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Cuvând de început 
 

Dragi părinți, noi toți ne confruntăm cu o perioadă tare dificilă și suntem conștienți că 

cei mai afectați sunt dragii noștri copilași, care, încă, nu au putere să discearnă binele de rău, 

să înțeleagă sensul acestei probleme și cel mai dificil este faptul că sunt nerăbdători să pășească 

afară, se meargă în parc la plimbare și joacă, să zburde alături de prietenii și colegii lor. Dar 

pentru că suntem ființe superioare, avem puterea de a ne adapta și a face față oricărei situații, 

iar noi, colectivul Grădiniței cu Program Prelungit „Căsuța bucuriei” nr.11, Brașov, o echipă 

devotată și conștiincioasă, suntem hotărâte să muncim în continuare, pentru a suplimenta 

această lipsă și pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, ca partener în continuarea procesului 

de învățare, încercând să suplimentăm la nivel educațional, această lipsă de interacțiune socială. 

Prin urmare, în cele ce urmează, vă prezentăm munca noastră laborioasă și documentată, cu 

accente de creativitate și inovare, dar cu posibilități reale de aplicare în munca de acasă cu cei 

mici, indiferent de posibilitățile materiale. 

Acest document l-am initulat sugestiv „Jurnal de joacă”. De ce? Pentru că toate 

activitățile cuprinse se vor desfășura sub formă de joacă, astfel încât cei mici să participe cu 

plăcere, să nu simtă lipsa jocului și în final, să ne atingem scopul propus, acela de a le dezvolta 

copiilor anumte aptitudini și abilități pentru viață, de ale forma comportamente și deprinderi 

dar și de a le antrena toate procesele cognitive și emoționale.  

Jurnalul de joacă se adresează tuturor copiilor, părinților, bunicilor dar și cadrelor 

didactice. Este o adevărată sursă de inspirație, un document complex în care veți regăsi 

activități diverse: de la activități pe domenii experiențiale, fișe de lucru, jocuri diverse până la 

activități gospodărești, creative și distractive. 

Știm că această perioadă grea i-a privat pe copii de libertatea de mișcare, de comunicare 

și interacțiune socială, de care au atâta nevoie în viața lor pntru dezvoltarea lor armonioasă, dar 

avem încredere că împreună, cu multă răbdare și disciplină, vom trece peste toate, cu bine! 
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 CAPITOLUL I – Sfaturi utile pentru părinți 
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Surse: 

www.unicef.ro  

www.suntpaarinte.ro 

www.RepublicaBIO.ro 

http://www.unicef.ro/
http://www.suntpaarinte.ro/
http://www.republicabio.ro/
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CAPITOLUL II – Jocuri și activități pe domenii 

experiențiale 

 

1. DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

1.1. Invitație la lectură 

 

Povești în format Audio  

cu sugestii de dialoguri și activități 

 

Cum să fii leu – Ed Vere AICI 

Idei de dialoguri: 

• „Unii spun că există o singură cale de a fi leu.” Tu ce crezi? Putem fi cu toții la fel? 

Cum a fost Leonard diferit de ceilalți lei? Cum voiau ceilalți lei să fie Leonard? Cum 

crezi că s-a simțit Leonard când ceilalți lei i-au spus că „trebuie” să fie un leu fioros? 

Cum te-ai simți dacă cineva ți-ar spune asta? Este ok să fii diferit? 

• Leul Leonard a spus: „Nu trebuie să ragi ca să te faci auzit...”. Oare ce a vrut să spună 

prin acest mesaj? Cum trebuie să vorbim și să ne comportăm cu ceilalți, dacă vrem să 

ne facem auziți? 

• „Cuvintele nu pot schimba lumea, spun unii. Dar, dacă fac să gândești, spune Leonard, 

poate că pot schimba lumea.” De ce crezi că uneori cuvintele potrivite pot „schimba 

lumea”? 

• Leul Leonard a înțeles că în viață este mai importantă bunătatea și cuvintele atent alese 

în schimbul cuvintelor răutăcioase. Tu ce le-ai spune celorlalți lei ca să o aperi pe Mari? 

Idei de activități: 

• Joacă-te și tu cu cuvintele din poveste, pronunțând de mai multe ori: „Cranț, cranț, 

RONȚ!”. 

• Imaginează-ți că te afli pe „dealul de gândit” al lui Leonard. Gândește-te la ce te face 

pe tine special? Ție ce îți place cel mai mult la cum ești tu și la ce faci tu? Ție ce îți 

place să faci? Fiecare dintre noi este unic în felul lui. Spune-le părinților tăi tot ce îți 

place la tine! 

https://www.youtube.com/watch?v=uG4mIr_X8yY
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• Desenează un leu și o rață pe „dealul de gândit” 

• Joacă un joc în care să apreciezi fiecare membru al familiei pentru un gest de bunătate 

pe care l-a făcut față de tine sau alte persoane! 

• Creează și tu câteva versuri rimate sau continuă povestea începând de la versurile 

următoare: „O spun serios și nu fac bancuri/ Și nu rag ca să mă fac auzit./ Eu pot să fiu 

un bun prieten/ Cu...” 

