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MODELAREA CA TEHNOLOGIE DIDACTICĂ DE FORMARE A PREMISELOR 

CITIRII ŞI SCRIERII ÎN PREŞCOLARITATE 

 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 
 

Autoarea susţine că unul dintre cele mai importante obiective ale socializării copiilor de vârstă timpurie este pregăti-
rea lor pentru şcoală. Acest obiectiv poate fi realizat cu succes prin utilizarea de către cadrele didactice a metodei mode-
lării. Această metodă contribuie la stabilirea unei linii de continuitate între activitatea de joc şi cea de învăţare. Utiliza-
rea corectă a acestei metode contribuie direct la formarea maturităţii şcolare, la dezvoltarea atenţiei, perceperii, a proce-
selor de analiză şi sinteză şi a gândirii logice. 

Cuvinte-cheie: vârsta timpurie, maturitate şcolară, metoda modelării. 
 
MODELING AS DIDACTIC TECHNOLOGY TRAINING OF  
THE READING AND WRITING PREMISES IN PRESCHOOL 
The author argues that one of the most important objectives of the socialization of children of early age is their pre-

paration for school. This objective can be achieved successfully by teachers using the modeling method. This method 
helps to establish a line of continuity between the game and learning activities. The proper use of this method directly 
contributes to the formation of school maturity, to the development of attention, perception, analysis and synthesis 
processes and logical thinking. 

Keywords: early age, school maturity, modeling method. 
 
 
Învăţarea citit-scrisului este un obiectiv didactic complicat atât pentru cadrul didactic, cât şi pentru copilul 

venit la şcoală. Or, formarea competenţelor de citire şi scriere este un proces de durată care trebuie început în 
vârsta timpurie, atunci când începe socializarea copilului, când la copil se dezvoltă senzaţiile, când el învaţă 
a asculta şi a privi atent. Foarte important pentru învăţarea cititului şi scrierii este şi dezvoltarea auzului fone-
matic (fonetic), când copilul învaţă să deosebească sunetele din vorbire (îndeosebi cele care se aseamănă prin 
felul cum sună) şi îşi formează competenţa de „înscriere” a lor prin semne (litere). 

Importantă în acest sens este priceperea cadrului didactic de a utiliza una dintre cele mai potrivite metode 
activ-participative de învăţare, şi anume – metoda modelării. Este necesar ca copiii să însuşească această me-
todă în scopul de a-şi forma capacitatea de analiză şi sinteză a elementelor vorbirii.  

Scopul utilizării metodei modelării este de a-i face pe copii să înţeleagă că: 
• cuvintele au menirea nu doar de a denumi obiectele, acţiunile şi calităţile obiectelor, ele au „structura 

lor proprie” şi sună diferit; 
• cuvintele au elemente (componente) care sunt compuse (alcătuite) din sunete, care sună; 
• cuvântul se împarte în părţi (silabe); 
• fiecare cuvânt are sensul, înţelesul său; 
• datorită sensului propriu, cuvintele servesc pentru a comunica zilnic cu alţi oameni; 
• cuvintele exprimă gândul omului prin propoziţii, care pot fi scurte sau mai lungi. 
Utilizarea metodei modelării presupune îndeplinirea, în cadrul procesului didactic, a unor condiţii genera-

le foarte stricte, care, aplicate corect, duc la rezultate deosebite, şi anume la: 
• pregătirea copiilor pentru a şti cum să înveţe; 
• îmbinarea efortului propriu cu îndrumarea educatorului; 
• antrenarea integrală a dimensiunilor personalităţii copilului (cognitivă, afectivă, etică, estetică etc.); 
• dezvoltarea curiozităţii şi a spiritului creativ. 
Avantajul învăţării prin aplicarea metodei modelării constă în faptul că în procesul didactic copiii însu-

şesc o metodă specială de rezolvare a problemelor.  
Practica avansată şi corelarea ei cu psihologia învăţării în vârsta timpurie a demonstrat că modelarea (în 

special, cea dirijată) constituie o cale importantă de formare a capacităţilor intelectuale. Folosirea ei în forme 
variate şi relativ simple este posibilă la toate activităţile din grădiniţă, dar, mai cu seamă, la activităţile de 
pregătire pentru citire şi scriere, deoarece chiar „materia de învăţământ solicită asemenea modalităţi de învă-
ţare” (S.Cristea). 

