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1 Platforme și instrumente digitale pentru activități online cu preșcolarii 

Platforme și instrumente digitale pentru activități online  

cu preșcolarii 
 

 
 

În contextul pandemiei generată de Covid-19, noi, educatoarele, dar și preșcolarii am 

învățat să ne adaptăm din mers pentru a desfășura activități online de calitate și interactive, care să 

aibă ca scop atât socializarea, cât și învățarea. Pentru aceasta, am fost nevoită să învăț să utilizez 

platforme noi, instrumente digitale, dar și să creez lecții și activități interactive pe platforme 

precum: Livresq, Jigsaw Planet, Kahoot, Wordwall etc, pentru a putea ține copiii conectați, pentru 

a-i atrage și pentru a încerca de fiecare dată activități noi, niciodată la fel.  

 

PLATFORMELE KINDERPEDIA ȘI ZOOM 

 

Începând cu luna aprilie, grupa mea ”s-a mutat” pe platforma Kinderpedia 

(www.kinderpedia.co), care s-a dovedit de mare ajutor pentru ceea ce au însemnat activitățile mele 

cu preșcolarii, deoarece avea integrată și platforma Zoom (www.zoom.com). Câteva informații 

utile primite de la echipa tehnică a platformei: 

1. Kinderpedia, este o soluție dezvoltată în România, de programatori români cu investiție 

elvețiană, care are clienți în acest moment în 8 țări. 

2. Kinderpedia este una dintre soluțiile agreate de Ministerul Educației și Cercetării, 

Kinderpedia a semnat un protocol cu MEC (8736/ 19.03.2019) prin care pune soluția de 

management educațional la dispoziția instituțiilor publice. 

3. Kinderpedia este GRATUITĂ pentru instituțiile publice, fară nici o obligativitate 

contractuală sau clauze ascunse. Conform protocolului, 11 module agreate de 

minister ca fiind module suficiente pentru învățarea la distanță (online) au fost puse la 

dispoziție gratuit instituțiilor publice, fără termen de expirare (pe viață). Tot conform 

protocolului, celelalte module sunt gratuite până la finalul anului.   

4. Kinderpedia este o platformă 100% conformă cu legile GDPR, iar acest lucru este asumat 

de către NOI, nu de către furnizorii de telefonie sau alți intermediari cu interese 

financiare. 

(Daniel Rogoz, co-fondator Kinderpedia) 

Pentru a funcționa pe Kinderpedia, trebuie să vă creați un cont de profesor, dacă sunteți 

profesor. Dacă întreaga unitate de învățământ dorește să lucreze pe platformă, este mai eficient ca 

directorul acesteia să creeze un cont de manager pentru unitatea sa de învățământ și apoi conturi 

individuale pentru profesori. Pasul următor este crearea claselor, repartizarea profesorilor la clase 

și apoi introducerea copiilor de către profesor – crearea conturilor copiilor. Pentru grădiniță, 

deoarece preșcolarii nu au adrese de mail, se creează conturi doar pentru părinți. Se poate stabili 

un orar, căre poate fi setat recurent, ca în exemplul de mai jos: 

http://www.kinderpedia.co/
http://www.zoom.com/
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Astfel, videoconferințele erau programate și generate direct din Kinderpedia de către mine 

sau colega mea de grupă. Așa cum se vede în imaginea de mai sus, videoconferințele sunt 

programate în ziua de luni, la activitatea ALA 1 și miercuri, la activitatea de Educarea limbajului. 

De asemenea, se pot da ”teme” copiilor, aceștia sau părinții lor, după caz, le pot încărca, 

profesorul le poate verifica/ corecta/ evalua și oferi note/ calificative/ emotiocon. Pentru a da teme, 

profesorul poate încărca link-uri, fotografii, documente word sau PDF. 

 

Aplicația m-a ajutat să substitui în mare măsură activitatea directă din clasă, deoarece mi-

a permis crearea unui orar de lucru, realizarea prezenței zilnice, postarea de ”teme”, fișe de lucru, 
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filme, materiale, chestionare pentru părinți și alte resurse educaționale. Atât copiii, cât și părinții 

au avut un profil pe platformă. Părinții, fie și-au instalat aplicația pe telefon/ tabletă, fie direct pe 

calculator/ laptop. 

Pot fi încărcate resurse materiale și informaționale: 

 
 

 

 

De asemenea, se mai pot încărca materiale video pentru copii de pe YouTube sau Vimeo: 
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Teme date copiilor: 

 

 

Aplicația poate genera automat rapoarte de activitate ale profesorului, ale elevilor, în 

funcție de prezență, de videoconferințele create. De asemenea există și un Live Chat, unde puteți 

vorbi prin mesaje cu părinții/ copiii sau cu alți profesori. 