 

 

 

Binele făcut nu se uită – Mihai Giurgescu AICI 

Idei de dialoguri: 

• De ce crezi că veverița Vera a primit ajutorul prietenilor săi? Cum crezi că s-a simțit 

veverița când toate proviziile sale au fost distruse? Tu cum te-ai simți dacă ai fi în locul 

ei? 

• Veverița Vera este descrisă ca fiind generoasă, solidară, ajutându-și prietenii la nevoie, 

astfel bunătatea sa a fost răsplătită, fiind la rândul ei ajutată de amicii din pădure cu 

provizii necesare pentru a ieși cu bine din iarna cea grea. Cum a fost răsplătită o faptă 

bună făcută de tine? 

• Veverița Vera a avut parte de o întâmplare neplacută: toate proviziile sale au fost 

distruse! Neavând îndeajuns timp să găsească alte provizii, Vera se vede nevoită să 

ceară ajutorul prietenilor săi. Tu ai cerut vreodată ajutorul unui prieten de-al tău? Dar 

tu, ți-ai ajutat vreodată prietenii? Dacă da, cum te-ai simțit când ai fost ajutat?  

Idei de activități: 

• Confecționează o veveriță dintr-o rolă de carton AICI.  

• Modelează din plastilină sau cocă ghinde și alune pentru a le dărui veveriței Vera. 

• Caută mai multe informații despre veverițe sau alte animale sălbatice care trăiesc în 

pădurile din țara noastră. 

https://www.youtube.com/watch?v=23jInXGlxr4
http://krokotak.com/2017/09/paper-squirrel/
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• Construiește habitatul animalelor sălbatice din materiale naturale precum: bețe, crengi, 

frunze, semințe, nuci, făină, mălai, nisip, pământ, paste, plastilină și alte materiale. 

Adaugă câteva figurine de plastic 

 

 

 

Mergem la vânătoare de urși – Michael Rosen AICI 

Idei de dialoguri: 

• Care este sunetul pe care îl produce iarba atunci când călcăm pe ea sau bate vântul? Dar 

sunetul pe care îl fac cizmele noastre atunci când pășim în noroi? Ce simți atunci când 

pui mâna într-un pârâu rece? Descrie sunetul pe care îl producem atunci când lovim cu 

palma sau cu piciorul apa dintr-un vas? 

• Familia din poveste a urmat un traseu pentru a ajunge la o peșteră cu urși. Ei au trecut 

peste mai multe obstacole, fiind nevoiziți să calce peste diferite materiale: iarbă, apă, 

noroi, crengile din pădure, zăpadă etc. Ție ți-ar plăcea să pleci într-o astfel de excursie? 

Care ar fi lucrul de care te-ai teme cel mai puțin? Dar cel mai tare? 

• În peșteră familia găsește un urs, ceea ce îi sperie și îi determină să fugă înapoi acasă. 

Tu ce ai face dacă te-ai întâlni cu un urs în pădure? 

Idei de activități: 

• Imaginează-ți că te întâlnești din întâmplare cu un urs în pădure. Răspunde printr-un 

cuvânt și spune ce ai face într-o asemenea situație? Răspunsul dat poate fi modul în 

care reacționezi și la „urșii” pe care îi întâlnești zilnic (problemele cu care te confrunți). 

Discută cu un părinte despre ce simți atunci când te confrunți cu o problemă. Ce ai 

putea face diferit? 

• Construiește o scenă din poveste apelând la diverse materiale din natură, ca de exemplu: 

iarbă, pietre, pământ, crenguțe, conuri de brad etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=rlazh2WOLQ8&t=95s
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• Amenajează împreună cu familia un traseu aplicativ, respectând obstacolele și 

desfășurarea întâmplărilor din poveste. Explorează cu ajutorul simțului tactil 

suprafețele senzoriale, călcând cu toată talpa pe ele. Discutați despre ceea ce simțiți și 

senzațiile pe care le aveți la fiecare obstacol întâlnit.  

• Desenează pas cu pas un urs. – model de inspirație AICI 

 

 

 

Tu ești comoara noastră – Katja Reider AICI 

Idei de dialoguri: 

• „De ce îmi spui mica mea comoară? o întreabă ursulețul pe mama lui.” De ce îi spuneau 

părinții ursulețului „mica mea comoară”? Tu de crezi că ești „mica comoară” a 

părinților tăi? 

• Ursulețul voia să afle cât de important este el pentru părinții săi. Tu de ce crezi că ești 

important pentru părinții tăi? 

• Ursulețul vrea să știe dacă părinții îl iubesc chiar și atunci când face pozne sau când va 

crește mare. Tu crezi că părinții tăi te iubesc și atunci când ai un comportament nedorit? 

Crezi că este important să ne comportăm frumos cu personajele din jurul nostru și să le 

facem să se simtă fericite?  

• Mama ursuleț spunea că îl iubește ca mierea de pe fagure pe puiul lui. Cum crezi că s-

a simțit puiul ursuleț atunci când a aflat acest lucru? Crezi că este important să le 

spunem și să le arătăm persoanelor dragi că îi iubim? Cum faci tu asta? 

• Cum le arăți tu părinților tăi că îi iubești? 

