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Introducere 

Pentru fiecare părinte este important să știe dacă copilul lui se dezvoltă normal, ce trebuie să facă dacă sunt dificultăți și mai ales care sunt 
semnele de îngrijorare care să-l îndrume pe părinte pentru a consulta un specialist. Acest ghid se adresează părinților și se dorește a fi un 
instrument cu ajutorul căruia părintele învață să-și observe copilul, pentru a depista cât mai timpuriu posibil eventualele abateri în dezvoltare și 
pentru a consulta un  specialist în cel mai scurt timp posibil. 
 
Nimeni nu poate cunoaşte mai bine un copil decât părinții lui, în special mama sa, care îl observă zilnic cum se mișcă, cum se joacă, cum râde, 
cum mănâncă etc. Acest ghid ajută părintele să surprindă cele mai multe aspecte ale unei dezvoltări adecvate vârstei pentru principalele tipur i de 
achiziții, precum și semnale de alarmă, pentru care vă sugerăm să consultați un specialist. Informațiile primite de la părinți sunt foarte importante 
pentru specialist pentru cunoașterea timpurie a întârzierilor în dezvoltare. 
 
Acest material nu este un test de evaluare al dezvoltării copilului, ci ofertă câteva repere pe care vă sugerăm să le folosiți în observarea copilul 
dumneavoastră.  
 
Cum poate fi folosit acest ghid? 
 
Vă sugerăm să parcurgeti indicatorii ghidului, structurați pe paliere de dezvoltare, de la 0 luni la etapa de vârstă a copilului dumneavoastră.  
Fiecare copil are ritmul lui de dezvoltare. Unele achiziții se realizează mai repede în cazul unor copii, altele puțin mai târziu (etapa de vârstă 
următoare). Dar atunci când există decalaje între indicatorii din ghid și ceea ce poate face copilul, fără a intra în panică, vă sugerăm să consultați 
un specialist pentru a vă convinge că dezvoltarea copilului dumneavoastră se realizează în limite normale.  A merge la un specialist pentru un 
control asupra stării de dezvoltare nu este un lucru rău, ci poate sa vă aducă liniștea și echilibrul de care aveți nevoie. În același timp, un specialist 
vă poate da sfaturi pentru stimularea dezvoltării, în funcţie de posibilitățile copilului. 
De asemenea, acest ghid constituie și un punct de plecare pentru dumneavoastră în interacțiunea cu copilul, pentru stimularea corespunzătoare 
vârstei. 
 
Autorii 
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Perioada de dezvoltare 0-6 luni 
 

   

   Abilități interpersonale (sociale, emoționale, autonomie) 0-6 luni  

 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Poate fi calmat ușor dacă i se vorbește, dacă este ținut în brațe sau dacă este 
legănat 

 Dacă părintele îi imită sunetul, copilul îl va privi cu surprindere 

 Își perfecționează modalitățile de auto-calmare și găsește metode (suptul suzetei îl 
liniștește, își suge degetul, atinge un material preferat etc.) 

 Se hrănește cu ușurință la sân și cu biberonul 

 Începe să arate interes și curiozitate 

 Zâmbește la vederea oamenilor 

 Gângurește, râde des 

 Urmarește cu privirea pe cineva care se plimbă pe lângă leagăn/pat pentru 5 
secunde sau mai mult și-i “răspunde” prin mișcări ale corpului, gângurit sau 
zâmbet 

 Manifestă reacție emoțională pozitivă în compania mamei 

 Îşi manifestă starea de confort/disconfort prin zâmbet/plâns 

 
- Vărsătura „în jet” 

- Eczeme alergice și intoleranță la lapte 

- Nu pare a prezenta reacţii emoţionale 
manifestate prin mimică sau contact vizual la 
vocea mamei 

- Nu pare să îşi mişte mâinile sau picioarele 
pentru a-şi manifesta entuziasmul 

- Pare că nu deţine o gamă variată de expresii 
faciale pentru a-şi exprima dispoziţia 

- Pare că nu prezintă interes şi nu manifestă 
curiozitate faţă de jucăriile din jurul lui 
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Abilități cognitive 0-6 luni 

 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Până la 3 luni, fixează cu privirea pentru cel puţin 3 secunde  

 Se uită de la un obiect la altul 

 Caută sau se întinde după obiecte din jurul său sau care îi ating corpul 

 Îşi duce mâna la gură 

 Explorează obiectele cu gura 

 Începe să facă acţiuni care produc consecinţe interesante (împinge sau lovește, 
scapă sau aruncă jucării)  

 Urmăreşte obiecte cu privirea orizontal, vertical și circular 

 Se joacă cu jucării puse în mână (de exemplu zurgălăi, zornăitoare)  

 Se joacă în feluri diferite cu o jucărie ce i-a fost pusă în mână  

 Persistă în efortul de a obţine un obiect 

 Îşi trage păturica de pe faţă 

 
- Nu caută cu privirea persoane 

- Privește fix, “în gol” 

- Nu este interesat de jucării adecvate vârstei 
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Motricitate grosieră 0-6 luni 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Pe burtă, își întoarce capul de pe o parte pe cealaltă 

 Urmărește obiecte 

 Așezat pe spate, lovește cu ambele picioare simultan 

 Prinde cu mâna un deget sau o jucărie (reflexul de prindere) 

 Se întinde după obiecte 

 Duce diverse obiecte sau mâinile la gură 

 Își susține capul cu sprijin pe antebrațe 

 Pe burtă își susține capul timp de un minut 

 Se întinde și apucă jucării 

 Se rostogolește de pe spate pe burtă 

 Își controlează mișcarile corpului 

 Își ridică capul și trunchiul cu sprijin pe palme 

 Stă în poziția șezând fără sprijin 5-10 secunde 

 
- Intervalul de vârsta în care un copil își va ține 

capul este de 1,5-3 luni. Dacă în acest interval 
copilul nu își va ține capul, consultați un 
specialist. 

- Intervalul de vârsta în care un copil se va 
rostogoli de pe burtă pe spate și invers este de 
3,5-6,5 luni. Dacă în această perioada copilul nu 
se va rostogoli, consultați un specialist. 
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Comunicare şi limbaj 0-6 luni 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Plânge pentru a se exprima şi pentru a semnaliza starea de disconfort 

 Răspunde la sunete prin zâmbet, tresărire 

 Recunoaşte vocile familiare 

 Se linişteşte la auzul vocii mamei 

 Ascultă cu mai mare atenţie sunetele din jur, începe să localizeze sursa sunetului 
prin întoarcerea ochilor sau a capului, se întoarce ocazional la numele său 

 Râde, plescăie, emite sunete, strigă 

 “Gângurește pe limba lui” pentru a exprima nevoi sau ca răspuns la vorbirea 
părintelui 

 Exporează feţele umane şi păstrează contactul vizual 

 Arată întenția de a imita expresii faciale ale părintelui 

 
- Nu zâmbeşte 

- Nu se uită și nu exporează feţele umane 

- Nu se linişteşte când e luat în braţe sau 
consolat (de cele mai multe ori) 

- Nu reacționează și nu răspunde în prezența 
adulților 
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Motricitate fină 0-6 luni 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Întoarce capul în direcția sunetului și a vocii 

 Privește obiecte și le urmărește vizual 

 Își mișcă mâinile împreună sau separat 

 De obicei, mâna rămâne închisă (pumn închis) 

 Este prezent reflexul de apucare (apucă involuntar obiecte atunci când acestea sunt 
puse în mâna lui) 

 Își duce mâinile la gură, își suge mâna sau degetele 

 Bate din palme 

 Apucă  voluntar obiecte aflate în apropierea sa și le ține în mână până la un minut, 
folosindu-și palma și degetele            

 Își duce mâinile pe linia mediană a corpului, în fața pieptului și se joacă în această 
poziție cu mâinile sau cu diferite jucării 

 Apucă obiectele folosindu-și palma și marginea exterioară a mâinii 

 Apucă obiecte folosindu-și degetul mare, arătătorul, degetul mijlociu și palma 

 Eliberează involuntar obiectele din mână 

 Se întoarce de pe o parte pe alta pentru a explora obiectele aflate în preajma sa 

 Se sprijină în mâini când e așezat pe burtă 

 - Continuă să țină pumnii strânși și una sau 
ambele mâini încleștate 

- Mâinile sale par foarte rigide 

- Nu se poate sprijini în mâini atunci când e pus 
pe burtă 

- Nu poate apuca și da drumul jucăriilor 
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 În timp ce vă îngrijiți copilul, obișniuiți-vă să-i vorbiți cât mai mult, dar pe înțelesul său (acum ești cu mama, mama îți schimbă scutecul, ce bine 
miroși etc.) 

 Așezați-vă în fața lui atunci când îi vorbiți, pentru a vă putea vedea chipul și gura. Astfel îi puteți atrage privirea, oferindu-i o stimulare vizuală și 
auditivă. 

 Agățați deasupra pătuțului un carusel (muzical dacă se poate) pentru a-i oferi copilului dumneavoastră o dublă stimulare, vizuală și auditivă.  

 Încercați să stimulați auditiv, vizual, tactil (dar nu în exces sau într-un mod agasant) pentru a-i oferi cât mai multe experiențe senzoriale 
copilului dumneavoastră. 

 Lăsați copilul să ducă la gură obiecte despre care v-ați asigurat că sunt inofensive, și care să aibă forme și consistențe diferite. Acest tip de 
activitate îi permite copilului să învețe despre texturi și forme. 

 

 

 

 

 

Sfaturi 0-6 luni 
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Perioada de dezvoltare 6-12 luni 
   

   Abilități interpersonale (sociale, emoționale, autonomie) 6-12 luni 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Participă și se bucură de „jocuri sociale” (cucu-bau) și încearcă să obțină reacții din 
partea adulților 

 „Vorbește” cu alți sugari 

 Emoțiile încep să fie mai diferențiate (frica, furie, surprindere, fericire)  

 Arată preferințe pentru anumite persoane (zâmbește, întinde mâinile) 

 Apare teama de străini 

 Imită/încearcă să imite expresiile faciale ale adultului (zâmbește, se încruntă) 

 La 12 luni comunică mai clar emoțiile  

 „Răspunde” la nume  

 Își ține singur sticla 

 Mestecă mancarea și o “plimbă” dintr-o parte în alta 

 Încearcă să ducă singur mancarea cu mâna la gură  

 Dorește să țină în mână o linguriță, în timp ce mama îl hrănește cu alta 

 Cooperează când este îmbrăcat/dezbrăcat 

 Spre sfărșitul etapei nu mai salivează 

 Îi place să se joace în apa 

 Încearcă să înţeleagă emoţiile altora privindu-i cu mai multă atenție pe cei din jur 

 Se supără dacă este oprit din ceea ce face 

 Este influențat de emoțiile altor persoane (zâmbește dacă părintele-i zîmbește sau 
este trist daca părintele-i transmite tristețe) 

  Își arată preferința pentru unul sau ambii părinți 

 Poate deveni neliniștit în prezența persoanelor străine 

 Poate să manifeste interes sau dezinteres pentru anumite jocuri sau activități 

 - Plânge mult, este agitat, nu vrea să fie atins sau 
luat în brațe 

- Are preferințe doar pentru anumite alimente (o 
anumită culoare, gust, textură a mâncării) 

- Nu este interesat de alţi copii, ei nu îi stârnesc 
curiozitatea şi nu-i priveşte  

- Nu privește fața persoanei care îl îngrijește (în 
timpul alimentației, jocului etc.) 

