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Învățarea prin joc 
EXPERIENȚE DISTRACTIVE DE ÎNVĂȚARE ACASĂ

Dragi părinți, bunici și tutori, 
Acest pachet de Resurse educaționale  Step  by Step este menit ușurării 
eforturilor Dumneavoastră de a le oferi copiilor cel mai bun start în 
viață, chiar și în perioade pe care aceștia le petrec exclusiv acasă. 
„Învățarea prin joc – Experiențe distractive de învățare acasă”  propune 
10 activități de la care pot fi dezvoltate 50 de experiențe de învățare, pe 
baza resurselor la dispoziție în fiecare casă, acoperind toate domeniile 
dezvoltării, de la limbaj și comunicare, socio-emoțional, dezvoltare 
fizică, sănătate și igienă personală, domeniul cognitiv și cunoașterea 
lumii, încorporând capacități și atitudini în învățare.
Copiii se dezvoltă la adevăratul lor potențial atunci când se simt fericiți 
și siguri de întreaga dragoste a adulților, iar calitatea timpului petrecut 
de părinți și aparținători cu cei mici depinde și de capacitatea adulților 
de a iniția și participa la activități prin care copilul învață, precum și de 
priceperea de a folosi în aceste activități contextele aflate la îndemână. 
Centrul Step by Step susține părinții ca primi educatori ai copiilor 
și, prin acest pachet, le sprijină abilitățile și încrederea că întreprind 
tot ce le stă în putere pentru a contribui la dezvoltarea celor mici, iar 
experiențele propuse sunt un prilej de conectare cu copilul. 

„Învățarea prin joc – Experiențe distractive de învățare acasă”  face parte 
din contribuția Centrului Step by Step pentru Educație și Dezvoltare 
Profesională  la efortul de diminuare a impactului  pandemiei  asupra 
activităților zilnice și parcursului educațional al copiilor.

Pachet de resurse destinat susținerii dezvoltării copiilor în mediul de acasă, 
în perioada copilăriei timpurii
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Jocul umbrei

materiale
• far proiector sau lanternă

• cearșaf

De ce ne jucăm acest joc?
Copiilor le place foarte mult să se joace cu 
propriile umbre în aer liber sau în spațiul 
locuinței, realizând umbrele unor păpuși pe 
perete sau ghicind de la ce obiect vine o 
anumită umbră. 
Jocul cu umbre este, pentru adulți, o 
modalitate de împărtășire a experiențelor 
din copilărie. Apropie-te de copilul tău, 
împărtășind o experiență din copilăria ta!

Ce învață copiii?
 ] Copiii învață despre interacțiunile dintre 

lumină, umbră și distanță. 
 ] Jocul umbrei încurajează și exprimarea 

creativă a copiilor.

Cum pregătești jocul?
 ¬ Atârnă un cearșaf astfel încât să ascundă 

obiectele care vor crea umbra.
 ¬ Pregătește farul proiector sau lanterna 

pentru spectacolul umbrelor.

Ce poți face?
1. Un joc interesant este acela de a identifica 
obiecte cunoscute cărora le corespund 
diferite umbre. Din spatele cearșafului 
proiectează lumina pe câteva tipuri de fructe, 
câte una pe rând. Banane, struguri, mere 
și alte fructe sau legume îl vor provoca pe 
copil să ghicească despre ce e vorba. De 
asemenea copilul va încerca să deducă cum 
apar aceste umbre pe cearșaf.

2. Proiectează o lumina pe un perete liber din casă. Copilul, dar 
și tu, vă puteți folosi degetele pentru a realiza figurine din umbre. 
Copiii adoră să creeze urechi de iepuri, rațe, câini, monștri sau forme 
abstracte. Poți încuraja copilul să folosească păpuși și puteți adaugă 
muzică pentru a permite mișcarea ritmică și exprimarea de sine. 
Ajută-l pe copil să miște păpușile mai aproape și mai departe de 
sursa de lumină pentru a observa cum se schimbă umbra.
3. În afara casei, într-o zi însorită, încurajează copilul să facă diferite 
mișcări simple și să-și observe propria umbră. Dacă vrei să vă distrați, 
poți introduce un joc rapid de tipul: 
Urmează liderul: Toată lumea sare! Toata lumea țopăie într-un picior! 
Acum toată lumea dansează! 
Acest joc energizant îl face pe copil să se miște și să-și ascută spiritul 
de observație. 

Cum poți extinde jocul? 
 � Pe terenul de joacă, dacă sunt mai mulți copii prezenți, poți 

propune un joc de atingere a umbrelor. Așezați în grup, copiii pot să 
realizeze o umbră comună prin atingerea umbrei realizate de fiecare 
parte. Jucați-vă apoi cu această umbră comună. 

Cum asiguri sănătatea și siguranța? 
Atunci când folosești un far proiector pentru realizarea umbrei, mai 
ales dacă funcționează pe bază de energie electrică, nu permite 
copilului să umble la priză.
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 Cantități egale sau diferite?

De ce ne jucăm acest joc? 
Copiilor le plac jocurile cu cărți sau jetoane. 
De multe ori, la grădiniță folosesc astfel 
de materiale în jocurile pentru exersarea 
memoriei sau recunoașterea cifrelor. 

Ce învață copiii? 
 ] Acest joc îi ajută pe copii să înțeleagă 

conceptul de conservare a cantității. Copiii 
au nevoie de mai mult timp, observare și 
experimentare pentru a înțelege că, deși 
modul de aranjare a obiectelor diferă, 
cantitatea rămâne aceeași.