Idei de activități: 

• Joacă-te un joc în care să le spui membrilor familiei cât de mult îi iubești tu. 

https://www.youtube.com/watch?v=eyoGjz1gRug
https://www.youtube.com/watch?v=K0QjXp-DZNE
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• Realizează desenul familiei tale și spune câteva cuvinte frumoase despre fiecare 

persoană din desen. 

• Confecționează o bărcuță din origami – model inspirație AICI 

• Realizați un tablou de familie prin amprentarea palmelor membrilor familiei 

• Faceți o prajitură sau jucați un joc distractiv în familie. 

 

 

 

Prințesa Poruncița – Johanna Lindemann AICI 

Idei de dialoguri: 

• Prințesa Poruncița este prezentată în poveste ca fiind o fetiță tare încăpățânată și care 

își dorește veșnic să îi facă pe plac toți oamenii din jurul ei. Fetița face numai ce vrea 

ea. Hotărăște singură totul: când să meargă la culcare, ce să mănânce sau chiar cum să 

fie vremea. De ce crezi că se poartă ea așa? Ție ți-ar plăcea să îți poruncească cineva să 

faci ceva ce nu îți place? 

• La zilele ei de aniversare, Prințesa Poruncița nu le dădea copiilor nicio felie din tortul 

ei uriaș de ciocolată, ci îl mânca singură. Cum crezi că se simțeau copiii care erau 

chemați la petrecerea ei? Ți ți-ar plăcea să ai o astfel de prietenă? 

• Într-o dimineață, fetița a decis să plece neînsoțită pe afară, la plimbare. Crezi că a 

procedat bine? De ce crezi asta?  

• În final, o altă fetiță din regat se opune poruncilor ei și totuși se împrietenește cu ea. De 

ce crezi că fetița a avut curaj să se opună poruncilor prințesei, iar ceilalți nu? 

• Ce a înțeles prințesa? De ce nu este bine să faci doar ce-ți trece prin cap? Â 

https://www.youtube.com/watch?v=C1DMJmqISqI
https://www.youtube.com/watch?v=yDFnntUE_k8&t=62s
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• Tu ai poruncit vreodată cuiva să facă ceva pentru tine? Dacă da, cum crezi că s-a simțit 

acea persoană?  

• În viață este mai important să ai toată bogăția din lume sau să ai prieteni? 

Idei de activități: 

• Confecționează un unicorn de călărit și joacă-te „De-a prințesa din regat”. Jucăriile de 

pluș din camera ta vor fi supușii pe care îi vei ocroti și ajuta la diverse „probleme” 

apărute în regat. – model de inspirație AICI 

• Joacă-te „De-a ora ceaiului” și servește un ceai împreună cu jucăriile din camera ta. Ele 

vor fi oaspeții. 

• Gătește împreună cu un părinte brioșele tale preferate. Apoi servește-ți și familia/ 

jucăriile. 

• Desenează cele două fetițe în momentul în care se întâlnesc pe trunchiul de copac. 

 

 

 

Pete motanul și ora de culcare – James Dean AICI 

Idei de dialoguri: 

• Pete motanul și prietenii săi pun la cale să prelungească distracția și decid să facă o 

petrecere în pijamale înainte de somn. Tu ai făcut vreodată o petrecere în pijamale cu 

prietenii tăi? Ce jocuri ați jucat? Cum te-ai simțit alături de ei? 

• Care sunt prietenii lui Pete motanul? Mai cunoști și alte povești despre Pete motanul și 

prietenii lui?  

• Cu toții și-au făcut patul, s-au îmbrăcat în pijamale, însă planurile s-au schimbat și trupa 

de năstrușnici găsește tot felul de motive să nu respecte ora de culcare. S-a întâmplat 

vreodată să nu dorești să te culci atunci când părinții tăi ți-au spus că este ora de culcare? 

Dacă da, ce ai dorit să faci în schimb? Ce au spus părinții tăi? 

http://krokotak.com/2013/04/my-little-pony/
https://www.youtube.com/watch?v=jCc4UrO6LFk
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• Pete vine cu o idee genială, una pe care o adoră toți prietenii lui. Care este aceasta? 

• Ție îți place momentul de poveste dinainte de culcare? Care este povestea ta preferată, 

pe care dorești să o asculți de mai multe ori?  

Idei de activități: 

• Amenajează în camera ta, cu ajutorul unui părinte, un cort format dintr-o scară cu două 

tronsoane sau sub o masă de bucutărie. Scara/ masa va fi acoperită cu o perdea sau alte 

materiale textile lejere, prin care aerul să pătrundă ușor. În interior poți să îți amenajezi 

spațiul după plac: cu un „sac de dormit”, o lanternă, ustensile pentru gătit de jucărie. 

Imaginează-ți că ești la o petrecere în pijama, la cort. 

• Ascultă și tu câteva cântecele liniștitoare care îmbie la somn. 

• Confecționează și tu o carte de povești în care să lipești imagini cu poveștile tare 

preferate. 

• Desenează valurile mării și o placă de surf. Lipește poza ta pe silueta plăcii de surf și 

imaginează-ți că te distreză alături de Pete Motanul, la plajă. 

 

 

 

Promisiunea rămâne promisiune – Knister AICI 

Idei de dialoguri: 

• Marmota Camil își petrece iarna la căldură în culcușul său confortabil de sub pământ. 

