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PROGRAM EDUCAȚIONAL PENTRU PREȘCOLARI (4-6 ani) 

 

1. ȘTIINȚĂ DISTRACTIVĂ 

DESPRE CURS 

Temele abordate au scopul să îi atragă și să îi încânte pe copii prin intermediul experimentelor științifice 
realizate împreună cu trainerii în sala de curs. 
Copiii vor lucra în grup, dar și individual, pentru a construi instrumente optice și pentru a experimenta 
reacții chimice captivante prin intermediul cărora vor descoperi fascinanta lume a științelor exacte. 
 
STRUCTURA CURSULUI 
Lecţia 1: Ştiinţă distractivă Magneţi – Fizică; 
Lecţia 2: Lupa şi periscopul - Instrumente optice; 
Lecţia 3: Fenomene naturale spectaculoase - Reacţii chimice; 
Lecţia 4: Aerul şi forţa vântului – Fizică; 
Lecţia 5: Structura organismului uman – Anatomie; 
Lecţia 6: Ciocolata şi stările de agregare. 
 

2. LOGICĂ ȘI PERSPICACITATE  

DESPRE CURS: 

Specialiștii în educație recomandă exersarea logicii și perspicacității încă de la cele mai fragede vârste. 
Lecțiile din acest modul includ exerciții și jocuri care pun accent pe clasificare și sortare, pe găsirea de 
corelații între elemente diferite și pe raționamentele deductive. 
Jocurile de perspicacitate antrenează gândirea analitică, practică, cât și gândirea creativă, îmbunătățesc 
intuiția și capacitatea de sinteză. 
 
STRUCTURA CURSULUI:  
Lecţia 1: Asociază obiectele! 
Lecţia 2: Recunoaşte diferenţa! - Oscar şi Gloria; 
Lecţia 3: Şiruri logice - Colierul din mărgele; 
Lecţia 4: Desene codificate; 
Lecţia 5: Joc de logică şi perspicacitate: Lumea de sub ape; 
Lecţia 6: Joc de logică şi perspicacitate: Lumea de sub ape – Continuare. 
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3. MANIERE ȘI COMPORTAMENT  

DESPRE CURS: 

Lecțiile de maniere elegante formează și totodată rafinează vocabularul și comportamentul copiilor în 
situații cu care se întâlnesc zi de zi la gradiniță, în familie sau când merg în vizită. 
Copiii vor învăța reguli elementare și în același timp rafinate de comportament civilizat și își vor surprinde 
părinții și cadrele didactice cu expresii elegante și comportament adecvat vârstei lor. 
 
STRUCTURA CURSULUI:  
Lecţia 1: Salutul, primul semn al politeţii; 
Lecţia 2: Maniere elegante la masă; 
Lecţia 3: Atitudinea în comportamentul copiilor; 
Lecţia 4: Comportament civilizat în vizită; 
Lecţia 5: Formule de politeţe şi adresare - Limbaj elegant; 
Lecţia 6: Simulări despre politeţe. 
 
 

4. ATENȚIE ȘI MEMORIE  

DESPRE CURS: 

Modulul este prezentat prin intermediul exercițiilor și jocurilor care stimulează atenția și puterea de 
concentrare, abilități foarte importante pentru primii ani de școală. Totodată, exercițiile din a doua parte a 
modulului antrenează în mod distractiv memoria celor mici. 
 
STRUCTURA CURSULUI:  
Lecţia 1: Labirinturi - Tehnici de rezolvare; 
Lecţia 2: Obiecte ascunse - Animale pe cale de dispariţie; 
Lecţia 3: Perechi de obiecte - Recorduri din lumea animalelor; 
Lecţia 4: Priveşte şi întoarce cardul!-  Dinozaurii pitici din Hunedoara; 
Lecţia 5: Observă detaliile! - Lumea păsărilor; 
Lecţia 6: Dezvoltarea atenţiei - Sudoku pentru copii. 
 

5. Vorbire și limbaj 

DESPRE CURS: 

Modulul de actorie are drept scop principal dezvoltarea limbajului copiilor, atât verbal cât și non-verbal, 
prin intermediul personajelor cărora copiii le vor da viață în rolul interpretat. Prin intermediul jocurilor de 
culise, copiii vor comunica cu ușurință și își vor dezvolta limbajul verbal și modalitatea de exprimare 
cursivă, cu propoziții și expresii logice, coerente, lăsându-și imaginația liberă pentru a insufla viață 
personajelor pe care aleg să le interpreteze. 
 
STRUCTURA CURSULUI:  
Lecţia 1: Articulare și pronunție; 
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Lecţia 2: Tehnici de vorbire; 
Lecţia 3: Formularea ideilor și exprimarea; 
Lecţia 4: Jocuri de improvizație; 
Lecţia 5: Discursul; 
Lecţia 6: Conversația. 
 

6. Artă și creație 

DESPRE CURS: 

Lecțiile îi vor introduce pe copii în lumea artelor frumoase, precum pictura, sculptura sau muzica de 
calitate. Prin realizarea propriilor creații artistice, aceștia vor învăța despre clasificarea artelor frumoase, iar 
poveștile din viața personalităților, precum Mozart și Beethoven îi vor face curioși să descopere cât mai 
multe. Beneficiile participării la acest modul sunt înțelegerea și aprecierea formelor artistice, dezvoltarea 
motricității fine, dobândirea de cunoștințe artistice fundamentale, cultivarea interesului artistic, 
îmbogățirea culturii generale. 
 
