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Oferta CDS pentru anul școlar 2018-2019

Conform Metodologiei aprobata prin OM nr 5485/13.11.2017, cu modificarile si
completarile  ulterioare,  disciplinele de învățământ cuprinse în planurile – cadru sunt
organizate, pentru învățământul preșcolar, primar si gimnazial, astfel:

o Trunchi comun (TC) – cuprinde disciplineleobligatorii;
o Curriculum la deciza școlii (CDS) – se constituie din pachete opționale ofertate la nivel

național,  județean  și  local,  precum  și  din  pachete  disciplinare  opționale  ofertate  la
nivelul unității de învățământ. Acesta este constituit din discipline de tip: aprofundare,
extindere,  disciplină  nouă  (la  nivelul  unei  discipline,  mai  multor  discipline,  ariei
curriculare, mai multor arii curriculare).

Responsabilități și activități specifice

Comisia pentru curriculum elaborează Oferta curriculară a școlii care conține:

o Prezentarea specificului și obiectivelor unității deînvățământ;
o Numărul de clase pe niveluri deînvățământ;
o Disciplinele de trunchi comun și numărul de ore alocat acestora prin planul-cadru, 

pentru claseleexistente;
o Opționalele/pachetele de opționale pe care le poate oferișcoala;
o Metodologia de selecție și exprimare a opțiunilor în privința curricumului la decizia școlii

(procedura  si/sau  instrumentele  utilizate  pentru  a  realiza  această  activitate  sunt
specifice fiecărei unități deînvățământ);

o Modalitățile de evaluare a elevilor la disciplineleopționale.

Comisia pentru curriculum din unitatea de invațămănt parcurge următorii pași:

1. Analiza nevoilor prezente șiviitoare;
2. Identificarea așteptărilor comunității locale față de unitatea deînvățământ;
3. Informarea și implicarea părinților;
4. Consultareapărinților;
5. Informarea Consiliului de administrație pe baza unei documentațiicomplete;
6. Aprobarea cursuriloropționale;
7. Difuzarea ofertei școlii printre eleviiinteresați;
8. Selectarea suporturilor potrivitdocumentației;
9. Constituirea grupului de lucru și stabilirea schemeiorare.

În dosarul Comisiei pentru curriculum se vor păstra dovezile specifice legate de 



elaborarea, ofertarea, alegerea și livarea CDS la nivelul unității de învățământ.

Echipa de conducere a unității de învățământ are responsabilitatea:



 Să  verifice  înregistrarea  disciplinelor/temelor/cursurilor  opționale  susținute  în  fața
Consiliului  de administrație și aprobate, pe bază de proiecte ce cuprind programa cu
listele de conținuturi șiplanificarea;

 Să  verifice  completarea  corectă  a  cataloagelor  și  registrelor  matricole  cu denumirile
complete ale disciplinelor opționale pentru fiecare nivel de învățământ, specific pentru
fiecareclasă;

 Să  promoveze  un  CDS  care  să  contribuie  la  individualizarea  unității  școlare  și  la
promovarea acesteia în comunitatealocală;

 Să se preocupe de asigurarea unor parcursuri individuale proprii, în funcție de nevoile,
interesele și motivațiile elevilor, cooperând în acest sens cu Comisia pentrucurriculum;

 Să prezinte ofertele de opționale în școală prin afișare în timp util și la locvizibil;
 Să verifice prelucrarea ofertei de opționale în cadrul ședințelor cupărinții;
 Să obțină acordul elevilor și părinților, pe bază desemnătură.

Activități și termene

Nr. crt. Etape și activități Responsabilități și termene
1 Fundamentarea propunerilor privind

curriculumului la decizia școlii, prin:
- realizarea unei analize de nevoi, lanivelul 
elevilor înscriși în unitatea deînvățământ;
- realizarea unei analize deoportunități
educaționale, la nivelul contextului socio-
economic local;

- echipa managerială așcolii;
- membrii comisiilormetodice

ianuarie/februarie 2018
2 Formularea de către cadrele didactice, de 

propuneri privind curriculumul la decizia 
scolii, prin consultarea elevilor, a părinților, 
a elevilor și prin realizarea unei analize a 
resurselor necesare pentru
implementare.