Mai cunoști și alte animale care dorm în vizuină în anotimpul iarna? Care ar fi acelea?  

• Îndată ce se trezește din somn, curio, Camil plească să descopere lumea și își face o 

prietenă, păpădia. Crezi că ai putea fi prieten cu o floare?  

https://www.youtube.com/watch?v=VbWxgSXjcE0
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• Într-o zi prietena lui îl roagă să sufle peste căpșorul ei alb. „O să vezi, totul va fi bine!”, 

îi promite floarea. Lui Camil îi este greu să creadă acest lucru. Oare este sfârșitul 

prieteniei lor? 

• Cum crezi că s-a simțit Camil atunci când floarea își scutură puful? Ce s-a întâmplat de 

fapt? 

• Încrezător și plin de speranță, Camil are parte de o frumoasă surpriză. Care este aceasta? 

• Ce este o promisiune? Ți-ai luat vreodată angajamentul că vei face ceva și nu te-ai ținut 

de cuvânt? Mai avem încredere în cei care nu își țin promisiunile?  

• Ai făcut vreodată pe cineva fericit? De ce crezi că este important să-l faci pe cel de 

lângă tine fericit? Cum ne aduce acest lucru o mare bucurie? 

Idei de activități: 

• Culege câteva păpădii cu tulpină și frunze și realizează un colaj cu tema „Portretul 

primăverii”. Desenează chipul/ fața în formă de cerc și lipește pe suprafața foii flori și 

frunze pentru a crea un portret. 

• Culege păpădii și realizează o coroniță sau un adună-le într-un buchet pe care să i le 

dăruiești mamei tale. 

• Pictează o păpădie cu puf pe o foaie de culoare albastră, utilizând bețișoare de urechi. 

• Joacă un joc în care să faci o câte o mică promisiune fiecărui membru al familiei. Ai 

grijă să respecți promisiunea! 

• Caută mai multe informații despre marmote sau alte animale sălbatice care trăiesc în 

pădurile din țara noastră. 

• Caută mai multe informații despre ciclul de viață al păpădiilor. Urmărește filmul de 

prezentare a etapelor de transformare a păpădiei AICI 

 

 

http://www.220.ro/documentare/Transformarea-Papadiei-Timelapse/1MlODvJtcE/
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Au dinții mei – Doctor Reiko AICI 

Idei de dialoguri: 

• Ursulețul Tinel adoră dulciurile. Dar nu este singurul! Instalată pe dinții săi, banda Bak 

Terius se desfată, la rândul ei, cu aceleași bunătăți. Ce se întâmplă de fapt în gura lui 

Tinel? De ce încep să îl doară dinții? Pe tine te-au durut dinții vreodată? Ce ai făcut? 

Cum te-ai simțit? 

• Ce a făcut Tinel când au început să îl doară dinții? Cum se numește persoana care are 

grijă de dinții noștri?  

• Tinel a apelat la medicul stomatolog pentru a-l ajuta să scape de durere și de banda lui 

Bak Terius. Ce găsește el acolo? Ce instrumente folosea stomatologul? Cum crezi că s-

a simțit Tinel? Tu ai vizitat vreodată un cabinet stomatologic? Ce ai făcut acolo? Cum 

te-ai simțit? Crezi că este important să vizităm periodic cabinetul stomatologic? 

• Ce a învățat Tinel din această pățanie? De ce trebuie să se spele mai des pe dinți? Crezi 

că Tinel s-a ținut de promisiunea făcută doctorului? Crezi că este de ajuns să ne spălăm 

pe dinți? Am putea oare să mâncăm câte dulciuri vrem noi și să scăpăm de bacterii doar 

spălându-ne pe dinți? 

Idei de activități: 

• Joacă-te „De-a medicul stomatolog”. Folosește câteva animale de pluș drept pacienții 

tăi. Joacă-te cu trusa de doctor și tratează cariile jucăriilor. 

• Desenează o gură și modelează din plastilină dinții din gura lui Tinel. 

• Privește dinții din gura ta într-o oglindă. Numără descrescător și crescător dinții din 

gura ta începând dintr-o parte a danturii. 

• Pictează silueta unui dinte (desenată pe un carton de culoare închisă) 

• Desenează pe un carton de culoare închisă silueta unui dinte. Pictează cu periuța de 

dinți și folosind pastă, toată suprafața dintelui desenat. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GhYB2_uiqTc
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Peștele Curcubeu – Marcus Pfister AICI 

Idei de dialoguri: 

• Peștele-curcubeu este prezentat în poveste ca fiind „cel mai frumos dintre toți peștii 

oceanului”, dar era și tare mândru de frumusețea lui. Cum crezi că se simțeau ceilalți 

pești când îl priveau. Crezi că îl admirau? Cum îi privea însă Peștele-curcubeu? 

• Ce culoare au solzii Peștelui-curcubeu? 

• La început, e prietenos Peștele-curcubeu cu ceilalți pești din ocean? Dar ceilalți pești? 

S-a comportat frumos peștele atunci când le-a întors spatele celorlalți? Este politicos să 

întorci spatele cuiva? Cum crezi că s-au simțit ceilalți pești?  

