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4 CUVÂNT ÎNAINTE
ACEASTĂ CĂRTICICĂ OFERĂ REPERE ȘI INFORMAŢII PENTRU 
PĂRINŢI, PRIVIND STADIILE DEZVOLTĂRII TIPICE A UNUI COPIL CU 
VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 0-6 ANI.  

Prezintă succint de ce dezvoltarea primilor ani este crucială, de ce 
cosiderăm că în această perioadă se pun bazele unei vieţi complete. Totodată 
prezintă pe scurt informaţii de bază privind semnele de risc a unor 
tulburări posibile a copiilor mici. 

Primii ani din viaţa a unui copil sunt cele mai 
importante. Crescând, ei trebuie să facă faţă unei 
vieţi cotidiene, care este într-o schimbare continuă. Ei 
trebuie să însușească diverse abilităţi pentru a deveni 
adulţi competenţi.

În primii ani, copii învaţă și descopeară lumea 
bazându-se în principal pe mișcare și pe cele cinci 
simţuri: văz, auz, miros, gust și cel tactil. Un bebe mic 
pas cu pas devine școlar și cu pasi din ce în ce mai 
mari, în scurt timp ajunge să devină adult. Pe acest 
drum, el trebuie să înveţe o serie de lucruri, dar în 
primul rând, să comunice cu lumea din jurul lui.

Această cărticică poate fi pentru fiecare părinte ca și o ”lupă”, prin care 
poate să privească dezvoltarea copilului. Iar în cazul în care observă că 
ceva nu este în regulă, este recomandat ca părintele să contacteze un 
specialist în cel mai scurt timp posibil, pentru o evaluare a abilităţilor. 



50-3 LUNI

Pot să-mi întorc capul în dreapta și în stânga

Îmi place să fac băiţă

Dacă mă pun pe burtică, eu pot să-mi ridic căpuţul

Zâmbesc când îmi văd părinţii 

Știu să spun “oooo” și “aaaaaa”

Părinţii mei mă pot hrăni cu ușurinţă

Mi-am descoperit mânuţele

Sunt atent la sunete, la feţe și mișcări

Îmi deschid mânuţa

Recunosc vocea lui mami și tati
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6 3-6 LUNI
Știu să mă întorc în stânga și în dreapta

Pot să urmăresc cu ochișorii mei mișcarea unui obiect

Știu să ţin în mâini jucăriile mele

Dorm liniștit 

Dacă vorbești cu mine știu să-ţi răspund cu sunete simple

Știu să mă întorc de pe spate pe burtică

Îmi folosesc la fel ambele mânuţe

Știu să pun jucăriile dintr-o mână în cealaltă

Ghicesc de unde se aud sunetele din jurul meu

Știu să imit gesturile lui mami și tati (bucuros, nervos, surprins) 
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6-12 LUNI
Știu să mă târâsc pe burtică 

Repet silabe “mamamama” (gârguit)

Știu să ciocnesc două obiecte

Mă comport altfel cu mami și tati ca și cu străinii

Înţeleg propoziţii simple ca și “bate din palme” sau “salută”

Mă recunosc în oglindă 

Știu să șed singur

Sunt atent când îmi spui pe nume 

Când pică o jucărie, știu să o urmăresc

Știu să merg ca și căţelul (în patru lăbuţe)

Știu să mănânc cu mânuţa mea 
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8 12-18 LUNI
Știu să mă ridic în picioare 

Știu să scot și să pun un obiect într-o cutie

Știu să arăt cu degeţelul meu 

Știu să mușc și să mestec 

Imit cum fac animalele 

Pot să prind obiecte mici 

Știu să mă plimb

Știu să beau singur 

Încerc să mănânc cu linguriţa

Am cuvintele mele (minim 5) pentru a denumi obiecte.

Primul meu cuvânt a fost:
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Îmi place să mânănc diferite mâncăruri 

Îmi place să fiu cu alţi copiii 

Mă pun în guguţ și mă ridic fără să mă ajuţi 

Îmi place să fircălesc 

Știu să arunc și să prind mingea 

Știu să desfac lucruri mici 

Știu să construiesc un turn din 4 cuburi 

Răspund la întrebări cu ”da” și ”nu” 

Știu să-ţi arăt cinci părţi ale corpului meu 

Mă joc singur timp de 10 minute  

18-24 LUNI
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10 2-2,5 ANI

Prima mea propoziţie a fost:

Urc scările fără ajutor 

Stiu deja că și eu sunt o persoană 

Te întreb de prea multe ori “ce este?“ 

Când vorbesc, mă denumesc pe mine (ex: bebe) 

Știu deja să sar

Folosesc propoziţii simple. 

