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 Salutul de dimineață reprezintă unul dintre momentele în care copiii pot interacționa 

într-un mod placut si interactiv. Pe langa salutul simplu, educatoarea poate invita copiii  la 

interactiune în diverse moduri, fie printr-un salut personalizat , în care copiii, alături de bună 

dimineața, vor aduga numele copilului pe care îl salută atribuindu-i o calitate: frumos, haios, 

colorat, gălăgios etc, fie printr-un salut colorat, adică însoțit de un anumit gest (semn cu mâna, 

clipirea ochilor, inimioară cu ajutorul degetelor etc).  

 Un exemplu de salut des întâlnit îl reprezintă salutul cu complimente, pe care îl începe 

educatoarea, sub forma: Buna dimineata, Maria! Ai o bluză foarte frumoasa, astăzi!; Maria va 

mulțumi și va proceda în același mod cu colegul de lângă ea. Se va urmări modul în care copiii 

primesc complimentele , dupa mimica feței și se va avea în vedere ca fiecare copil sa 

mulțumească . În general, nu doar mulțumesc, copiii raspund colegilor cu un alt compliment. 

 
 

 Împărtășirea cu ceilalți reprezintă un alt moment în care copiii interacționează, fac 

schimburi de idei, impresii, leagă prietenii. 

  

 Educatoarea propune un subiect legat de tema zilei (”Ce anotimp vă place cel mai mult?”, 

”Cum ai petrecut de ziua ta?”, ”Ce cadou vrei să iți aducă moș Crăciun?”, ”Care este jucăria 

preferată?” etc), iar copiii fac perechi și povestesc unul celuilalt despre tema dată. Astfel, toți 



copiii au posibilitatea de a vorbi, de a forma perechi cu mai mulți colegi, de a afla lucruri unii 

despre ceilalți. 

 Copacul emoțiilor este un mijloc de exprimare a emoțiilor și chiar de manifestare a 

empatiei . De exemplu, la sfârșitul unei zile, copiii aleg emoția pe care a simțit-o față de un coleg 

sau față de mai mulți colegi, o așază pe copac și justifică alegerea făcută. Educatoarea urmărește 

explicațiile copiilor, modul în care reacționează colegii la explicațiile date, mimica și gesturile 

acestora. 

 

 Doar 4 pași… reprezintă o metodă interactivă de rezolvare a micilor conflicte care pot 

apărea între preșcolari. În centrele de activitate, pot fi așezate 4 jetoane reprezentative cu etapele 

de rezolvare a unui conflict: calmarea, discuția, găsirea unei soluții și împăcarea.  În timp, copiii 

își vor rezolva singuri conflictele. 

 



 Carte tematică aniversară, modalitate de interacțiune care presupune mai mult decât 

dialogul, o interacțiune bazată pe desen, prin care copiii își exprimă emoțiile în mod creativ și 

original. De asemenea, în realizarea cărții, copii pun întrebări referitoare la gusturile colegilor, 

preferințele acestora. Este și o oportunitate de inițiere de jocuri, legare de prietenii. 
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