Stela CEMORTAN  
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„Modelarea la activităţile de formare a premiselor citirii şi scrierii îşi găseşte o largă utilizare vis à vis de 
metoda problematizării, care, în procesul de învăţare, solicită copilul, în acelaşi timp, la o acţiune permanentă, 
la căutare şi găsire de soluţii şi la învăţare prin participare activă, conştientă şi independentă” (S.Cemortan)  

Aceasta este „o metodă didactică de socializare cu efecte pedagogice deosebite, care urmăreşte realizarea 
obiectivelor propuse la nivelul activităţii de predare-învăţare-evaluare prin lansarea şi rezolvarea unor situa-
ţii-problemă şi prin activitatea de joc. Ea intră uşor în combinaţie cu alte metode (expunerea, descrierea, lu-
crările practice etc.), de aceea este folosită în practica actuală a instituţiilor preşcolare ca având o importanţă 
deosebită. Aplicarea ei este posibilă, pe scară mai largă, la preşcolari şi elevii mici, înregistrând succese atunci 
când situaţiile-problemă sunt selectate din apropierea imediată, familiară a copiilor. Puşi în situaţie, copiii tre-
buie să analizeze, să compare, să cerceteze, să caute, să găsească singuri soluţia de rezolvare. Deseori, pe calea 
probelor şi a greşelilor, ei găsesc în mod independent mijloacele de rezolvare a problemei”. 

În acest context educatoarei îi revine rolul de a crea condiţii pentru participarea activă în vederea căutării şi 
descoperirii soluţiilor, acordându-i-se posibilitatea de a oferi copiilor sugestii pentru aceste căutări (C.Parfeni).  

Procesul de socializare a copiilor preşcolari include trei tipuri de problematizare, care pot fi utilizate şi în 
procesul modelării: 

a) problema–sarcină didactică care se rezolvă prin aplicarea unor cunoştinţe deja dobândite;  
b) întrebarea-problemă care produce o stare conflictuală relativ strânsă ca dificultate şi complexitate, 

abordând o singură chestiune;  
c) situaţia-problemă ce desemnează o situaţie contradictorie, conflictuală care rezultă din trăirea simultană 

a două realităţi incompatibile între ele: ceea ce copilul ştia şi ceea ce i se cere într-un context nou. (I.Cerghit)  
Modelarea ca metodă poate fi folosită la toate etapele socializării, învăţării citit-scrisului. Prin intermediul 

metodei modelării se realizează analiza, descifrarea structurii şi funcţionării unor modele. „Modelul folosit în 
procesul de instruire este nu altceva decât „o materializare a activităţii mintale sau a unor laturi ale acesteia” 
(P.Chircev). 

Este dovedit că modelele pot îndeplini funcţii diferite: unele reproduc relaţiile externe pe care copilul nu 
le poate observa, altele reproduc relaţiile interne care nu pot fi percepute de dânsul. Deci, ceea ce nu este ac-
cesibil cunoaşterii într-o formă materială, reală, devine accesibil prin intermediul modelului. Necesitatea uti-
lizării acestei metode sporeşte în cazurile în care obiectul cunoaşterii „se află dincolo de limitele cunoaşterii 
senzoriale”. Astfel, în formarea deprinderilor de citire conştientă la elevi, această metodă se dovedeşte deo-
sebit de eficace. (V.Molan) 

Aplicarea modelării în formarea deprinderilor de citire conştientă corespunde atât conţinuturilor acestor 
activităţi, cât şi particularităţilor de dezvoltare a proceselor cognitive şi activităţii de învăţare la vârsta pre-
şcolară şi şcolară mică. 