-cadre didactice;
- elevilor
-părinți

februarie 2018
4 Centralizarea opțiunilor privind curricumulul

la decizia școlii, exprimate de elevi/de către
părinții elevilor
Definitivarea ofertei educationale pentru 
anul scolar 2018-2019

-diriginți
Responsabil comisie curriculum

Februarie 2018

5 Elaborarea programelor școlare pentru 
opționale -Profesori propunători;

   Martie/
aprilie 2018



6 Avizarea proiectelor de programe școlare 
pentru opționale (fișa tip de avizare însoțită
de proiectul programei – 2 exemplare)

-inspectori școlari

mai 2018
7 Revizuirea proiectelor de programe școlare 

pentru opționale care nu au primit avizul
inspectorilor școlari

-inspectori școlari

mai 2018
8 Preluarea proiectelor de programe școlare

pentru opționale care au primit avizul
inspectorilor școlari pe specialități

-inspectori școlari

18-30 mai 2018

La baza elaborării Ofertei curricularare a școlii au stat următoarele:
- Analiza nevoilor identificate de echipa de management ascolii;
- Analiza propunerilor cadrelor didactice și a celor exprimate de părinți șielevi;
- Integrarea așteptărilor comunității locale față de unitatea deînvățământ;
- Corelarea beneficiilor asigurate de oferta curriculară cu cerințele profiluluide

formare pentru absolventul fiecărui nivel descolarizare;
- Adecvarea la resursele untatii de învățământ (spatii, orar, cadredidactice,

dotărietc.).

Principalele concluzii ale analizelor de mai sus, luate în considerare în elaborarea ofertei 
curriculare, sunt:

 Dobândirea și consolidarea competențelor digitale din perspectiva facilităților pe care le
conferă în accesarea surselor de documentare și informare, în utilizarea căilor de 
comunicare digitala,etc.

 Racordarea învățarii la contextele și problematica reală, mai strâns legată deviață;
 Dezvoltarea competențelor cheie și pormovareaexcelenței;
 Focalizarea pe atingerea profiluluil de formare a fiecărui ciclu deînvățământ;
 Utilizarea eficientă a resuselorexistente.



ÎNVĂȚĂMÂNT PRESCOLAR Curricumulul pentru
învățământul preșcolar este

centrat pe dezvoltarea
cognitive, sezorio-motorie,

socioafectivă și pe dezvoltarea
capacității de învățare a

copilului

Grupa Nr. grupe
Mică 1

Mijlocie 1
Mare 1

TOTAL 3

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR Curricumulul pentru învățământul
primar se axează pe unele domenii

de competențe-cheie care
conturează si consolidează profilul

de formare al elevului bazat pe
dezvoltarea fizică,

socioemoțională, cognitivă, a
limbajului și comunicării, precum și

pe dezvoltarea capacităților și a
atitudinilor în învățare.

Clasa Nr. clase
Pregătitoare 1

I 1
II 1
III 1
IV 1

TOTAL 5

Curricumulul pentru
învățământul gimnazial

se axează pe domenii de
competență-cheie care

conturează profilul de formare
al elevului din perspectiva

dezvoltarii cognitive și socio- 
emoționale, autocunoașterii și

reflecției,  autonomiei
și  creativitatii  în
învățare, interiorizarea
valorilor,

normelor și participarii sociale.

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL
Clasa Nr. clase

V 1
VI 1
VII 1
VIII 1

TOTAL 4

Profilul de formare

Profilul  de formare al  absolventului  diferitelor  niveluri  de studiu reprezintă o
componentă reglatoare a Curriculumului naţional. Acesta descrie aşteptările exprimate
faţă  de  elevi  la  sfârşitul  învăţământului  primar,  al  învăţământului  obligatoriu  şi  al
învăţământului preuniversitar, prin raportare la: cerinţele exprimate în Legea educaţiei
naţionale, în documente de politică educaţională şi în studii de specialitate; finalităţile
învăţământului; caracteristicile de dezvoltare ale elevilor.