STRUCTURA CURSULUI:  
Lecţia 1: Pictură pe pânză; 
Lecţia 2: Pictură pe sticlă; 
Lecţia 3: Tehnica mozaicului; 
Lecţia 4: Modelaj cu plastilină. 
 

7. Inteligență emoțională 

DESPRE CURS: 

Modulul are drept scop educarea copilului din punct de vedere emoțional prin intermediul jocurilor și a 
exercițiilor care se vor desfășura pe parcursul fiecărei lecții. Copiii vor învața despre cum pot gestiona 
corect relația cu ei înșiși, cu propriile sentimente și trăiri, precum și modul în care trebuie să relaționăm cu 
persoanele din jurul nostru. 
 
STRUCTURA CURSULUI:  
Lecţia 1: Cunoașterea personală; 
Lecţia 2: Cunoașterea personală și empatia; 
Lecţia 3: Recunoașterea și controlul emoțiilor; 
Lecţia 4: Relații sociale. 
 

8. Stimularea gândirii intuitive 

DESPRE CURS: 

Lecțiile din cadrul acestui modul au drept obiectiv antrenarea gândirii libere și a potențialului creativ al 
copiilor. Jocurile în grup și exercițiile individuale vor stimula copiii să se gândească la soluții ingenioase și să 
valorifice oportunități și idei curajoase, eliberându-se de constrângerile gândirii de rutină. Scopul este 
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formarea și dezvoltarea următoarelor abilități: transformarea problemelor în oportunități, luarea deciziilor, 
rezolvarea conflictelor, formarea intuiției, soluționarea creativă a problemelor. 

STRUCTURA CURSULUI: 

Lecţia 1: Jocuri de imaginație și creativitate; 
Lecţia 2: Metoda de gândire PMI – plus, minus, interesant; 
Lecţia 3: Jocuri și exerciții de gândire; 
Lecţia 4: Metoda de gândire APO – alternative, posibilități, opțiuni; 
Lecţia 5: Metoda de stimulare la întâmplare a gândirii; 
Lecţia 6: Metoda CU – consecințe și urmări; 
Lecţia 7: Metoda celor șase pălării gânditoare – Cum luăm deciziile?; 
Lecţia 8: Sesiune de follow-up. 
 

9. Educație antreprenorială 

DESPRE CURS: 
 
În cadrul jocurilor care se vor desfășura pe parcursul lecțiilor copiii își vor asuma, pe rând, rolul de 
conducător al echipei pe care o vor forma. Vor avea sarcina de a colabora constructiv cu membrii echipei 
pentru a lua deciziile cele mai bune în cadrul jocurilor la care vor participa. Își vor forma astfel abilității 
precum curajul de a acționa, ascultarea activă, asumarea deciziei, lucrul în echipă, coordonarea unui grup și 
gândirea creativă. 
 
STRUCTURA CURSULUI: 

Lecţia 1: Leadership – conducatorul de echipă; 
Lecţia 2: Negociere câștig-câștig; 
Lecţia 3: Creația de produs și stabilirea prețului; 
Lecţia 4: Managementul de produs - pinguinul; 
Lecţia 5: Comunicarea verbală și nonverbală; 
Lecţia 6: Campania de promovare; 
Lecţia 7: Mini finanțe; 
Lecţia 8: Pet shop – magazinul pentru animale. 

 

10.  Cultură generală experiențială 

DESPRE CURS: 
 
Modulul are drept scop educarea prin intermediul metodei experiențiale a lui Kolb privind cunoașterea de 
către copii a mediului înconjurător și a fenomenelor naturale din viața de zi cu zi. Prin intermediul lecțiilor 
interactive, a demonstrațiilor și experimentelor din „laborator”, copiii vor descoperi lumea înconjurătoare 
și vor afla răspunsuri la întrebări care le vor stimula imaginația, curiozitatea și dorința de a descoperi viața. 
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STRUCTURA CURSULUI: 

Lecţia 1: Ape curgătoare și stătătoare; 
Lecţia 2: Fulgere și tunete; 
Lecţia 3: Ploaia și curcubeul; 
Lecţia 4: Cavitatea bucală; 
Lecţia 5: Căsuța păpușilor; 
Lecţia 6: Ziua și noaptea - ceasul. 
 

11.  Profesor pentru o zi 

DESPRE CURS: 
 
Modulul are la bază cea mai eficientă metodă de învățare, și anume învățarea prin predare. Învățarea prin 
intermediul acestei metode este rapidă și se realizează în profunzime, stând la baza piramidei învățării. 
 
STRUCTURA CURSULUI: 

Lecţia 1: Viețuitoare marine spectaculoase; 
Lecţia 2: Animale fantastice; 
Lecţia 3: România; 
Lecţia 4: Creații din materiale reciclabile; 
Lecţia 5: Luna; 
Lecţia 6: Comorile Egiptului. 
 