• E prietenos peștele albastru? De ce crezi că îi cere un solz Peștelui-curcubeu? E oare 

elegant să ceri unui străin să-ți dea ceva pentru că îți place?  

• Crezi că Peștele-curcubeu a folosit un ton aspru, nepoliticos cu peștele albastru? 

• De ce crezi că s-au supărat ceilalți pești din ocean? Te-ai simțit vreodată singuri? Ce 

faci atunci când ești trist? 

• Octopus îl sfătuiește pe Peștele-curcubeu să-și dăruiască solzii. Cum ți se pare sfatul?  

Tu ți-ai împărțit jucăriile cu alți copii? Ai dăruit vreodată o jucărie unui copil care nu 

are deloc jucării? 

• Crezi că va fi nefericit Peștele curcubeu dacă le va dărui și celorlalți din solzii lui 

frumoși? Tu cum te simți când dăruiești cuiva ceva? 

• Ce personaj ți-a plăcut cel mai mult și de ce? Cine nu ți-a plăcut? De ce? 

Idei de activități: 

• Desenează un pește și colorează solzii peștelui în culorile curcubeului. 

• Joacă-te „Mima” și arătă pe chipul tău și postura corpului că ești ferici/ nefericit/ vesel/ 

trist/ speriat/ mirat etc. Discută cu un părinte situații când te-ai simțit așa. 

• Decupează o siluetă de pește și lipește mici cercuri colorate pentru solzii acestuia. 

• Pictează un pește prietenos, astfel: pictează palma ta cu o culoare din paleta de acuarele, 

apoi amprentează palma pe suprafața foii. Desenează cu o cariocă un ochi și gura. 

 

https://youtu.be/tpGDf2Y8BvQ


Grădinița cu Program Prelungit „Căsuţa Bucuriei” Nr. 11, Braşov 

25 
 

1.2. Poezii pentru cei mici 
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Surse: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=activit%C4%83%C5%A3i%20gr%C4%83dini%C5%A3e&epa=SEA

RCH_BOX 

www.didactic.ro  

https://www.facebook.com/search/top/?q=activit%C4%83%C5%A3i%20gr%C4%83dini%C5%A3e&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=activit%C4%83%C5%A3i%20gr%C4%83dini%C5%A3e&epa=SEARCH_BOX
http://www.didactic.ro/
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1.3. Ghicitori 

 

1. „Pentru că-i place chitara, 

O să cânte toată vara.  

Cu furnica s-a certat, 

Pentru că s-a ,mprumutat 

Și nu i-a înapoiat.” 

   (Greierele) 

 

2. „Mititel cu aripioare, 

Poate avea orice culoare,  

Zboară din floare-n floare 

Află numele ce-l are! 

  (Fluturașul) 

 

3. „Este un fruct acrișor,  

Roșu, verde, gălbior,   

În poveste-i otrăvit, 

Ghicește fructul oprit! 

 (Mărul) 

 

4. „Ghioceii sunt pe câmpuri, 

Rândunelele în crânguri,  

Copacii înmuguresc, 

Pe cine vestesc?” 

  (Primăvara) 

 

 

 

 

 

Sursa: „200 Ghicitori pentru copii”-Gabriela Ivan, Editura Sfera, Bârlad, 2010â 
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2. DOMENIUL ȘTIINȚĂ 

2.1. În lumea lui „De ce?” – Experimente pline de magie 

 



Grădinița cu Program Prelungit „Căsuţa Bucuriei” Nr. 11, Braşov 

36 
 

MUNTELE DE APĂ 

 

 

Materiale: 

• un pahar cu apă 

• multe monede 

 

Ce ai de făcut: 

Umpleți paharul cu apă până la marginea 

lui. Lăsați să alunece ușor monedele, una 

după alta, pe suprafața apei. 

 

Ce se întâmplă? (Explicația științifică) 

Particulele mici de apă se unesc strâns la 

suprafața apei. Atât de strâns, încât ele se 

întind ca o rețea groasă la suprafața apei. 

Această rețea e atât de puternică, încât apa 

nu poate curge peste marginea paharului. 

Din acest motiv, apa se curbează ușor, ca 

un munte, deasupra paharului. 

Sursă: Trad. Aura Cristea, 77 de experimente uimitoare, Editura Trend, 2015 
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MICROBILOR NU LE PLACE SĂPUNUL? 

 

 

Materiale:  

• un bol/ o farfurie cu apă 

• piper măcinat 

• săpun lichid 

 

Ce ai de făcut: 

Umpleți o farfurie cu apă și presărați piper 

măcinat pe suprafața apei, în mod egal. 

Dacă îl veți lăsa să cadă ușor pe suprafața 

apei, multe dintre firele de piper vor pluti. 

Se vor mișca încoace și încolo, creând mici 

valuri la suprafața apei. Continuați să 

presărați piperul măcinat până când o 

porțiune importantă a stratului superficial 

al apei va fi acoperit de piper. Introduceți 

un deget în apa cu piper pentru a observa 

dacă piperul (microbii) se așază pe deget. 

Observați cum piperul  rămâne pe deget. 

Tot așa și microbii se prind de degețelul 

nostru când atingem suprafețele murdare. 