În  definirea  profilului  de  formare  sunt  avute  în  vedere  contexte  familiare
copilului/elevului, apropiate, accesibile prin experienţă directă sau simulată, observabile
şi explorabile senzorial şi intuitive.



Profilul de formare al absolventului la finalul clasei a IV-a

Dezvoltare cognitivă și socio-emoțională
o identificarea de fapte, opinii, emoţii în mesaje orale sau scrise, în contexte familiare de 

comunicare, în limba maternă
o identificarea unor informaţii simple în mesaje orale sau scrise în limba străină, în contexte 

familiare decomunicare
o exprimarea de mesaje simple în comunicarea în contexteşcolare
o explorarea şi explicarea intuitivă unor procese naturale şi fapte sociale cunoscute, utilizând 

procedee simple
o rezolvarea unor probleme simple, în contexte şcolare şi din viaţa cotidiană, utilizând 

raţionamentesimple
o operarea intuitivă cu premise pentru susţinerea unei idei, opinii, demers investigativsimplu
o utilizarea adecvată a unor aplicaţii simple ale dispozitivelor digitale, cu sprijin din parteaadulţilor

Valori, norme și participare socială
o operarea intuitivă cu valori şi norme elementare de conduită, importante de urmat în viaţă şi 

relevante pentru experienţa personală
o participarea la acţiuni bazate pe colaborare, în grupurile de apartenenţă, în contexte de viaţă din 

mediul cunoscut, prin îndeplinirea unor roluri şiresponsabilităţi
o manifestarea interesului pentru sănătatea şi starea de bine a propriei persoane, pentru un mediu

curat
o punerea în practică a unor norme de siguranţă personală care privesc aspecte de rutină zilnică, 

circulaţie rutieră, utilizarea unor dispozitive, aplicaţii şi conţinuturidigitale
o participarea la acţiuni favorabile integrării în colectivitate, prin manifestarea unei atitudini 

pozitive faţă de sine şi faţă deceilalţi

Autocunoaștere și reflecție
o explorarea imaginii de sine în contextefamiliare
o recunoașterea aptitudinilor, a resurselor și a intereselorpersonale
o implicarea constantă în activităţi care dezvoltă propriile calităţi și stimulează încrederea însine
o recunoașterea propriilor emoţii și pe ale celor cu care intră în contact, în vederea gestionării 

eficiente aemoţiilor
o conștientizarea elementelor primare pe care se bazează aspectele identitare (de ex., care 

diferenţiază generaţiile, culturile, etnia, apartenenţa religioasă șigenurile)
o conştientizarea importanţei nevoii de afiliere (apartenenta la un grup social sau la ocomunitate)

Autonomie și creativitate în învățare
o formularea de întrebări pentru clarificarea unei sarcini de lucru, cu încredere în reușită și fără 

teama de a greși, căutând îndrumare/sprijin în învăţare din partea adulţilor sau aco-vârstnicilor
o utilizarea de tehnici și instrumente simple de învăţare, inclusiv în forma digital, solicitând, după 

caz, sprijin din parteaadulţilor
o manifestarea curiozităţii, creativităţii și entuziasmului în abordarea de sarcini noi și neobișnuite 

de învăţare , fără teama de agreși
o concentrarea atenţiei, disponibilitatea la efort, perseverarea în lucru la o sarcină până la 

finalizarea corespunzătoare și verificarea propriei activităţii, sub îndrumarea cadruluididactic
o explorarea unor soluţii originale la probleme simple, în contexte familiare de relaţionare și 

explorare a mediuluifizic
o recunoaşterea unor elemente de limbaj expresiv simplu (vizuale, auditive, kinestezice) pentru a 

exprima într-un mod personal diferite idei, emoţii, trăiri sau situaţii concrete deviaţă.
o identificareaintuitivăadiferenţelordepercepereaacelorașirealităţi,înfamilie,îngrupulde



convârstnici, în alte grupuri de referinţă

Profilul de formare al absolventului la finalul clasei a VIII-a

Dezvoltare cognitivă și socio-emoțională
o receptarea, interpretarea şi exprimarea de idei, opinii, sentimente, pe baza propriilor experienţe 

sau pornind de la ceea ce a ascultat/citit, în limbamaternă
o receptarea şi exprimarea unor informaţii, opinii, sentimente, în mesaje orale sau scrise în limba 

străină, pe teme cunoscute
o utilizarea unor convenţii de comunicare în cadrul interacţiunilor verbale, în diverse contexte 

