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NORMATIV DE DOTARE MINIMAL[ PENTRU 
SERVICIILE DE EDUCA\IE TIMPURIE A

COPILULUI
DE LA 3 LA 6/7 ANI

Necesar de materiale pentru stimularea dezvoltării globale a copilului în grădiniţă

A. Dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi igienei

Nr.
crt.

Tip obiect Nr. itemi Observaţii

A.1. Aparate, echipamente si materiale sportive de interior

1. Banca gimnastica* 2

Materialele sportive pentru exterior/
interior marcate cu * sunt pentru 
utilizarea comună a 4 (cu cate 25 

copii) grupe ale grădiniţei.

2. Spalier 2
3. Saltea de gimnastica* 4

4.
Mingi de diferite

marimi/dimensiuni
2 x 3 mărimi

5. Popice 2 seturi
6. Panglici/eșarfe 10 buc.
7. Jaloane 2 seturi
8. Cercuri 2 seturi
9. Tunel pentru târâre 2

10. Tobogan 2 x 2 înălţimi
11. Discuri pentru echilibrare 2
12. Pufi pt. majorete 25 buc.
13. Steguleţe 25 buc.
14. Coardă * 7 buc.

A.2. Aparate, echipamente si materiale sportive (atât pt. exterior cât și pentru interior)

1. Groapa de nisip 1 spaţiu

Spaţiile precum groapa de nisip, 
șotron, amenajarea pentru spalier, 
tobogane – se face la nivelul curţii 

grădiniţei. De asemenea, întrucât se 
încurajază dezvoltarea motricităţii 
grosiere prin folosirea bicicletelor, 

tricicletelor, este necesar să se 
amenajeze piste pentru acestea.

2. Trambulina 1
3. Sotron 1-2
4. Spaliere 2
5. Tobogan 2
6. Coarda 10
7. Porti de fotbal/coș de basket 1-2
8. Biciclete 3-4
9. Trotinete 3-4

10. Indicatoare rutiere 2 seturi

A.3. Motricitate fina
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A.3.1. Jocuri de masă
Jocurile pentru dezvoltarea 

motricităţii fine se aleg cu diferite 
teme, în cadrul fiecărei categorii:

incastre de mai multe feluri,

1. De construcţie 2 tipurix2
2. De îmbinare 2 tipurix2
3. De încastrare 2 tipurix2
4. De înșiruire 2 tipurix2

pentru a răspunde nevoilor diferite de dezvoltare pentru anumite vârste (incastre în plan, din lemn, plastic sau incastre în 
forme în spaţiu: cuburi, paralelipiped).6Tablă cu ţinte și elastice5.

Diverse materiale pentru activităţi artisctico-plasticeA.3.2.
10 kgLut1.

5 seturiAccesorii pentru modelaj2.
2 seturi/copilPlastilina3.

10 pachete/anPasta modelat4.
25Foarfece5.
25Planșete6.

25 Daltă/cuţite de modelat7.
Materiale si instrumente de lucru și de scrisA.3.3.

25 seturiCreioane cerate1.
5 seturiMarkere (White board)2.

1/4 din nr copiilor x 4
mărimiPensule de diferite mărimi,

grosimi3.
25 seturiAcuarele4.
4-6 seturiStampile5.

4-6 seturiBureti amprentare6.
25 seturiCarioca7.

25 seturiCreioane colorate8.
25 seturi, cu cel puţin 3

culori diferiteColi hârtie glasată9.
5-10 coli/fiecare

tip/copilColi hârtie creponată, hârtie albă,
poleială10.

2/grupaSevalet11.
1/grupăFlipchart12.

25 buc./fiecare tipCaiete de desen/de matematică13.

A.4. Dezvoltarea senzorio-motorie

Mijloace vizualeA.4.1.

10 titluriCasete audio, CD-uri cu diferite genuri de muzică (clasică,
populară, colinde etc.)1.

10 titluriCasete audio, CD-uri cu negativele
cantecelor pentru copii2.

10 titluriCasete audio, CD-uri cu muzica
pentru copii3.

Instrumente muzicaleA.4.2.
Instrumente muzicale pentru copii: muzicuţe, fluiere, trompete/ individual, tobã, tamburinã, maracas, talger, trianglu, 

clopotel, castagnetã1 set de instrumente pentru copiiMuzicuţă1.
Fluier2.

Vioara/chitară3.
Clopotel4.

Tamburina5.
Maracas6.