- Nu are reacții emoționale în interacțiunea cu 
adultul și nu este preocupat sau influențat de 
emoțiile transmise de adult 

- Nu are reacții dacă este strigat sau părintele 
încearcă să interacționeze cu el 
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Abilități cognitive 6-12 luni 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Se joacă diferit cu jucării diferite pentru a produce efectele jucăriei 

 Anticipează începerea anumitor jocuri 

 Caută obiecte sau jucării ascunse sub o pătură 

 Înțelege succesiunea evenimentelor în jocul de-a “cucu-bau” și se bucură 

 Caută sau se întinde după obiecte care fac un zgomot când ies din câmpul vizual 

 Caută un obiect sau jucărie care nu face zgomot, dar a “dispărut” din câmpul vizual 

 Priveşte sau se mişcă în direcţia corectă după obiecte sau jucării 

 Depăşeşte obstacole pentru a lua o jucărie 

 Pe rând, examinează cu atenție jucării  

 Este interest de imaginea lui în oglindă de la care încearcă să obțină o reacție (o 
atinge, încearcă să o mângâie, să o prindă, o arată cu degetul etc.) 

 Orientează corect obiectele (de exemplu, aşează cana cu gura în sus, întoarce 
maşina cu roţile în jos) 

 Manipulează cărţi: se uită, atinge, indică sau întoarce paginile (sau le manipulează 
ca pe o balama) 

 Se joacă cu o varietate de obiecte în mod spontan, arătând funcţionalitatea 
acestora 

 Indică la cerere trei obiecte sau persoane cunoscute (sticla, suzeta, mama, tata, 
sora, frate, bunici etc.) 

 Creşte frecvenţa acţiunilor obişnuite cu o jucărie care se opreşte din funcţionare 
sau încearcă o altă acţiune pentru a face jucăria să funcţioneze (apasă pe buton 
pentru a face jucăria să cânte, impinge din nou mașinuța etc.) 

 Scoate jucării dintr-o cutie 

 Spre sfârșitul etapei, copilul începe să învețe că se poate pune în pericol (începe să 
înțeleagă interdicția de a sta lângă marginea unei suprafețe – trepte, scaun etc.) 

 Experimentează noi dexterități și explorări pentru a cunoaște și controla mediul 

 
- Copilul se “joacă” la fel, indiferent de jucărie 

sau nu este interest de jucării 

- Jocul este repetitiv, seamănă mai mult cu o 
manipulare și mutare a jucăriilor dintr-o parte 
în alta 

- Are preferințe pentru anumite părți ale jucăriei: 
învărte roțile mașinuței, fixează și urmărește 
culori sau luminițe, flutură jucăria în fața 
ochilor 

- Nu reacționează la jocul de-a “cucu-bau” 

- Nu este preocupat de imaginea sa în oglindă 

- Nu se oprește din acțiune pentru scurt timp 
atunci când este atenționat de un posibil 
pericol (stai că pici, nu e voie, oprește-te) 

- Nu a învățat din experiențele proprii situați de 
pericol (la datul jos din pat, în fața treptelor, 
datul jos din scăunel) 
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Motricitate grosieră 6-12 luni 

 
Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Se ridică în șezând și menține poziția făra ajutor 

 Își regasește echilibrul dacă este dezechilibrat 

 Își duce picioarele la gură realizând procesul de coordonare: ochi, mână, picior, gură 

 Stă în picioare puțin timp cu sprijin 

 Se ridică în patru labe 

 Se ridică în picioare cu sprijin 

 Se târăște 

 Merge în patru labe 

 Se deplasează în picioare cu ajutor și lateral ținându-se de mobilă 

 Stă singur în picioare câteva secunde  fără ajutor, dar cu o bază largă de susținere 
iar mâinile sunt îndoite, palmele deschise pentru a se proteja în caz de cădere 

 

 
- Intervalul de vârsta în care un copil va sta în 

sezând este de 5,5-8 luni. Dacă în această 
perioadă copilul nu va dobândii această poziție, 
consultați un specialist. 

- Intervalul de vârsta în care un copil se târâie 
este de 5-9 luni. Dacă în această perioadă 
copilul nu se va târâ, consultați un specialist. 

- Intervalul de vârstă în care un copil stă în 
picioare este de 6-11 luni. Dacă în această 
perioadă nu va sta, consultați un specialist. 

- Intervalul de vârstă în care un copil va face un 
pas cu susținere este de 6,5-12,5 luni. Dacă în 
această perioadă nu va face un pas cu 
susținere, consultați un specialist. 
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Comunicare şi limbaj 6-12 luni 

 
Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Începe să înţeleagă că procesul de comunicare este o interacțiune între el și cei din 
jur, care la rândul lor îi răspund 

 înţelege semnificaţia numelor unor obiecte din rutina zilnică - anticipează diferite 
activităţi (biberon, prosop etc.) 

 Devine vioi la vederea persoanelor familiare 

 Emite sunete, răspunde cu vocalizări când îşi aude numele 

 Produce structuri silabice simple: pa-pa, ba-ba, me-me 

 Îi place să se joace „cucu-bau”, bate din palme 

 Strigă pentru a primi atenţie 

 Înţelege formele de salut, răspunde la râsul adulţilor, râde şi vocalizează ca răspuns 

 Începe să combine sunete, să încorporeze diferite tonalităţi de voce şi să pronunţe 
cuvinte precum ”mama” și ”tata” (fără a înţelege şi ce înseamnă aceste cuvinte) 

 
- Nu emite structure silabice simple (ba-ba, da-

da, ta-da etc.) 

- Nu reacționează la numele propriu 

- Nu indică la cerere sau la nevoie obiecte 
folosite în rutina zilnică (apa, farfuria, cana, 
mingea etc.) 

- Nu imită expesii faciale 

- Nu-şi foloseşte vocea, nu scoate nici un sunet 
sau nu oferă un contact vizual  

- Nu recunoaşte nume ale unor obiecte comune 
(biberon, păturică etc.) 

- Nu foloseşte gesturi, cum ar fi indicaţia sau 
salutul din mână (“pa-pa”) 

- Dacă copiii nu reacţionează la sunete intense,  
pot da semne de pierdere a auzului 
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Motricitate fină 6-12 luni 

 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Transferă obiectele dintr-o mână în alta 

 Poate apuca obiecte prezentate central și lateral 

 Își folosește degetul mare și palma pentru a ridica obiecte mai mici (cuburi și 
obiecte de dimensiunie medie)            

 Poate indica obiecte/persoane cu degetul arătător 

 Încearcă să ridice obiecte mici (cerealele) folosind degetul mare și arătătorul (pensă 
digitală) 

 Se întinde spre, apucă și introduce în gură obiectele 

 Folosește pensa digitală pentru a apuca obiecte mici (ex. cereale) 

 Își folosește degetele pentru a se hrăni cu bucăți de mâncare solidă 

 Mută obiecte dintr-o mână în alta 

 Scapă și ridică de pe jos obiecte 

 Lovește două obiecte unul de altul 

 Dă drumul obiectelor intenționat 

 Scoate și introduce obiecte în recipiente cu deschizătură mare 

 Mușcă și molfăie jucăriile 

 Ține o lingură (dar nu se hrănește singur încă) 

 Își ține sticla 

 Întinde mâna sau piciorul pentru a ajuta la îmbrăcat 

 Face cu mâna “pa-pa” 

 
- Nu duce jucăriile la gură sau nu le lovește una 

de alta 

- Nu-și poate aduce mâinile pe lina mediană a 
corpului, de exemplu pentru a aplauda 

- nu se poate hrăni cu mâncare solidă folosindu-
și degetul mare și arătătorul pentru a ridica 
mâncarea 

- Mișcările copilului sunt tremurate sau rigide 

- Nu se poate deplasa pe podea pentru a-și lua 
jucăriile pe care le vrea 

- Nu poate introduce obiectele într-un recipient 
cu o deschizătură mare 

- Nu-și poate ține sticla 
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 În timp ce vă îngrijiți copilul, obișniuiți-vă să-i vorbiți cât mai mult, dar pe înțelesul copilului (acum ești cu mama, mama îți schimbă 

scutecul, ce bine miroși etc.) 

 Așezați-vă în fața lui atunci când îi vorbiți, pentru a vă putea vedea chipul și gura. Astfel îi puteți atrage privirea, oferindu-i o stimulare 

vizuală și auditivă. 

 Agățați deasupra pătuțului un carusel (musical dacă se poate) pentru a-i oferi copilului dumneavoastră o dublă stimulare, vizuală și 

auditivă.  

 Încercați să stimulați auditiv, vizual, tactil (dar nu în exces au într-un mod agasant) pentru a-i oferi cât mai multe experiențe senzoriale 

copilului dumneavoastră. 

 Dați copilului jucării cu texturi diferite (jucării din lemn, mingi din cauciuc, ursuleți de plus, păpuși din pânză) pentru a varia stimuli i tactili. 

 

 

 

 

Sfaturi 6-12 luni 
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Perioada de dezvoltare 12-18 luni 
   

    Abilități interpersonale (sociale, emoționale, autonomie) 12-18 luni 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Explorează activ mediul înconjurător 

 Se joacă cu un alt copil  

 Joacă jocuri interactive simple, participă la un joc împingând o mașinuță sau 
rostogolind o minge, cu un alt copil, 2-5 minute 

 Arată că acceptă absența părinților, continuându-și activitatea, manifestând doar 
momentan supărarea 

 Repeta acțiuni care produc râsul și atrag atenția 

 Îmbrățișează și poartă în brațe o păpușă sau altă jucărie 

 Se recunoaște în oglindă pe el și pe alții 

 Permite și cooperează la spălatul dinților, a mâinilor, ștergerea feței etc.  

 Caută să se asigure că îi este oferită dragostea, sprijinul sau siguranţa părinţilor 

 Necesită consolare atunci când este trist sau suferă 

 Se îndepărtează pentru scurte momente de părinte pentru a explora, după care se 
întoarce la acesta 

 Apare dorința să facă tot ce se poate de unul singur “Eu! Eu singur” – va spune 
mereu și mereu de îndată ce va putea vorbi (ia lingurița să mănânce singur, ia 
biberonul, cana etc.) 

 Pune la încercare limitele stabilite de către părinții săi, pentru a înțelege regulile și 
consecințele, pentru a le încălca și pentru a-și stăpânii propriul comportament 

 Spune „nu” sau indică refuzul printr-o altă formă, negativismul și dorința de 
independență fiind comportamente firești ale acestei perioade de dezvoltare 

 Devine gelos când părinţii manifestă atenţie pentru altcineva/altceva 

 
- Nu se “dezlipește” de părinte pentru a cunoaște 

mediul înconjurător 

- Nu pare a manifesta empatie faţă de părinţi şi 
nu pare să-i imite: să “vorbescă” cu ei, să o 
imite pe mama când este hrănit, când i se 
zâmbește etc. 

- Nu pare a fi „prezent” atunci când e înconjurat 
de familie sau când ia parte la un eveniment 

- Preferă acțiuni solitare și repetitive 

- Nu pare a avea tendinţa de a oferi atenţie şi 
afectivitate celor din jur, de exemplu printr-un 
salut 

- Nu mainfestă empatie celor din jur  

- Nu se joacă jocuri interactive cu alți copii 
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Abilități cognitive 12-18 luni 

 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Este atent la cărţi cu ilustraţii, bate cu palma peste imagini sau indică interesul într-
un alt mod (se bucură, vocalizeaza etc.) 