Introducem un alt deget în săpunul lichid și 

apoi în apa cu piper. Ce observați? Mai 

rămân microbii pe deget? Toți microbii au 

fugit de lângă degețelul cu săpun introdus 

în apă. Copiii observă că atunci când se 

spală cu săpun pe mâini toți microbii fug, 

astfel rămân curați pe mâini și nu se pot 

îmbolnăvi. 
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Ce se întâmplă? (Explicația științifică) 

Odată ce introduceți degetul cu săpun în apă, piperul din jurul punctului de contact va „fugi”. 

Unele dintre boabele mărunțite de piper se vor cufunda în apă, ajungând chiar pe fundul 

vasului. Altele se vor deplasa pe marginea vasului. Nu toate boabele de piper se vor cufunda 

în apă sub acțiunea săpunului, ci numai o parte din ele. Imaginați-vă un grup numeros de 

microbi/ viruși ținându-se de mână și dând o petrecere mare pe suprafața palmei. Săpunul face 

ca legăturile existente între cei din centrul grupului sub care acționează degetul să se rupă. 

Restul de microbi/ viruși, reprezentat de piperul care „fuge” spre margini, se țin încă de mâini 

și își trag după ei prietenii. Așa pățesc și moleculele de apă, iar ca urmare boabele de piper sunt 

trase și ele spre marginea vasului cu lichid.  

Sursă: Trad. Aura Cristea, 77 de experimente uimitoare, Editura Trend, 2015 

 

BALONUL FERMECAT 

 

Materiale: 

• o sticlă 

• un balon 

• apă fierbinte și apă rece (de la robinet) 

• cuburi de gheață 

• două boluri mari pentru salată 

Ce ai de făcut: 

Plasați balonul pe sticlă. Asigurați-vă că acesta acoperă în întregime gâtul sticlei, astfel încât 

aerul din interiorul sticlei să fie izolat de cel din exterior. Umpleți un sfert de bol cu apă rece 

și adăugați cuburile de gheață (experimentul poate fi făcut și fără gheață, însă efectul este mai 

slab). Umpleți cel de-al doilea bol pe jumătate, cu apă fierbinte. Puneți sticla în mijlocul 

bolului: balonul se va umfla! Acum, plasați sticla în bolul cu apă rece: balonul se va dezumfla! 

Ce se întâmplă? (Explicația științifică)  

Abracadabra! La începutul experimentului, aerul din interiorul sticlei se află la temperatura 

camerei. Balonul este dezumflat. În contact cu apa fierbine, aerul se încălzește, deci se dilată: 

balonul se umflă! În apă rece, se întâmplă procesul invers. Pe măsură ce se răcește, aerul din 

sticlă se contractă și balonul se dezumflă. S-ar putea chiar să fie atras în interiorul sticlei, sub 

efectul presiunii atmosferice. 

Sursă: AICI 

http://tweenertunes.blogspot.com/2010/07/experiments-on-air-pressure-at-home.html
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UN SUBMARIN DIN COAJĂ DE PORTOCALĂ 

 

Materiale: 

• o portocală proaspătă 

• o sticlă cu apă transparentă  

• un dop de plută 

 

Ce ai de făcut: 

Dintr-o bucată de coajă de portocală tăiați un mic submarin și 

puneți-l în sticla umplută cu apă. Apoi, puneți dopul de plută 

la sticlă. Împingeți ușor dopul de plută cât mai adânc în sticlă. 

 

Ce se întâmplă? (Explicația științifică) 

Prin împingerea dopului, deodată se ridică bule de aer din 

coaja de portocală și submarinul începe să se scufunde. Dar 

când scoateți dopul de plută, submarinul începe să urce. 

Acesta este un truc din lumea peștilor. Majoritatea peștilor au 

o bășică umplută cu aer. Această bășică îi ajută la înot. Când vor să se scufunde, ei îndepărtează 

o parte din aer, iar când vor să urce, ei introduc aer în această bășică. 

Sursă: Trad. Aura Cristea, 77 de experimente uimitoare, Editura Trend, 2015 
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PAHARUL BUCLUCAȘ 

 

Materiale: 

• două bucăți de prosop de hârtie 

• două pahare 

• două boluri/ castroane cu apă, în care să încapă 

paharul  

 

Ce ai de făcut: 

Poate o bucată de hârtie să rămână uscată în apă? 

Mototoliți bucățile de hârtie și puneți-le pe fundul 

paharelor. Apoi scufundați un pahar cu gura în jos 

(vertical), coborându-l lent în recipientul cu apă, astfel 

încât aerul să rămână în el. Celălalt pahar trebuie 

introdus înclinat în recipientul cu apă, pentru ca apa să 

poată intra în el.  

 

Ce se întâmplă? (Explicația științifică) 

În mod surprinzător, prosopul de hârtie nu se udă. Apa 

nu intră în pahar deoarece este deja plin cu aer. Nu 

puteți vedea aerul, dar el ocupă spațou în pahar, astfel 

încât apa nu poate ajunge întruntu. Aerul din primul 

pahar urcă încet în paharul cu apă. Acest fapt se 

datorează aerului care se găsește în pahar. Când acesta 

este coborât în apă, drept, apa nu poate să pătrundă în 

pahar, deoarece paharul este deja plin cu aer. Aerul 

împinge apa (presiune) și hârtia rămâne uscată. Dacă 

înclinăm al doilea pahar, paharul buclucaș, aerul iese 

din pahar sub formă de bule și hârtia se udă.  