Observaţiile efectuate asupra activităţii practice, în procesul socializării copiilor de vârstă timpurie, sub ra-
portul utilizării metodei modelării, conduc la mai multe idei cu funcţie de orientare metodologică la general: 

− modelarea constituie o modalitate adecvată activităţilor de învăţare şi este folosită în orice etapă de 
desfăşurare a acestora, fiind în concordanţă cu particularităţile activităţii de joc, tipică vârstei preşcolare; 

− modelele utilizate în activitatea de pregătire pentru citire şi scriere stimulează copiii la eforturi de cău-
tare, de „descoperire”, de independenţă în achiziţionarea noilor cunoştinţe mai profunde şi de aplicare a 
acestora în situaţii noi; 

− antrenarea copiilor în practicarea modelelor stimulează trecerea de la percepţie la gândire, de la analiză 
la sinteză, ceea ce conduce spre obţinerea unor cunoştinţe mai profunde; 

− îmbinarea modelării cu alte metode şi procedee de instruire influenţează rezultatele activităţii de învă-
ţare. „De exemplu, modelarea îmbinată cu exerciţiul şi cuvântul, folosită la consolidarea cunoştinţelor, oferă 
un cadru propice pentru activitatea de învăţare a copiilor. Ei sunt puşi în situaţia să deseneze pe foaie de desen 
un fragment din text  ori să înscrie prin jetoane (semne convenţionale) sunetele dintr-un cuvânt „dictat” de 
pedagog. În felul acesta, înscrierea capătă un caracter atractiv, interesant. Copiii învaţă activ, punându-şi în 
funcţie imaginaţia, manifestându-şi dorinţa de a acţiona, de a face comparaţii, de a lucra independent, fără de 
a fi constrânşi să facă aceasta” (S.Cemortan).   

Am constatat că folosirea creativă a metodei modelării, pe lângă faptul că realizează o temeinică însuşire a 
cunoştinţelor, contribuie la reducerea considerabilă a duratei timpului de formare a premiselor citirii şi scrierii.   

În acelaşi timp, se cere remarcat faptul că eficacitatea acestei metode este sensibil redusă în situaţiile în 
care modelele nu corespund cerinţelor didactice şi estetice, fiind executate cu stângăcie, astfel încât dăunează 
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uneori înţelegerii corecte a obiectului studiat, sau atunci când copiilor le sunt propuse modele nereuşite gata 
pregătite şi când ei înşişi sunt rar solicitaţi să le construiască. În acest scop am elaborat lucrarea Eu mă joc ce 
include 20 de jocuri de masă şi alte materiale didactice necesare aplicării metodei modelării (S.Cemortan). 

Modelarea este o metodă care se aplică în paralel cu jocul didactic şi include în sine activitatea de joc. Or 
jocul didactic este metoda care constă în a plasa copiii „într-o situaţie ludică cu caracter de instruire”. Învăţa-
rea, care implică jocul, devine plăcută şi atrăgătoare atunci când se face într-o atmosferă de bună dispoziţie şi 
destindere. ( I.Şerdean) 

Valoarea principală a jocului rezidă în faptul că îi face pe copii să se joace ca participanţi nemijlociţi, di-
rect cointeresaţi, la propria lor formare, deoarece toate metodele active de instruire a elevilor mici cer să li se 
furnizeze acestora un material corespunzător, astfel încât jucându-se, modelând  ei să reuşească să asimileze 
realităţile intelectuale care, fără aceasta, rămân exterioare înţelegerii copilului. „Strategia jocului este în esenţă 
o strategie euristică”. (I.Cerghit) 

Pentru preşcolari şi elevii de vârstă şcolară mică, jocul didactic poate fi folosit pentru formarea şi consoli-
darea deprinderilor de citire şi scriere. Deosebit de importantă este ca prin modelare să se realizeze o corelare 
cât mai strânsă între conţinutul lecţiei predate şi sarcina didactică a jocului. 