 Reacţionează la o schimbare în cadrul unui joc cunoscut 

 Reacţionează atunci când obiectele dispar sau nu funcţionează în modul obişnuit 

 Poate să clădească un turn din minim 2-4 cuburi 

 Ia obiecte din spatele unui obstacol 

 Se folosește de instrumente pentru a lua un obiect din spatele unui obstacol (trage 
mașinuța de sfoară pentru a o scoate dintre alte jucării, de sub pat, scaun etc.) 

 Găseşte un obiect care a fost ascuns în locuri cunoscute de copil (sub pătură, într-o 
cutie) 

 Recunoaşte locuri, jucării familiare și persoane (altele decât membri familiei sau 
persoane care îl îngrijesc în mod regulat) 

 Aşează corect forme rotunde şi pătrate mari pe o planşă cu forme, când sunt 
prezentate simultan 

 Caută funcțiile jucăriilor noi  

 Se foloseşte de ajutorul adulţilor pentru a rezolva situaţii problematice 

 Rezolvă situaţii problematice simple fără ajutorul adulţilor (ridică capacul de la cutia 
de jucării pentru a ajunge la acestea, deschide sertarul de jucării, descoperă 
utilitatea jucăriei – impinge mașina, aruncă balonul, apasă pe butoane pentru a 
scoate sunetele dorite ale jucăriei etc.)  

 
- Copilul se “joacă” la fel, indiferent de jucărie 

sau nu este interest de jucării 

- Jocul este repetitiv, seamănă mai mult cu o 
manipulare și mutare a jucăriilor dintr-o parte 
în alta fără a ține cont de funcționalitatea lor 

- Are preferințe pentru anumite părți ale jucăriei: 
învărte roțile mașinuței, fixează și urmărește 
culori sau luminițe, flutură jucăria în fața 
ochilor 

- Nu caută funcționalitatea jucăriei 

- În jocul independent nu descoperă singur 
funcționalitatea jucăriei 

- Nu imită adultul care-i arată cum funcționează 
jucăria 

- Copilul se “joacă” singur într-un loc retras  
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Motricitate grosieră 12-18 luni 

 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Stă singur în picioare timp mai îndelungat 

 Se ridică în picioare cu sprijin pe tălpi și mâini 

 Se apleacă după obiecte fară a se dezechilibra 

 Începe să meargă fară ajutor, cade ușor, refuză să meargă în patru labe 

 Mersul începe să fie mai coordonat 

 Se urcă pe scaun 

 Urcă scările cu ajutor 

 Se dezbracă, își scoate papucii 

 Poate merge cu o jucărie în brațe 

 Aleargă cu genunchii țepeni și pe vârfuri 

 - Intervalul de vârstă în care un copil va sta 
singur în picioare este de 8-13 luni. Dacă spre 
sfîrșitul perioadei nu va sta singur, consultați un 
specialist. 

 
- Intervalul de vârstă în care un copil va merge de 

sine stătător este de 9-14 luni. Dacă spre 
sfîrșitul perioadei copilul nu va merge, 
consultați un specialist. 
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Comunicare şi limbaj 12-18 luni 

 

 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Are o varietate de sunete în gângurit (vocale, dar şi consoanele p, b, t, d, m, n) 

 Aproximează sunetele şi cuvintele modelate de membrii familiei 

 Înțelege tot mai multe cuvinte noi 

 Imită spontan cuvinte noi 

 Folosește onomatopee pentru a denumi animalele şi unele jucării 

 Înțelege întrebări simple ce conțin ”unde” („unde e mama?”) 

 Recunoaște și indică la cerere mai multe obiecte familiare 

 Cere vocal și prin gesturi obiectul dorit 

 Începe să recunoască numele diferitelor părți ale corpului (ochi, gura, mâna) 

 Folosește cu înțeles minim 7 cuvinte cu semnificație 

 Înțelege și răspunde la comenzi simple (dă-mi mâna, dă-mi păpușa, dă-mi paharul 
etc.) 

 Încearcă să imite cuvintele simple auzite 

 Cere „mai mult” 

 Indică la cerere 2-3 animale, jucării etc. 

 
- Nu repetă silabe simple (pa-pa, ba-ba, ma-ma, 

da-da, ta-ta) 

- Nu spune nici un cuvînt până la 15 luni 
(incluzând "mama" şi "tata") 

- Preferă gesturile în locul cuvintelor 

- Are dificultăţi în a înţelege solicitările verbale 
simple 

- Are dificultăți în a cere ce-și dorește  

- Nu recunoaște și nu indică la cerere obiecte 
cunoscute 
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Motricitate fină 12-18 luni 

 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Folosește predominant o mână 

 Atunci când vede o carte, indică imaginile acesteia 

 Întoarce  paginile cărților (mai multe deodată) 

 În timp ce o mână ține un obiect, cealaltă mână explorează și manipulează 

 Construiește turnuri din cuburi, poate urca scările, se cațără pe diferite piese de 
mobilier 

 Poate ține creionul cu toată mâna și degetul mare orientat în sus 

 Poate mâzgăli spontan, atunci când i se oferă creioane 

 Începe să ajute la procesul de îmbrăcare/dezbrăcare: își dă jos căciula, șosetele, 
pantalonii scurți 

 Construiește un turn din 3-4 cuburi cu latura de 2 cm 

 Identifică și potrivește un cerc în incastru atunci când îi sunt prezentate trei forme 
geometrice diferite 

 Ține instrumentele de scris sau mâncat folosind degetul mare, celelalte degete și 
palma 

 Mâzgălește cu creionul 

 Încearcă să imite adultul atunci când desenează linii verticale pe o foaie de hârtie 

 Își poate folosi ambele mâini pe linia mediană a corpului: o mână ține obiectul 
stabil, celaltă mână manipulează/explorează obiectul 

 Încearcă să mănânce folosind lingura 

 
- Nu folosește pensa digitală (degetul mare și 

arătătorul) pentru a apuca obiecte mici 

- Nu își folosește ambele mâini în timpul jocului 

- Nu poate introduce/ scoate obiecte din diferite 
recipiente 

- Mișcările copilului sunt nesigure și rigide 
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 Fiţi consecvenţi în stabilirea regulilor, respectarea lor și a consecințelor încălcării acestora, altfel copilul nu va învăța comportamentul așteptat. 

 Înțelegeţi că negativismul este normal, iar prin consecvență va dezamorsa momentele dificile. 

 Dați copilului ocazia să se joace în nisip, iarbă, apă, zăpadă, cu lut. 

 Copilul trebuie învățat să se joace adecvat în interacțiune cu părintele, acesta oferindu-i un model de joc. 

 Atrageți atenția copilului în timp ce răsfoiți o carte cu ilustrații, asupra caracteristicilor obiectelor desenate în carte: poziție, culoare, mărime, formă. 

 Cereți să găseacă obiecte într-o ilustrație (unde este fetița, unde e balonul, cățelul etc. ) 

 Sugerăm folosirea permanentă a unui număr limitat de jucării (maxim 4-5), adecvate perioadei de vârstă, pentru a-i da copilului posibilitatea de a învăța 

cum să se joace, a învăța să aleagă și a evita suprastimularea, care poate duce la dezorganizarea activităților copilului.   

 Pentru a-i înlesni primele deplasări în picioare, dați copilului o cutie de carton rigid și destul de înaltă pentru a se putea sprijini de ea cu mâinile. 

Împingând-o, copilul va înainta încet și se va simții în siguranță. 

 

 

 

 

 

 

Sfaturi 12-18 luni 
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Perioada de dezvoltare 18-24 luni 
   

    Abilități interpersonale (sociale, emoționale, autonomie) 18-24 luni 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Își retrage mâinile și spune „nu-nu” când se află în apropierea unor obiecte 
interzise, dacă i se amintește 

 Salută prietenii de joacă sau pe adulții familiari când i se amintește 

 Se joacă cu alți 2-3 copii  

 Poate pune marea majoritate a jucăriilor la locul lor  

 Se apropie de alți copii sau adulți pentru a iniția jocul 

 Identifică obiecte sau jucării ca fiind ale lui 

 “Joacă teatru” sau se dă în spectacol pentru alții 

 Se recunoaște și se numește în fotografii 

 Poate să ceară gustări sau băuturi 

 Poate să bea cu paiul 

 Face diferența între ce este comestibil și ce nu este comestibil 

 Ştie să-și dea jos haine simple (pantaloni largi, deschide fermoarul, își pune sau dă 
jos căciula, deschide bareta cu arici de la pantofi) 

 Se spală singur pe mâini 

 Încearcă și uneori reușește să-și șteragă singur nasul dacă i se dă un șervețel 

 Apreciază compania persoanelor din jur şi face eforturi pentru a atrage atenţia 

 Devine grijuliu şi protector faţă de alţi copii  

 Îşi manifestă tristeţea prin plâns în cazul în care este separat de părinte sau nu-l 
mai vede 

 Se bucură că poate fi responsabil şi că se poate implica în mici sarcini 

 - Nu pare a fi „prezent” atunci când e înconjurat de 
familie sau când ia parte la un eveniment, preferând 
acțiuni solitare și repetitive 

- Nu este atent la cei din jur 
- Nu mainfestă empatie celor din jur  
- Nu se joacă jocuri interactive cu alți copii 
- Protestează la schimbări ale rutinei zilnice 
- Plânge mult, este agitat, nu vrea să fie atins sau luat 

în brațe 
- Are fixație și acceptă doar anumite alimente  
- Nu este interesat de alţi copii, ei nu îi stârnesc 

curiozitatea şi nu-i priveşte  
- Nu privește fața persoanei care îl îngrijește (în 

timpul alimentației, jocului etc.) 
- Nu are reacții emoționale în interacțiunea cu adultul 

și nu este preocupat sau influențat de emoțiile 
transmise de adult 

- Nu are reacții dacă este strigat sau părintele 
încearcă să interacționeze cu el 

- Nu învață din propriile greșeli și se expune unei 
game variate de pericole (de ex. în condițiile în care 
el nu poate coborî trepte, copilul nu se oprește la 
margine pentru a evita căderea și nici nu caută 
alternative funcționale precum ținutul de balustrade 
sau coborâtul treaptă cu treaptă stând în fund) 

- Repetă aceași greșeală de fiecare dată 
- Nu renunță la un obiect și este in stare să se arunce 

pe jos sau țipă, plânge în hohote (crize de afect)  
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Abilități cognitive 18-24 luni 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 În această etapă de dezvoltare se intensifică autoexplorarea (copilul este interest 
de proprii ochi, nas, gură, propriile organe genitale pe care începe șă și le 
descopere) 

 Recunoaşte marea majoritate a jucăriilor şi obiectele personale ca fiind ale lui 
 Îşi ia jucăriile de la locul lor și poate să le pună la loc după ce le folosește 
 Aduce la cerere obiecte cunoscute în baza unor solicitări simple (dă-mi mingea din 

bucătărie, dă-mi ursuletul din pat) 
 Se implică spontan în activitatea adulţilor, cu sprijin (vrea să o ajute la gătit pe 

mama,  vrea să ajute părintele la curățenie etc.) 
 Învață și spune independent sau la cerere scurte secvenţe din poezii sau refrenul 

cântecelor preferate 
 Aşează corect forme rotunde, pătrate şi triunghiulare mari pe o planşă cu forme, 

când sunt prezentate simultan 
 Clădește un turn din 4-6 cuburi 
 Introduce corect formele într-un joc de incastre 
 Imită acțiuni specifice adulţilor (de exemplu găteşte, bate cu ciocanul, vorbeşte la 

telefon) 
 Se foloseşte de unelte pentru a rezolva situaţii problematice 
 Se joacă în mod independent cu jucării care presupun apăsarea butoanelor, trasul 

sforilor şi/sau apăsarea comutatoarelor pentru a obţine efectul dorit  
 Înţelege noţiunea de „mai mult” (mai multe jucării, mai mulți papuci etc.) 
 Negativismul continuă și se amplifică, copilul răspunde cu “nu” la orice, dar 

aceasta nu înseamnă tot timpul un refuz, și nu este o sfidare a părintelui. Părinții 
sunt îngrijorați spunând “nu ne mai ascultă”, “nu știu ce să mă mai fac cu el”, “nu o 
mai scot la capăt cu el”, dar este important ca părinții să înțeleagă că astfel copilul 
își încearcă propriile limite și ale celor din jur. 