Toba7.
Mijloace vizualeA.4.3.
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1.
Jetoane reprezentand diferite

instrumente muzicale
6 seturi

2.
Planșe cu tabloul culorilor calde si

reci si combinatii de culori
1 set

A.4.4. Echipamente, instrumente și jucării
1. Cuvă pentru nisip 1
2. Cuvă pentru apă 1

3.
Set jucarii traditionale pentru nisip ( galetusa, 

lopata, sita, grebla,
forme, stropitoare)

6 seturi Se pot folosi și în exterior

4. Jucarii plutitoare 2-3 seturi
5. Pâlnie 4-5
6. Recipiente de diverse mărimi 1 set, 3-4 mărimi

A.4.6. Jucarii si materiale de diferite texturi

1.
Jucarii din material textil umplute

cu seminte
2-5 buc.

2. Jucarii de plastic 10 buc.

3.
Carti cu pagini reprezentand texturi diferite 

(moale, aspru, lucios, pufos)/covoraș cu texturi
diferite

2 buc.

4. Bureti, pluta, cauciuc
5. Jucarii de lemn
6. Obiecte din metal
7. Coloranţi alimentari
8. Boabe de cafea/orez
9. Hârtie tocată/confetti

A.5. 
Promovarea 

sanatatii, 
nutritiei, 
igienei si 

securitatii 
personale

1.
Planse/afise privind regulile de

igiena si ingrijire personala
1 set

2. Jetoane cu regulile de igiena 1 set

3.
Semne si simboluri privind igiena

si securitatea personala
1 set

4. Plansa piramida alimentelor 1
5. Jetoane cu alimente diverse 2 seturi

6.
Pliante cu imagini care ilustrează principii ale 

unui stil de viaţă sănătos, ale unei igiene corecte
sau reguli de securitate personală

1 set/problematică

7. Postere 2-3 seturi

B. Dezvoltarea social- 
emotionala
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B.1. Dezvoltarea 
abilitaţilor de 
interacţiune 

pozitiva cu copiii 
de vârstă apropiată 
și recunoașterea și 

exprimarea adecvată 
a unei varietăţi de 

emoţii și sentimente
B.1.1. Jucării și jocuri

1.

Diverse jocuri și jucării în cate 2-3 exemplare 
astfel incat sa permita folosirea simultana de 

mai multi
copii

2. Planșe/jetoane cu expresiile feţei 1 set

3.
Planșe/jetoane cu fapte bune și

fapte rele
1 set

4.
Carti cu expresiile fetei,

sentimente descrise si ilustrate

B.1.2. Mijloace audio-vizuale

.
CD-uri cu filme in care copiii pot

observa expresiile fetei, forme de exprimare 
a emotiilor

1-2 buc.

B.2. Acceptarea 
și respectarea 

diversităţii

B.2.1. Material audio-vizual

Înregistrări cu cântece din diferite
ţări/în diferite limbi

10 titluri x 1 ex.

B.2.2. Material grafic

1.
Enciclopedii ilustrate (cel puţin 2-3

tematici diferite)
1 buc./grădiniţă

2. Carti cu imagini din diferite tari 1 buc./grădiniţă

3.
Imagini cu diferite obiecte vestimentare din 

diferite zone ale
globului

1 buc./grădiniţă

4.
Imagini cu copii din intreaga lume

– cartea PEOPLE
1 buc./grădiniţă

5.
Imagini cu oameni de diferite

rase/varste/culturi/gen/dizabilitati
1 set

6. Carti in diferite limbi 1 buc./grădiniţă
7. Conventia Drepturilor Copilului 2 buc./grădiniţă

8.
Colectii de imagini din diferite

zone ale tarii/globului
2 seturi

B.2.3 Diverse materiale
Set costume multietnice 2 seturi

B.2.4 Jucarii si jocuri diverse

1. Papusi de diferite rase/dizabilitati 2 seturi/grădiniţă

2.
Seturi de costume multietnice

pentru papusi
2 seturi/grădiniţă
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3.
Colectii de obiecte din diverse

zone ale tarii/globului
1 set/grădiniţă

B.3. Constituirea 
comunitatii de 

invatare

B.3.1. Material grafic 1/grupa
1. Regulile grupei 1 /grupa
2. Panoul responsabilităţilor 1/grupa
3. Fotografii cu chipul fiecărui copil
4. Panoul zilelor de naștere 1/grupa

5.
Planșe pe teme diverse (educaţie sanitară, rutieră, 

civică, prevenirea
incendiilor etc.)