 ] Pentru că pe fiecare cartonaș/jeton sunt 
desenate obiecte, copilul va exersa număratul 
din unu în unu până la 5 sau până la 10, 
depinde de vârsta copilului. Activitatea 
ajută astfel la recunoașterea numărului ca o 
proprietate a unei mulțimi de obiecte.

Cum pregătești jocul?
Pentru un copil de 3-4 ani, poți exersa 
numerația până la 6. 
Pentru un copil de 4-5 ani, poți exersa 
numerația până la 10. 

 ¬ Pentru exersarea numerației până la 6, 
realizează 18 jetoane de 8 cm/13 cm.

 ¬ Plasează pe fiecare jeton de la 1 până la 6 
buline în diferite variante de aranjare.

 ¬ Încearcă să existe cel puțin câte trei 
variante de aranjare diferite pentru fiecare 
număr. Privește imaginea care reprezintă 3 
jetoane cu același număr de obiecte în locuri 
diferite.

Ce poți face?
1. Așezați toate jetoanele pe podea. Invită copilul să le observe. 
Ajută-l să numere și să exprime câte buline sunt pe fiecare jeton. 
2. Un copil poate sorta jetoanele care reprezintă același număr. Dacă 
aveți în casă cifre din diverse materiale, le puteți introduce în joc. 
Astfel, se poate asocia cantitatea de pe fiecare jeton cu numărul 
corespunzător. 
3. Invită copilul să ordoneze jetoanele. Astfel, puteți aranja în ordine 
crescătoare sau descrescătoare folosind jetoanele existente. Pentru 
că există câte 3 jetoane pentru fiecare număr, le puteți aranja în 
paralel.

materiale
• carton din care să confecționezi 
cartonașe/ jetoane de 8 cm/13 cm

• carioci sau buline adezive.
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Cum poți extinde jocul?
 � Dacă în casă există nasturi disponibili, 

poți realiza un un set de jetoane de la 1 la 
10 folosind nasturi. Coase pe fiecare jeton 
numărul corespunzător de nasturi. Fiecare 
număr ar trebui să dispună de trei variante de 
aranjare a nasturilor pe jetoane. Nu e nevoie 
să folosești nasturi de același fel. Astfel 
copilul va înțelege faptul că forma, culoarea, 
marimea sau aranjarea nasturilor nu schimbă 
cantitatea. 

 � Pe copiii mai mari de 5-6 ani îi poți provoca 
să creeze singuri jetoane diferite pentru 
fiecare număr folosind cercuri sau alte forme 
care le sunt la îndemână. 

 � În familie ai multe ocazii pentru a exersa 
conservarea cantității. Cea mai simplă dintre 
acestea este atunci când pregătești un aluat. 
Ia o bucată de aluat și modelează-l în formă 
de bilă. Dă-l copilului apoi să îl modeleze în 
formă de clătită. Întreabă-l unde este mai 
mult aluat, la bilă, sau la clătită? Unii copii 
s-ar putea să considere că, în cazul clătitei e 
mai mult aluat pentru că suprafața ocupată 
este mai mare. Alți copii pot răspunde că o 
clătită e mai subțire, deci mai mult aluat se 
găsește în bilă. Oferă copilului timp să se 
joace cu aluatul pentru a se convinge prin 
experiența proprie că bila, clătita sau alte 
forme sunt realizate cu aceeași cantitate de 
aluat.

Cum asiguri sănătatea și siguranța?
Atunci când pregătești materiale pentru joc, 
copilul te poate asista și de ce nu, te poate 
ajuta! Astfel, un copil de 4-6 ani poate să 
taie jetoanele și să organizeze materialele 
folosite. 
E important să le aducem aminte copiilor 
cum să utilizeze foarfeca, cum se ține corect. 
Ideal ar fi să utilizăm o foarfecă pentru hârtie, 
pentru copii. 
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Investigație cu magneți!  DA sau NU

materiale
Adună împreună cu copilul obiecte diferite, 
de mici dimensiuni, între care sunt unele 
pe care magnetul le atrage:
• dopuri de plută, pietre, nasturi, monede, 
chei, capace de metal, tacâmuri de metal, 
tacâmuri de plastic, scobitori sau bețișoare 
pentru frigărui, agrafe de birou din metal, 
agrafe de birou din plastic, benzi de 
cauciuc, o pană

mai ai nevoie și de:
• magneţi
• un jeton pe care scrie DA 
• un jeton pe care scrie NU
• 2 tăvi sau farfurii din carton

De ce ne jucăm cu magneți? 
Începând de la 3 ani, copiii sunt fascinați de 
magneți. Le place să caute obiectele atrase 
de magneți și să descopere obiecte metalice 
în jurul lor. Ajutându-i să exploreze, copiii 
încep să înțeleagă lumea înconjurătoare și să 
facă saltul de la magie la știință! 
Dacă nu ai la îndemână magneți mari, special 
cumpărați, e posibil ca și în casa ta să 
găsești magneți de la jocurile magnetice ale 
copilului, pe frigider (magneți de frigider) sau 
la uși cu închidere magnetică.

Ce învață copiii? 
 ] Experiența propusă îi ajută pe copii să învețe să sorteze obiecte, 

să le clasifice.
 ] Explorând activ cu ajutorul unui magnet şi al unor obiecte, copiii 

descoperă că magneţii atrag unele obiecte în timp ce pe altele nu le 
atrag (înțelegând conceptul de magnetism). 

Cum pregătești jocul?
Întreabă copilul dacă vrea să vă jucați De-a detectivii, De-a 
investigatorii sau De-a cercetătorii. Motivați-l spunând că veți explora 
diferite obiecte care se comportă diferit în prezența unui magnet. 
Plasează jetonul cu DA pe una dintre tăvi sau pe o farfurie de carton 
şi cel cu NU pe cealaltă.

