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CARTE  SENZORIALĂ 

CU  ACTIVITĂŢI  MONTESSORI 

       Concepută de medicul şi pedagogul italian Maria Montessori, la începutul 

secolului al XX-lea, metoda de educaţie care-i poartă numele a devenit treptat 

căutată de educatori şi părinţi din lumea întreagă. Datorită principiilor ce-i stau 

la bază, Metoda Montessori poate fi aplicată cu succes atât în cadrul instituţiilor 

de învăţământ specializate (grădiniţe, şcoli), dar şi acasă, în familie. 

   Cărţile senzoriale sunt realizate din materiale textile, respectiv bumbac, 

vatelină hipoalergenică, catifea şi satin, combinate pentru a anima o serie 

întreagă de activităţi cu fetru, fermoare, nasturi, scai, moşi şi babe, capse, 

figurine din spumă poliuretanică şi mohair. Acestea se adresează copiilor cu 

vârste cuprinse între 7-8 luni şi 4-5 ani şi  sunt eficiente și pentru copii cu 

nevoi speciale. 

    Culorile contrastante, texturile variate precum şi activităţile de pe fiecare 

pagină determină copilul să atingă, să simtă şi să înveţe. Cărţile senzoriale sunt 

un mediu excelent pentru a introduce cuvinte, concepte, senzaţii şi texturi noi. 

Fiecare pagină, oferă câte o activitate menită să ajute la dezvoltarea coordonării 

oculo - motorii, a muşchilor mici ai mâinii, a comunicării şi a limbajului. 

Copilul se va obişnui de la început cu ideea de a «citi» cărţi oriunde se află.  

      În funcţie de vârstă şi interesele copiilor, cărţile ajută la învăţarea literelor, 

cifrelor, culorilor, formelor, la identificarea diferitelor animale, legumelor şi 

fructelor. Mai mult, cei mici pot exersa prin intermediul cărţilor abilităţi de 

motricitate fină, cum ar fi închiderea fermoarului, a şireturilor, a capselor sau a 

nasturilor. 

      Cărţile ajută  în lucrul cu copii cu nevoi speciale, cum este cazul in terapiile 

aplicate celor cu sindrom Down sau autism, cât şi pentru terapia senzorială a 

copiilor cu handicap. Sunt recomandate specialiştilor care se ocupă de integrarea 

senzorială a copiilor cu handicap dar și părinţilor care doresc o dezvoltare 

armonioasă a copiilor lor. 
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Pagina 1 -  Potrivire culori – dezvoltare senzorială, coordonare oculo-

motorie 

       

 

Copilul trebuie să recunoască culorile şi să potrivească petalele florii (care sunt 

de culori diferite) în spaţiile conturate corespunzător.   Petalele se află în 

buzunarul din josul paginii, iar pentru a fi scoase din acesta,  nasturele trebuie 

descheiat,  evidențiind astfel și nivelul  motricității copilului.                    
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Pagina 2 – Coş cu legume şi fructe – dezvoltare senzorială 

 

Copilul trebuie să diferenţieze legumele de fructe , să le scoată pe rând din 

buzunarul din josul paginii şi să le ordoneze în coş, în funcție de cerință. 

Pagina 3, 4 – Anotimpurile – dezvoltarea limbajului, acumularea de 

cunoştinţe la „Ştiinţele naturii” 

 

Copilul observă  modificările survenite în natură  în funcţie de anotimp şi  

trebuie să potrivească în copac elemente specifice fiecărui anotimp: flori, frunze 

verzi, galbene, maro, portocalii, fulgi de nea. Acestea sunt așezate în cele 4 

buzunare dispuse pe pagina din stânga. 
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Pagina 5 – Forme  geometrice – potrivire după formă şi culoare – 

dezvoltarea psihomotricităţii, achiziţii în domeniul matematicii. 

         

        Recunoaşterea formelor geometrice de bază şi potrivirea acestora  după contur şi culoare. 

Formele geometrice aflate în buzunarul de la bază, pot fi potrivite atât după contur, cât și după 

culoare, în funcție de nivelul de dezvoltare psihoindividuală a fiecărui elev. 

Pagina 6 – Forme geometrice – potrivire dupa formă - dezvoltarea 

psihomotricităţii, achiziţii în domeniul matematicii. 

       

   Recunoaşterea formelor geometrice de bază şi potrivirea  acestora după contur. 

Formele geometrice vor fi extrase pe rând din buzunarul de la bază, fiind denumite și așezate 

în spațiile corespunzătoare. 
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Pagina 7 – Elemente zi – dezvoltarea limbajului, observarea schimbărilor 

din mediul înconjurător 

 

Copilul trebuie să completeze imaginea cu elemente specifice diurne: soare, 

nori, zmeu, fluture, păsări etc. . Acestea vor fi scoase din buzunar și potrivite în 

funcție de momentul zilei. 

Pagina 8 – Elemente noapte -  dezvoltarea limbajului, observarea 

schimbărilor din mediul înconjurător 

 

Copilul trebuie să completeze tabloul nocturn cu elemente specifice: nori, lună, 

stele, cometă etc. Acestea vor fi scoase din buzunar și potrivite în funcție de 

momentul zilei. 



7 
 

Pagina   9 – Articole de îmbrăcăminte fată – dezvoltarea psihomotricităţii, 

coordonare oculo - motorie 

        

Cunoaşterea şi potrivirea articolelor de îmbrăcăminte specifice fetelor. 

Articolele de îmbrăcăminte vor fi scoase din buzunarul de la bază și vor fi 

așezate corespunzător pe corpul uman. 

Pagina 10 – Articole de îmbrăcăminte băiat – dezvoltarea psihomotricităţii, 

coordonare oculo - motorie 

        

Cunoaşterea şi potrivirea articolelor de îmbrăcăminte specifice băieţilor. 

Articolele de îmbrăcăminte vor fi scoase din buzunarul de la bază și vor fi 

așezate corespunzător pe corpul uman. 
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Pagina  11, 12 -  Corespondenţa cifra-număr „1-5” şi  „6-10” - achiziţia de 

noţiuni în domeniul matematicii; învăţarea cifrelor 

      

Copilul realizează corespondenţa între număr şi cifră şi o mai bună coordonare a 

mişcărilor prin tragerea bilelor pe şnur. Pentru fiecare cifră, copilul va trage pe 

șnur tot atâtea bile cât indică aceasta, evidențiind în același timp abilitățile de 

numărare cât și motricitatea elevului. 

        

 

 

 

 