4 titlurix 1 set

B.3.2 Materiale diverse
1. Oglindă incasabilă în perete
2. Truse medicale de jucărie
3. Semne de circulaţie 2 seturi/grădiniţă
4. Mijloace de transport de jucărie

C. Atitudini si 
capacitati în învăţare

1. Materiale diverse cu diverse grade de dificultate
2. Obiecte cu nasturi
3. Obiecte cu șireturi
4. Obiecte cu fermoare
5. Obiecte cu capse

D. Dezvoltarea 
limbajului şi a 
comunicării

D.1. Înţelegerea 
semnificaţiei 

limbajului vorbit 
și scris
D.1.1. Mijloace audio vizuale

Casete audio si CD-uri cu antologii 
tematice din literatura universală

și română pentru copii
5 titluri

D.1.2.
Materiale si instrumente de scris-

citit

1.
Carti ( povesti, poezii, ghicitori,

proverbe, zicatori)
20 titluri

2. Ziare, reviste 2-3 titluri/fiecare tip
3. Scrisori, invitaţii, felicitări
4. Dicţionare

D.1.3. Jocuri și materiale de masă
1. Jocuri pentru dezvoltarea vorbirii 6-8
2. Tabliţe magnetice cu litere 6-8
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3.
Seturi de planșe cu povești

(pentru povestiri, memorizări)
min. 10 seturi

4.
Jetoane cu imagini (ordinea
cronologică a unor acţiuni)

5. Jocuri lotto: înainte-după
D.2. Exersarea 
capacităţii de 
comunicare

D.2.1. Echipamente și materiale

1.
Costume (multietnice, diverse

meserii) pentru jocuri simbolice/
dramatizari

min. 10 seturi

2.

Jucarii adecvate activitatilor de 
tip gospodăresc, casnice: vase de 
bucatarie, obiecte de uz casnic,

obiecte de atelier, etc

min.3 seturi

3.
Jucării: Aragaz, frigider, chiuveta 
(din mobilier), masa de calcat,

pătuţul papusii, etc.
1 obiect din fiecare categorie

D.2.2. Material grafic

Planse cu etape de lucru pt.activ.
practice și practic- gospodărești, 

reţete ilustrate, planșe cu 
instrucţiuni pt.

prevenirea accidentelotr casnice,

D.2.3 Diverse materiale

1.
Set panouri pentru întâlnirea de

dimineaţă
1 panou/grupă

2.
Afiș/panou cu regulile comunicării

eficiente
1 buc.

3. Jurnalul grupei 1 buc.
4. Calendarul naturii 1 buc.
5. Cadru pt.teatru de păpuși 1 buc./grupă

6. Măști
2 seturi (fiecare set cu
cel puţin 5 personaje)

7. Păpuși mânuit 2 seturi
D.2.4. Mijloace audio vizuale

CD-uri cu jocuri prin care se exersează pronunţarea 
și scrierea
literelor

2-5 titluri

D.3. Dezvoltarea 
capacităţii de 

discriminare fonetică, 
asociere sunet-literă

D.3.1 Material grafic
1. Alfabetar/tablă magnetică 1 set demo
2. Planșe cu litere 2 seturi
3. Alfabet în imagini 2 seturi
4. Vocabular în imagini 1 set
5. Ştampile cu litere, cifre 2 seturi
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6.
Planșe cu litere și cifre evidenţiate

(șmirghel)
1 set

7.
Planșe cu folie de plastic cu semne

grafice pt. exersarea scrisului
1 set

8.
Tăbliţă magnetică cu pilitură de

fier
3 buc.

9. Şabloane pentru trasat litere 4-6 buc.
10. Dicţionar pentru copii 2

D.3.2. Jocuri de masă

1.
Jocuri cu jetoane cu imagini de obiecte, fiinţe, 

plante, animale
etc.

2.
Puzzle-uri cu povești, litere,
cuvinte, silabe (tip LOTO)

1 titlu x 2 buc.

3.
Cuburi cu povești, cu litere, cifre,

cuvinte, silabe
1 titlu x 2 buc.