Ce poți face? 
1. Copiii (în special cei mici) au nevoie de timp pentru propria 
explorare şi descoperire. Oferă timp copilului să exploreze obiectele 
pe care le-ați adunat împreună. Provoacă-l să le denumească și să 
spună la ce este folosit fiecare obiect, ce formă sau ce culoare are.

DA NU



Activitate elaborată de

Experiențe distractive de învățare acasă

7

2. Invită copilul să se joace cu magnetul 
deasupra obiectelor adunate. Întreabă-l ce se 
întâmplă. Curând va descoperi că magnetul 
ridică unele obiecte şi că nu ridică altele. 
3. Începeți împreună să sortați obiectele, 
folosind tăvița cu DA pentru obiectele atrase 
de magneți și cu NU pentru celelalte. 
4. Pune la dispoziţia copilului un alt set 
de obiecte. De data aceasta provoacă-l să 
avanseze ipoteze referitoare la care dintre 
obiecte vor fi ridicate de către magnet şi care 
vor fi respinse: Crezi că magnetul va ridica 
balonul? Dar creionul? Dar cheia de la intrare? 
Testați apoi ipotezele formulate și ajutați-l 
să ajungă la concluzii, de exemplu: Magnetul 
atrage metalul, dar nu atrage lemnul. 
5. Felicită copilul pentru că a investigat 
obiectele și a făcut o descoperire științifică!

Cum poți extinde jocul?
 � Copiii adoră dramatizarea, așa că poți să consolidezi cunoștințele 

dobândite printr-un joc foarte distractiv. Poți să joci tu la început rolul 
unui magnet. Copilul poate fi pe rând un cui, o floare, o carte sau 
un lacăt. E un prilej foarte bun să-ți îmbrățișezi copilul atunci când 
magnetul atrage obiectul respectiv! 

 � Copiii nu se vor plictisi curând să joace rolul magnetului sau al 
obiectelor fie magnetice, fie nemagnetice, așa că puteți schimba 
rolurile. Fiți creativi și găsiți obiecte cât mai diverse. Dacă sunt dubii 
privind atracția, verificați cu magnetul aflat la dispoziție. 
Atrageți și alți membri ai familiei în jocul vostru!

Cum asiguri sănătatea și siguranța? 
Atenție la obiectele de dimensiuni mici pe care copiii le pot băga în 
gură! Alege întotdeauna obiecte care nu prezintă pericol de înghițire! 
Reamintește copilului faptul că nu toate obiectele sunt de mâncare și 
că după fiecare joc, ne spălăm pe mâini cu apă și săpun!
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Cartea despre mine

materiale:
• hârtie colorată groasă
• sfoară
• foarfeci
• lipici
• capsator, perforator
• elastice de cauciuc, agrafe de birou
• carton
• reviste vechi, cataloage vechi
• felicitări utilizate

De ce ne jucăm acest joc?
Dragostea pentru cărți și pentru citit se 
cultivă în familie, încă în primele săptămâni 
de viață ale copiilor. Pentru a crește copii 
interesați de cărți, care să facă din lectură o 
preocupare, adulții din familie pot citi copiilor 
în  fiecare zi și îi pot susține pentru a-și 
realiza propriile cărți. 

Ce învață copiii?
 ] Literatura contribuie la construirea de noi 

abilități, stimulează dezvoltarea gândirii și 
extinderea vocabularului.  

 ] Atunci când copiii sunt implicați în 
creația propriilor cărți, ei au șansa de a face 
alegeri prin selectarea propriilor subiecte și 
exprimarea propriilor interese.

 ] Activitatea de față îi invită pe copii să 
se gândească la diferite modalități de 
asamblare (legare) a căților. 

 ] O carte despre mine se potrivește cu o 
perioadă în care copilul stă mai mult acasă și 
poate explora împreună cu membrii familiei 
perioada de când s-a născut până în prezent. 
În acest fel, un copil începe să aprecieze 
schimbările și evoluția de-a lungul timpului. 

Cum pregătești jocul?
 ¬ Această activitate poate avea loc pentru 

o perioadă mai lungă de timp. Pregătește 
cărțile cu pagini albe, după ce ai stabilit 
împreună cu copilul forma paginilor cărții și 
modul în care aceasta va fi legată (capsare, 
perforare). 

 ¬ Ajută copilul să își scrie prenumele și să aleagă o fotografie pentru 
a o lipi pe copertă. 

 ¬ Pe măsură ce experiențele și achizițiile copilului se adună, invită 
copilul să adauge în carte noi desene, imagini și cuvinte. Ajută-l acolo 
unde are nevoie! Copiii pot aloca paginile pentru ceea ce își doresc să 
păstreze, ca într-un jurnal. 
Unele pagini pot cuprinde: 
• O fotografie sau un desen cu familia
• O pagină cu numele celor mai îndrăgite persoane din viața copilului
• Rețeta preferată
• Anotimpul, jocul sau locul preferat
• Cântecul sau povestea îndrăgită
• Filmul de animație vizionat cu întreaga familie
• Imagini din cea mai frumoasă vacanță...

Ce poți face?
1. Propune copilului să realizeze o carte despre el/ea în care să 
strângă gânduri, oameni și lucruri de preț și pe care nu vrea să le 
uite. Dacă în familie sunt mai mulți copii, fiecare poate să-și realizeze 
propria carte. Cărțile vor fi diferite una de alta, pentru că fiecare 
persoană este unică, deși în multe privințe oamenii se aseamănă. 