 Înțelege solicitări folosite de părinți pentru a inhiba acțiuni (stai/așteaptă, oprește-
te, dă-te jos/ nu te da jos, e rândul meu)  

 - Nu este interest de jucării sau nu caută modul 
de funcționare sau efectele jucăriei 

- Indiferent de jucărie, copilul mai mult o 
manipulează sau o mută dintr-un loc în altul, de 
fiecare data, fără a-i căuta efectele sau a ține 
cont de ce “face” sau se poate face cu jucăria 
respectivă 

- Are preferințe pentru anumite părți ale jucăriei: 
învărte roțile mașinuței, fixează și urmărește 
culori sau luminițe, flutură jucăria în fața 
ochilor 

- În jocul independent nu descoperă singur 
funcționalitatea jucăriei chiar dacă părintele i-a 
arătat cum se face 

- Se “joacă” singur într-un loc retras  

- Nu înțelege și nu realizează la cerere sarcini 
simple (nu pune forma rotundă, patrată sau 
triunghiulară la locul ei pe planșă, nu aduce 
când i se cere mingea/mașinuța/păpușa, nu 
vine când este chemat “hai la mama”)  

- Nu caută rezolvarea la probleme simple prin 
încercări repetate, învățând din greșeli (repetă 
aceeași acțiune greșită sau abandonează) 

- Nu urmărește direcția în care adultul indică 
existent unui obiect cunoscut (“uite păpușa” -  
arătând cu degetul direcția) 
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Motricitate grosieră 18-24 luni 

 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Mișcarile încep să fie mai controlate și coordonate 

 Merge câțiva pași înapoi 

 Face câțiva pași lateral 

 Urcă și coboară scările, ținându-se de balustradă, folosind același picior, cu mici 
pauze  

 Lovește mingea cu piciorul 

 Aruncă mingea de tenis 1-2 metri cel puțin 

 Aleargă și sare 

 Se ghemuiește 

 
- Are un mers nesigur 

- Are dificultăți de coordonare și de menținere a 
echilibrului 

- Are dificultăți în a lovi mingea cu piciorul 

- Are dificultăți la urcarea și coborârea scărilor, 
chiar dacă este ajutat de către părinți 
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Comunicare şi limbaj 18-24 luni 

 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Înțelege propoziții care exprimă acțiuni 

 Începe să înțeleagă pronumele personal eu, tu, pe mine 

 Identifică lucruri pe categorii 

 Crește numărul cuvintelor exprimate – 30 de cuvinte sau mai multe 

 Efectuează sarcini din doi pași (te rog ridică jucăria şi dă-mi-o) 

 Începe să combine câte două cuvinte pentru a forma propoziţii simple, precum 
”bebe plânge” sau ”tati mare” 

 Începe să utilizeze propriul nume când vorbește despre sine 

 Utilizează pronumele posesiv “al meu” 

 Poate să întrebe:  unde? („unde maşina?”), „ce este aceasta?” 

 Încearcă exprimarea unor „povestiri” (enunţuri mai lungi) pentru a transmite 
mesajul 

 
- Spune doar câteva cuvinte sau preferă să 

comunice folosind gesturile 

- Nu cunoaşte  utilitatea obiectelor uzuale 

- Nu imită acţiunile celor din jur 

- Nu execută comenzi simple 

- Manifestă dezinteres la venirea sau plecarea 
persoanelor cunoscute 

- Nu caută afecţiunea nu este bucuros când este 
îmbrăţişat 

- Îşi pierde abilităţile de comunicare – fie 
vocabularul a scăzut, fie nu mai vorbeşte aşa 
mult sau nu mai vorbește deloc 
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Motricitate fină 18-24 luni 

 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Ține paharul și bea (se poate să verse) 

 Își dă jos șosetele 

 Își pune căciula pe cap 

 Scoate 4 cercuri de pe stativ 

 Pune 5 pioneze pe tăbliță 

 Întoarcecâte 2-3 pagini ale cărții deodată 

 Aruncă o minge mică 

 Pictează pe hârtie folosind toată mâna pentru a manevra pensula 

 Imită adultul în a desena o linie verticală și un cerc 

 Poate înșira 1-3 mărgele mari pe ață 

 

 
- Nu poate imita adultul atunci când desenează o 

linie verticală 

- Încă mai introduce obiectele în gură pentru a le 
explora 

- Nu poate să potrivească o piesă în incastru 

- Nu poate realiza un turn din 3-4 cuburi 

- Nu poate duce lingura la gură pentru a se hrăni 
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 Pentru dezvoltarea de noi achiziții, copilul învață prin joc, interacționând cu părintele, care este un model pentru el. Tot de la părinte, copilul va învăța să 

se joace adecvat. 

 Sugerăm folosirea permanentă a unui număr limitat de jucării (maxim 4-5), adecvate perioadei de vârstă, pentru a-i da copilului posibilitatea de a învăța 

cum să se joace, a învăța să aleagă și a evita suprastimularea, care poate duce la dezorganizarea activităților copilului.   

 Ajutați-l să experimenteze diverse mișcări în apă, dați copilului ocazia să se joace în nisip, iarbă, zăpadă.  

 Mergeți în parc și lăsați-l să experimenteze balansoarul, toboganul.  

 Ieșiți la o plimbare prin pădure, unde terenul este accidentat.  

 Înarmați-vă cu răbdare, impuneți limite și respectați regulile, înțelegeți și respectați nevoile copilului de siguranță și afecțiune. 

 Copilul NU vă sfidează, el are nevoie să  exploreze limitele de toleranță ale persoanelor care îl îngrijesc.  

 Înţelegeţi că negativismul este normal, iar prin consecvență veţi dezamorsa momentele dificile. 

 Este important să vă controlați propriul comportament, limbaj și atitudine, din care copilul va învăța să se controleze singur. 

 Nu uitați,  copilul nu este un adult, nu știe că dumneavoastră lucrați nici că sunteți obosit sau  stresat, că mâncarea costă bani, că  aveți rate la bancă.  

 Copilul are nevoie să răspundeți “prezent” la nevoile lui.   

 Ajutaţi-vă copilul să experimenteze mișcări noi într-un mediu securizat.  

 

 

 

 

Sfaturi 18-24 luni 
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Perioada de dezvoltare 24-30 luni 
   

    Abilități interpersonale (sociale, emoționale, autonomie) 24-30 luni 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Este capabil să evite pericole comune 
 Își stie vârsta - spune sau arată pe degete - cu sprijinul părintelui 
 Îndeplinește ceea ce îi cer adulții 50% din timp 
 Poate să aducă un obiect sau să cheme o persoană din altă cameră, dacă i se 

indică 
 Ascultă muzică sau povești timp de 5-10 minute 
 Începe să deseneze  
 Spune „te rog” și „mulțumesc” (chiar dacă nu sunt corect pronunțate) când i se 

aduce aminte 
 Este mândru când reușește ceva 
 Cere ajutor 
 Bea singur dintr-un pahar mic 
 Își dă jos pantofii sau o geacă 
 Se șterge singur pe mâini 
 Face lipsa mica și lipsa mare atunci când este pus pe oliță 
 Copilul are capacitatea să învețe deprinderea de a folosi toaleta (rămâne curat mai 

mult timp,  semnalizează uneori nevoia sau dă de înțeles că a făcut lipsa mica sau 
mare) devenind tot mai conștient de această nevoie pe care vrea să o controleze 

 Încearcă noi lucruri şi descoperă noi experienţe faţă de care manifestă o atitudine 
pozitivă sau negativă 

 Vorbește cu jucăriile sau le pune să vorbească între ele 
 Reproduce din memorie anumite activități (se preface că mănâncă, se face că 

doarme, se ascunde pentru a fi căutat de părinți)  
 Apare jocul imaginar în care copilul pune în scenă amintiri, evenimente importante 

din viața lui (așează cuburile în formă de patrat care reprezinta o cameră, așează 
păpușa în interiorul patratului și spune „du-te acasă”) 

 Un băiețel a interiorizat deja comportamentul tatălui, iar o fetiță pe cel al mamei. 
Acestea sunt grăitoare pentru puterea de imitare și conștiința timpurie a sexului 
copilului. 

 
- Nu renunță la ce își dorește (de ex. la magazin vrea 

neapărat o jucărie, ciocolată etc., vrea jucăria unui 
alt copil etc.) și este în stare să se trântească la 
pământ, să dea din mâini sau din picioare, să țipe 
sau să plângă zgomotos, să muște, să lovească sau 
să se lovească – inclusiv zgâriat sau tras de păr  

- Are fixație și acceptă doar anumite alimente 

- Este agresiv în colectivitate 

- Ia totul din mâna altor copii și-i lovește 

- Nu prezintă dorinţă şi entuziasm în a se juca cu alţii 
copii 

- Nu-şi manifesta neacceptarea prin reacţii de plâns 
sau de respingere faţă de un obiect sau o sarcină 

- Nu are nici o reacție dacă îi este interzis un lucru, el 
continuîndu-și activitatea  

- Pare că nu se bucură şi nu e entuziasmat de lucrurile 
făcute împreună cu alţi copii şi nu pare a fi atent la 
intenţiile lor 

- Plânge foarte mult 
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Abilități cognitive 24-30 luni 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Indică mâna în care se ascunde o jucărie (atât când jucăria rămâne în aceeaşi 
mână cât şi când este transferată în cealaltă mână fără ca el sa vadă acest 
lucru) 

 Recunoaşte coperţile câtorva cărţi şi le numeşte 

 Recunoaşte semne familiare 

 Identifică (indică) obiecte sau imagini pe care le vede pentru scurt timp şi le 
regăseşte apoi într-un set de trei 

 Face un tren de cuburi după model 

 Sortează după mărime (mic şi mare) 

 Potriveşte culorile primare 

 Sortează după formă  categorii simple (patrat la patrat, câine la câine, pisică 
la pisică etc.) 

 Vorbeşte cu păpuşile sau cu animalele şi/sau le face să „interacţioneze” între 
ele 

 Experimentează cu cauza şi efectul în cadrul jocului 

 Spune că ceva nu funcţionează atunci când efectele aşteptate nu se 
manifestă 

 Selectează imagini care reprezintă acțiuni obișnuite (copilul mănâncă, se 
spală etc.) 

 Selectează „doar una” (dacă i se cere o singură jucărie, un singur obiect etc.) 

 Repetă numerele până la 3, în secvenţa corectă, atunci când i se cere 

 Îmbină 2 piese la un puzzle simpu 

 - Se “joacă” la fel, indiferent de jucărie, jocul este sărac, 
repetitiv sau nu se manifestă (aliniază mașinuțe sau alte 
jucării etc.)  