şcolare și extrașcolare
o explorarea şi explicarea unor procese naturale şi fapte sociale, prin aplicarea unor metode şi 

modele de investigaţieştiinţifică
o rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în contexte şcolare şi extraşcolare, utilizând 

strategiiadecvate
o identificarea de argumente pentru susţinerea unei idei sau opinii, pe baza observaţiilor sau a unui

demersinvestigativ
o utilizarea unor metode şi tehnici de căutare, selecţie şi organizare a resurselor informaţionale şi a

aplicaţiilor în formatdigital

Valori, norme și participare socială
o reflecţia critică asupra valorilor şi normelor care structurează identitatea proprie şi 

reglementează interacţiunea cuceilalţi
o relaţionarea pozitivă cu ceilalţi în contexte şcolare şi extraşcolare, prin exercitarea unor drepturi 

şi asumarea deresponsabilităţi
o exprimarea opţiunii pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată şi pentru păstrarea unui mediu curat şi

sănătos;
o utilizarea responsabilă achiziţiilor pe care le oferă tehnologiile actuale în opţiunile care privesc 

viaţa personală şi parcursulşcolar
o manifestarea disponibilităţii pentru participare civică, pentru exercitarea drepturilor proprii şi 

asumarea responsabilităţilor, respectând drepturilecelorlalţi

Autocunoaștere și reflecție
o evaluarea obiectivă a calităţilor personale, prin tehnici de autocunoaștere și valorificarea acesteia

în demersul de cunoaștere personală, orientare școlară șiprofesională
o manifestarea încrederii în capacităţile de dezvoltarepersonală
o manifestarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi, faţă de identitatea culturală 

proprie şi faţă de identitatea celor care aparţin unor culturidiferite
o dezvoltarea capacităţii de a gestiona pozitiv situaţii care pot provoca distorsiuni in percepţia 

sinelui sau a celorlalţi duc la dezamăgirea desine
o dezvoltarea angajamentului (afectiv, cognitiv, comportamental) şi a motivaţiei pentru atingerea 

propriilor obiective, idealuri,vise

Autonomie și creativitate în învățare
o formularea de obiective și planuri simple de învăţare în realizarea unor sarcini de lucru, căutând

activ orientare şi consiliere educaţională și profesională din partea persoanelor specializate sau a
convârstnicilor

o utilizarea de tehnici și instrumente de învăţare, inclusiv înformat digital, în raport cu preferinţele



personale și de grup și relevante în raport cu scopurile învăţării
o manifestarea interesului pentru identificarea unor soluţii noi în rezolvarea unor provocări, cu 

exprimarea pozitivă a frustrărilor și emoţiilor în raport cu sarcinile deînvăţare
o gestionarea propriei învăţări și a timpului alocat, monitorizarea progresului personal în realizarea 

unei sarcini și identificarea autonomă a punctelor tari și a aspectelor deîmbunătăţit
o identificarea unor soluţii multiple în situaţii variate de viaţă, în contexte și transferarea unor soluţii 

de la un domeniu de cunoaștere laaltul.
o utilizarea inovativă a unor elemente de limbaj expresiv (vizuale, auditive, kinestezice) pentru a 

exprima diferite idei, emoţii, trăiri sau situaţii de viaţă pentru sine sau pentruceilalţi
o formularea argumentată a unei opinii personale cu privire la idei, situaţii șifenomene