Cartea 
despre mine
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2. Primul capitol al cărții poate aduna modul 
în care arată copilul. Alegeți împreună un 
titlul precum „Eu, așa cum arăt!”.                        
Copilul poate colecționa în acest capitol: 
amprentele palmelor, urmele tălpilor, 
amprentele degetelor, culoarea ochilor, un 
autoportret, înălțimea și greutatea după ce 
l-ai ajutat să se măsoare. 
3. Alocă alt capitol perioadei din vremea în 
care era bebeluș. El poate cuprinde fotografii, 
chiar și o poveste despre copil de când era 
mai mic, pe baza amintirilor lui. Copilul poate 
dicta, iar părintele poate scrie povestea. 
Împreună puteți desena sau lipi fotografii 
care să acompanieze povestirea respectivă. 
4. Un alt capitol poate să cuprinde calitățile 
și pasiunile copilului: ce îi place să facă, la ce 
se pricepe cel mai bine.
5. Cartea poate fi prezentată persoanelor 
în care copilul are încredere. La un moment 
dat, ea poate fi dusă și prezentată chiar și la 
grădiniță. 
6. Atunci când sunt doi copii în familie, 
această activitatea îi ajută pe aceștia să-și 
construiească o abordare de tip pozitiv în 
problema diferențelor și să conștientize 
propriile caracteristici precum și pe ale 
celorlalți.

Cum poți extinde jocul? 
 � Pregătește diferite eșantioane de cărți de diferite forme. Copilul 

poate alege forma și subiectul cărții lui. El poate lucra la mai multe 
cărți în același timp, explorând subiecte precum: oameni, numere, 
mașini, avioane, animale, fructe, legume, animale de casă sau de 
companie etc. 

 � Copiii de 4-6 ani pot, când li se acordă ajutor, să aleagă singuri și să 
taie propria formă a cărții, precum și titlurile sau subiectele. Ei pot să 
taie și să lipească imaginile selectate pe paginile albe. 

 �Mulți copii sunt fascinați de numere. Dacă acesta e cazul copilului 
tău, sugerează-i să creeze o carte cu numerele care sunt importante 
pentru el. Aceasta poate include: vârsta lui și a membrilor familiei, 
numărul casei sau apartamentului, numărul membrilor familiei 
lui, numerele lor preferate sau norocoase, date de naștere, date 
importante din calendar. 

Cum asiguri sănătatea și siguranța?
Atunci când copiii aleg să coasă sau să capseze paginile cărții, ei 
trebuie asistați, astfel încât să nu se rănească la degete. 

5
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Colaj din semințe

materiale
• apă în vase mici sau în pahare de 
plastic 

• lipici alb

• recipiente distincte cu semințe (porumb, 
orez, orz, grâu, pepene, dovleac)

• pensulă

• ziare

• hârtie groasă

De ce ne jucăm acest joc?
Copiii sunt interesați să atingă diferite lucruri 
și să exploreze diferite materiale cu forme și 
mărimi diferite. Utilizarea semințelor ca parte 
a colajului oferă copiilor o modalitate de a-și 
exersa simțurile, în special simțul tactil prin 
explorarea celor două suprafețe.

Ce învață copiii?
 ] În timpul realizării unui colaj din semințe, 

copiii pot discuta despre natură și despre 
modul cum se dezvoltă plantele. De 
asemenea, semințele pot fi utilizate la 
sortare, clasificare și numărare. 

 ] Realizând un colaj, copiii învață cuvinte 
precum numele plantelor, denumirea unor 
cereale, dar și adjective precum: mic, mare, 
neted, dur, cu denivelări, aspru etc. 

Cum pregătești jocul?
 ¬ Acoperă cu ziare o masă sau podeaua 

unde ați decis că lucrați. 
 ¬ Pune semințele pe care le ai la dispoziție în 

vase distincte.
 ¬ Diluează lipiciul cu apă și pune-l în vase 

mici sau în pahare de plastic.
 ¬ Oferă copilului o bucată de hârtie groasă și 

o pensulă.

Ce poți face?
1. Copilul întinde lipiciul pe suprafața hârtiei acolo unde dorește 
să lipească semințele. Dacă ai un copil cu vârsta sub 4 ani, acesta 
trebuie îndrumat în acest proces. 
2. Vorbește cu copilul și stabilește ce semințe dorește să folosească 
în colajul lui. Permite copilului să aleagă tipul de semințe pe care 
dorește să-l folosească și locul unde dorește să le plaseze. Nu uita, 
această activitate este despre proces, nu despre produs. 
Discută cu copilul despre cum se simte fiecare tip de semințe și cum 
va arată colajul în funcție de alegerea semințelor. 
3. Copiii pot pulveriza semințele precum ploaia căzând pe zona pe 
care a fost întins lipicul sau le pot aranja una câte una. Lăsați copilul 
să decidă asupra modalității de lipire. Lasați lipiciul să se usuce. 
Ridicați foaia, scuturați semințele care nu s-au lipit și puneți-le la loc 
în vasul lor.  

Cum poți extinde jocul? 
 � Poți să te gândești tu sau copilul la o temă pentru colaj, cum ar fi 

chipuri, forme de plante, animale sau păsări.
 � Dacă sunt mai mulți copii în familie, ei pot lucra împreună la un 

colaj comun, mai mare.
 � Semințele pot fi sortate după criteriile unei activități de 

matematică. Poți începe cu plasarea tuturor semințelor în vase 
separate. Cere copilului să pună semințele în grămăjoare. Mai târziu 
întreabă-l cum a hotărât să grupeze semințele. Jucați un joc cu 
întrebări pentru a vedea după ce criterii au fost sortate semințele – de 
exemplu după culoare sau mărime. 