Deja mă deranjează dacă fac pipi sau caca în scutec 

Denumesc cinci părţi ale corpului 

Știu să deșurubez ceva (ex. un flacon) 

Lovesc mingea cu piciorul  

Recunosc sentimentele altora (dacă 

prietenul meu plânge, îi dau batiste) 
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Îmi plac deja jocurile sociale, cu alţi copii 

2,5-3 ANI
Știu să sortez obiecte după culoare

Știu să semnalez dacă trebuie să fac pipi sau caca

Încerc să mă îmbrac singur

Știu să sar jos de pe o treaptă, fără să cad

Știu să rezolv un incastru cu forme 

Imit/copiez mișcările celor din jurul meu 

Urc scările alternând picioarele/punând un picior după alta 

Pot să mă prefac în jocurile de rol 

Știu să trag o linie cu creionul 

Folosesc deja propoziţii din 3-4 cuvinte
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Când vorbesc, toată lumea înţelege deja

Știu să număr până la 3

Urc și cobor ușor treptele, punând un picior după celălalt 

Știu să copiez forme simple (linii și cercuri)

Știu să stau pe un picior cel puţin o secundă 

Nu mai folosesc scutec

Mă îmbrac singur, fără ajutor 

Știu să mă joc cu obiectele din jur, de parcă ele ar fi altceva 

Știu să pedalez o bicicletă cu trei roţi 

Pot să-mi exprim emoţiile 

3-4 ANI
lu
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Știu să spun poezii scurte și să povestesc 

Știu să mă joc cu alţi copii

Știu să mă joc jocuri de rol (ex. să mă prefac că eu sunt mama sau tata)

Am prieteni 

Prefer să-mi folosesc o mânuţă să prind obiecte 

Număr până la zece

Știu să denumesc mai multe culori, decât cele de bază

Știu să desenez diferite obiecte/diferite forme 

Știu să ţin corect creionul cu 3 degeţele 

Știu să sar înainte cu ambele piciorușe deodată 

4-5 ANI
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Mă dau pe bicicletă 

Știu să sar pe un picior, în timp ce număr săriturile 

Cunosc zilele săptămânii și anotimpurile 

Dacă mă întrebi, știu să răspund la întrebarea ”De ce?”

Folosesc cuvinte clare pentru a comunica

Înţeleg ce înseamnă cantităţile (până la 5)

Știu să folosesc zarul în jocuri de societate 

Știu să folosesc corect furculiţa, linguriţa și cuţitul (ex. cum să ung pâinea) 

Știu să mă joc singur timp de 30 de minute 

Am o imaginaţie bogată 

5-6 ANI
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15Sunt gata pentru școala, când...

Știu să desenez un om 

Știu să memorez mai mult de 5 lucruri/elemente

Știu să mă joc și să colaborez cu ceilalţi copii

Pot să interacţionez cu ceilalţi 

Cunosc direcţiile și dimensiunile (sus, jos, afară, înăuntru, lângă, etc.)

Respect regulile în general 

Sunt atent timp de 30 de minute 

Mă preocup cu un exerciţiu timp de 10 minute

Știu să vorbesc clar 

Îmi folosesc doar o mână pentru a ţine obiecte (ex. lingura, creionul, periuţa de dinţi)

Sunt din ce în ce mai autonom și mă descurc singur la masă, la baie, la toaletă etc.



16 Cum poţi să mă ajuţi?

Părinţii sunt cei mai importanţi în viaţa unui copil. Ei zi de zi creează mediul 
înconjurător, unde copilul crește și își dezvoltă încrederea de sine. Pentru acesta, 
copilul trebuie să experimenteze mediului lui, atât în casă cât și în exterior. E foarte 
important ca părinţii să-i vorbească copilului, să îi ofere timp, spaţiu și o varietate 
de jucării/echipamente pentru joacă.