Propuneri cursuri opționale 2018-2019

 Nivel preșcolar :  ” În lumea poveștilor” – grupa mijlocie
          ” Educație pentru sănătate” – grupa mare
          ” Exerciții ritmice cu obiecte” – grupa mare

Nivel gimnazial : ” Educație pentru sănătate” - clasa a V a
        ” Educație pentru sănătate” - clasa a VI a
        ” Experimente inedite de fizică” – clasa a VI a
        ” Lectura ca abilitate de viață” – clasa a VII a
        ” Lectura ca abilitate de viață” – clasa a VIII a

Prezentare sumară a fiecărui opțional

Lectura ca abilitate de viațǎ”

Cursul opțional ,,Lectura și abilitǎțile de viațǎ” este destinat elevilor din claselor a VII -VIII-
a,  având ca scop dezvoltatrea competențelor de comunicare, ȋn vederea integrǎrii  cu succes a
acestora ȋn viața socialǎ și profesionalǎ. Programa școlarǎ pentru cursul opțional este aprobatǎ prin
O.M.E.C.T.S. nr. 3961/3.05.2012.

Programa cursului are la bazǎ modelul teoretic L.S.D.C. (,,Lifeskills Development Cycle”),
elaborat de Fundația International Child Development Initiatives din Olanda și a fost realizatǎ ȋn
cadrul proiectului ,,Metode inovative ȋn formarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea abilitǎțior
de viațǎ ale elevilor”.

Termenul  ,,abilitate”  desemneazǎ substratul  contituțional  sau dobândit  al  unor  ȋnsușiri
psihice de mare randament, de care dispune cineva. Dicționarele prezintǎ ca  sinonime:  agerime,
pricepere, iscusințǎ, ȋndemânare, dibǎcie, dexteritate, destoinicie, mǎiestrie, ingeniozitate.

Caracteristicile abilitǎții sunt : comportamentul, cunoașterea, atitudinile, performanța. 
Abilitǎțile de viațǎ sunt necesare pentru un nivel de trai calitativ, pentru dezvoltare,

pentru bune relații cu semenii, pentru realizarea scopurilor propuse și, nu ȋn ultimul  rând, 
pentru depǎșirea dificultǎților ȋntâlnite pe parcursulexistenței.

Programa are la bazǎ urmǎtoarele principii fundamentale:
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 principiul relevanței, competențele și conținuturile fiind corelate cu nevoile reale și 
imediate aleelevilor;

 principiul diversificǎrii, strategiile, ofertele și situațiile de ȋnvǎțare fiind variate și adaptate 
grupului deelevi;

 principiul   transferului,   prin  realizareade conexiuni ȋntre textele studiate și viața 
cotidianǎ.
Cursul vizeazǎ utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea capacitǎții de

comunicare, de manifestare a spiritului critic, tolerant, deschis și creativ.
Prin exersarea lucrului ȋn echipǎ, a cooperǎrii și/sau a competiției se urmǎrește realizarea

unor activitǎți  diverse de receptare a textelor  literare,  care sǎ ofere elevilor posibilitatea de a
participa la propria ȋnvǎțare și la dezvoltarea abilitǎților deviațǎ.

Competențele generale sunt corelate cu domeniile de competențe cheie:
o competența de comunicare ȋn limbaromânǎ;
o competențe sociale șicivice;
o a ȋnvǎța sǎȋnveți;
o sensibilizare:
o exprimare culturalǎ.

”Educație pentru sănătate”

Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. 
Programa Educaţie pentru sănătate, clasele I - a XII-a, aprobată  prin Ordinul ministrului 

nr. 4496/ 11.08.2004,  face parte integrantă Programul Naţional "Educaţia pentru sănătate în 
şcoala românească". 

Prin elaborarea  ofertei de curriculum la decizia școlii ” Educație pentru sănătate" ca 
disciplină opţională, se urmărește promovarea cunoştinţelor corecte privind diverse aspecte 
ale sănătăţii şi formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament 
responsabil şi sănătos.