Jocul didactic, care include modelarea, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 
• să aibă precizate obiectivele pedagogice; 
• să fie raţional integrat în sistemul muncii educative; 
• să dozeze gradul de dificultate implicat (în funcţie de particularităţile de vârstă şi intelectuale ale copiilor); 
• acţiunile copiilor să fie dozate din punt de vedere calitativ; 
• să coreleze cu metoda modelării. 
Avantajele metodelor activ-participative, inclusiv ale metodei modelării: 
• asigură o mai mare stabilitate a produselor rezultate din învăţarea acţională; 
• oferă largi posibilităţi de transfer şi restructurări progresive în sistemul cunoştinţelor asimilate; 
• elimină multe din elementele întâmplătoare ce intervin deseori în procesul predării-învăţării, prin faptul 

că pedagogul urmăreşte pe etape formarea unor competenţe; 
• consolidează şi dirijează procesele prin înseşi mecanismele lor. 
Succesele aplicării metodei modelării sunt explicabile: „ele pun mai mult accentul pe cunoaşterea operaţională, 

pe învăţarea prin acţiune, pe manipulare, în plan manual şi mintal, a obiectelor, acţiunilor”, ceea ce este în deplină 
concordanţă cu particularităţile de vârstă ale copiilor şi cu specificul învăţării la această vârstă. Însă, efectele bene-
fice ale acestei metode sunt dependente nu doar de însuşirile lor, de virtuţile lor intrinseci, ci „în însemnată măsură 
şi de nivelul de angajare şi participare individuală şi colectivă a copiilor în procesul de învăţământ”, precum şi de 
priceperea pedagogului de a le folosi judicios, de înţelegerea lor la această treaptă de învăţământ, de modul în care 
sunt conjugate cu alte tehnici de lucru şi cu materialul didactic folosit”. (I.Cerghit) 

Socializarea şi pregătirea copiilor pentru procesul de citire şi scriere începe încă în grădiniţa de copii, 
când în baza unei programe speciale se formează premisele citirii şi ale scrierii. Conform acestui program, 
copiii sunt familiarizaţi cu componentele vorbirii (cuvânt, propoziţie, text), cu structura cuvântului. Ei află şi 
înţeleg că fiecare cuvânt sună în felul său, cuvântul îşi are structura sa, este alcătuit din părţi (silabe) etc. Prin 
diferite jocuri didactice (verbale) şi alte activităţi speciale organizate în baza lucrării Eu mă joc propuse de 
noi copiii învaţă să observe fenomenele lingvistice elementare. 

Curriculumul grădiniţei, urmărind scopul de a forma la copii premisele citirii şi scrisului prin modelare, 
pentru început prevede pregătirea lor pentru activitatea de modelare (o modalitate de dezvoltare a gândirii lo-
gice în baza celei intuitiv-plastice). Copiilor li se explică că:  

• textul poate fi împărţit în propoziţii,  
• propoziţiile se împart în cuvinte, 
• cuvintele se împart în silabe (părţi), 
• silabele sunt alcătuite din sunete, 
• sunetele pot fi „înscrise” prin litere. 
Pentru a forma aceste competenţe la copii, educatoarele recurg la diverse metode, inclusiv utilizează me-

toda modelării. Copiilor li se propune: 
• să „înscrie” prin fişe (sau linii) propoziţia; 
• să alcătuiască schema (modelul) cuvântului (astfel copilul „vede” în model mai uşor cuvântul); 
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• el poate număra jetoanele şi astfel poate spune câte sunete sunt în cuvânt; 
• copilul „vede” şi „aude” care este ordinea sunetelor; 
• el poate spune unde este plasat (unde se aude sunetul) şi care este locul fiecărui sunet în cuvânt; 
• care este legătura dintre cuvintele din propoziţie, 
• care este legătura dintre propoziţiile din text etc. 
În procesul acestor jocuri de modelare activitatea sistematică a cadrelor didactice cu copiii contribuie la 

trezirea şi susţinerea curiozităţii şi a interesului lor faţă de fenomenele lingvistice, faţă de sunetele vorbirii, a 
cuvintelor şi a propoziţiilor. 