Părinţii sunt persoanele cheie pentru a observa progresele în dezvoltarea 
copilului. Ei trebuie să fie atenţi și să monitorizeze, dacă copilul:

• Ţine cartea sau jucăria prea aproape de ochi sau își ţine capul înclinat când 
se uită la ele 

• Nu reacţionează când i se vorbește, sau reacţia copilului e exagerat la 
sunete

• Preferă să folosească mai des o parte a corpului 
• Nu-i place să atingă anumite texturi 
• Nu folosește cuvinte sau foarte puţine și/sau nu înţelege când i se 

vorbește
• Nu are contact vizual; nu se uită în direcţia unde i se arată cu degetul 
• Preferă să se joace singur și/sau are un comportament agresiv faţă de 

ceilalţi 

În cazul în care sunteţi nesiguri în privinţa dezvoltării armonioase a copilului 
Dumneavoastră sau aţi observat ceva neobișnuit, contactaţi un specialist din 
domeniul intervenţiei timpurii.



17Ce este intervenţia timpurie?

Intervenţia timpurie oferă ajutor copiilor cu întârzieri în dezvoltare și pentru familia 
acestora. Când copilul arată semnele a unei întârzieri, specialiștii din acest 
domeniu oferă evaluările necesare. Folosind rezultatele acestor evaluări, 
specialiștii creează planul personalizat de intervenţie a copilului.
 
Intervenţia timpurie e obligatorie când copilul nu se încadrează în limitele normale 
a dezvoltării, privind una sau mai multe domenii:

• În mișcare
• În limbaj și comunicare
• În vedere și/sau auz
• În abilităţile și comportamentele sociale 
• În dezvoltarea cognitivă

Susţinerea familiei, a mediului înconjurător constituie o parte importantă în 
intervenţia timpurie, deoarece acesta este o intervenţie complexă, care necesită 
cooperarea a mai multor specialiști și a părinţilor.

Părinţii au un rol central în acest proces, pentru că ei sunt cei care se pot 
adresa unui specialist, când observă primele semne de risc în dezvoltarea 
normală a copilului. Cu cât mai repede este identificată întârzierea în dezvoltre, 
cu atât mai repede se poate include copilul într-un program abilitare/reabilitare. 
Intervenţia timpurie contribuie în maximalizarea potenţialului copilului, pentru ai 
oferi șansa pentru o viaţă fericită, echilibrată și independentă.



Întârzierea limbajului și ADHD
Comunicarea și limbajul se dezvoltă împreună chiar din primele luni ale vieţii. Dacă 
ceva nu se dezvoltă în mod obișnuit, foarte curând se pot observa semnele 
acestuia: 

• Lipsa de gârguit
• Lipsa cuvintelor la vârsta de 1-1,5 ani
• Lipsa propoziţiilor la vârsta de 2,5-3 ani
• Prepoziţiile sunt folosite greșite sau nu sunt folosite deloc
• Nu execută instrucţiuni simple sau le interpretează greșit

Cauzele întârzierii limbajului sau a dezvoltării atipice a acestuia pot fi diverse, dar 
important este să găsim modalităţi adecvate, prin care copilul reușește să 
depășească barierele comunicării – pentru că, persistarea îndelungată a acestora, 
poate cauza dificultăţi de adaptare și ulterior și școlare.

ADHD înseamnă tulburare hiperkinetică cu deficit de atenţie și este o tulburare 
foarte răspândită la copii. Cele mai generale simptome la copii sunt:

• Sunt puţin distraţi, uită ușor lucrurile
• Au probleme de focusarea atenţiei
• Au probleme în îndeplinirea sarcinilor
• Sunt hiperactivi și au tendinţa de a pierde lucrurile
• Sunt impulsivi
• Sunt supraîncărcaţi emoţional
• Sunt zgomotoși/gălăgioși
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SPD și autism
TULBURAREA DE PROCESARE 
SENZORIALĂ

Copii explorează lumea înconjurătoare prin 
simţurile de bază ale omului, iar informaţiile 
obţinute sunt organizate de către sistemul 
nervos. Pentru o bună funcţionare a 
acestui proces, trebuie să se îndeplinească 
două condiţii: cele cinci simţuri trebuie să 
funcţioneze în mod corespunzător și 
copilul trebuie să fie capabil să prelucreze 
aceste informaţii.

