
„Jocul - modalitate de exprimare a eului, de socializare, învăţare, educare 

şi dezvoltare” 

 
 

“Copiii sunt ca oglinda: fac tot ce văd și ce aud. Fii o reflexie bună 

pentru ei!” 

KevinHeath 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culegere de jocuri pentru întreaga 

familie 
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„CINE ȘTIE CÂȘTIGĂ!” 

 

Loc de desfășurare: în locuință 

Participanți: minim 3 

Scopul jocului: 

 Dezvoltarea coordonării, atenției și a vitezei de reacție. 

 Crearea unei stări de amuzament și bună dispoziție. 

 

Materiale: pernuțe, legume de toamnă 

Durata: 10 – 15 minute 

Desfășurarea jocului: 

 Un membru al echipei este liderul, ceilalți formează perechi și se așază jos, pe podea, față în 

față, deoparte și alta față de o linie trasată pe covor/podea. Pe linia trasată se poziționează în dreptul 

fiecărei echipe un obiect: minge, jucărie, un fruct, etc.  

Liderul dă diferite comenzi, mișcări care sunt executate de ceilalți jucători din poziția în care 

se află. Comenzile pot fi: mâinile pe cap, genunchiul drept sus, mâna dreaptă pe ochiul stâng, 

mâinile la spate, etc.  

La comanda liderului ”Prinde .... (mingea, mașina, mărul, etc)”. Câștigă cel care a ridicat 

primul obiectul.  

Rolurile se vor schimba, astfel încât fiecare participant să fie lider. 

Jocul se poate complica prin așezarea pe linia trasată a mai multor obiecte diferite, din care 

jucătorul va alege pe cel indicat de lider. 
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”SUFLĂ CU PUTERE, VÂNTULE!” 

 

Loc de desfășurare:în locuință sau în aer liber 

Participanți: minim 2 

Scopul jocului: 

 Coordonarea mușchilor, coordonarea oculo-motorie prin desfășurarea unor activități fizice. 

Materiale necesare: măsuță, pahare de unicǎ  folosință, mingiuțe colorate, piese de construcții. 

Durata: 15-20 minute 

Desfășurarea jocului: 

Prima etapă a jocului o constituie elaborarea traseului de joacă prin construirea din cuburi a 

unor baghete care se așază pe o măsuță. La un capăt al măsuței se atașează cu bandă adezivă un 

pahar de unică folosință în care va intra mingea colorată. 

Rând pe rând, fiecare jucător va conduce mingea pe traseu suflând în ea. Celălalt/ ceilalți 

jucători îl încurajează pe primul cu îndemnul ”Suflă cu putere, vântule!”. 

Se pot forma echipe de doi, jocul transformându-se într-o competiție în care câștigă cel care 

introduce primul mingea în pahar. 
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,,BALONUL JUCĂUŞ” 

 

Loc de desfǎșurare: în locuință 

Participanți: minim 2 

Scopul jocului:  

 Coordonarea muşchilor mari ai corpului cu un scop al mişcării. 

Materiale: baloane, suport/țintǎ  pentru baloane, hârtie creponatǎ/ziar, un obiect de aruncat la țintǎ 

Durata: 20-30 minte 

Desfășurarea jocului.Variante  

1. În şir, individual, cu balonul între picioare jucătorii sar peste obstacole (jucării, 

pernuțe, etc.) pâna la un punct dat. De exemplu, dintr-o parte în alta a sufrageriei 

2. Jucătorii de așază în perechi, față în față, tinând de colțuri o hârtie sub formă de 

pătrat pe care se așază balonul. Echipa transportă balonul pe același traseu, fără obstacole, având 

grijă să mențină balonul pe hârtie/ziar; 

3. În perechi transportă balonul până la un punct stabilit, menținând balonul între 

abdomenul celor doi jucători. Traseul poate fi făcut cu balonul la spatele celor doi jucători, cu 

balonul între frunțile jucătorilor, etc.  

4. Așezați pe covor, cu capetele alăturate, jocătorii încearcp să mențină cât mai mult 

balonul în aer suflând în el, atingându-l cu mâinile, picioarele, etc.  

5. Toți membrii familiei formează un șir, stând în picioare. Introduc între fiecare doi 

jucători câte un balon poziționat la nivelul abodomenului sau genunchilor. Se formează astfel o 

omidă care va transporta balonul până la un punct stabilit. Atenție !Jucătorii adulți vor avea ca reper 

înălțimea copilului.Dacă balonul se află la abdomenul copilului, adultul va strijini balonul la 

înălțimea corespondentă (probabil la nivelul genunchilor).  
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„JOCUL UMBRELOR” 

 

Loc de desfășurare: în aer liber, într-o zi însorită 

Participanți: minim 2 

Scopul jocului: 

 Dezvoltarea autocontrolului, concentrării și îndemânării. 

