
 

 

 
 

 

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. 
 
SCOPUL PROGRAMULUI 
Prin participarea la acest modul copii își vor dezvolta abilități, trăsături de caracter și personalitate precum:  

• gândirea logică, curiozitatea; 
• interesul pentru nou;  
• spiritul de echipă; 
• abilitățile de lider; 
• lucrul individual și dorința de a cerceta. 

 
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. 
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Jocurile de perspicacitate antrenează gândirea analitică, practică, cât și gândirea creativă, îmbunătățesc 
intuiția și capacitatea de sinteză. 
 
SCOPUL PROGRAMULUI: 
Prin participarea la acest modul copii își vor dezvolta abilități, trăsături de caracter și personalitate precum:  

• Spirit de iniţiativă; 
• Dezvoltarea gândirii strategice; 
• Raţionamentul deductiv; 
• Gândirea analitică; 
• Perseverenţa şi răbdarea; 
• Capacitatea de concentrare; 
• Argumentarea. 
 

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 
 

 

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. 
 
SCOPUL PROGRAMULUI: 
Prin participarea la acest modul copii își vor dezvolta abilități, trăsături de caracter și personalitate precum:  

• comportament verbal adecvat;  
• comportament situațional civilizat;  
• însușirea regulilor de etichetă;  
• eleganță în comportament; 
• rafinament în exprimare. 

 
STRUCTURA CURSULUI:  
Lecţia 1: Salutul, primul semn al politeţii; 
Lecţia 2: Maniere elegante la masă; 
Lecţia 3: Atitudinea în comportamentul copiilor; 
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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 a jocurilor care stimulează atenția și puterea de 
concentrare, abilități foarte importante pentru primii anii de școală. Totodată, exercițiile din a doua parte a 
modulului antrenează în mod distractiv memoria celor mici. 
 
SCOPUL PROGRAMULUI: 
Prin participarea la acest modul copii își vor dezvolta abilități, trăsături de caracter și personalitate precum:  

• Autocontrolul;  
• capacitatea de concentrare;  
• curajul de a lua decizii;  
• îmbunătățirea potențialului intelectual; 
• antrenarea memoriei; 
• răbdarea. 

 
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. 
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