La mulţi dintre copii aceste procese pot 
urma un mod total diferit de funcţionare, din 
ceea ce rezultă că ei vor interpreta lumea 
înconjurătoare într-un mod diferit. Pe mulţi 
dintre ei îi deranjează zgomotele, unii dintre 
ei vorbesc prea tare sau chiar ei sunt cei care 
fac zgomot mare, pentru că acesta le este 
confortabil. Unii dintre ei refuză să atingă 
diferite lucruri (ex: nisipul) alţii preferă să 
pipăie continuu ceva din mână.  Printre ei 
întâlnim copii, cărora nu le place să se dea cu 
leagănul, ba chiar nu se pot opri din alergat, 
sărit – sunt într-o continuă mișcare. Acești 
copii s-ar putea să nu mănânce diferite 
mâncăruri, doar pentru că nu suportă 
senzaţia pe care o provoacă o anumită 
textură a acestuia.

Acești copii nu fac aceste lucruri 
intenţionat – este vorba despre o altă 
funcţionare a lor, fiind din cauza că altfel 
percep tot ceea ce le înconjoară sau într-un 
alt fel prelucrează aceste informaţii decât 
ceilalţi copii.

TSA – TULBURARE DE SPECTRU 
AUTIST

Este o tulburare de dezvoltare care afectează 
comunicarea și comportamentul unui copil. 
Primele ei semne apar înaintea vârstei de 2 
ani. Acestea pot fi unul sau mai multe din 
cele mai jos prezentate:  

• evită contactul vizual
• nu arată cu degetul
• limbajul nu este funcţional 
• îl perturbă orice schimbare minoră în 

rutina zilnică sau în mediul înconjurător
• are un domeniu de interes restrâns
• are manifestări repetitive (fluturatul 

mâinilor, balans etc.)
• are reacţii ieșite din comun la sunete, 

gusturi, texturi, lumină
• dispar cuvintele existente sau abilităţile 

sociale

În cazul în care acestea sunt caracteristice 
copilului Dumneavoastră, adresaţi-vă unui 
specialist pentru o evaluare de 
specialitate. Multiple studii arată, că 
intervenţia timpurie poate avea impacte 
pozitive pe termen lung și în cazul 
persoanelor cu autism.
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20 Importanţa motricităţii
Chiar de la nașterea unui copil trebuie să urmărim dezvoltarea lui 
motorie, pentru că relaţia dintre sistemul nervos și mișcările de 
bază a unui copil este crucială, în special în primii ani de viaţă. 
Copii prin mersul în târâș sau a bușilea au ocazia de a experimenta 
ambientul înconjurător, învaţă și experimentează autonomia – astfel 
dezvoltându-și totodată și sistemul lor nervos.

În primii anișori prin această importantă dezvoltare a sistemului 
nervos se formează și conexiunile neurologice de bază la copii. 
Mișcările sunt în strânsă legătură cu toate domeniile de bază ale 
dezvoltării (fizic, cognitiv, emoţional), astfel mediul înconjurător al 
unui copil trebuie să fie bogat în diverse stimuli, pentru ai oferi șansa 
pentru dezvoltare.

Bazele unei dezvoltări armonioase constă în integritatea acestor cinci 
funcţii de bază. Dacă la funcţionarea sau integritatea acestora apar 
probleme, acestea pot influenţa funcţiile executive ale copilului. Astfel 
elaborarea și executarea mișcărilor la copii ne pot ”arăta” 
funcţionarea sistemului nervos. 

Evaluarea Longitudinală Complexă oferă o oportunitate de screening 
a domeniilor de dezvoltare. Pe baza rezultatelor obţinute, după caz se 
poate concepe un program terapeutic.
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ÎN ROMANIA – SATU MARE

• Centrul Fericitul Scheffler János 
Str. Ștefan cel Mare nr 9., Satu Mare, 
Romania 
Telefon: 0361-408872 
Email: office@bsjk.ro 
Website: www.bsjk.ro 

• Centrul Judeţean de Resurse și 
Asistenţă Educaţională (CJRAE) 
Satu Mare 
Str. 1 Decembrie 1928 nr.6, Satu Mare, 
Romania 
Telefon: 0261-712175 
Email: consilieri_sm@yahoo.com 
Website: www.cjraesm.ro 

• Centrul de Reabilitare pentru Copilul 
cu Handicap 
Str. George Călinescu nr. 1., Satu Mare, 
Romania 
Telefon: 0361-414018 
Website: www.dgaspcsm.ro 