- Nu este interest de jucării sau nu caută modul de 
funcționare sau efectele jucăriei 

- Indiferent de jucărie, mai mult o manipulează sau o mută 
dintr-un loc în altul, de fiecare data, fără a-i căuta efectele 
sau a ține cont de ce “face” sau se poate face cu jucăria 
respectivă 

- Are preferințe pentru anumite părți ale jucăriei: învărte 
roțile mașinuței, fixează și urmărește culori sau luminițe, 
flutură jucăria în fața ochilor 

- Bate excesiv din palme sau are alte ritualuri excesive 
- Are fixație pe anumite detalii ale jucăriei sau pe anumite 

secvențe de acțiune – apasă mereu și mereu pe același 
buton al jucăriei etc. 

- Atunci când obiectele/jucăriile dispar din zona sa vizuală, nu 
înțelege că acestea încă există, dar în alt loc – în palmă, sub 
o pătură, în dulap etc. 

- Nu este interesat de povești sau imaginile din cărți atunci 
când i se citește o poveste sau i se arată imagini în carte 

- Nu identifică obiecte sau imagini simple cunoscute  
- Nu răspunde la micile sarcini care îi sunt date de părinți (dă-

mi cana, dă-mi jucăria etc.) 
- Nu știe să folosească o informație  cunoscută pentru a 

rezolva probleme noi (o jucărie nouă nu este explorată 
pentru a-i găsi modul de funcționare) 

- Nu face ce este rugat nici după ce i se arată cum să facă  
- Repetă în mod excesiv aceleași cuvinte sau expresii fără a 

avea legătură cu discuția sau jocul în care este implicat 
- Este hipersensibil la lumină, sunete, atingeri tactile – pe 

față, în jurul buzelor, pe mâini etc. 
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Motricitate grosieră 24-30 luni 

 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Merge ferm, picioarele sunt mai apropiate decât în etapa anterioară, brațele stau 
pe lângă corp și are o postură dreaptă 

 Când se apropie de jucării și se apleacă pentru a le ridica, le apucă sigur și cu o 
mișcare bine coordonată 

 Aleargă fără să cadă 

 Urcă și coboară fără să se țină 3 trepte punând ambele picioare pe aceeași treaptă 

 Aruncă adultului mingea de la distanţa de 1,5 m 

 Sare cu ambele picioare de pe sol 

 Sare de pe ultima treaptă  

 Stă într-un picior o secundă 

 Merge pe vârfuri 5 pași fără să se dezechilibreze 

 
- Are un mers nesigur 

- Are dificultăți de coordonare și de menținere a 
echilibrului 

- Are dificultăți în a lovi mingea cu piciorul sau a 
o arunca în direcția unei ținte 

- Copilul are dificultăți la urcarea și coborârea 
scărilor, chiar dacă este ajutat de părinți 

 

 

 

 

 



 
28 

 

   

 

Comunicare şi limbaj 24-30 luni 

 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Repetă cuvinte şi propoziţii, deseori pronunţă în mod diferit acelaşi cuvânt 

 Înţelege funcţiile obiectelor, diferenţele de mărime 

 Înţelege pronumele, se referă la sine folosind pronumele “eu” 

 Numeşte câteva culori 

 Reproduce structurile ritmate şi cântecelele preferate 

 Verbalizează în timp ce se joacă 

 Solicită ajutorul adultului la nevoie 

 Răspunde la solicitări, continuă să exprime negaţia “nu” care în această etapă 
începe să prindă sensul negației 

 Pune întrebări simple printr-o vocalizare sau un gest  

 Folosește “alta” sau “încă una” pentru a se referi la obiecte, acțiuni, imagini 
cunoscute 

 
- Poate doar  imita cuvinte sau acţiuni fără să știe 

înțelesul lor 

- Spune doar anumite silabe sau cuvinte, în mod  
repetat, şi nu poate folosi limbajul oral pentru a 
comunica mai mult decât nevoile sale imediate 

- Nu formulează propoziții scurte instantaneu 

- Are un vocabular care cuprinde mai puţin de 50 
de cuvinte 
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Motricitate fină 24-30 luni 

 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Răsuceşte butoane şi mânere 

 Construieşte un turn din 5-6 cuburi 

 Despachetează un obiect mic 

 Deşurubează jucării cu filet 

 Rulează plastilina pentru a face un șarpe sau biluțe 

 Îmitând adultul, încearcă să deseneze o linie verticală și o linie orizontală 

 Potrivește corect 3 forme geometrice în incastru 

 Poate ține cu o mână borcanul și cu cealaltă sa-i deșurubeze capacul 

 Ține creionul cu degetul mare și toate celelalte degete 

 Începe să folosească furculița pentru a se hrăni 

 Ajută la îmbrăcat: își pune pălăria, tricoul sau pantalonii cu elastic la talie 

 

 
- Mișcările sale sunt rigide sau tremură 

- Brațele și mâinile nu au forță, sunt hipotone 

- Dacă nu poate manipula jucării (apasă, trage, 
răsucește, deșurubează, lovește, etc) 

- Încă mai ține creionul cu pumnul 

- Nu poate să ia cu 3 degete obiecte mai mici 
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 Izolarea copilului nu este rezolvarea problemelor comportamentale ale acestuia. 

 Copilul trebuie să fie pregătit și să i se explice de către părinte cum trebuie să se comporte și care sunt consecințele unui  comportament neadecvat, 
înainte de a merge la magazin, în compania altor copii etc. 

 Comportamentele agresive trebuie oprite de către părinte deoarece copilul s-ar putea să nu știe cum să se oprească.  

 NU puneți întrebări la care copilul nu are răspuns - “de ce ai făcut..?, cine a început? tu ce ai făcut? celălalt ce a făcut?” 

 În astfel de situații părinții trebuie să fie consecvenți în respectarea regulilor prestabilite; toți membri familiei trebuie să aibă aceeași atitudine față de 
copil. 

 În situația în care lucrurile scapă de sub control, adresață-vă unui specialist. 

 Copilul învață și se dezvoltă acționând concret, în joc, în interacțiune cu adultul și ulterior cu alți copiii, având la bază  modelul de joc transmis de părinte. 

 Dacă lăsați copilul singur la televizor sau cu tableta, să nu aveți așteptări că el se va dezvolta armonios. 

 Nu uitați, el are nevoie de modelul și îndrumările dumneavoastră. 

 În situația în care ați observant tresărirea repetată sau frică, acoperirea urechilor atunci când aude zgomote puternice repetate (bătutul din din palme, 
trântitul ușilor, aspiratorul etc.), adresați-vă unui specialist. 

 Dacă ați observant că își acoperă ochii sau tine ochii întredeschiși în mod repetat la lumină adresați-vă unui specialist. 

 Dacă refuză anumite alimentele care nu sunt paserate, refuză să fie atins pe anumite zone ale feței și gurii (nu acceptă lingurița pe buze), nasului etc. 
adresați-vă unui specialist.  

 Aveți încredere în copilul dumneavoastră. Oferiți-i ocazia de a se mișca independent cât mai mult. 

 Vara, sugerați copilului dumneavoastră să umble cu picioarele goale și ude, pe dale sau pe nisip, pentru a lăsa urme sau amprente.  

 În nisip, arătați copilului cum să-și îngroape mâinile și picioarele.  

 Pe o coală mare de hârtie (pe care el este așezat), desenați conturul corpului copilului dumneavoastrăastfel, el își va conștientiza dimensiunile corpului, 
ceea ce îl va ajuta să-și cunoască schema corporală. 

 Părinții nu trebuie să uite cui vorbesc. Folosiți cuvinte simple, uzuale, adaptate  pentru vârsta și nivelul de înțelegere al copilului. 

 Nu uitați, copilul nu știe ce înseamnă e-mail, deadline, proiect, task, job, sarcini de serviciu etc.  

 

Sfaturi 24-30 luni 
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Perioada de dezvoltare 30-36 luni 
   

    Abilități interpersonale (sociale, emoționale, autonomie) 30-36 luni 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Încearcă să ajute adulții în diferite sarcini 
 Joacă roluri costumându-se în haine sau încălțămintea adulților (joacă rolul mamei 

și se încalță în pantofii cu toc ai acesteia) 
 Cântă și dansează când i se pune muzică 
 Face o alegere când i se cere 
 Arată înțelegerea sentimentelor verbalizând: dragostea, supărare, tristețea, râsul 

etc. 
 Ştie care sunt jucăriile cu care se poate juca și cu care nu, și le folosește adecvat 
 Cooperează cu ceilalți copii pentru a atinge un obiectiv 
 Exprimă afecțiune față de copii sau preferă anumiți copii 
 Exprimă regret când adultul sau un alt copil suferă sau trăiește neplăceri 
 Cere permisiunea 
 Își spune numele mic 
 Ştie și răspunde adecvat dacă este întrebat dacă este băiat sau fată 
 Se simte vinovat sau rușinat când are accidente sau face ceva interzis 
 Toarnă lichid dintr-un pahar în altul 
 Se îmbracă singur (cu excepția încheietorilor) sau are nevoie de puțin ajutor 
 Se spală pe dinți cu ajutor 
 Se șterge pe mâini 
 Indică nevoia de a merge la toaletă  
 Folosește singur olița (cu excepția ștersului) 
 Este protectiv şi grijuliu cu sine însuşi, cu lucrurile sale şi faţă de spaţiul propriu 
 Formează o prietenie specială cu un copil anume şi manifestă emoţii faţă de acea 

relaţie 
 E impresionat de sentimentele altor persoane şi face eforturi pentru a-i ajuta sau 

pentru a-i consola 
 E capabil să îşi creeze relaţii noi, bazate pe emoțiile determitate de alte persoane 

 - Nu are reacții la trăirile emoționale ale altor 
persoane, adulți sau copii  

- Este agresiv în colectivitate 
- Ia totul din mâna altor copii și-i lovește 
- Nu pare a prezenta dorinţă şi entuziasm în a se juca 

sau a interacționa cu alţii copii sau adulți 
- Are fixație și acceptă doar anumite alimente 
- Nu își  manifestă acceptul sau neacceptul prin limbaj 

sau are reacţii comportamentale amplificate 
- Nu pare a nici o reacție sau are reacții 

comportamentale amplificate dacă îi este interzis un 
lucru 

- Pare că nu se bucură şi nu e entuziasmat de lucrurile 
făcute împreună cu alţi copii şi nu pare a fi atent la 
intenţiile lor 

- Plânge uneori foarte mult fără ca părintele să-i 
înțeleagă motivul  

- Nu are reacții dacă este strigat sau dacă părintele 
încearcă să interacționeze cu el 

- Repetă aceași greșeală de fiecare dată 

- Nu renunță la un obiect și este in stare să se arunce 
pe jos sau țipă, plânge în hohote (crize de afect) 

- Pare că nu e conştient de sentimentele altor 
persoane sau pare că nu ţine cont de ele 

- Pare că nu poate fi capabil să îşi controleze reacţiile, 
emoţiile şi supărările ce şi le descarcă prin plâns, 
țipete 

- Trece cu prea multă ușurință de la o activitate la alta 
sau e „blocat” pe o anumită activitate sau acțiune 
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Abilități cognitive 30-36 luni 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Își amintește imagini sau obiecte pe care le vede pentru puțin timp și le 
indică cu ușurință printre alte 3-4 obiecte sau imagini 

 Spune numele unui obiect sau al unei imagini văzute pentru scurt timp 
într-un grup de două care sunt apoi ascunse  

 Îmbină correct un puzzle din 3-5 piese  
 Imită construcţii din cuburi 
 Sortează după două criterii (mărime, culoare, formă) 
 Aceasta este vârsta la care imaginația copilului începe să se înflăcăreze 
 Îşi asumă roluri diferite în jocuri imaginare 
 Reprezintă evenimente mai complexe în cadrul jocului 
 Foloseşte voci diferite pentru a reda vorbirea diferitelor personaje din 

cadrul jocului imaginar  
 Se folosește de oamenii din jurul său ca sursă de inspirație pentru 

personajele sale imaginare 
 La această vârstă, primul copil sau copilul unic la părinți își va face prieteni 

imaginari. Prietenul imaginar poate realiza miracole. 
 Explorează obiectele în mod independent pentru a le determina funcţia 

sau pentru a le demonstra celorlalţi cum funcţionează 
 Răspunde corect la cel puţin o întrebare de tipul „De ce?” 
 Răspunde corect la întrebarea „câte” pentru a indica unul sau două 

obiecte 
 Dă sau selectează două şi trei obiecte 
 Urmează instrucţiuni incluzând „toate”, „niciuna” şi „deloc” 
 Începe să aibă simțul umorului 
 Devine tot mai curios (întreabă în permanență “de ce?”, “ce este?”, 

desface jucăriile pentru a le înțelege înțelege modul de funcționare etc.). 
“De ce?” este o temă recurentă, toată ziua, uneori până noaptea.  
 

