jocul a apărut încă din primele etape al dezvoltării societăţii, pentru că pe atunci copiii 

erau incluşi de mici în munca adulţilor, însă, deoarece erau prea mici pentru folosirea uneltelor, aceştia 

utilizau jucării sau unelte în miniatură, care îi pregăteau pentru munca ce urma. Au apărut, astfel, jocurile 

exerciţiu, urmate mai apoi de jocurile de rol, sau transpunerea copilului în rolul unui adult, care avea 

responsabilităţi la locul de muncă, învăţând într-o manieră sigură şi plăcută ce aveau de făcut. Putem 

afirma, deci, că jocul a apărut ca urmare a influenţei dezvoltării societăţii asupra individului iar prin 

natura sa, aceea de a imita ceea ce văd în jurul lor, se identifică şi mai mult cu caracterul social. Copilul se 

foloseşte de imitare şi, de cele mai multe ori, jocul este unul în care sunt reproduse anumite comportamente 

deja observate. 

     Deseori observăm cu câtă uşurinţă reuşesc copii, din culturi sau ţări diferite, să se înţeleagă şi să 

comunice. Jocul este limbajul lor comun, are un caracter universal, iar pretutindeni are aceeaşi 

importanţă. Viaţa, în toată complexitatea ei, devine obiectul unui joc în mâinile creative ale unui copil, care 

pune în scenă, cu dibăcie, subiecte care îi stârnesc interesul şi pe care doreşte să le exploreze. Accesul la 

informaţiile care îl ajută să avanseze pe plan socio-afectiv sau cognitiv, se face mult mai uşor prin joc. Până 

la vârsta şcolară, jocul este forma dominantă de desfăşurare a activităţilor copiilor, de cele mai multe ori 

spontan dar şi dirijat, care situează în prim plan plăcerea naturală, bucuria de a explora noi conţinuturi, 

fără a se raporta mereu la o finalitate prestabilită. 

    Acestea fiind spuse, să lăsăm copiii să se joace şi să-i încurajăm să exploreze prin joc. A. Einstein spunea 

că „jocul este cel mai elevat tip de cercetare” , aşadar sfatul nostru, pentru părinţi, este să se joace cât mai 

mult cu copiii lor; nu doar pentru copii, ci şi pentru ei înşişi.  

Dir. Prof. L. Enache  

Prof. A. Barbu 
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