Cu ajutorul tehnicii modelării munca educativ-instructivă se transformă într-o muncă mai conştientă, ca-
pătă un caracter concret. Cu ajutorul semnelor convenţionale pe care le propune adultului: obiecte sau fişe 
colorate de diferite lungimi, scheme cu pătrăţele etc. copilul nu doar aude cele spuse de către adultul care i s-a 
adresat, dar „vede” şi elementele propoziţiei sau ale cuvântului dictat pe care el l-a înscris cu ajutorul dife-
ritelor simboluri (semne convenţionale). 

Metoda modelării, pe care noi o propunem pentru a o utiliza treptat pe parcursul preşcolarităţii, este o teh-
nologie necesară procesului de pregătire a copilului pentru învăţarea citit-scrisului, deoarece ea pregăteşte 
copilul pentru încadrarea mai largă în procesul de instruire atunci când va fi utilizată pe deplin în clasa I, la 
învăţarea citirii, ca metodă fonetico-analitico-sintetică. 

Educatoarea trebuie să ştie că modelarea, ca metodă activ-participativă, în procesul pregătirii copiilor 
pentru citi-scris cere utilizarea schemelor, fişelor de diverse lungimi şi culori, folosirea jetoanelor (roşii şi al-
bastre). Utilizând în procesul jocurilor aceste materiale, copilul participă inconştient în două tipuri de activi-
tate: în cea de joc şi în cea de învăţare. Schimbându-şi treptat activitatea – jocul cu fişele, schemele, jetoa-
nele, ascultarea şi îndeplinirea propunerilor educatoarei, el aplică în practică indicaţiile verbale şi percepe vi-
zual rezultatele muncii sale, îşi formează treptat competenţa de învăţare.  

Astfel copilul îşi activizează atât atenţia auditivă, îmbinând-o cu cea vizuală, percepe elementele vorbirii 
pe care le înregistrează cu anumite simboluri. Deci, însuşind în vârsta timpurie această modalitate de acţiune, 
formându-şi capacităţile necesare, el îşi pune (îşi formează) treptat bazele competenţei de citire. Or, această 
competenţă paralel influenţează şi procesul învăţării scrierii. Prin intermediul metodei modelării, copilul va fi   
deprins să asculte atent propoziţia, cuvântul, „să înscrie” toate sunetele din cuvânt, să nu le omită, să nu facă 
permutări de silabe, sunete etc. 

Pentru o orientare generală în utilizarea acestei metode propunem cadrelor didactice să utilizeze următo-
rul model al structurării activităţii de formare a premiselor citit-scrisului în preşcolaritate: 

Activitatea pedagogului Activitatea copilului Activitatea de modelare 
1. Propune copilului să asculte şi să 
înscrie o propoziţie. Dictează propoziţia 
„Fetiţa stropeşte florile”. 

Copilul ascultă şi repetă propoziţia.  
„Înscrie” propoziţia prin semne con-
venţionale. 

Se foloseşte o fişă verde lungă (de 
15 cm). 

2. Zice copilului să asculte atent şi 
să spună câte cuvinte are această 
propoziţie. 

Preşcolarul pronunţă fiecare cuvânt 
lovind concomitent în palme.  
Numără cuvintele. 

Lovituri în palme. 
Numără cuvintele. 

3. Propune copilului să înscrie fiecare 
cuvânt printr-un semn convenţional. 

Folosind fişe scurte (de aceeaşi culoa-
re) copilul „înscrie fiecare cuvânt”?. 

Înscrierea cuvintelor prin fişe scurte 
de 4x5 cm (tot de culoare verde). 

4. Cere de la copil să spună din câte 
silabe este alcătuit fiecare cuvânt. 

Copilul prin lovituri în palme 
determină şi arată câte silabe sunt în 
cuvântul respectiv. 

Lovituri în palme. 
Determinarea numărului de silabe în 
cuvânt. 

5. Propune copiilor să „înscrie” sub 
fiecare cuvânt prin fişe mărunte 
silabele respective. 

Se plasează în schemă, sub fiecare 
cuvânt, atâtea fişe mărunte câte 
silabe conţine cuvântul. 
Ascultă şi „înscrie” silabele. 