În ceea ce privește platforma Zoom, ea este utilă pentru realizarea videoconferințelor cu 

preșcolarii. Aceasta constă în deținerea unui cont pe platformă și programarea lor fie din 

Kinderpedia (pentru profesorii care au cont și o utilizează), fie direct de pe site-ul www.zoom.us. 

Ceea ce am utilizat cel mai des a fost opțiunea de Share screen (partajarea ecranului calculatorului), 

prin care le prezentam copiilor materiale create de mine (PPT-uri, CD-uri educaționale interactive 

de exemplu), site-uri (eu am partajat YouTube, Jogsaw Planet etc). De asemenea, există și opțiunea 

http://www.zoom.us/


 

PROF. ENE ANA - MARIA 5 

 

5 Platforme și instrumente digitale pentru activități online cu preșcolarii 

de whiteboard, pe care copiii pot scrie, desena etc. Acestea două opțiuni (share screen și 

whiteboard) pot fi folosite și de profesor, dar și de către copii, dacă profesorul le acordă 

permisiunea selectând Multiple participants can share simultaneously.  

Share screen joc (Infomedia pro) multimedia interactiv De la joc la educația financiară: 

 

 Share screen PPT Fulger McQueen și aventurile sale: 
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Zoom oferă posibilitatea înregistrării video și audio a videoconferințelor, are un Chat unde 

se poate discuta, unde se pot trimite link-uri sau documente etc, dar și o listă cu toți participanții 

prezenți la videoconferință.  

O sesiune de videoconferință durează 45 minute fără abonament. Înainte cu 10 minute de 

expirarea timpului, Zoom afișează pe ecran o notificare în acest sens și un sronomentru 

 

 

Pentru mine, Zoom a reprezentat una dintre cele mai eficiente platforme de lucru, alături 

de Kinderpedia, deoarece a reprezentat singurul mijloc prin care puteam lua contact cu copiii, ne 

puteam vedea și auzi în timp real, virtual. 
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PLATFORMA KAHOOT 

 

Kahoot este o altă platformă prin care puteți crea activități interactive pentru copii. Este 

nevoie să vă creați un cont și apoi puteți crea cu ușurință și activități (quizz-uri). Puteți utiliza 

fotografii din arhiva personală sau din biblioteca site-ului, cât și videoclipuri de pe YouTube. 

Astfel, în cadrul activităților desfășurate on-line, pe platforma Kinderpedia, am propus un 

joc interactiv, utilizând ca instrument de lucru platformă – Kahoot (www.kahoot.com). 

Activitatea s-a desfășurat sub forma unei videoconferințe 

pe Zoom. Jocul interactiv a fost realizat pentru a evalua 

cunoștințele copiilor la final de an școlar. Au fost stabilite 13 

sarcini pe care copiii trebuiau să le rezolve într-un anumit interval 

de timp. Conținurile au fost: despărțirea în silabe, numerația 1 – 

5, meserii, mijloace de transport, legume, fructe, anotimpuri, 

animale, reguli de circulație etc. Părinții preșcolarilor s-au 

conectat de pe telefon pe adresa www.kahoot.it, au introdus un 

cod de acces și au intrat în joc, on-line, în timp real. Sarcinile au 

fost întrebări de tip Adevărat – Fals și întrebare cu un singur 

răspuns corect (grilă). Fiecărui răspuns îi corespundea câte o 

culoare: roșu, galben, albastru și verde. Preșcolarii ascultau 

sarcina citită de una dintre educatoare și alegeau răspunsul, 

apăsând pe telefon caseta reprezentând culoarea corespunzătoare 

răspunsului corect. La final, jocul stabilește un clasament în 

funcție de corectitudinea răspunsului și a timpului de reacție, dar 

și un raport sau rapoarte ale tuturor sesiunilor jucate.  

 

http://www.kahoot.com/
http://www.kahoot.it/
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PLATFORMA LIVRESQ 

 

Platforma Livresq (www.livresq.com) este un instrument digital extraordinar, care permite 

crearea de manuale școlare, cursuri elearning, reviste sau mostre. Este necesar să vă creați un cont, 

iar apoi puteți crea și activitățile propuse. Editorul cu care veți lucra vă pune la dispoziție mai 

multe instrumente pe care să le utilizați: chestionar, acordeon, proiect, secțiune, text, aplicație, 

atașament, taburi, galerie, video și audio. Puteți selecta culori, manieră de lansare, tema grafică 

etc. De asemenea, se poate insera cuprinsul și se pot adăuga semne de carte. 

 

 

 

 

http://www.livresq.com/
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Toate acestea pot fi utlizate, dacă doriți într-o singură activitate. Puteți insera videoclipuri, 

fotografii din galeria personală sau materiale audio.  