 � După ce copilul a terminat colajul, puneți semințele rămase într-
un singur recipient. Cere copilului să estimeze câte semințe sunt în 
recipient, estimează și tu, apoi numărați-le.

 � Copiii de 5-6 ani poate vor dori să realizeze câteva colaje din 
semințe, să le decupeze și să le înșire pe o sfoară împreună, realizând 
un obiect mobil. 
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 � Explorarea tactilă este o modalitate 
importantă prin care copiii învață. Putem 
să-i încurajăm pe copii să atingă și să simtă 
materialele folosite la gătit, grădinărit și la 
întreținerea gospodăriei. 

Cum asiguri sănătatea și siguranța?
Ca orice activitate care folosește obiecte 
de mici dimensiuni, trebuie exclus pericolul 
de îngurgitare sau înecare. Supraveghează 
copilul de 3-4 ani permanent într-o activitate 
de acest fel!

Lipici
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Planuri înclinate

materiale
• pentru realizarea înălțimii rampei: 
cuburi, cărți mai groase sau cutii de 
pantofi

• pentru realizarea pantei rampei: plăci 
de parchet sau bucăți de carton tare 

• bandă adezivă

• buline de hârtie

• 2 mingi grele

De ce ne jucăm acest joc?
În perioada preșcolară copiii sunt fascinați de 
jocuri care implică mișcare și competiție. În 
multe case cu copii găsim cu ușurință mingi 
și mașinuțe. 

Ce învață copiii?
 ] Această activitate îi introduce pe copii 

în lumea mecanicii demonstrând efectul 
planurilor înclinte asupra vitezei și distanței. 
Prin acțiune directă și experimentare, copiii 
vor ajunge la concluzia că, cu cât planul este 
mai înclinat, cu atât mingea se rostogolește 
mai departe.

 ] Participând la acest experiment copiii 
se familiarizează cu procesul investigației 
științifice, al predicțiilor, experimentării, 
observării, descoperirii, descrierii, comparării, 
deducției, clasificării și comunicării. 

Cum pregătești jocul?
 ¬ Aceasta este o activitate concepută pentru 

2-3 persoane, preferabil 2 copii și un adult 
care lucrează împreună.

 ¬ Alege o zonă spațioasă, cum ar fi un hol, o 
suprafață cimentată din curte sau o zonă mai 
largă din sufragerie. 

 ¬ Construiește 3 rampe de diferite înălțimi și 
apoi observă cât de departe se rostogolește 
aceeași minge dupa ce i se dă drumul de pe 
fiecare rampă. 

 ¬ Pentru construcția înălțimii rampei poți 
folosi cutii de pantofi, care de cele mai multe 
ori au dimensiuni standard. Astfel, înălțimea 
rampei poate fi obținută cu ajutorul unei cutii, 
a două cutii, respectiv a trei cutii. 

Pentru realizarea pantei poți folosi cartoane groase de la diverse 
ambalaje sau chiar câte o bucată de parchet. 

 ¬ Așează o panglică de-a lungul podelei pentru a marca locul unde se 
sfârșește rampa.  

 ¬ Marchează locul de unde va aluneca întotdeauna mingea. Este 
important ca cei mici să înțeleagă faptul că în acest experiment nu 
trebuie sa arunce mingea; ei trebuie să așeze mingea în vârful rampei 
și să îi dea drumul.

Ce poți face?
1. Atunci când rampele sunt construite, estimați pe rând cât de 
departe se va rostogoli mingea. Fiecare copil poate să meargă la 
locul unde a estimat că mingea se va opri și să marcheze locul cu un 
semn. 
2. Invită copiii să experimenteze pe propriile lor rampe, fiecare cu 
mingea lui, pentru câteva minute. După ce au făcut acest lucru, 
adresează întrebări pentru a-i ajuta să observe: Mingea s-a rostogolit 
atât de departe cât ai estimat sau nu? Care minge s-a rostogolit mai 
repede? Care minge s-a oprit cel mai aproape de rampă?
3. Oferă timp și loc fiecărui jucător să dea drumul unei mingi pe 
fiecare rampă și să constate ce se întâmplă. Folosește diferite 
întrebări: De ce crezi că mingea se rostogolește mai departe de pe o 
rampa decât de pe alta? Mingea are o viteză mai mare pe vreuna din 
rampe? 

Cum poți extinde jocul? 
 �Oamenii de știință își notează observațiile. Realizați împreună cu 

copiii un grafic pentru a-și nota experimentul realizat. 
 � Folosiți în loc de mingi grele diverse mașinuțe mici. 
 � Atunci când ieșiți în parc, dați copiilor posibilitatea să 

rostogolească, pe rând, o minge pe tobogan și reluați observațiile.

Cum asiguri sănătatea și siguranța? 
Atunci când construiți rampele, aveți în vedere 
asigurarea securității copilului.

Activitate elaborată de
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Marionete

materiale
• bețișoare, ramuri mai mari sau 
apăsătoare de limbă

• pungi de hârtie

• elemente de decorat, fire de lână

• resturi de hârtie/material textil

• sfori, nasturi

• lipici

• foarfeci

De ce ne jucăm acest joc?
Copiii adoră păpușile, mai ales cele textile. 
Acestea sunt moi, ușor de transportat și de 
multe ori se constituie în obiecte care susțin 
copiii în tranziția de acasă în alte medii, 
inclusiv la grădiniță. 
Marionetele sunt utilizate în multe jocuri cu 
rol în care copiii recreează ceea ce au trăit 
sau la ce se gândesc, dând astfel o voce 
preocupărilor lor. De asemenea, ele sunt 
prezente în dramatizări ale poveștilor care li 
se citesc copiilor sau pe care le ascultă. 