„Scrie” în schemă mai jos de cuvânt 
silabele respective prin fişe (mai 
mărunte, de altă culoare, 2x3 cm). 

6. Urmăreşte ca fiecare sunet să fie 
înscris printr-un semn aparte (printr-
un pătrăţel). 

Ascultă atent şi analizează fiecare si-
labă. Înseamnă, „înscrie” fiecare su-
net printr-un semn convenţional – 
pătrăţel. 

Sunetele „se înscriu” prin fişe în formă 
de pătrăţel (de altă culoare). 
Evidenţierea numărului de sunete. 

7. Cere de la copil să privească 
schema şi să „citească” cele scrise. 

Copilul priveşte schema şi lecturea-
ză propoziţiile, cuvintele, silabele, 
sunetele modelate. 

Contemplează schema. 
Lectura propoziţiei, a cuvintelor, 
silabelor, sunetelor. 
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Activitatea de pregătire a copiilor pentru citire şi scriere prin metoda modelării poate fi structurată astfel: 
1. Înscrierea propoziţiei printr-o fişă lungă sau printr-o 

 linie lungă: „Copilul stropeşte florile”  
2. Înscrierea cuvintelor prin fişe scurte        
3. Înscrierea silabelor                                   

     
4. Înscrierea sunetelor prin pătrăţele                       .......  .. ..... 
 

Metoda modelării, aplicată în cazul dat, permite copilului să vadă schema propoziţiei, să vadă şi fiecare  
element, component al ei. În cazul dat vorbirea a fost materializată pentru copil. Ea a devenit nu doar auzită, 
dar şi văzută. 

Important este ca după etapa analizei să urmeze şi cea de sintetizare. Dar mai întâi este necesar să se facă 
consolidarea. Consolidarea poate fi efectuată prin intermediul jocurilor de masă „Spune ce vezi”, „Arată 
unde este”, „Spune ce loc ocupă cuvântul în propoziţie”, „Unde se află sunetele din cuvânt ” etc. 

Cu ajutorul jocurilor de tipul Arată primul sau ultimul cuvânt din propoziţie, adultul îl deprinde pe copil 
nu doar să se orienteze în schema propoziţiei sau a cuvântului, silabei, ci şi să se orienteze, să se descurce în 
aceste scheme, să simtă şi să înţeleagă modelul. Analizând, copilul vede ordinea şi reţine, memorează com-
ponentele propoziţiei, cuvântului, silabei. El face exerciţii de analiză şi sinteză, de „materializare a vorbirii”. 

Efectuând astfel operaţiile de analiză şi sinteză, în baza unui material concret, pe care îl vede, copilul 
compară elementele verbale. El vede că cuvântul este o parte a propoziţiei, iar silabele şi sunetele sunt părţi 
componente ale cuvintelor şi silabelor. Concomitent, exersându-se în acest mod, copilul îşi formează repre-
zentări, cunoştinţe despre „un întreg” şi „părţile lui”. Manipulând cu fişe, beţişoare, jetoane şi alte materiale, 
el acţionează în mod practic. Or, aceste acţiuni sunt nu doar interesante, dar şi utile pentru dânsul. 

 

Familiarizarea cu literele 
 Programul de structurare a schemelor de antrenare în analiza propoziţiilor, cuvintelor şi silabelor nu e alt-

ceva decât prima etapă a familiarizării cu literele, a învăţării citit-scrisului. Atunci când copilul modelează, el se 
orientează cu uşurinţă în schema cuvântului. Când el poate evidenţia printr-un pătrăţel aparte fiecare sunet din 
cuvânt, educatoarea poate trece la următoarea etapă de învăţare, pregătire pentru citire, şi anume – la învăţarea 
literelor. Aici ca suport pot servi jocurile de masă (de tipul rebus, crosvord, integramă) care se practică pentru 
a-i deprinde pe copii să înlocuiască sunetul numit de pedagog sau de unul dintre colegi cu litera necesară. 