• Centrul de Reabilitare Sfântul Iosif 
Str. Dsida Jenő nr. 16., Satu Mare, 
Romania 
Telefon: 0261-713811 
Email: reha@caritas-sm.ro 
Website: www.caritas-satumare.ro 

• Centrul de Sănătate Mintal 
Str. Astronauţilor nr.7, Satu Mare, 
Romania 
Telefon: 0261-727450 
Email: csm@sjusm.ro 
Website: www.sjusm.ro

SITE-URI ȘI CĂRŢI UTILE

Câteva cărţi utile: 
• Anne Bacus: Copilul de la 1 an la 3 ani, 

cei mai importanţi doi ani din viaţa 
copilului

• Carol Kraniwitz: Copilul desincronizat 
senzorial

• Daniela Cucuruz: Autism. Cartea pentru 
părinţi

• Ecaterina Vrașmaș: Educaţia timpurie
• Ecaterina Vrașmaș, Cornelia Stanica: 

Terapia tulburărilor de limbaj, Intervenţii 
logopedice

• Frederique Wauters-Krings: 
Psihomotricitate. Sprijin, prevenţie și 
compensare

• Liliana Stan: Dezvoltarea copilului și 
educaţia timpurie

• Manfred Dopfner, Stephanie 
Schurmann, Gerd Lehmkuhl: Copilul 
hiperactiv și încăpăţânat. Ghid de 
intervenţie pentru copii cu tulburări 
hiperkinetice și opoziţionale

• Rudolf Schaffer: Introducere în 
psihologia copilului

Câteva website-uri utile: 
www.autism-aita.ro
www.autismancaar.ro
www.clubulbebelusilor.ro 
www.copilul.ro 
www.dizabnet.ro 
www.jucarii-vorbarete.ro
www.helpautism.ro

Unde poţi să ceri ajutor?



Despre proiect

Șase organizaţii din Izlanda, Ungaria, Romania și Slovacia s-au angajat într-un 
parteneriat și au lansat proiectul Bio-Trio, a cărui obiectiv principal era de a 
promova comunicarea clară și constructivă între copii cu nevoi speciale, părinţii 
acestora și specialiștii care se ocupă sau se vor ocupa de ei.

Prin proiect s-au realizat două traininguri – axate pe strategii de comunicare și pe 
empatie – pentru a ajuta specialiștii implicaţi în acest proiect să-și dezvolte aceste 
abilităţi și să pregătească acest caiet. Acest caiet vine în ajutorul părinţilor în 
monitorizarea dezvoltării copiilor mici și în după caz, îi ajută să identifice acele situaţii, 
când trebuie să se adrese pentru ajutor.

• Anita Madács  (Fundaţiei BHRG, Ungaria) – Manager Proiect
• Berglind Gréttarsdottir (Skólar ehf, Iceland) – Manager Proiect
• Brigitta Fazekas  (Centrului Fericitul Scheffler Janos, Romania) – Manager Proiect
• Jana Muranska (R.A.T.A, Slovacia) – Manager Proiect
• Krisztina G. Agueda (HLI, Izlanda) – Manager Proiect & editor șef al acestui 

material pentru părinţi
• Rita Kárpáti (Fundaţia Natura Hungarica, Ungaria) – Organizator Principal, 

Manager Proiect 

Prin această cale dorim să mulţumim celor doi formatori de-ai noștri – Krisztina 
Zsiday Galgoczy și Sara Pasztor. Totodată mulţumim coordonatorului de proiect 
Rita Karpati, pentru organizarea și coordonarea întregii activităţi ai proiectului.
Mulţumim sprijinul acordat pentru Erasmus+

Cofinanțat prin 
programul Europa Creativă 
al Uniunii Europene
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Mulţumim pentru suport

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru prezentarea acestei publicaţii nu constituie o aprobare 
a conţinutului, ci reflectă doar opinia autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice 
utilizare a informaţiilor conţinute în acesta. 

Centrul Fericitul Scheffler Janos,
Romania

Budapesti Hidroterapias Gimnasztika 
Alapitvany, Ungaria

Natura Hungarica, Ungaria

RATA o.z., Slovacia

Skólar ehf, Izlanda

HLI - Healthy Life and Integration, 
Izlanda
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