Exista mai multe argumente care pot fi aduse în favoarea realizării educatiei pentru 
sanatate în cadrul unității de învățământ:
- unul dintre scopurile educației este informarea autorizata  a copiilor si adolescentilor privind
diferite domenii ale culturii si stiintei, in paralel cu dezvoltarea de activitati practice.In acest sens,
educatia pentru sanatate, ca parte a stiintelor medicale, vizeaza nu numai transmiterea de catre
elevi  a  unui  bagaj  informativ  corect  din  punct  de vedere stiintific,  cat  mai  ales  crearea unor
comportamente individuale sanatoase, a unor atitudini ce corespund idealului educational.
-  școala este un loc perfect  pentru transmiterea cunostintelor  de educatie  pentru sanatate  a
elevilor si are abilitatea si capacitatea de a se adresa unui procent reprezentativ din populatie.
- unul dintre elementele esentiale pentru dezvoltarea impactului dorit este initierea si realizarea
programelor de educatie pentru sanatate  la vârste cat mai tinere. Conduita preventivă devine
astfel un comportament care se realizeaza in timp, paralel cu dezvoltarea educativă. 
- școala are o mare autoritate morala, oferind posibilitatea educatiei formale si nonformale, iar
materiile de studiu oficiale din scoli capata, la nivel psihologic individual, o importanta mult mai
mare.  Introducerea   ,,Educatiei  pentru  sanatate’’  ca  disciplina  opțională  reprezinta  implicit
recunoasterea importantei acesteia pentru viata individului.
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Transpunerea in practica a programului ,,Educatie pentru sanatate in scoala romaneasca’’
porneste  de  la  premisa  ca  nu  numai  din   partea  unor  copii  sanatosi  se  poate  astepta  un
randament scolar optim, iar mai tarziu o insertie profesionala si sociala. 

Necesitatea  educatiei  pentru sanatate  in  randul  elevilor  este  impusa,  in  primulrand,  de
finalitatile acesteia.
Obiectivele  generale,  cât  si  obiectivele  specifice  urmarite  de  educația  pentru  sănătate   în
școalăvizează atingerea acestor finalități.

Obiectivele generale, urmărite vizează: 
1. promovarea sănătă ţii şi a stării de bine a elevului, respectiv: 
• funcţionarea optimă din punct de vedere somatic, fiziologic, mintal, emoţional, social şi spiritual;
• formarea unui stil de viaţă sănătos. 
2. dezvoltarea personală a elevului, respectiv: 
• autocunoaşterea şi construirea unei imagini pozitive despre sine;
• comunicare şi relaţionare interpersonală; 
• controlul stresului; 
• dezvoltarea carierei personale.
3. prevenire, respectiv: 
• prevenirea accidentelor şi a comportamentelor cu risc pentru sănătate; 
• prevenirea atitudinii negative faţă de sine şi viaţă; 
• prevenirea conflictelor interpersonale, a dezadaptării sociale şi a situaţiilor de criză.

Obiectivele cadru  ale educatiei pentru sănătate sunt:
- Utilizarea unor noţiuni, norme şi principii specifice educaţiei pentru sănătate 
- Formarea unor atitudini şi comportamente responsabile privind starea de sănătate 
- Dezvoltarea capacităţii de a rezolva situaţii problemă privind sănătatea şi mediul

Şcoala, prin autoritatea morală pe care o are, poate aduce o contribuţie substanţială în 
transmiterea acestor cunoştinţe de educaţie pentru sănătatea elevilor, şi are abilitatea şi 
capacitatea de a cuprinde şi de a se adresa, în timp, unui procent ridicat de populaţie.

”Experimente inedite de fizică”

Fizica, disciplină experimental aplicativă, îşi realizează competenţele prin utilizarea cu 
precădere a metodei experimentale de cunoaştere şi prin metoda rezolvării problemelor, pentru 
fixarea, aprofundarea şi lărgirea cunoştinţelor. 

Ideal ar fi ca aproape jumătate din activitatea şcolară la fizică să fie experiment, 
interpretare, generalizare şi încă aproape jumătate să fie rezervată pentru rezolvarea 
problemelor, interpretarea soluţiilor, lărgirea cadrului iniţial al problemei, cu generalizări teoretice
posibile.