De exemplu: educatoarea arată un pix şi le propune copiilor să spună cum se numeşte acest obiect. Apoi 
zice: „Hai să înscriem în schemă acest cuvânt”. „Câte  sunete auziţi în acest cuvânt?” „Înscrieţi cuvântul cu aju-
torul jetoanelor roşii şi albastre”. Sunetele care se pronunţă mai uşor şi pot fi cântate le vom înscrie (însemna) 
printr-un jeton roşu, iar cele care se pronunţă mai greu le vom înscrie prin cerculeţe albastre. Însuşind „această 
regulă”, copiii vor acumula şi primele cunoştinţe despre sunete, litere, vocale şi consoane. Mai apoi educatoarea 
poate să propună copiilor să pronunţe pe lung (sau să cânte) sunetul, să găsească în „căsuţa literelor” litera res-
pectivă – „i” şi s-o înlocuiască cu jetonul roşu, adică sunetul [i] din schemă. În acest mod, educatoarea va preda 
copiilor prima lecţie de familiarizare cu alfabetul matern. În cazul dat,  preşcolarii, spre deosebire de elevii din 
clasa I, vor lucra cu literele mari de tipar (şi nu cu cele mici). Cu această ocazie pot fi utilizate şi jocurile cu 
„Alfabetul viu”, la dispoziţia copiilor fiind puse diferite tipuri de alfabet: alfabetul magnetic sau alfabetul de 
masă plastică, alfabetul pe cubuşoare, alfabetul decupat, căsuţa alfabetului etc. Prin aceste jocuri copiii exer-
sează, învaţă literele şi îşi consolidează competenţele deja formate de analiză fonetică (sonoră). 

 

Formarea premiselor scrierii 
În procesul de formare a premiselor citirii prin intermediul modelării schemelor vizuale ale jocului „Noi 

scriem” poate fi inclusă şi „scrierea” ca tehnică incipientă de formare a premiselor scrierii. În acest caz, pe 
lângă fişele lungi, mai scurte şi diferite jetoane, vor fi utilizate foi de hârtie, creioane, pixuri ori carioce. Mai 
întâi educatoarea va arăta la tablă cum poate fi înscrisă printr-o linie lungă propoziţia. Apoi, explicând că 
propoziţia este alcătuită din câteva cuvinte, ea dictează şi „înscrie” cuvintele prin câteva linii mai scurte sub 
cea lungă. Ea va trasa atâtea liniuţe câte cuvinte sunt în propoziţie. De exemplu, în cazul nostru propoziţia 
„Copilul are minge” va fi înscrisă după cum urmează: 
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                                   . 
                            . 

 
Apoi sub fiecare „liniuţă-cuvânt” se vor „înscrie” silabele. De exemplu: 
Copilul stropeşte florile.   

                            . 
  . . .       . . .     . . . 

Mai jos pedagogul, cu ajutorul copiilor, va „înscrie” (pe tablă) prin puncte sau pătrăţele sunetele din 
fiecare cuvânt: 

 
                            . 
 

 
 
ori aşa „Copilul are minge”. 

                            . 
                           . 

Atunci când copiii vor învăţa să efectueze cu uşurinţă aceste exerciţii la tablă, lor li se va propune să lucreze 
concomitent cu educatoarea pe foi, apoi li se vor propune sarcini individuale de acest tip (pe foi sau în caiete). 

Exerciţiile-jocuri de modelare şi de scriere independentă se vor propune copiilor numai atunci când ei vor 
poseda competenţe de structurare practică a schemelor din elemente concrete: beţişoare, fişe de carton sau 
hârtie, jetoane, cubuşoare ori alte materiale distributive. Este necesar ca educatoarea să-i înveţe pe copii să 
comenteze propriile acţiuni. Copilul trebuie să ştie a povesti ce face, ce acţiune a îndeplinit. Numai aşa el va 
înţelege, va conştientiza şi va putea explica ce face şi în ce ordine a efectuat acţiunile. Atunci când vorbirea 
copiilor însoţeşte acţiunile, ea contribuie direct la conştientizarea acţiunilor de modelare. (De exemplu, el va 
spune: „În propoziţia Copilul are minge sunt trei cuvinte: primul cuvânt este „Copilul”, al doilea este „are” şi 
al treilea „minge””.  