 Dezvoltarea creativității prin utilizarea diferitelor modalități de comunicare grafică, prin 

exprimarea ideilor în activități artistice și de mișcare. 

 Dezvoltarea spiritului de observație. 

 Crearea unei stări de amuzament și bună dispoziție. 

 Dezvoltarea spiritului de lucru în echipă, de cooperare între partenerii de joc. 

Materiale: rolă de hârtie, carioca, markere / cretă 

Durata: 20 – 30 minute 

Desfășurarea jocului: 

Un jucător își alege o poziție în care dorește să stea nemișcat, iar coechipierul trasează cu 

markerul conturul umbrei sale. Împreună vor desena, apoi, detaliile corpului omenesc (înfățișare, 

îmbrăcăminte etc.) și vor descrie personajul creat. 

 Jocul poate fi desfășurat la fereastră, prin trasarea după umbră a unei jucării, mulaj (animal 

de cauciuc). Este important să discutați cu copilul despre caracteristicile umbrei, culorile folosite 

atunci când o desenează, etc. 
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,,CLEŞTIŞORII POZNAŞI” 

 

Locul desfǎșurǎrii: Sala de grupǎ 

Participanți: minim 2 

Scopul jocului: 

 Fixarea/ evaluarea cunoștințelor matematice privind asocierea numărului la cantitate, 

recunoașterea cifrelor; exersarea mușchilor mici ai mâinii, exersarea atenției; exersarea 

coordonării oculo-motorii, dezvoltarea echilibrului. 

Materiale: scǎunel, clești, borcane, etichete cu cifre 

Durata: 15-20 min 

Desfășurarea jocului: 

 Sarcina jocului este să introducă prin aruncare în borcan tot atâția clești cât arată eticheta 

indicată.  

Jocul  se poate complica prin aruncarea către borcan de la înălțime,  copilul fiind poziționat 

în picioare pe un scăunel (canapea, pernă). Etichele cu cifre pot fi înlocuite cu un zar.  

Pe lângă aplicarea unor noțiuni matematice însușite anterior, jocul oferă copiilor cadrul de 

manifestare emoțională, exersarea atenției în vederea îndeplinirii unei sarcini, coordonare oculo – 

motorie și dezvoltarea echilibrului.  
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,,PAIUL MAGIC” 

 

Locul de desfǎșure: în locuință 

Participanți: minim 1 

Scopul jocului:  

 Fixarea/ evaluarea cunoștințelor matematice privind asocierea numărului la cantitate, 

recunoașterea cifrelor. 

Materiale: paie pentru suc, borcane/ recipiente transparente, jetoane cu cifre, elemente ușoare 

pentru transportat cu paiul ( pom-pom, bile, bucăți mici de hârtie). 

Durata: 15-20 min 

Defășurarea jocului: 

 Folosindu-se de un pai pentru băuturi răcoritoare,  inspirând şi expirând, jucătorul va 

transporta în borcan  un număr de elemente, în funcţie de cifra înscripţionată. Se poate complica 

jocul prin multiplicarea numărul criteriilor: număr; număr și formă; număr, formă și culoare. De 

exemplu: 2 pătrate, 2 pătrate roșii, 2 pătrate mici galbene. Pentru introducerea unui element 

distractiv, jucătorii se pot ,,încurca” unul pe celǎlalt adǎugându-și elemente pe furiș etc. 

« Paiul magic » se poate folosi şi ȋn activităţile de educaţie plastică pentru a crea forme 

inedite, ȋn activităţile de cunoaştere a mediului pentru a ȋntelege procesul de respirație sau ȋn 

activităţile recreative pentru a dirija traseul unei mingi ușoare. 
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”ÎN NATURĂ NE JUCĂM,  LUNG-SCURT  ÎNVĂȚĂM!” 

 

Locul de desfășurare: În aer liber  

Participanți: minim 2 

Scopul jocului: 

 Consolidarea cunoștințelor privind relația dintre mărimi (lung-scurt). 

 Dezvoltarea spiritului de lucru în echipă, de cooperare între partenerii de joc. 

Materiale didactice: pahare din carton, crenguțe lungi și scurte, mingi, castane, rolă de hârtie, 

instrumente de scris, cretă colorată. 