D.4. Dezvoltarea 
capacităţii de 

exprimare corectă 
din punct de vedere 

gramatical

1.
Materiale/jocuri pentru stabilirea

relatiilor spatiale si a directiei
2 titluri x 2 buc

2. Diverse jocuri cu jetoane 4 titluri x 2 buc

(adjective, antonime,
singular/plural)

D.5. Dezvoltarea 
progresivă a 

vocabularului

D.5.1. Jocuri de masă

1.
Jocuri cu jetoane (clase de

obiecte, intâmplări ilustrate)
2-4 titluri x 2 buc

2. Planșe cu elemente detașabile 5-10

Obligatoriu: 
îmbrăcăminte, meserii, 

mijl.de transport,
vieţuitoare și casa lor

D.5.2. Material grafic

1. Cărţi pentru copii

Minim 5 titluri la grupa de 
3-5 ani și max.10 titluri la 

grupa de 5-6/7
ani

2. Enciclopedii ilustrate

Minim 2 titluri la grupa de 
3-5 ani și max.4 titluri la 

grupa de 5-6/7
ani

3. Dicţionare ilustrate pentru copii 1 – 2 titluri

D.6. Extinderea 
interesului pentru 

carte și citit
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D.6.1. Material grafic
1. Cărţi mari cu imagini 2-5 titluri
2. Cărţi cu text predictibil și repetitiv 2 -5 titluri
3. Reviste pentru copii 2 -5 titluri

4.
Portretele scriitorilor cunoscuti

din literatura pentru copii
1 set/grădiniţă

D.6.2. Diverse materiale

1.
Litere din diverse materiale si de

diferite dimensiuni

2. Planse pentru lectura dupa imagini

Obligatoriu: familia, 
școala/grădiniţa, 

fenomene ale
naturii

D.7. Conștientizarea 
mesajului vorbit/

scris pentru scopuri 
variate
D.7.1 Material grafic

1.
Materiale scrise (simboluri, imagini, cuvinte) 

care contin diverse mesaje
2 tipuri x 4

2.
Etichete cu numele copiilor pentru
identificarea obiectelor si spatiilor

In fiecare grupa

personale

3.
Etichete pentru identificarea diferitelor spatii/centre 

de
activitate/obiecte din clasa

In fiecare grupa

E. Dezvoltare cognitivă, cunoaşterea şi 
înţelegerea lumii

E.1. Observarea, analiza, compararea 
si evaluarea experientelor, actiunilor 

si evenimentelor traversate

Panou/afiș/set de imagini cu
programul zilei

1 pe grupa

E.2. Însușirea si utilizarea numerelor 
și numeratiei

E.2.1. Material grafic
1. Jetoane cu cifre 6 seturi
2. Cifre din diverse materiale 2 tipuri x 6
3. Table magnetice cu cifre 6
4. Cărţi cu imagini ale cifrelor

E.2.2. Jocuri și jucării

1.
Jocuri de masă pentru asociere,

seriere
4 titluri x 6
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2. Numărătoare 6
3. Jocuri cu jetoane cu cifre, mulţimi 4 titluri x 6

E.3. Însușirea și utilizarea 
cunoștinţelor și abilităţilor de 

operare cu mărimi, forme, greutăţi, 
înălţimi , lungimi, volume, timp

E.3.1. Aparate, truse, echipamente

1.
Trusa cu forme geometrice de diferite culori, 

mărimi, grosimi (trusa logi I si II )
2

2. Truse de constructie de masa 4 titluri x 4

3.
Set cuburi de lemn pentru
construcţie* - piese mari

1 set/grupa

4. Trusa de masă corpuri geometrice 1 set/grupa
E.3.2. Instrumente de măsurare

1 setRigla1.
Ruleta2.

Metru de croitorie/pentru pentru
măsurarea înălţimii3.

Pahar gradat4.

Cântar, balanţă5.

Ceas6.

Clepsidra7.

Monede8.
Calendar9.

1 buc.Termometru10.

E.4. Însușirea operaţiilor de sortare, seriere, ordonare, grupare, comparare, compunere și descompunere
Jocuri de masăE.4.1

4 titluri x 6Jocuri cu piese mici pentru sortare, seriere, ordonare, clasificare, comparare, realizare
de patternuri1.

2 titluri x 6Jocuri ( RODS) cu piese mici care permit clasificarea pe diferite
criterii2.

Material concret ( margele,
boabe, seminte, pietre, etc)3.

E.5. Explorarea mediului înconjurător și a lumii vii și nevii

Material graficE.5.1.
3 titluri x 2Set animale salbatice/domestice

din diverse materiale1.
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Colectii de imagini (padure, mare,
orase, obiective turistice, etc.)2.

1Atlase3.
3 titluri/grupaHărţi (oraș, România, Europa, etc.)4.

2 titluriCărţi pe diverse teme știinţifice:
oceane, vulcani, flora, fauna, etc.5.

