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 Cuprins 11

INTRODUCERE

Mamele și tații de azi sunt foarte îngrijorați de dezvoltarea copiilor. Și 
asta e foarte bine. Planifică să îi dea mai întâi la o grădiniță avansată, apoi 
la o superșcoală, la un cerc, la un centru de formare și așa mai departe, de 
la mic la mare. Dar pentru dezvoltare nu e mereu nevoie de manuale spe-
ciale, de metode speciale, de clase dotate special și de pedagogi pregătiți 
special. E suficientă prezența unui adult interesat de dezvoltarea copilului: 
poate fi mama, tata, bunica sau doica. Și atunci orice plimbare poate fi pli-
nă de informații, iar o găletușă obișnuită de plastic și o lopățică vor fi ex-
trem de formative în mâinile unui adult care, cu ajutorul lor, va demonstra 
cele mai neobișnuite experimente.
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 Și totuși,  cum să-l faci pe copil să se dezvolte 13

Partea întâi

ȘI TOTUȘI, 
CUM SĂ-L FACI PE COPIL 
SĂ SE DEZVOLTE
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 Și totuși, cum să-l faci pe copil să se dezvolte  15

„SAPĂ, IEPURAȘULE, SAPĂ!”

#
 educativ
undesăgăseștitimpentrueducație
animalepeunfondverdeșiuncâinepeasfaltulcenușiu

Odată, pe terenul de joacă, pe când mă plimbam cu copilul meu, 
am fost martoră la discuția dintre două mame. Stăteau la vreo doi pași de 
mine, iar copiii lor scormoniseră aproape până la fund nisipul ce rămăse-
se din iarnă cu niște lopățele de plastic, alături de fiul meu. O mamă i se 
plângea celeilalte de lipsa catastrofală de timp pentru a se ocupa de copil, 
iar cealaltă dădea din cap aprobator.

— Spălat și făcut mâncare, uite, și ziua a trecut, ofta trist prima 
mamă, iar mai apoi s-a întors spre copilul ei, pentru a-și marca prezența: 
Sapă, iepurașule, sapă! Și a revenit la discuția cu prietena: Vine vara și iar 
n-o să fie timp pentru lecții...

— Păi ce lecții vara? Mai bine să se joace mai mult afară. Măcar e un 
folos pentru sănătate, a zis a doua mamă dând din cap.

— Uite, la toamnă a mea o să se ducă la grădiniță, acolo o s-o învețe. 
La grădiniță pedagogii lucrează cu copiii după programă.

— Noi nu ne ducem la grădiniță. O să caut pentru al meu o școală 
formativă.

— Ei, bine, dacă ai ceva, poți și mai târziu să formezi. Sapă, iepurașule, 
sapă!

„Iepurașul” începuse să se uite la un câine ce stătea culcat pe o insuliță 
de asfalt uscat. Câinele era toropit de soarele primăvăratic, stătea întins cu 

EDITURA P
ARALE

LA
 45



16 Exercițiile formative ale mamei „leneșe”

botul pe labe și, cu o privire leneșă, se uita la vrăbiile obraznice care luau 
firimituri de pâine de sub botul lui. Și mamele continuau să discute.

— Uite, am cumpărat niște planșe după nu știu ce sistem, am uitat 
cum îi zice. Pe planșe sunt tot felul de animale și păsări. Se deosebește cu-
loarea fondului, de aceea e clar imediat care din ce grupă este. Animalele 
sunt pe fond verde, iar păsările, pe albastru. Numai că, din nou, m-am 
lovit de lipsa de timp. Doar trebuie să ai timp să te așezi, să întinzi toa-
te planșele astea și să-i explici tot. Și toată ziua e așa alergătură, știi și tu. 
Sapă, iepurașule, sapă!

„Iepurașul”, când a auzit îndemnul mamei, a abandonat observa-
rea câinelui și a vrăbiilor care, fără să țină cont de logica planșelor, își du-
ceau viața pe asfaltul cenușiu apărut de sub zăpadă, și a continuat să sape. 
Lopățica de plastic viu colorată se cufunda în groapă, luând nisip. Nu era 
mult nisip. După ce a ajuns la asfalt, fetița s-a apucat să facă o nouă groa-
pă, fără să plece din acel loc. În jurul ei erau deja patru gropi.
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 Și totuși, cum să-l faci pe copil să se dezvolte  17

Interesant, știa oare „iepurașul” că în jurul ei sunt chiar patru gropi? 
Care dintre ele e mai adâncă, mai lată, mai mare? Ce culoare are lopățica 
ei? Ce culoare are găletușa? Ce culoare are găletușa băiețelului care se joa-
că alături? A cui găletușă e mai mare? Cum îl cheamă pe băiatul de alături? 
Dar pe cel care sapă mai încolo? Câți ani are? Care dintre ei e mai mare? 
Al cui e câinele? De ce păsările îi iau pâinea? Oare știe el că păsărelele astea 
iuți, gălăgioase, se numesc „vrăbii”, iar cele mai mari „porumbei”? Ce mul-
te lucruri i-ar fi putut povesti mama! Dar mama, în timpul plimbării, îi 
povestește unei alte mame că nu are niciodată timp să se ocupe de copil și 
mereu e aprobată de ceilalți. „Sapă, iepurașule, sapă!” Mama se bazează pe 
grădiniță – „acolo sunt pedagogi” –, iar tanti o sfătuiește pe mama la ce 
școală de formare timpurie a copilului e mai bine să fie dus acesta din pri-
mele zile de toamnă. Și până atunci mai e o vară întreagă.

Vara, totuși, nu e un motiv de a amâna formarea copilului până la 
toamnă. Mai ales că, pentru formare, nu e nevoie deloc de manuale spe-
ciale, de metodici speciale, de clase dotate special și de pedagogi pregătiți 
special pentru dezvoltarea copilului: pot fi mama, tata, bunica sau doica. 
Și atunci orice plimbare poate oferi destule prilejuri de formare. E sufici-
entă prezența unui adult interesat.

CEA MAI OBIȘNUITĂ PLIMBARE EDUCATIVĂ

#
 eușorsăeduci
atențiacopilului
delamotoricasimplăadezvoltăriipânăladezvoltarealogiciipe-
margineauneibălți

Unu, doi, trei, patru,
O să mergem iar la teatru!

Chiar „unu”, și nu „un”, așa cum se obișnuiește în numărători. Pentru 
că e corect „unu”.

EDITURA P
ARALE

LA
 45


	Pages from Exercitiile_formative_ale_mamei_lenese_2657-8
	Pages from Exercitiile_formative_ale_mamei_lenese_2657-8-2
	Pages from Exercitiile_formative_ale_mamei_lenese_2657-8-3
	Pages from Exercitiile_formative_ale_mamei_lenese_2657-8-4
	Pages from Exercitiile_formative_ale_mamei_lenese_2657-8-5