 - Repetă sau formulează în intregime reclame, sau replici din desene 
animate, în mod repetitiv, fără să aibă legătură cu ce se întâmplă în 
acel moment 

- Aproape de fiecare data repetă parțial sau în întregime ceea ce i se 
spune sau ceea ce este întrebat (întrebat unde este mașina, el 
răspunde “unde este mașina”, sau doar “mașina”, fără să fie interest 
sau să o caute cu privirea, întrebat dacă îi este sete, repetă cuvântul 
sete, fără să se uite spre pahar sau să ia paharul cu apă pentru a bea)  

- Nu identifică funcțiile jocului în timp ce el “se joacă” cu jucăria 
(plimbă mașinuța în mână fără a o impinge pe jos simulând un traseu 
etc.) 

- În jocul lui, copilul nu dă o simbolistică jucăriilor sau nu le face să 
interacționeze între ele, atribuindu-le un anumit rol (o păpușă o 
ceartă pe cealaltă, cuburile se duc la culcare etc.) 

- Nu poate să sorteze după un criteriu (să aleagă toate cercurile din 
grupul de jucării, să aleagă toate pozele cu câini, să aleagă toate 
cuburile din grămada de jucării etc.) 

- Nu este interesat de jucării sau nu caută modul de funcționare sau 
efectele jucăriei, nici la îndemnul părinților 

- Nu cere ajutor sau nu indică o schimbare referitor la starea de 
funcționare a unei jucării   

- Indiferent de jucărie, copilul mai mult o manipulează sau o mută 
dintr-un loc în altul, de fiecare data, fără a-i căuta efectele sau a ține 
cont de ce “face” sau se poate face cu jucăria respectivă 

- Are preferințe pentru anumite părți ale jucăriei: învărte roțile 
mașinuței, fixează și urmărește culori sau luminițe, flutură jucăria în 
fața ochilor 

- Bate excesiv din palme sau are alte ritualuri excesive (flutură din 
mâini, privește printre degete) 

- Are fixație pe anumite detalii ale jucăriei sau pe anumite secvențe de 
acțiune – apasă mereu și mereu pe același buton al jucăriei etc. 

- Curiozitatea copilului este limitată la aceleași obiecte sau activități 
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Motricitate grosieră 30-36 luni 

 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Urcă scările singur punând câte un singur picior pe fiecare treaptă (face pași 
alternativi) 

 Pedalează pe distanțe scurte  

 Schimbă rapid și brusc direcția în care aleargă 

 Stă într-un picior 5 secunde 

 Aruncă mingea spre o țintă la o distanță de 1,5 metri 

 Prinde mingea cu brațele întinse 

 - Are dificultăți de coordonare și de menținere a 
echilibrului la mers și alergare 
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Comunicare şi limbaj 30-36 luni 

 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Vorbirea și folosirea cuvintelor sunt cruciale pentru un copil de 3 ani. El este dornic 
să învețe cuvinte noi care îl ajută să fie înțeles de către cei din jur. Copilul știe deja 
cât de puternice pot fi cuvintele, nu doar pentru a se exprima pe sine însuşi, ci 
pentru a controla ce se întâmplă în jurul lui. 

 Relatează experienţe recente în propoziţii simple din 3-4 cuvinte 

 Îşi spune numele şi prenumele 

 Execută 2-3 comezi exprimate într-o propoziţie simplă 

 Vorbeşte despre ce a desenat 

 Exprimă posesia 

 Foloseşte unele cuvinte la plural 

 Recită versuri şi cântă 

 Iniţiază dialogul, începe să ceară acordul adulţilor 

 
- Pronunţia sa nu poate fi înţeleasă de către 

persoane din afara anturajului 

- Foloseşte încă propoziţii simple din doar două 
cuvinte 

- Nu poate să comunice în cuvinte 

- Atunci când observați la copilul dumneavoastră 
că limbajul său este mult sub vârsta pe care el o 
are, sau prezintă pierderi în achiziția limbajului 
sau nu mai dorește să comunice prin 
intermediul limbajului, consultați un specialist.  
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Motricitate fină 30-36 luni 

 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Întoarce paginile unei cărţi, una câte una 

 Taie cu foarfeca pentru copii 

 Face un șir din 3 cuburi și pe cel de-al patrulea îl poate așeza deasupra cubului de la 
un capăt sau altul 

 Înșiră 4 mărgele pe o ață 

 Imită adultul, desenând o cruce (o linie verticală și una orizontală care se 
întrepătrund) 

 Construiește un turn din 10 cuburi cu latura de 2 cm 

 Rulează, presează, strânge în palmă și rupe plastilina 

 Bate cu ciocanul în suprafeţe diferite 

 Se îmbracă/dezbracă cu ajutor minim din partea adultului 

 

 
- Mișcările sale sunt rigide sau tremură 

- Brațele și mâinile nu au forță, sunt hipotone 

- Nu poate tăia cu foarfeca pentru copii 

- Nu poate desena linii verticale și cercuri 

- Nu poate înșira cuburi 
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 Părinții nu trebuie să se alarmeze de imaginația, fanteziile și prietenii imaginari ai copilului considerând a fi o lipsă a simțului realității la copil. 

 În contrast cu minunatul univers al fanteziilor unui copil de 3 ani, televiziunea sau tehnologia (telefon, tabletă, PC laptop) poate avea un efect de 

sărăcire a jocului copilului. Copiii mici sunt epuizați de către acestea. Reprezinză un mediu extrem de solicitant – impunând un soi de “captare” a 

atenției vizuale și auditive a copilului. 

 Pentru copil, jocul reprezintă modalitatea sa de a învăța. Dacă la începutul procesului de învățare rolul, implicarea și timpul alocat interacțiuni cu copilul 

este definitoriu, pe măsură ce jocul copilului se rafiniază, copilul trebuie lăsat să preia inițiativa asupra jocului pentru a găsi singur soluțiile cele mai 

potrivite pentru a obține reușita și pentru a avea sentimental că a reușit prin forțele proprii. 

 Atunci când învață în joacă, învață diverse tehnici pentru a descoperi ce i se potrivește lui. Atunci când nu reușește ceva ce îl interesează să facă, devine 

frustrat. Frustrarea îl determină să descopere cum poate să reușească. Iar atunci când în cele din urmă reușește: Am reușit eu singur!  

 Avalanșa de întrebări ale copilului este o problemă pentru părinți, pentru ca răspunsurile lor trebuie să aibă un sens pentru copil. Poate fi o sarcină 

complicată să încerci să explicit de ce merge o mașină sau ce înseamnă ședință sau cum ajung “oamenii ăia” în televizor. 

 Inițiați-l în diverse jocuri cu mingea (să arunce, să prindă). 

 Jucați-vă de-a v-ați ascunselea prin casă. Este un joc complex în care copilul trebuie să se deplaseze rapid, trebuie să aibă diverse cunoștințe despre 

schema sa corporală pentru a se ghemui sau a se ascunde după un obiect. La început, copilul are impresia că nu-l puteți vedea dacă are capul ascuns, 

pentru că nici el nu va vede pe dumneavoastră. 

 Nu vă îngrijorați dacă copilul dumneavoastră vorbește tot timpul. Este un semn al dorinței copilului de a învăța cât mai multe cuvinte și de a comunica 

cu succes cu cei din jur.  

 

 

 

 

 

Sfaturi 30-36 luni 
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Perioada de dezvoltare 3-4 ani 
   

    Abilități interpersonale (sociale, emoționale, autonomie) 3-4 ani 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Respectă reguli de joc imitând acțiunile altor copii; spune „te rog” și „mulțumesc”, 
fără a i se aduce aminte (50% din timp) 

 Salută adulții familiari, fără a i se aduce aminte 
 Respectă reguli de joc în grup conduse de adulți 
 Cere voie să folosească o jucărie cu care se joacă alt copil 
 Răspunde la telefon, cheamă adultul sau vorbește cu o persoană cunoscută 
 Așteaptă să-i vină rândul 
 Respectă reguli de joc în grup conduse de un copil mai mare 
 Îndeplinește cerințele formulate de adulți în 75% din timp 
 Se îmbracă singur cu îndrumare 
 Își spune numele și prenumele 
 Începe să vorbească despre propriile emoții 
 Începe să înțeleagă cauza emoțiilor de bază – bucurie, tristețe, frică, 

supărare/furie, înțelegând că un anumit eveniment cauzează o emoție 
 Apelează la strategii comportamentale de autoreglaj comportamental precum 

căutarea ajutorului adulților sau căutarea apropierii fizice de un adult 
 Este capabil să alterneze moduri și intensități ale expresivității emoționale în 

funcție de cerințele situației. Începe să folosească regulile de exprimare pentru a 
substitui, masca, minimaliza, maximiza expresiviatea lor emoțională în 
concordanță cu anumite situații și în scopul autoconservării (copilul își poate 
exagera exprimările afective plângând pentru a câștiga atenție sau a primi un 
răspuns din partea părinților).  

 Îşi manifestă tendinţa de a se opune sau de a accepta o situaţie 
 E capabil să manifeste o serie largă de sentimente: afecţiune, respingere, empatie, 

frică, bucurie, tristeţe, manie, dispreţ sau uimire 
 Îşi dezvoltă simţul umorului 
 Are o atitudine relaxată şi adaptativă, conformandu-se la situaţii noi 
  Înțelege conceptul de proprietate – “al meu”, “al lui”, “al ei” 

 
- Salivează abundent 

- Se “agață” excesiv de părinți 

- Nu se joacă cu alți copii 

- Evită contactul vizual 

- Opune rezistență atunci când este îmbrăcat, 
trebuie să se culce sau să meargă la baie 

- Nu este receptiv sau atent şi nu rezonează 
afectiv la ceea ce i se propune sau i se întâmplă 

- Nu adoptă atitudini clare faţă de cei din jur de 
cooperare, acceptare sau de respingere 

- Nu poate face faţă emoţiilor puternice ce apar, 
nu le poate gestiona sau controla (are probleme 
cu autocontrolul atunci când este supărat sau 
furios) 
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Abilități cognitive 3-4 ani 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Joacă jocuri de societate sau de cărți 

 Spune numele unui prieten sau a unei prietene 

 Când i se arată 2 linii desenate, știe să o aleagă pe cea mai lungă 

 Începe să deseneze o persoană din 2-4 părți (cap, mâini, picioare etc.) 