 

 

 

După crearea materialului dorit, puteți cere publicarea lui în biblioteca Livresq pentru a fi 

utilizat de publicul larg. Dacă realizați 3 materiale, aveți posibilitatea să aplicați pentru obținerea 

unui certificat de creator de platformă software (https://livresq.com/ro/news/aplica-pentru-diploma-

de-creator-de-resurse-educationale-digitale-

interactive/?fbclid=IwAR1gGHnHCh2mDQFdaB_2lQ6s82MRD7nXR0waXyD1LtDdEFHb1O_kzp3S-j4).  

https://livresq.com/ro/news/aplica-pentru-diploma-de-creator-de-resurse-educationale-digitale-interactive/?fbclid=IwAR1gGHnHCh2mDQFdaB_2lQ6s82MRD7nXR0waXyD1LtDdEFHb1O_kzp3S-j4
https://livresq.com/ro/news/aplica-pentru-diploma-de-creator-de-resurse-educationale-digitale-interactive/?fbclid=IwAR1gGHnHCh2mDQFdaB_2lQ6s82MRD7nXR0waXyD1LtDdEFHb1O_kzp3S-j4
https://livresq.com/ro/news/aplica-pentru-diploma-de-creator-de-resurse-educationale-digitale-interactive/?fbclid=IwAR1gGHnHCh2mDQFdaB_2lQ6s82MRD7nXR0waXyD1LtDdEFHb1O_kzp3S-j4
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Aceste cel puțin 3 materiale vor fi evaulate de tehnicienii Livresq, urmând a primi un 

feedback prin care sunteți informat dacă ați respectat toate condițiile impuse sau nu și recomandări 

de remediere, dacă este cazul. 

 

 

Publicații create de mine pe Livresq și link-uri către acestea: 

 



 

PROF. ENE ANA - MARIA 12 

 

12 Platforme și instrumente digitale pentru activități online cu preșcolarii 

https://library.livresq.com/details/5eecf0c64099f46ac85d92f5 

https://library.livresq.com/details/5ee7940b83ccec1b191b76ae 

https://library.livresq.com/details/5ee7e8ee83ccec7b561b7b97 

https://library.livresq.com/details/5ee7e5b583ccec4ca91b7b7d 

 

JIGSAW PLANET 

 

JigsawPlanet (www.jigsawplanet.com) este un instrument digital de creare a puzzle-urilor 

pentru copii. Ca orice platformă, pentru a o folosi este nevoie de crearea unui cont. În secțiunea 

”Create” se poate încărca o imagine, se poate selecta numărul de piese și forma acestora pentru a 

realiza puzzle-ul dorit.  

Aceasta este o platformă foarte simplu de utilizat, atât pentru crearea de materiale (puzzle-

uri) proprii, cât și pentru utlizarea de materiale create de către alți utilizatori ai site-ului. 

 

Puzzle-urile create le veți găsi apoi în secțiunea ”My puzzles”. De asemenea, cum am spus 

mai sus, puteți folosi în activitatea cu copiii nu doar puzzle-uri create de dvs, ci și de alți utilizatori. 

Le veți găși în secțiunea ”Explore”.  

https://library.livresq.com/details/5eecf0c64099f46ac85d92f5
https://library.livresq.com/details/5ee7940b83ccec1b191b76ae
https://library.livresq.com/details/5ee7e8ee83ccec7b561b7b97
https://library.livresq.com/details/5ee7e5b583ccec4ca91b7b7d
http://www.jigsawplanet.com/
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Copiii pot rezolva puzzle-urile atât pe telefon, cât și pe tabletă/ laptop. 
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PLATFORMA WORDWALL 

 

www.wordwall.net este un alt instrument digital ușor de utilizat, care permite crearea 

gratuită a maxim 5 activități. Pentru cei care doresc să utilizeze toate modulele site-ului, se poate 

încheia un abonament lunar. Există 18 șabloane gratuite care pot fi folosite pentru crearea 

activităților: 

- Potrivește  

- Roata aleatoare 

- Chestionar  

- Lovește cârtița 

- Sortare în funcție de grup 

- Spânzurătoarea  

- Găsește perechea 

- Anagramă  

- Deschide caseta  

- Căutarea de cuvinte 

- Sparge balonul 

- Cuvinte încrucișate  

- Rearanjează  

- Adevărat sau fals 

- Diagramă etichetată 

- Cuvântul lipsă 

- Chestionar concurs 

- Cărți aleatorii

http://www.wordwall.net/
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Fiecare șablon în parte are o scurtă descriere pentru a ne putem da seama care ne este 

potrivit pentru activitatea gândită. Se pot încărca fotografii sau se poate folosi textul pentru a crea 

activități pentru toate domeniile sau disciplinele. Se poate seta timpul de rulare sau tranziție, se 

por comuta anumite șabloane între ele și, ce este foarte interesant, este că puteți utiliza activități 

create de alți utilizatori și le puteți modifica după bunul plac. 

 

Așadar, platformele digitale s-au dovedit de un real ajutor, întrucât ele au reprezentat pentru 

mine singurele instrumente de lucru cu cea mai mare eficiență în procesul de învățare al 

preșcolarilor în perioada izolării impuse de pandemie.  