2Machete (forme de relief, sistemul
solar etc.)6.

Mulajul corpului omenesc/organe
interne7.

Mulaje diverse animale, insecte,
pești8.

Diorame cu medii de viaţă9.
Aparate, truse, echipamenteE.5.2.

1 set/grupaLupe1.
Pahare cu lupă2.

Eprubete cu suport3.
Microscop4.

Busola5.
Trusă ECO6.

Mijloace audio-vizualeE.5.4.
1 titlu x 3CD-uri pe teme stiinţifice

E.6. Explorarea 
caracteristicilor 

lumii vii
E.6.1. Material grafic

1. Planse/jetoane cu imagini ale vieţuitoarelor
1 set/grupă (pt.jetoane)

1 set/grădiniţă (pt.planșe)

2. Planșe/jetoane cu imagini ale plantelor
1 set/grupă (pt.jetoane)

1 set/grădiniţă
(pt.planșe)

3.
Planșă care ilustrează circuitul

apei în natură
4. Planșe cu cele 4 anotimpuri 1 set
5. Planșe cu vieţuitoare dispărute 1-3 titluri/grădiniţă

6.
Planșe cu viaţa omului în epocile

trecute
2-5 titluri/grădiniţă

E.6.2. Jocuri și diverse materiale
Puzzle-uri cu elemente ale lumii vii 1-3 titluri/grupă

E.7. Observarea 
si descrierea 

caracteristicilor 
Pământului și 

Spaţiului
E.7.1. Mijloace audio-video

1. Diafilme 1-2 titluri/grădiniţă
2. Diapozitive 1-2 titluri/grădiniţă
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E.7.2. Material grafic
1. Glob pământesc 1/grupa
2. Atlas 1/grupa

3. Hărţi 1-3 buc.

Cel puţin harta 
României. În plus, 
harta Europei și 

harta
judeţului/orașului 

natal

4.
Planșe cu sistemul solar, corpuri

cerești
3 titluri/grădiniţă

5.
Planșe cu vehicule
cosmice/spaţiale

3 titluri/grădiniţă

E.7.3. Jocuri
1. Puzzle-uri cu aspecte din univers 1-3 titluri/grădiniţă

2.
Jocuri cu imagini ale planetelor,

vehicule spaţiale/cosmice
1 titlu/grupă

E.8. 
Responsabilizarea 

omului faţă 
de mediul 

înconjurator
E.8.1. Material grafic

1.
Planșe/afișe (evoluţia activităţii omului, 

ocupaţii, vestimentaţie
etc.)

1-5 titluri/grădiniţă

2. Planșe cu invenţii și inventatori
1-5 titluri/
grădiniţă

3. Planșe pe teme ecologice
1-5 titluri/
grădiniţă

E.8.2. Materiale diverse

Containere speciale pentru sortarea materialelor în 
vederea
reciclării

Mobilier și 
echipamente

1.
Scaune din lemn și PAL adecvate

vârstei copiilor
25 buc.

2.
Mese din lemn și PAL adecvate

vârstei copiilor
7 buc.

3.

Rafturi, dulapuri din lemn si PAL, cu colţurile 
rotunjite, pentru materiale educaţionale, cu 

înălţimi care să permită accesul facil al copiilor la 
materiale și vizibilitate educatoarei în toată

sala de grupă

3-5 buc.
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4.
Panou mobil, cu două feţe (pe rotiţe), pentru a fi 

utilizat la
întâlnirea de dimineaţă

1 buc.

5. Computer 1 buc.
6. Imprimantă 1 buc.
7. CD player 1 buc.
8. TV 1 buc.

Cărţi pentru 
biblioteca 

educatoarei

1.
Culegeri de cantece si jocuri muzicale cu text si 

cant
1-2 volume

Tematici privind: obiecte din 
mediul apropiat al copilului, 

familie, legume, fructe, animale,
fenomene ale naturii, fapte bune

2. Carti cu poezii, povestiri, ghicitori 1-2 volume

Tematici privind: obiecte din 
mediul apropiat al copilului, 

familie, legume, fructe, animale,
fenomene ale naturii, fapte bune

3. Cărţi cu poveștile clasice 5-10 titluri
4. Atlase 3-5 domenii

NOTĂ: Prezentul normativ este destinat utilizării de către o grupă de 25 de copii; menţiunile care se referă la 
grădiniţă sunt destinate pentru instituţiile cu maxim 100 de copii.


