
Copiii sunt la această vârstă mai independenţi 
şi mai activi fizic decât în perioada preşcolară. 
De asemenea, grupul de prieteni devine 
important, la fel şi modul în care sunt văzuţi de 
ceilalţi. Acum copiii învaţă să gândească mai 
complex. 

 

DEZVOLTARE FIZICĂ 

 

• deoarece copiii îşi dezvoltă abilităţile fizice 
prin experienţe cu ajutorul cărora descoperă 
noi lucruri despre capacităţiile şi limitele 
propriului corp, este recomandat să participe la 
o varietate de activităţi. 

• copiii încep să aibă interese legate de diverse 
sporturi, dar se răzgândesc destul de uşor (de 
exemplu: le place baschetul, dar după câteva 
luni interesul lor pentru acest sport scade) 

• sporturile la această vârstă ar trebui să fie 
ceva distractiv, nu se recomandă participarea 
intensivă sau orientarea spre performanţă 
(Poole, 2007) 

• cele mai uimitoare schimbări din această 
perioadă sunt cele mai greu de observat - 
acestea se întâmplă în creierul copiilor: 
 
 • în unele zone din creier se adaugă 
 volum (mai ales prin formare de 
 sinapse, ceea ce duce la creştera vitezei 
 cu care se realizează operaţiile 
 mentale) 

 • iar în unele arii cerebrale se reduc 
 sinapsele care nu sunt folosite 

Ambele fenomene susţin dezvoltarea copiilor 
prin reorganizarea cerebrală atât de necesară 
funcţionării psihice optime.  

DEZVOLTARE COGNITIVĂ 

• creşte capacitatea de a ţine mai multe lucruri 
în minte în acelaşi moment (capacitatea 
memoriei de lucru), ceea ce înseamnă că 
atunci când sunt mai mari copii pot ţine minte 
mai multe cerinţe deodată: “ Sun-o pe bunica şi 
apoi adu-mi pixul de pe birou” 

 

• copii îşi organizează mai bine cunoştinţele şi 
pot să ignore informaţiile nerelevante, 
folosindu-le pe cele necesare pentru problema 
pe care o au de rezolvat la un moment dat 
(adică se dezvoltă inhibiţia cognitivă) 

 

• copiii dispun de o varietate de strategii pentru 
rezolvarea problemelor şi progresează în 
alegerea celei mai potrivite strategii pentru 
atingerea scopurilor, planificând şi evaluându-
şi performanţele (metacogniţie) 

 

• din clasa I până în clasa a III-a copiii pot 

adăuga  9000 de cuvinte în vocabularul lor, iar 

din clasa a III- a până în clasa a V-a învaţă  
20000 de cuvinte. Multe din aceste cuvinte 
sunt derivatele unora deja cunoscute (ex: nod – 
a înnoda) 

 

• chiar dacă au un vocabular de  40000 de mii 
de cuvinte, copiii de 10 ani au încă dificultăţi în 
înţelegerea unor cuvinte mai abstracte sau a 
propoziţiilor complicate 

 

• în aceşti ani se dezvoltă şi capacitatea copiilor 
de a-şi descrie experienţele şi de a vorbi despre 
gândurile/ sentimentele lor 

DEZVOLTARE SOCIO- EMOŢIONALĂ 

Pe măsură ce explorează mediul extern 
independent de părinţi: 
- copiii preiau iniţiativa în idei şi acţiuni,  
- se străduiesc din greu pentru a dobândi noi 
abilităţi,  
- se simt mândri şi vor să arate ce pot să facă. 
 

• copiii devin mai independenţi şi mai 
responsabili în a face alegeri proprii, învăţând 
despre ei inşişi prin monitorizarea eşecurilor şi 
succeselor 

• acceptarea în grupul de prieteni şi atingerea 
scopurilor devin tot mai importante pentru 
copil 

 

• temerile copiilor sunt legate acum mai mult 
de performanţa şcolară sau de acceptarea de 
către ceilalţi copii 

• copiii încep să aibă mai mult control asupra 
impulsurilor, emoţiilor şi comportamentelor lor 

 

• copiii petrec mai mult timp gândindu-se la 
ceea ce cred ceilalţi despre ei şi astfel încep să 
înţeleagă conceptele de ruşine, vinovăţie şi 
mândrie 

• deşi respectă regulile, copiii de 7-10 ani tind 
să le vadă ca absolute, abia pe la 11 ani încep să 
fie mai flexibili, şi astfel să înţeleagă că regulile 
pot fi schimbate dacă toată lumea e de acord 

• pe măsură ce inţeleg normele culturale, copiii 
înţeleg că pentru a te comporta adecvat, în 
anumite situaţii nu îţi exprimi întotdeauna 
adevăratele sentimente 

 

 

 



Părinţii pot facilita dezvoltarea copiilor 
prin: 

•  identificarea punctelor forte şi a intereselor 
copilului şi oferirea de oportunităţi de 
dezvoltare a acestora, 

• discutarea erorilor şi insucceselor ca 
oportunităţi de învăţare şi asistarea copilului în 
identificarea unor soluţii mai eficiente pentru 
depăşirea viitoarelor obstacole (ceea ce dezvoltă 
metacogniţia), 

• creşterea simţului responsabilităţii prin 
implicarea în sarcini gospodăreşti adecvate 
vârstei, 

• oferirea unor reguli clare şi pe înţelesul 
copilului despre comportamente potrivite sau 
nepotrivite,  

• limitarea timpului petrecut la TV sau pe 
internet şi oferirea suportului pentru activităţile 
şcolare,  

• aprecierea efortului depus de copil şi 
stabilirea unor aşteptări care nu sunt prea 
distanţate de potenţialul actual al copilului. 

 

Părinţii au o influenţă mai mare în ceea ce 
priveşte performanţa scolară, simţul 
responsabilităţii, comportamentul faţă de 
adulţi, iar grupul de prieteni e important 
pentru învăţarea cooperării, a negocierii şi 
pentru dezvoltarea abilităţilor sociale. 

 

Dezvoltarea este influenţată atât de factori 
genetici cât şi de mediul în care trăieşte 
copilul. Atât potenţialul  transmis genetic cât şi 
experienţele din cadrul familei, al şcolii sau 
interacţiunile cu alţi copii sunt importante 
pentru dezvoltarea cognitivă şi socio- 
emoţională a copilului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţiile cuprinse în acest pliant sunt 
derivate din studii de specialitate realizate în 
numeroase laboratoare internaţionale, al căror 
scop general este avansul cunoaşterii 
ştiinţifice pentru a optimiza dezvoltarea 
copiilor. Dacă doriţi să participaţi la studiile 
realizate în laboratorul nostru ne puteţi 
contacta la:  

 

Laboratorul de Psihologia Dezvoltării 

 

din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei, 

Catedra de Psihologie, 

Str. Republicii 37, 400015, Cluj-Napoca. 

www.devpsychology.ro
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