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Cuvânt‐înainte

„Numerici pentru... cei mici” reprezintă un auxiliar didactic pentru
preşcolari care pune un accent deosebit pe conceptul de dezvoltare globală
a copilului, urmărind nu doar competenţele academice ale acestuia, ci în
aceeaşi măsură, capacităţi, deprinderi, atitudini care ţin de dezvoltarea
cognitivă (abordarea unor situaţii problematice, gândirea divergentă,
stabilirea de relaţii cauzale, etc., asocieri, corelaţii etc.), respectând
sugestiile Curriculum‐ului pentru educație timpurie, 2019.
Preşcolarul este pus în contact cu domeniul matematic, cu numerația în
limitele 1‐10. Pregătirea pentru conștientizarea numărului începe de
timpuriu și este inclusă în acțiuni cu totul obișnuite. Copilul este întrebat de
foarte mic câți ani are, este pus să arate mâna și să numere câte degete are
la o mâna și la cealaltă. Culege flori și spune câte are, sare coarda ori bate
mingea numărând săriturile acesteia.
Este indicat ca numerația de la 1 la 10 să fie abordată treptat în ceea
ce privește sarcinile, de obicei folosindu‐se gradația: 1‐3, 1‐5, 1‐10. Acest
lucru se dovedește a fi util mai ales atunci când copilul trebuie să grupeze
obiectele într‐un anumit număr și, de asemenea, atunci când se urmărește
identificarea cifrelor și scrierea lor.
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Prin acest auxiliar se urmărește ca la finalul perioadei preșcolare,
copilul va manifesta o serie de comportamente, printre care:
1. Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia;
2. Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a
obiectelor;
3. Rezolvă situații‐problemă, pornind de la sortarea şi reprezentarea
unor date (Curriculum pentru educație timpurie, 2019).
Acest auxiliar didactic urmărește să vină în sprijinul preșcolarilor pentru
sistematizarea cunoştinţelor şi însuşirea unor noţiuni matematice necesare
pregătirii pentru actul conştient al învăţării din etapa imediat următoare,
clasa pregătitoare.
Prof. Popescu Florina
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Formează prin încercuire mulțimea cu 1 element.
Colorează floarea. Trasează peste linia punctată cifra 1.
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Formează prin încercuire mulțimea cu 2 elemente.
Colorează albinele. Trasează peste linia punctată cifra 2.
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