Ce învață copiii?
 ] Jocul cu păpuși stimulează utilizarea 

limbajului de către copii într-un mod natural. 
 ] Utilizarea marionetelor în jocuri și 

realizarea lor înlesnește copiilor exprimarea 
creativității și a imaginației. 

Cum pregătești jocul?
 ¬ Copiii preșcolari pot pune o pungă pe un 

băț și pot umple punga cu resturi de hârtie 
sau materiale textile.

 ¬ Adultul care acompaniază sau un frate mai 
mare ajută la legarea pungii de băț, realizând 
astfel un cap.

 ¬ Copilul poate picta fața sau o poate decora 
folosind diferite elemente.

 ¬ Copilul îmbracă păpușa utilizând diferite 
resturi de material textil sau de hârtie.

 ¬ Preșcolarilor mai mari le place să realizeze personajele din povești 
pe bucăți de hârtie durabilă. După ce decupează personajele, acestea 
se pot lipi pe carton. În final se fixează pe bățul de lemn.

Ce poți face?
1. Mulți copii ezită să vorbească atunci când sunt întrebați direct 
sau când li se spun povești. Aproape într-un mod magic, atunci când 
mânuiesc păpuși, sub pretextul că păpușile sunt cele care vorbesc, 
copiii iau parte în dialog. 
2. Pentru a-l ajuta pe copil să comunice, poți adresa întrebări de 
deschidere a dialogului: 

• Acest bebeluș nu va adormi fără o poveste. Poate păpușa ta să îi 
spună bebelușului o poveste?
• Ce îi place mai mult păpușii tale să mănânce ca desert: fructe, 

înghețată sau chec?
• Zilele acestea nu putem merge la grădiniță. Ce părere are păpușa ta 

despre asta?

Cum poți extinde jocul? 
 � Cu preșcolarii mai mari poți să creezi un set de păpuși pentru 

scenă (o cutie mare de pantofi este utilă). Copilul poate picta scena 
pentru teatrul de păpuși. 

Cum asiguri sănătatea și siguranța? 
Atunci când lucrează cu foarfeca, copiilor trebuie să li se amintească 
regulile de siguranță. De asemenea, dacă decorurile folosite sunt 
nasturi și diverse fire de ață, copiilor trebuie să li se amintească că 
aceste obiecte nu sunt alimente. 

Lipici
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Maracas

materiale
• role de hârtie igienică

• elastic, benzi de cauciuc

• staniol sau folie de aluminiu

• panglici, bandă, fire

• culori tempera

• fâșii de hârtie creponată, hârtie groasă

• semințe, pietricele rotunde, capace de 
sticle

De ce ne jucăm acest joc?
Maracas este un instrument de percuție. 
Cântatul la maracas furnizează șansa ca 
preșcolarii să experimenteze secvențe 
melodice ritmice. Această activitate se poate 
desfășura cu toată familia, oferind momente 
de bună dispoziție și veselie împărtășită. 

Ce învață copiii?
 ] Procesul de realizare și interpretare 

la maracas favorizează dezvoltarea 
musculaturii fine. 

 ] Exersarea interpretării contribuie la 
dezvoltarea atenției și exersarea ascultării. 
Copiii descoperă o varietate de înălțimi ale 
sunetelor și le compară. 

 ] Copiii compun melodii folosind maracasul 
lor, dezvoltându-și astfel creativitatea.  

Cum pregătești jocul?
 ¬ De dorit ar fi ca fiecare membru al familiei 

să aibă cel puțin un maracas. 
 ¬ Invită copilul să picteze exteriorul rolei de 

hârtie igienică.
 ¬ Când pictura este uscată, se acoperă unul 

din capetele rolei de hartie igienică cu staniol 
sau cu hartie groasă, pe care o prind cu un 
elastic de cauciuc. Un copil de 5 ani ar putea 
face această operație singur, dar cei mai mici 
au nevoie de ajutorul unui adult.

 ¬ Copilul umple rola de hârtie igienică cu un 
pumn de semințe, pietricele sau capace de 
sticle.

 ¬ Se acoperă celălalt capăt al rolei cu staniol sau cu hârtie groasă, pe 
care o prind cu un elastic de cauciuc.

 ¬ Copilul poate decora exteriorul rolei de hârtie igienică cu fâșii de 
hârtie creponată, panglici sau fire.

Ce poți face?
1. Adună membrii familiei și pregătiți-vă de concert! Puteți face 
repetiție pe baza unui ritm simplu, ca de exemplu ritmul dat de 
numele fiecaruia dintre voi: An-drei 2 bătăi, Cris-ti-an 3 bătăi, 
Ma-ri-a-na 4 bătăi.
2. Discută cu copilul cum se produce sunetul. Lăsați-l să 
experimenteze agitarea maracasului lor în ritm diferit: rapid, lent, 
mediu. Explorați împreună ce sunet este produs atunci când 
maracarsul este rulat, învârtit. Sunetul produs seamănă cu cel produs 
prin bătaia cu degetul într-o suprafață tare sau de curgerea apei la 
robinet?
3. Propuneți pe rând o melodie pe care o preferă fiecare membru al 
familiei. Cântați melodia respectivă împreună sau folosiți o variantă 
înregistrată pe youtube. Folosiți maracasurile pentru a ține ritmul 
fiecărei melodii. 