 

Sursă: Trad. Aura Cristea, 77 de experimente uimitoare, Editura Trend, 2015 
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STAFIDELE DANSATOARE 

 

Materiale: 

• stafide 

• apă minerală carbogazoasă 

• un pahar 

 

Ce ai de făcut: 

Umple paharul cu apa și dă-le drumul în apă câtorva stafide. La început, acestea se vor duce pe 

fundul paharului, dar în câteva secunde se vor ridica la suprafață și vor începe să „danseze” 

prin apă timp de câteva minute. Poți chiar să dai drumul la muzică și să danseză împreună cu 

cel mic în timp ce vă amuzați de dansul stafidelor în apa minerală. 

 

Ce se întâmplă? (Explicația științifică) 

Bulele de dioxid de carbon sunt responsabile pentru dansul stafidelor în pahar. Datorită 

aspectului neregulat al stafidelor, bulele de dioxid de carbon se atașează foarte ușor de acestea, 

sporindu-le volumul și 

ridicându-le densitatea. 

Altfel spus, stafidele devin 

foarte ușoare și se ridică la 

suprafața apei – bulele 

acționează ca niște veste de 

salvare. Când ajung însă la 

suprafață, bulele de dioxid 

se sparg la contactul cu aer, 

astfel că stafidele își pierd 

vesta de salbare, își recapătă densitatea și se scufundă din nou în apă, unde vor lua la dans alte 

bule de dioxid de carbon. 

Sursă: AICI 

 

 

 

 

http://www.itsybitsy.ro/experiment-simplu-pentru-copii-stafidele-dansatoare/
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CUM SĂ FACI SLIME? 

 

Materiale: 

• hârtie de copt (pentru a proteja 

suprafața mesei)  

• recipient cu capac (borcan) 

• colorant alimentar 

• bandă adezivă 

• linguriță 

• spatulă 

• 120 ml șampon 

• apă caldă 

• 500 g amidon 

• bol mare pentru amestecat 

Ce ai de făcut: 

Lipiți hârtie de copt pe suprafața de lucru. Turnați coloantul alimentar în bol. Apoi adăugați 

șamponul. Observați cât de încept se scurge șamponul – termenul tehnic pentru acest 

comportament este „viscozitate”. Adăugați amidonul de porumb în bol și amestecați folosind 

spatula. Adăugați câteva lingurițe de apă caldă. Continuați să amestecați cu spatula ca amidonul 

să absoarbă apa. Apa va face amidonul de porumb să crească, formând un amestec cleios. 

Treptat amestecul se va transforma într-o pastă groasă. Luați-l și frământați-l în palme – se va 

înmuia! Dar dacă îl trântiți sau îl strângeți, viscozitatea va crește și mâzga va deveni tare, ca un 

obiect solid. Dacă vă opriți, va redeveni lichidă. Dacă vreți să o păstrați, o puteți pune într-un 

borcan cât e lichidă. Astfel nu se va usca și o veți putea folosi o lună. 

Ce se întâmplă? (Explicația științifică) 

Amidonul reacționează în contact cu apa, modificând viscozitatea mâzgii. Cât timp manevrați 

mâzga ușor și nu o strângeți tare, moleculele de amidon se pot mișca, suspendate în apă. Așa 

apare un lichid gros care se scurge încet. Dacă apăsați puternic mâzga, se separă moleculele de 

apă și cele de amidon, care se unesc și fac mâzga să pară mai solidă. Nisipurile mișcătoare sunt 

asemănătoare slime-ului. Acestea sunt un exemplu de lichid care se subțiază. Dacă vă înțepeniți 

în nisipuri mișcătoare și vă chinuiți să ieșiți, mișcările voastre vă vor face să vă scufundați. 

Sursă: Robert Winston, Laboratorul de acasă. Experimente incitante, Editura Litera, 2019 
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ÎNGHEȚATĂ GUSTOASĂ FĂRĂ CONGELATOR? 

 

Materiale: 

• un pahar de sticlă 

• o lingură mare  

• praf de ciocolată/ cacao 

• frișcă lichidă 

• 250 ml lapte 

• cuburi de gheață 

• un castron de sticlă 

• sare 

• un prosop de bucătărie 

Ce ai de făcut: 

Amestecați bine ingredientele: o lingură de ciocolată, una de frișcă și două de lapte. Puneți 

câteva cuburi de gheață în castron și presărați-le cu sare. Așezați cu grijă paharul în mijlocul 

castronului, înconjurat de cuburile de gheață cu sare. Umpleți castronul cu gheață presărată cu 

sare. Puneți șervețelul de bucătărie peste castron (ca să nu între căldura din exterior) și lăsați 

amestecul să stea așa aproximativ o oră. Descoperiți castronul și scoateți paharul. Gustați 

amestecul: este o înghețată adevărată!  

 

Ce se întâmplă? (Explicația științifică) 

Magie? Nu. Puterea sării. Când sarea intră în contact cu gheața, aceasta se topește. Cum gheața 

are nevoie de căldură ca să se topească, extrage această căldură din amestecul din pahar, care 

se răcește atât de mult, încât îngheață. Și rezultatul? O înghețată de ciocolată delicioasă! 