Metodologia pregătirii preşcolarilor pentru citire şi scriere recunoaşte mai multe metode de formare a pre-
miselor incipiente de formare a premiselor citit-scrisului, printre care modelarea, jocurile de masă, scrierea 
cu litere de tipar etc. Aceste jocuri pot fi incluse în activitatea copiilor prin intermediul lucrării „Abecedarul 
preşcolarului” şi ale materialelor didactice propuse în cartea „Eu mă joc” (S.Cemortan). 

În baza jocurilor-exerciţii, propuse de autoare, copiii îşi vor forma competenţa de a „modela şi  a citi 
schemele”. Modelând şi lecturând schemele, ei citesc cuvintele plasate sub imagini. Mai apoi, la propunerea 
educatoarei, ei înlocuiesc unele jetoane–simboluri cu literele cerute.  

Folosirea literelor din „Alfabetul decupat” este pentru copil o acţiune mai uşoară decât scrierea lor propriu-zisă. 
Acest joc poate fi propus în diverse moduri: 
1) educatoarea propune copiilor să privească imaginea, s-o numească, să „citească” cuvântul din schema 

obiectului, apoi, în mod independent, să restabilească prin jetoane cuvântul; 
2) în schema structurată prin jetoane să includă unele litere; 
3) să înscrie cu litere o silabă oarecare din cuvânt (prima sau ultima). 

Jocul poate fi complicat prin includerea unor scheme în care sunt înscrise cuvinte care la înlocuirea unor 
litere îşi schimbă sensul, înţelesul etc. (de exemplu: înlocuind în schema cuvântului „mac” consoana „m” cu 
litera „r” ori „s” etc. Sau dacă la cuvântul „mac” mai adăugăm literele „ara”, obţinem cuvântul „macara” etc. 

Cartea „Abecedarul – Plaiul meu natal” are câteva anexe, o broşură, în care sunt propuse douăzeci de    
jocuri-exerciţii ce pot fi utilizate în scopul formării premiselor citirii şi pregătirii copiilor pentru scriere. Prin 
dezvoltarea capacităţilor de modelare, de analiză şi sinteză, se obţine formarea competenţelor de descriere, 
de comparare, de dezvoltare a memoriei auditive şi vizuale etc. Imaginile incluse în carte trebuie utilizate şi 
în scopurile formării competenţelor de comunicare, de compunere a ghicitorilor.  

Efective sunt şi jocurile prin intermediul cărora vizavi de FPSC cadrul didactic sau adultul care lucrează 
cu copilul rezolvă şi diverse obiective generale ce ţin de socializarea şi  formarea personalităţii copilului: 

 dezvoltarea psihomotricităţii; 
 formarea priceperii de a-şi controla şi dirija propria activitate; 
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 deprinderea de a structura scheme, a completa, a schimba şi a lectura „cuvintele înscrise” în scheme; 
 capacitatea de a înscrie cuvântul prin jetoane; 
 competenţa de a înlocui jetonul cu litera respectivă etc.; 
 priceperea de a compune o poveste în baza imaginii;  
 „darul” de a simţi şi a spune prin ce se aseamănă sau se deosebesc unele imagini etc. 

Toate aceste capacităţi, ce se dezvoltă în perioada FPCS la preşcolari, constituie, de fapt, un fundament 
serios pentru învăţarea citirii şi scrierii de către viitorii elevi. 

Perioada FPCS, care se realizează prin activitatea de joc în vârsta timpurie, contribuie şi la dezvoltarea com-
petenţelor de observare, atenţie, percepere, analiză, comparare, sinteză, generalizare. Or, fără aceste competenţe 
este imposibilă însuşirea citit-scrisului. 
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