Cum poți extinde jocul? 
 � Pune muzică și defilați prin casă, ținând ritmul muzicii. 
 � Cere copilului (mai ales dacă are 4-5 ani) să descrie melodia. De 

exemplu: bătaie, bătaie, pauză, bătaie, bătaie, pauză.
 � Realizați împreună o tamburină. Puteți utiliza creioane, pensule 

și hârtie pentru a decora două farfurii de hârtie. Alegeți pietricele 
rotunde, capace de sticle și puneți un pumn de astfel de materiale pe 
una din farfurii. Capsați cele două farfurii împreună.

 � Cântă copilului un cântec pe care îl știi din copilărie. Cel mic te 
poate acompania cu maracasul sau tamburina. 

 � Realizați împreună cu toți membrii familiei CD-ul cu muzica voastră 
preferată, strângând laolaltă melodiile de care vă leagă amintiri 
frumoase sau pe care vă place să dansați! 
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Cum asiguri sănătatea și siguranța? 
Atunci când materiale folosite au dimensiuni 
reduse trebuie să avem grijă că acestea pot fi 
înghițite de copii. Vorbește cu copilul despre 
faptul că mâncăm alimentele, iar diferite 
semințe de porumb, grâu sau alte cereale 
(cu care putem umple maracasurile) nu se 
consumă crude, ci preparate termic. 
Un alt aspect la care trebuie să fim atenți este 
că uneori, copiii mici se joacă cu boabele de 
fasole sau alte plante și le pun în nas sau 
urechi!
Cel mai sigur este ca atunci când copiii 
umplu maracasurile, să fie supravegheați cu 
atenție.
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materiale
• 2 tăvi 
• un recipient mare pentru apă
• cartonaşe
• creion sau cariocă
• dopuri de plută
• hârtie, frunze, pene, baloane
• obiecte de metal, monede
• pietre sau scoici
• cuburi de gheaţă
• burete de bucătărie

De ce ne jucăm acest joc?
Copiii au o curiozitate naturală pe care este 
benefic să o cultivăm. 
Atunci când copiii au diverse obiecte 
concrete pe care să le exploreze, dar și un 
scop, se concentrează mai mult timp și rețin 
mai multe informații. 
Un astfel de experiment cu obiecte concrete 
angajează explorarea copilului cu mai multe 
simțuri: văz, auz, simț tactil. 
Printr-o astfel de experiență copiii învață cum 
să învețe, folosind observarea și explorarea. 

Ce învață copiii?
 ] Experimentarea plutirii şi a scufundării 

obiectelor în apă introduce concepte 
științifice precum susţinere la suprafaţă, 
dislocare, tensiune de suprafaţă, densitate şi 
compresie. Conceptele acestea vor fi înțelese 
acum în mod intuitiv de către copii facilitând 
înţelegerea lor ulterioară. 

 ] Prin observare și explorare, copiii 
descoperă că unele obiecte plutesc, iar altele 
se scufundă. Ei compară şi experimentează 
obiecte de diverse mărimi, forme şi 
dimensiuni. 

 ] Pe măsură ce înțeleg conceptele de 
plutire și scufundare, copiii pot face anumite 
predicţii bazându-se pe propriile experienţe 
şi formulează concluzii în urma rezultatelor 
obţinute.
 

Cum pregătești jocul?
 ¬ Plasează un recipient mai mare în încăpere. 
 ¬ Pune în el o varietate de obiecte care plutesc sau nu plutesc, ca de 

exemplu: dopuri de plută, hârtie, frunze, obiecte de plastic și metal, 
baloane, monede, pietre, scoici, cuburi de gheaţă, pene, recipiente 
pline sau goale şi un burete de bucătărie.

 ¬ Pregătește două tăviţe pentru a sorta obiectele. Lipește un 
cartonaş pe care scrie PLUTEŞTE pe o tăviţă şi un cartonaş pe care 
scrie SE SCUFUNDĂ pe cealaltă tăviţă.

Ce poți face?
1. Dacă ai un copil de 3-4 ani, umple recipientul cu apă până la 10 cm. 
Oferă copilului timp să exploreze apa și obiectele existente. Ajută-l 
să le denumească și să descrie ce observă că se întâmplă cu fiecare 
dintre ele. Copiii descoperă singuri că unele obiecte plutesc, iar altele 
se scufundă. 
2. Dacă ai un copil de 5 sau 6 ani, provoacă-l să anticipeze dacă 
un obiect va pluti sau se va scufunda, înainte de a turna apă. După 
ce și-a formulat ipoteza, invită-l să o testeze punând obiectul în 
apă. După ce obiectul a fost identificat ca fiind fie un obiect care 
pluteşte, fie unul care se scufundă, cere copilului să-l plaseze în tăviţa 
corespunzătoare. Invită copilul să testeze și alte obiecte din încăpere, 
anticipând care dintre ele vor pluti şi care se vor scufunda.  

Se scufundă sau plutește?
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Cum poți extinde jocul? 
 � Dacă ai la dispoziție un cântar, cu copiii 

mai mari poți continua explorarea științifică. 
De exemplu, puteți cântăriţi obiectele înainte 
să le puneţi în apă. Dacă două obiecte 
au aceeaşi greutate, ambele plutesc? Ce 
concluzie se poate trage? Experimentul este 
un prilej foarte bun de discuție cu copilul 
despre materiale din care sunt realizate 
obiectele testate. 

 � Dacă aveți o barcă de plastic sau un 
vaporaș, ajută copilul să observe când 
plutește și când se scufundă. Poți folosi 
monede pentru a simula încărcătura. Cere 
copilului să experimenteze modalitatea prin 
care pot face ca un obiect care se scufundă 
să poată pluti. Cum îl pot schimba?