Desfăşurarea jocului: 

Preșcolarii vor fi împărțiți în două echipe având următoarele sarcini de lucru: 

 așază paharele formând două șiruri, unul scurt și unul lung; în paharele corespunzătoare 

șirului scurt așezați bețele scurte, iar în cele corespunzătoare șirului lung așezați bețele 

lungi; 

 alergare cu ocolire de obstacole ( mingi așezate una după cealaltă la distanțe egale); 

 aruncă castane astfel încât să dărâmi cât mai multe pahare (paharele sunt așezate pe masă 

unul lângă celălalt formând un șir) 

 desenează pe trunchiul unui copac nervuri scurte și nervuri lungi. 
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”DETECTIVI ÎN ÎNTUNERIC!” 

 

Locul de desfășurare: în locuință 

Participanți: minim 3 

Scopul jocului:  

 Utilizarea simţurilor (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul, etc.) în interacţiunea cu mediul 

pentru a-şi orienta mişcările. 

Materiale didactice: obiecte foarte cunoscute copilului (pernuţe personalizate, jucării, fotografii 

de familie, etc.), lanterne; 

Durata: 15-20 minute 

Desfăşurarea jocului:  

Jucătorii selectează maxim 5 obiecte apropiate copilului (jucării, pernuțe, forografii de 

familie, etc). Inițial, toți trei vor observa obiectele, le vor descrie, vor discuta despre ele.  

Sarcina jocului este ca doi jucători să descopere obiectele ascunse în cameră de cel de-al 

treilea jucător. Doi jucători vor forma echipa detectivilor, vor avea lanterne pe care le vor folosi 

pentru a descope obiectele ascunse în camera în semiîntuneric. Pentru a face jocul și mai 

interesant, cei doi detectivi țin în mână o sfoară, ei fiind nevoiți să se deplaseze în aceeași direcție, 

să formeze o echipă. 

Poate fi introdus un cronometru, echipa detectivilor având un timp limitat de descvoperire 

a obiectelor. Rolurile se schimbă. 
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”PARAŞUTA BUCLUCAŞĂ” 

 

Locul desfășurării: în locuință, în aer liber 

Participanți: minim 3 

Scopul jocului:  

 Comunicarea  şi sincronizarea acţiunilor în grup pentru atingerea unui scop comun. 

Materiale didactice:o bucată mare de pânză (eșarfă, cearșaf, față de masă) 

Durata:20 minute 

Desfăşurarea jocului: 

     Pânza este întinsă, iar jucătorii trebuie să se prindă de aceasta, în jurul ei, formând un 

cerc sau un dreptunghi. Pentru jocul în trei, se recomandă o pânză  sub formă de cerc. Putem alege 

diferite variante de a juca, în funcţie de vârsta jucătorilor. 

Varianta1. Ne ascundem sub paraşută 

    La start toţi participanții ridică paraşuta apoi intră sub ea şi se aşază în poziția ghemuit. 

Varianta 2.Schimbă locul  

     Când conducătorul jocului va striga un nume, participantul strigat trebuie să alerge pe sub 

pânză şi să-şi schimbe locul. 

 Varianta 3.Jucăria săltăreaţă 

       Deasupra pânzei se așază una sau mai multe jucării de pluș (jucării ușoare). Prin mișcarea 

pânzei în sus de către toți participanții, jucăria/ jucăriile se mișcă. Scopul este ca nicio jucărie să 

nu cadă pe partea unui jucător.  
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”X ȘI 0 ALTFEL” 

 

Loc de desfășurare: în aer liber, în locuință 

Participanți: minim 2 

Scopul jocului: 

 Dezvoltarea capacității de concentrare şi atenţie, stimularea proceselor gândirii. 

Materiale: farfurii de unică folosința, cretă 

Durata: 30 minute 

Desfășurarea jocului: 

Jocul se desfășoară în aer liber sau în locuiță, pe o suprafață netedă. Se trasează cu cretă un 

pătrat cu 9 căsuțe. Sunt folosite 6 farfurii de unică folosință pe care sunt trasate  însemnele x și 0, 

câte 3 din fiecare. Fiecare jucător va așeza pe rând câte un X sau un 0 asfel încât să reuşească să 

facă o "linie" completă (unul dintre cei 2 jucători să pună X-urile sau 0-urile pe diagonală, 

orizontală sau verticală). Câștigă cel care reușește primul să poziționeze același semn pe o linie.  
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