
Grădinița Liceului Teoretic Fialdefia are în vedere dezvoltarea holistică a copiilor în domenii

largi pentru dezvoltare și susține relizarea unui echilibrul adecvat între învățare și dezvoltarea

armonioasă a personalității copiilor. Prin intermediul Clubului de Educație Fizică și Sport ne

propunem să oferim o gamă largă de deprinderi și abilități (de la mișcări largi, cum sunt săritura,

alergarea, până la mișcări fine de tipul realizării desenelor sau modelarea), dar și coordonarea,

dezvoltarea senzorială, formarea unor practice de menținere a sănătății fizice.

De ce accentuăm latura motricității în Grădinița Liceului Teoretic Filadelfia?

Pe de o parte, pentru că ,,dezvoltarea fizică, sănătatea și motricitatea sunt elemente

centrale ale tuturor experiențelor de învățare ale copiilor și stau la baza unui stil de viață activ și



sănătos de-a lungul întregii vieți. O stare bună de sănătate fizică dă copiilor energie, echilibru și

rezistență pentru a participa activ în numeroase activități. Dezvoltarea motorie este strâns legată

de dezvoltarea limbajului (de ex. gânguritul, indicarea obiectelor), a capacităților cognitive (de

ex. explorarea mediului), a abilităților sociale (de ex. îmbrățișarea, salutul de „la revedere”) și

dezvoltarea emoțională (de ex. zâmbetul, râsul). Deși există o oarecare predictibilitate în

dezvoltarea abilităților mai sus menționate, dezvoltarea fizică și a motricității este deseori inegală

datorită ritmului individual de dezvoltare, dar și datorită factorilor externi care le influențează

dezvoltarea, precum nutriția sau mișcările fizice pe care copiii sunt stimulați de adulți să le

efectueze” (RFIDT).

Pe de altă parte, am constat că atât la adulți, cât și la copii, stilul de viață s-a schimbat

comparativ cu generațiile anterioare și predomină activitățile statice în locul celor motrice,

activitățile în interior în locul celor în aer liber. Acest lucru poate fi asociat cu riscuri majore

pentru sănătatea copiilor și a adulțilot, atât pe termen lung, cât si pe termen scurt. Efectele

adverse ale unui stil de viață sedentar pot să apară în etapele ulterioare ale vietii si să le afecteze

sănătatea pe termen lung dacă modificările nu sunt făcute din timp.

Liceului Teoretic Filadelfia a luat act de aceste nevoi ale copiilor și ale părinților și se

implică promovând și organizând activități diversificate în vederea dezvoltării unui stil de viață

sănătos care include alimentație echilibrată și sport încă de la ciclul preșcolar. Aceste activități

sunt facilitate de profesori pentru învățământ preșcolar și de profesor calificat în domeniul

educației fizice și sportului.