 � Adăugă sare în apă şi invită copilul să 
testeze aceleaşi obiecte. Ajută-l să observe. 
Poți să pui diverse întrebări pentru a-i orienta 
observația: Ce obiecte plutesc în apă sărată? 
Ce obiecte se scufundă în apă sărată? Este 
vreun obiect care pluteşte în apă sărată şi se 
scufundă în apă simplă?

Cum asiguri sănătatea și siguranța? 
Atunci când copiii se joacă cu recipiente mai 
mari cu apă este important să te asiguri că 
nu există pericol de înec. Astfel, apa din vasul 
pentru experiment nu trebuie să depășească 
înălțimea unei palme.
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materiale
• pâlnie

• apă

• cană gradată

• ulei vegetal

• sticlă de plastic transparentă

• coală mare de hârtie

• creion și cariocă

De ce ne jucăm acest joc?
Copiii sunt fascinați de experimente, iar 
amestecurile sunt ușor de realizat cu 
resursele din gospodărie. 
Unele dintre experimente se pot realiza 
spontan în bucătărie, de exemplu atunci când 
îndulcim ceaiul sau facem o limonadă. Într-un 
context natural ca acesta, copiii pot învăța 
despre dizolvarea zahărului în apă sau despre 
amestecul dintre sucul de lămâie și apă care 
schimbă gustul apei. Cere copilului să explice 
ce observă, explorând cu toate simțurile: Mai 
vezi zahărul în limonadă? Unde a dispărut? Ce 
gust avea înainte să stoarcem lămâia? După 
ce am amestecat sucul de lămâie, gustul a 
rămas același?  

Ce învață copiii?
 ] Copiii își exersează capacitatea de 

observare și de analiză. Amestecând uleiul cu 
apa copiii vor observa cum interacționează 
lichidele cu densități diferite. 

 ] Atunci când îi încurajăm pe copii să 
descrie ceea ce văd, prin experiență directă 
vor ajunge să înțeleagă conceptele de 
bază: dizolvare, solubilitate, densitate și 
vâscozitate.

 ]  Pe măsură ce copiii explorează noțiunea 
de insolubilitate în cazul apei și uleiului, 
ei se pot gândi și la alte lichide care sunt 
solubile în apă. Copiii vor putea ajunge la 
concluzii utilizând simțurile și bazându-se pe 
observații.  

Cum pregătești jocul?
 ¬ Înainte de acest experiment, poți implica copilul în câteva 

experiente simple din bucătărie, de exemplu atunci când pregătești o 
limonadă sau pui sare în mâncare, de exemplu la o ciorbă. 

 ¬ De asemenea, poți să captezi atenția copilului atunci când la baia 
de seară adaugi săpun lichid în bazinul cu apă, cerându-i să explice ce 
se întâmplă. 

 ¬ Folosind o pâlnie, toarnă o cană de apă într-o sticlă, apoi o cană de 
ulei în aceași sticlă.

Ce poți face?
1. Pune la dispoziție un bazin cu apă și deschide o discuție despre 
apă prin întrebări precum: Tu ce știi despre apă? Pentru a ajuta copilul 
să se exprime, adresează întrebări specifice: Ce formă are? Pentru 
a ajunge la concluzia că apa ia forma recipientului în care e turnată, 
roagă copilul să observe apa dintr-o cană sau dintr-o vază pentru flori.  
Ce culoare are? Ce miros are apă? Dar gust? 
2. Poți să-i spui copilului că apa este un lichid, care curge. Faceți o 
întrecere pentru a găsi și alte lichide în casă sau în mediul apropiat. 
Dacă nu își dă seama ce alte lichide cunoaște, invită copilul să 
deschidă frigiderul, unde poate găsi lapte sau suc. 
3. Amintește copilului despre alte experimente cu apă, de exemplu 
despre dizolvarea zahărului în ceai sau a săpunului în apa de baie. 
4. Anunță copilului că veți face un experiment diferit, cu apă și ulei. 
Lasă-l să observe cana cu apă și cea cu ulei. Poți să întrebi: Prin ce 
se aseamănă apa cu uleiul? Prin ce se deosebesc? Cere-i apoi să 
urmărească cu atenție ce urmează. Toarnă și apa și uleiul în aceeași 
sticlă. Roagă copilul să străngă dopul sticlei și să o agite ca să 
amestece apa cu uleiul. Dacă nu observă singur ce s-a întâmplat, 
pune întrebări mai specifice: S-a amestecat uleiul cu apa? Ce se 
întâmplă dacă scuturi sticla? Cine stă deasupra?  

Ulei și apă
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Cum poți extinde jocul? 
 � Într-o altă zi poți să adaugi colorant 

alimentar în apă pentru a observa dacă se 
dizolvă sau se amestecă cu apă.

 � În bucătărie putem amesteca făina cu apa 
pentru a face diverse aluaturi, iar în grădină 
nisip cu apă. Cel mai important este să 
trezești interesul copilului pentru observare si 
investigare!

Cum asiguri sănătatea și siguranța? 
 Ħ În timpul experimentelor desfășurate 

în bucătărie sau baie, copiii trebuie 
supravegheați de adulți. 

 Ħ E important să le aducem aminte copiilor 
că nu toate substanțele lichide sau solide 
sunt pentru mâncat. 

 Ħ Chiar dacă le folosiți în experimente, 
detergentul de vase sau înălbitorul de 
rufe, acestea nu trebuie să fie la îndemâna 
copilului.
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