
Fișa de înregistrare a manifestărilor comportamentale (Anexa nr. 1) (Sugestie de completare) 

Numele elevului: 

Domeniul de intervenție: Psihomotric 

Perioada de intervenție: semestrul I 

Obiectiv: să manipuleze corect obiecte din mediul apropiat, prin antrenarea capacității de 

prehensiune și a motricității fine; 

Conținut: Exerciții funcționale care implică mișcările fine ale mâinii 

Criterii minimale de apreciere a progreselor: se apreciază consolidarea deprinderii la 9 din 10 

comportamente corect realizate, fără sprijin; 

Nr. 

crt. 

Item Realizează 

independent 

Realizează 

cu sprijin 

Nu 

realizează 

1. Strângerea și deschiderea pumnului 30.09.2021 27.09.2021 

 

- 

2. „Plimbarea” pe masă cu arătătorul și degetul 

mijlociu 

- 27.09.2021 

30.09.2021 

06.10.2021 

 

3. Indicarea nasului 03.10.2021 27.09.2021 

30.09.2021 

- 

4. Apropierea vârfurilor degetelor arătătoare 06.10.2021 30.09.2021 27.09.2021 

 

5. Apropierea vârfurilor degetelor mari 06.10.2021 30.09.2021 

30.09.2021 

27.09.2021 

6. Apropierea vârfului degetului mare și a 

arătătorului de la aceeși mână 

- 03.10.2021 

06.10.2021 

27.09.2021 

30.09.2021 

7. Așezarea vârfului degetului mare pe nas și 

răsfirarea/fluturarea celorlalte degete ale 

mâinii 

- 13.10.2021 

20.10.2021 

17.11.2021 

27.09.2021 

03.10.2021 

8. Strângerea pumnului și răsfirarea degetelor 

pe rând, ca și cum s-ar număra de la 1 la 5 

11.10.2021 27.09.2021 

30.09.2021 

03.10.2021 

- 

9. Scoaterea/punerea la loc a capacelor de 

carioci mari 

- 27.09.2021 

30.09.2021 

17.11.2021 

22.11.2021 

- 

10. Desfacerea unui fermoar - 17.11.2021 

26.11.2021 

09.12.2021 

30.09.2021 

13.10.2021 

20.10.2021 

11. Mototolirea hârtiei satinate - 17.11.2021 

22.11.2021 

09.12.2021 

14.12.2021 

- 



12. Adunarea de scobitori de pe masă și 

înfigerea lor în polistiren expandat 

- 17.11.2021 

06.12.2021 

30.09.2021 

03.10.2021 

11.10.2021 

13. Adunarea bănuților de pe masă și 

introducerea lor într-o pușculiță 

- 30.09.2021 

06.12.2021 

- 

14. Prinderea cârligelor de rufe în jurul unei 

farfurii de hârtie 

- 17.11.2021 

24.11.2021 

30.09.2021 

06.10.2021 

10.11.2021 

15. Prinderea corectă a instrumentelor de scris 24.11.2021 30.09.2021 

06.10.2021 

11.10.2021 

17.11.2021 

22.11.2021 

- 

16. Construire prin alăturarea pieselor 16.11.2021 27.09.2021 - 

17. Construire prin suprapunerea pieselor - 27.09.2021 

16.11.2021 

- 

18. Construire prin îmbinarea pieselor - 22.11.2021 

06.12.2021 

06.10.2021 

19. Unirea punctelor pentru a realiza contururi 26.11.2021 06.10.2021 - 

20. Modelarea plastilinii sau a firelor plastifiate - 27.10.2021 

10.11.2021 

06.10.2021 

 

Observații: 

În perioada 27.09.2021 – 14.12.2021, elevul a reușit să realizeze corect, fără sprijin, 8 din 10 

comportamente sugerate pentru antrenarea capacității de prehensiune și a motricității fine; 

 

Deprindere: Manipularea corectă a obiectelor din mediul apropiat 

 

consolidată 

 

în curs de consolidare 

 

neconsolidată 

 

Recomandări: 

Se menține, ca pritoritate de intervenție, și pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022 

obiectivul: să manipuleze corect obiecte din mediul apropiat, prin antrenarea motricității fine. 

 

Echipa de intervenție/Discipline în cadrul cărora s-a realizat intervenția:  

Terapii și programe de intervenție; Educație senzorială și psihomotorie; Stimulare cognitivă; 

Kinetoterapie; 

X 