 Copiază un cerc 

 Copiază o cruce (+) 

 Răspunde corect la solicitarea de identificare a opusului unui cuvânt simplu 
cunoscut (jos –sus, negru – alb, pământ – cer etc.) 

 Poate să definească 6 cuvinte uzuale 

 Numește și recunoaște minim 4 culori 

 Cunoaște 4 acțiuni 

 Cunoaște și folosește adecvat minim 3 adjective (mare, mic, lung, scurt, 
înalt, greu, ușor etc.) 

 La solicitarea altora, atată nasul, gura, ochii, urechiile etc. 

 Înțelege și execută 3 comenzi  

 Arată pe degete numărul obiectelor prezentate  

 Își exprimă nemulțumirea prin cuvinte și mai puțin prin acțiuni 

 Începe să înțeleagă și să folosească condiționalități (“dacă... atunci…”) 

 Începe să înțeleagă diferențele și asemănările dintre obiecte, animale etc. 

 Rezolvă puzlle-uri potrivite vârstei 

 Cere să i se spună povești 

 Își amintește și spune anumite părți din poveste 

 Poate să joace într-un mod tot mai interesant rolul diverselor personaje 
preferate 

 
- Se retrage excesiv din colectivitate 

- Nu este curios 

- Nu pune întrebări  

- Nu joacă roluri  

- Nu înțelege ce i se cere 

- Nu înțelege povestea 

- Nu poate reproduce părți din poveste 

- Îi este greu să facă lucruri pe care le putea realiza înainte. În 
astfel de situații, consultați un specialist. 
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Motricitate grosieră 3-4 ani 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Stă intr-un picior mai mult de 5 secunde 

 Stă pe vârfuri cu mâinile deasupra capului mai mult de 3 secunde 

 Sare de minim 3 ori în față pe un picior 

 Coboară minim 4 trepte fară sprijin și punând un singur picior pe fiecare treaptă 

 Poate să meargă în față și înapoi 

 Poate să se aplece după obiecte fără să cadă 

 Pedalează pe distanțe lungi, schimbă direcția de mers 

 Sare de la o înălțime de 10 centimetri 

 Merge pe vârfuri 

 Aleargă 10 pași cu mișcări ale brațelor coordonate alternativ 

 Se dă în leagăn 

 Merge în pas de marș 

 
- Cade frecvent 

- Are dificultăți la urcarea și coborârea treptelor 

- Nu poate să meargă pe tricicletă sau bicicletă 
cu roti ajutătoare (nu pedalează) 

- Are dificultăți în coordonarea generală la mers 
sau alergat 
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Comunicare şi limbaj 3-4 ani 

 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Povestește întâmplări scurte 

 Poate să asculte o poveste de 10-15 minute 

 Stăpânește conversația, folosind pluralul, posesia, pronumele, prepozițiile, 
adjectivele, adverbele de loc (acolo, lângă) 

 Înțelege conceptele de ”zi/noapte” și de ”ieri, azi, maine” 

 Utilizează conceptele dimineaţă/după-amiază/seară 

 Înţelege comparaţiile şi le utilizează 

 Descrie pentru ce anume pot fi utilizate unele obiecte 

 Începe să răspundă la întrebări de tipul: „ce se întâmplă dacă?”, „ce lipseşte?” 

 Se adaptează la schimbarea subiectului conversaţiei 

 Foloseşte limbajul pentru diferite situaţii de comunicare (pentru a cere sau a da 
explicaţii, pentru a-şi exprima sentimentele etc.) 

 Cunoaște și folosește 250-500 de cuvinte 

 Vorbește în propoziții de 5-6 cuvinte 

 Se poate exprima clar 

 
- Are dificultăţi în a formula propoziţii cu mai 

mult de 3 cuvinte 

- Nu adresează întrebări 

- Formulează cu dificultate răspunsuri la întrebări 

- Nu execută comenzi simple 

- Are interes redus pentru obiecte, fenomene 
înconjurătoare 

- Nu poate povesti o întâmplare, nu poate 
susţine o conversaţie 

- Manifestă interes redus sau deloc pentru jocul 
cu alţi copii 

- Folosește greșit “eu” și “tu” 

- Are un vocabular sărac (propoziția e simplă, 
este formulată incorect) 

- Predomină propoziții acțiune (mama apă, 
mama papa sau doar  papa atunci când cere)  

 

 

 



 
41 

 

   

Motricitate fină 3-4 ani 

 

 

Ce ar trebui să poată face copilul  Semne de îngrijorare 

 Modelează mingi, șerpi, prăjituri, etc. din plastilină 

 Desenează singur un cerc, fără ajutorul adultului 

 Copiază o cruce (+) 

 Începe să țină creionul ca și un adult, între degetul mare și arătător, creionul 
sprijinindu-se pe degetul mijlociu 

 Începe să deschidă nasturi 

 Se îmbracă sau dezbracă singur (cu sprijin minim din partea adultului) 

 Se hrănește singur bine, fără a vărsa din lingură sau din pahar atunci când bea 

 Își poate turna singur băutura dintr-un recipient nu foarte greu 

 Poate introduce pioneze mici pe tăbliță 

 Poate înșira pe ață mărgele mici 

 Poate ține creionul între cele 3 degete (mare, arătător, mijlociu), dar atunci când 
desenează/colorează/scrie, întreaga mână se mișcă 

 Poate să înșurubeze sau să deșurubeze capacele sticlelor 

 Poate deschide 3 nasturi în proximativ 75 de secunde 

 Întroduce 10 boabe într-o sticlă în mai putin de 30 de secunde 

 Poate să deseneze un om cu 2-4 părți din corp 

 
- Brațele și mâinile nu au forță, sunt hipotone 

- Nu poate folosi lingura și furculița pentru a se 
hrăni 

- Mișcările sale sunt rigide sau tremură 

- Nu poate înșira mărgele pe o ață 
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 Desfășurați jocuri mai complexe cu mingea: să o arunce, să o prindă, să țintească, să lovească cu piciorul, să o facă să sară. 

 Amuzați-vă împreună, imitând mersul animalelor (cum sare broasca, cum se târăște șarpele, cum merge ursul sau câinele) 

 Jucați jocul oglinzii – vă așezați în fața copilului și-i cereți să facă aceleași gesturi ca și dumneavoastră (mâna dreaptă la ureche, mâna stângă pe cap etc.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfaturi 3-4 ani 
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Fundația de Abilitare „Speranța‟ Str. Aurel Popovici, nr.17, Timișoara 
Tel. 0256 274 466 
E-mail: contact@fundatia-speranta.ro 
www.fundatia-speranta.ro 

- servicii gratuite de abilitare și reabilitare pentru copiii cu nevoi 
speciale 
- informare, consiliere și suport pentru părinți 
- educație incluzivă 
 

Organizaţia ”Salvaţi Copiii” 
Filiala Timişoara 

Blv. Republicii nr.1, ap.7 (interfon 25)  
Telefon 004-0256-212996  
E-mail: timis@salvaticopiii.ro 
www.salvaticopiii.ro 
 

Organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit care, 
din 1990 militeaza activ pentru drepturile copilului si protectia 
copilului în România. 
 

Spitalul Clinic pentru Copii Luis 
Țurcanu  
Clinica I Pediatrie 

Str. Iosif Nemoianu, nr. 2, Timișoara 
Tel. 0256/203 394 

Principalul furnizor de servicii medicale cu profil pediatric din zona de 
vest a României, acoperind  toată gama specialităților pediatrice. 
 

Clinica de Psihiatrie și 
Neurologie pentru Copii și 
Adolescenți 

Strada Corbului 7, Timișoara 
Tel. 0256/494 434 

- secție a Spitalului Clinic pentru Copii ”Luis Țurcanu”  
- servicii diagnostice si terapeutice specializate pentru copii și 
adolescenți 
 

Primărie – Serviciul Public 
pentru Asistență Specială 

Bd. Regele Carol I, nr. 10, Timişoara 
Tel./fax:  0256/220583 
E-mail: dasctm@primariatm.ro 
 

Aplicarea unor legi şi acte normative privind beneficiile sociale:  
· Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
· Hotărârea Guvernului nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 277/2010 privind 
alocaţia pentru susţinerea familiei. 
 

Primărie – Serviciul pentru 
Protecția Copilului și a Familiei 

Str. Platanilor, nr.2 (mansarda Grădiniţei 
nr.31), cod 300186, Timişoara 
Tel. 0256/214572 şi 0356/179.103 
Fax 0256/214572 
E-mail: spcf.timisoara@yahoo.com 
 
 

Furnizează servicii sociale pe problematica copilului aflat în pericolul 
de separare de familia sa, precum şi monitorizarea copiilor după 
reintegrarea lor în familie. 

La nevoie, cui vă puteţi adresa? 

mailto:contact@fundatia-speranta.ro
http://www.fundatia-speranta.ro/
mailto:timis@salvaticopiii.ro
http://www.salvaticopiii.ro/
mailto:dasc@primariatm.ro
mailto:spcf.timisoara@yahoo.com
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DGASPC Timiș - Comisia pentru 
Protecția Copilului 

Piața Regina Maria , nr. 3, Timișoara 
Tel. 0256/490 281 
Fax: 0256/407 066 
Interior 172 
E-mail: dgaspctm@gmail.com  

Comisia pentru Protecția Copilului: 
a) stabileşte și reevaluează periodic încadrarea copiilor cu dizabilităţi 
într-un grad de handicap; 
b) stabileşte măsurile de protecţie specială a copiilor, în condiţiile 
legii; 
c) soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent 
maternal profesionist; 
d) soluţionează plângerile adresate de copii, în măsura în care 
soluţionarea acestora nu este stabilită de lege în competenţa altor 
instituţii; 
e) promovează drepturile copilului în toate activităţile pe care le 
întreprinde; 
f) informează părinţii cu privire la consecinţele plasamentului asupra 
raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv drepturile şi obligaţiile pe 
care le au faţă de copil pe durata măsurii plasamentului; 
g) stabileşte, în condiţiile legii, cuantumul contribuţiei lunare a 
părinţilor la întreţinerea copilului pentru care s-a decis plasamentul. 
 

DGASPC Timiș - Serviciul de 
Evaluare Complexă a Copilului 
cu Handicap 

P-ţa. Regina Maria, nr. 3, 300004, Timişoara 
Tel: 0256-490281, 0256-494030 
Fax: 0256-407066 
Interior: 119, 190, 195, 197 
 

Întocmirea dosarului copilului pentru încadrare într-un grad de 
handicap  

DGASPC Timiș – Centrul de 
Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihiatrică pentru Copii 
Timișoara 

Pța Regina maria nr. 3, Timișoara 
Tel./fax: 0256/ 499 760 
Email: crrnch.timisoara@yahoo.com 
www.dgaspctm.ro  
 

Îngrijirea, educarea și reabilitarea copiilor cu dizabilități lipsiți 
temporar sau definitiv de îngrijire părintească, precum și oferirea de 
servicii de recuperare/reabilitare pentru copiii cu dizabilități din 
comunitate (din familii naturale sau substitutive). 

Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională (CJRAE): 
- SEOSP (Serviciul de Evaluare și 
Orientare Școlară și 
Profesională) 
- COSP (Comisia de Orientare 
Școlară și Profesională) 
- CJAP (Centrul Județean de 
Asistență Psihopedagogică) 
 

Piața Iancu Huniade, nr. 3 (clădirea Colegiului 
Tehnic Emanuil Ungureanu) 
Tel. 0256/200 165 
cjraetm@yahoo.com  

- evaluare, asistență psihoeducațională, orientare școlară 
și  profesională pentru copii, elevi și tineri cu cerințe educaționale 
speciale; 
- terapie a tulburărilor de limbaj; 
- sprijin pentru copiii cu cerințe speciale; 
- informare și consiliere pentru cadre didactice, copii și părinți; 
- servicii de terapii specifice oferite prin centrele județene și 
cabinetele de asistență psihopedagogică și prin centrele școlare 
pentru educație incluzivă. 

mailto:dgaspctm@gmail.com
mailto:crrnch.timisoara@yahoo.com
http://www.dgaspctm.ro/
mailto:cjraetm@yahoo.com


 
45 

 

Centrul de Zi pentru Copii cu 
Dizabilități ”Podul Lung” 
Timișoara 

Str. Cornelia Sălceanu, nr. 17, Timișoara 
Tel/fax: 0256/202 585 
E-mail: podulung@clilcknet.ro  

Educație, îngrijire, abilitare-reabilitare pentru copiii cu dizabilități, 
consiliere și suport pentru familiile lor 

Asociația Handicapaților 
Locomotor Timișoara 

Str. Cronicar Neculce, nr. 1, Timișoara 
Telefon/ Fax: 0256 /494187 
asohandicapatilorlocomotor90@gmail.com 
www.ahl-tm.ro  

– distribuire gratuită de materiale  specifice handicapului locomotor 
(cârje, cadre  de mers, cărucioare, etc.) 
– distribuire gratuită de ajutoare  materiale (imbrăcăminte ,alimente, 
etc.), 
– consiliere privind problemele membrilor (legislative, medicale, 
culturale, integrare) 
– cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului electronic 
– promovarea sportului pentru persoanele cu handicap 
- campania cu caracter permanent de accesibilizare  a trotuarelor, 
instituţiilor şi clădirilor  publice. 

Asociația Nevăzătorilor din 
România – Filiala Interjudețeană 
Timiș – Caraș-Severin 

Str. Independenței nr. 9, Timișoara 
Tel/fax: 0256/275 484, 0356/435 993 
E-mail: tvmanvr@gmail.com 
www.anrtimiscaras.ro  

- servicii de protecție socială pentru persoanele deficiente de vedere 
(întocmirea dosarelor de drepturi pentru acordarea indemnizațiilor 
lunare); 
- activități de petrecere a timpului liber: concursuri cultural educative 
sau sportive, organizare de cluburi (sah, cerc de lectură, atletism, 
popice);  
- bibliotecă în Braille și fonotecă ("carte vorbita").  

Asociația Copiilor cu Boli 
Cardiace Congenitale 

Str. Carei nr. 10, bl. 39, sc. A, ap. 7, Timișoara 
Tel. 0256/008 947 
E-mail: contact@acbcc.ro 
www.acbcc.ro  
 

Srijin și informații pentru familiile afectate de bolile cardiace 
congenitale 

Asociația Română de 
Mucoviscidoză 

Incinta Ambulatoriului de Specialitate al 
Clinicii II Pediatrie, str. Evlia Celebi (Păltiniș), 
nr. 1-3, Timișoara 
Tel./ 0256 494529 
www.armv.ro 
 

- tratamente pentru bolnavii de fibroză chistică 
- acțiuni caritabile pentru sprijinirea bolnavilor 
 

Asociația Copiilor cu Sindrom 
Hunter din România 

Tel. 0721 676 335 
E-mail: rafaelreitmayer@yahoo.com 
contact@asociatiacopiilorcusindromhunterdi
nromania.eu 
www.asociatiacopiilorcusindromhunterdinro
mania.eu/  
 

- strângerea de fonduri pentru tratamentul copiilor cu sindrom 
Hunter; 
- colaborări cu organizații interne și internaționale pentru aflarea 
ultimelor noutăți din domeniul medical; 
- activități de conștientizare a publicului. 

mailto:podulung@clilcknet.ro
tel:0256%20%2F494187
mailto:asohandicapatilorlocomotor90@gmail.com
http://www.ahl-tm.ro/
mailto:tvmanvr@gmail.com
http://www.anrtimiscaras.ro/
mailto:contact@acbcc.ro
http://www.acbcc.ro/
http://www.armv.ro/
mailto:rafaelreitmayer@yahoo.com
mailto:contact@asociatiacopiilorcusindromhunterdinromania.eu
mailto:contact@asociatiacopiilorcusindromhunterdinromania.eu
http://www.asociatiacopiilorcusindromhunterdinromania.eu/
http://www.asociatiacopiilorcusindromhunterdinromania.eu/
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Asociația Handicapaților Fizic 
din Municipiul Lugoj 

Str. Xenopol, nr. 7A, Lugoj, jud. Timiș 
E-mail: handilug@gmail.com 
www.asolug.ro  

- informare privind legislația în vigoare, sprijin la rezolvarea actelor 
pentru obținerea drepturilor; 
- repartizarea de materiale ajutătoare pentru deplasare (cărucioare, 
cârje); 
- repartizarea de ajutoare umanitare și cadouri de Paște și Crăciun; 
- activități recreative (excursii, concursuri sportive, antrenamente); 
- cursuri de limba engleză și inițiere în folosirea calculatorului pentru 
beneficiari și membri. 

Centrul de zi pentru copii cu 
dizabilități ”Nu mă uita!” 
Jimbolia 

Str. Victor Babeș, nr. 15, Jimbolia 
Tel. 0256/360 303 
Email: ana-maria.craciun@jimbolia.ro  
 

Asigură îngrijirea, asistenţa, recuperarea sau diminuarea deficienţelor 
copiilor cu dizabilităţi. 

Asociația Cătălin Ciotescu 
pentru Retinopatia 
Prematurului 

E-mail: office@accprp.org 
www.accprp.org  
 
 

Servicii pentru copiii suferinzi de retinopatia prematurului 

Fundația Motivation România Bd. Liviu Rebreanu, nr. 113, Timișoara 
Tel. 0735 156 880, 0356/453 633 
Email: m.caprioriu@motivation.ro 
www.motivation.ro  

Servicii pentru copii și adulți cu dizabilități: echipament adaptat 
pentru diferite tipuri de dizabilități motorii, recuperare medicală și 
psihologică, instruire pentru o viață independentă, îngrijire în centrul 
de zi, activități de petrecere a timpului liber. 
 

Asociația Casa Faenza Timișoara Aleea Sănătății nr. 15, Timișoara 
Telefon: 0256 487002  
Fax: 0256 463993  
E-mail : faenza@mail.regionalnet.org 
 

Activități de abilitare pentru copiii cu tulburare de spectru autist 

Asociația ”Școala Mamei Junior” Str. Cluj, nr. 17 Timișoara 
Tel. 0256/495 527 
www.mamicafarafrica.ro 
 
 

- servicii destinate femeilor însărcinate, viitorilor tătici, proaspeților 
părinți și copiilor acestora 
- ședințe gratuite de hidroterapie (terapie prin apă) pentru copii cu 
diferse dizabilități locomotorii și psihiatrice. 

Fundația ”Mâini Tămăduitoare” Str. Peneș Curcanul nr. 4-5, camera 48, 
Timișoara 
Tel. 0723 242 544 
Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități – 
Lenauheim 
Loc. Lenauheim, nr. 228, tel. 0256/381 907 
healinghands_carmen@yahoo.com  

Centru de zi și activități de terapie pentru copiii cu dizabilități 

mailto:handilug@gmail.com
http://www.asolug.ro/
mailto:ana-maria.craciun@jimbolia.ro
mailto:office@accprp.org
http://www.accprp.org/
mailto:m.caprioriu@motivation.ro
http://www.motivation.ro/
mailto:faenza@mail.regionalnet.org
http://www.mamicafarafrica.ro/
mailto:healinghands_carmen@yahoo.com
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Asociația CP Helpnet Cabinet Medical 
Timisoara, str. Iosif Nemoianu nr. 8 
Telefon: 
0356-461526 
0771-329243 
E-mail: OFFICE@CPHELPNET.RO 
WWW.CPHELPNET.RO 
 

Evaluare, terapie și educație de specialitate privind paralizia cerebrală 

Asociația Horsemotion Calea Dorobanților, nr. 34 Timișoara 
Tel. 0721 201 930 
E-mail: dr.erikawesz@yahoo.com 
www.horsemotion.ro 
 

Hipoterapie (terapie cu ajutorul cailor) pentru copiii cu nevoi speciale 

Asociația ”Învățăm cu 
pictograme” Timișoara 

Str. Remus Răduleț, nr. 16A, Timișoara 
Tel. 0725 596 675 
E-mail: invatamcupictograme@gmail.com 
http://invatamcupictograme.blogspot.ro/ 
 

Terapii individuale și de grup pentru copiii cu tulburare de spectru 
autist sau alte tulburări de dezvoltare 

Asociația VivArt – Centrul de 
Artterapie și Psihologie 

Str. Herculane nr. 24, Timișoara 
Tel. 0744 637 118, 0724 696 859 
E-mail: vivart_tm@yahoo.com 
www.vivart.ro 
 
 

Asociatie non-profit care oferă servicii de art-terapie și psihologie, 
activități educativ-creative și activităţi de formare profesională 
destinate dezvoltării bio-psiho-sociale pentru copii, adolescenţi, adulţi 
şi vârstnici aflaţi în dificultate şi persoane cu cerinte educaţionale 
speciale. 

Organizația ”Terapia prin Artă” Aleea Pădurea Verde nr. 8, Timișoara 
Tel. 0256/493 775 
E-mail: artterapie@yahoo.com 
 

Terapie prin activități de lucru manual 

Fundația Cristian Șerban Buziaș Str. Avram Iancu nr. 18 Buziaș 
Tel. 0256/322 080 
E-mail: contact@ccserban.ro 
www.ccserban.ro 
 

Spitalizare, recuperare fizică pentru copiii cu diabet, hemofilie, 
afecțiuni locomotorii 

 

mailto:OFFICE@CPHELPNET.RO
http://www.cphelpnet.ro/
mailto:dr.erikawesz@yahoo.com
http://www.horsemotion.ro/
mailto:invatamcupictograme@gmail.com
http://invatamcupictograme.blogspot.ro/
mailto:vivart_tm@yahoo.com
http://www.vivart.ro/
mailto:artterapie@yahoo.com
mailto:contact@ccserban.ro
http://www.ccserban.ro/


 

 

 

 

 

 

 

 

Fundația de Abilitare Speranța Timișoara 

Str. Aurel Popovici nr. 17, Timişoara 

Tel./Fax: (+4 0256) 274 466 

Email: letitia.baba@fundatia-speranta.ro 

www.fundatia-speranta.ro 

                                    

 

 

 

Organizația Salvați Copiii, Filiala Timișoara 

Blv. Republicii, nr. 1, ap. 7 

Tel./Fax: (+4 0256) 212996 

Email: timis@salvaticopiii.ro 

www.salvaticopiii.ro   

 

 

 