Fizica  este  o  disciplină  complexă  ,  cu  un  înalt  grad  de  abstractizare  şi  se  impune   (la
gimnaziu) prezentarea ei sub un alt aspect şi anume al experimentului distractiv , al problemelor
„cheie” amuzante,al jocului. 

În clasa a VI a elevii şi-au însuşit minimul de cunoştinţe necesar abordării unor astfel de ore ,
ştiu să lucreze la calculator şi vor fi astfel pregătiţi să integreze aceste cunoştinţe în sistemul larg al
noţiunilor fizice.
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Un astfel de opţional trezeşte interesul copilului pentru studiul fizicii , îl stimulează , îl îndeamnă
să  descopere  ,  să  cerceteze  ,  să  caute  informaţii  şi  îl  ajută  să  înţeleagă  realitatea  care  îl
înconjoară.   

Prin   parcurgerea unui astfel de opţional se vor aplica , cunoştinţe de informatică , se vor
forma  şi  aprofunda  deprinderi   practice  ,  se  vor  utiliza  în  vederea  cercetării  noţiuni  de
matematică în scopul descoperirii , înţelegerii şi anticipării anumitor fenomene .

Scopul final este formarea micilor fizicieni şi anume al „fizicienilor de mâine”.

”În lumea poveștilor”

Creativitatea reprezintă cel mai înalt nivel comportamental uman, capabil de a antrena şi polariza 
toate celelate nivele de conduită, toate însuşirile psihice ale unui individ. 
Copilul preşcolar este prin natura sa un creativ datorită imensei sale curiozităţi, a freamătului 
permanent pentru a cunoaşte tot ceea ce se petrece în jurul său.
Vârsta preşcolară este perioada care se caracterizează printr-un remarcabil potenţial creativ. 
Acum copiii dobândesc deprinderea de a-şi exprima ideile, impresiile, gândurile, dorinţele într-o 
formă nouă, inteligentă, cursivă, creatoare. Dacă această perioadă nu este fructificată, pierderile 
ce se produc vor fi mari, iar recuperările ulterioare vor fi parţiale şi adesea minime.
Limbajul reprezintă modul cel mai direct şi adesea cel mai la îndemâna preşcolarilor de exprimare 
a creativităţii.
 Pornind de la memorarea, la început mecanică şi apoi tot mai conştientă a cuvintelor, expresiilor, 
copiii ajung să le folosească în contexte noi, atât cu sensul lor real, dar şi cu sens figurat. 

Dar pentru a crea în mod conştient copilul trebuie să aibă exemple, să trăiască printre 
poveşti, povestiri, poezie de calitate.
 Literatura pentru copii este foarte bogată şi oferă posibilităţi nemăsurate de receptare, de 
înţelegere şi interpretare, de influenţare pozitivă .

Sarcina prioritară a educatoarei rămâne aceea de a identifica de timpuriu, din marea 
masă a copiilor, pe aceia care dispun de potenţial creativ într-o mai mare măsură şi de a-i 
îndruma, încuraja în demersul lor, călăuzindu-i într-o lume minunată, aceea a operelor literare 
valoroase, din literatura pentru copii.
Tocmai acest lucru îşi propune acest opţional.

”Exercitii ritmice cu obiecte”

Disciplina opţională “Exercitii ritmice cu obiecte”, pe baza trăirilor pozitive din universul copilăriei,
stimulează  interesul prescolarilor pentru exprimarea activă. Muzica face parte din viaţa copilului, îl
însoţeşte în joc şi în activitatea intelectuală, îl captivează, îl antrenează, îi trezeşte atenţia şi interesul.

Prin opţionalul propus, copiii îşi pot forma şi dezvolta capacităţi de comunicare expresivă,
nuanţată, plină de vivacitate şi vervă. 

Datorită sonorităţii, ritmului exersat prin mişcării corporale sugerate de conţinut, învăţarea
distractivă devine captivantă, oferă un adevărat spectacol de sensibilizare.
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