Sursă: Carla Nieto Martinez, Experimente amuzante pentru copii, Editura Flamingo, 2015 
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ȘTIU CUM FUNCȚIONEAZĂ PLĂMÂNII MEI 

 

Materiale: 

• șablon decupat cu forma 

plămânilor 

• două paie de plastic pentru suc  

• două pungi de plastic 

• scotch 

 

 

Ce ai de făcut:  

Desenați și colorați cu roșu alveolele pulmonare, 

decupați forma plămânilor. Lipiți cu scotch paiele, unul 

lângă altul, având grijă ca cele două capete ce se îndoaie 

să fie orientate în direcții opuse: unul spre stânga, celălalt 

spre dreapta. Se lipesc pungile de capetele paielor, având 

grijă să se închidă toate zonele pe unde ar putea ieși aerul. 

Se va sufla încet prin paie, pentru a nu dezlipi pungile de 

pe paie. Pungile se pot înlocui cu baloane.  

 

Ce se întâmplă? (Explicația științifică) 

Plămânii sunt organe din corpul nostru, esențiale pentru respirație, localizat în cutia toracică. 

Noi avem doi plămâni: plămânul drept și plămânul stâng. Folosim plămânii pentru a inspira și 

expira aerul. Gura și nasul ne ajută să inspirăm și să expirăm.  

Sursă: https://ro.pinterest.com/pin/151503974953403456/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.pinterest.com/pin/151503974953403456/
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PLASTELINA COLORATĂ FĂCUTĂ ÎN CASĂ 

 

Materiale: 

• 1 cană făină 

• ½ cană sare 

• 2 linguri de ulei  

• 1 cană apă călduță 

• Colorant alimentar sau pigmenți naturali (ex: roșu-boia, maro-scortițoare, galben-

turmeric, verde-sucul de la câteva frunze de spanac, albastru – sucul de la câteva afine 

stoarse, mov-sucul de la câteva mure stoarse. 

 

Ce ai de făcut:  

Amestecați făina, sarea, uleiul și apa într-o cratiță. 

Frământați bine aluatul cu mâinile. Dacă este prea 

lipicios, presară puțină făină. Pentru a colora 

aluatul obținut, modelați o bilă și faceți o gaură în 

mijloc pentru a introduce colorantul alimentar. Se 

frământă aluatul obținut până se uniformizează 

culoarea. Aluatul se depozitează într-un recipient 

etanș până când sunteți gata de joacă. Modelați 

diferite forme din cocă. Restul pune-l în frigider 

în vasul de plastic.  

 

Ce se întâmplă? (Explicația științifică) 

Se prepară o plastelină făcută în casă, din aluat, cu 

care puteți modela diverse forme. Formele de 

plastilină își păstrează forma pe care le-o dăm. 

Obiectele solide își păstreaza forma dacă nu ne 

atingem de ele. 

Sursă: https://ro.pinterest.com/ 

 

 

 

 

https://ro.pinterest.com/
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PUNGA MAGICĂ 

 

Materiale: 

• pungă de plastic transparentă (de 

preferat cu zip)  

• multe creioane ascuțite 

• ascuțitoare 

• apă 

 

Ce ai de făcut:  

Este esențial să ascuțiți creioanele 

foarte bine. Umpleți punga cu apă și introduceți câte un creion. Uimitor! Apa nu curge! La 

sfârșit scoateți câte un creion pentru a permite apei să se scurgă. 

 

Ce se întâmplă? (Explicația științifică) 

Explicația acestui proces stă însuși în structura pungii de plastic (în structura moleculară). 

Atunci când se introduce un obeict ascuțit, acesta separă lanțurile polimerice (substanța din 

care este formată punga). Aceste lanțuri lungi îmbrățișează strâns creionul și nu permit apei să 

se scurgă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: https://www.planetamami.com/experimente-pentru-copii-punga-strapunsa-care-nu-curge 

 

 

https://www.planetamami.com/experimente-pentru-copii-punga-strapunsa-care-nu-curge
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2.2. Matematică distractivă – Matematica din jurul nostru 

 

Multe activități cu conținut mathematic se pot realiza și în casă, ca de exemplu: 

➢ Jocuri pentru dezvoltarea conceptului de număr 

• Numără obiecte în contextul cotidian 

o Numărați numărul butoanelor de pe cămașa copilului, numărul de portocale 

din coș, numărul de furculițe de pe masa, pe măsură ce le arătați cu degetul 

sau numărul de scări pe care le urcați. 

o Începeți cu un număr mic (nu mai mult de cinci) și adăugați câteva, deoarece 

copilul este pregătit pentru o provocare. 

• Puneți obiecte mici în șir 

• Adunați niște monede și îi puneți pe copii să le numere. 

o După ce le-a numărat, le-a rearanjat într-un cerc, într-un rând, sau le-a întins 

le cereți din nou să le numere. 

o Nu vă supărați dacă trebuie să le numere din nou. Dar dacă răspunde 

automat fără a număra, veți ști că a stăpânit invarianța numărului. 

• Găsiți obiecte care se potrivesc 

o Dacă copilul întâmpină dificultăți în corespondența unu-la-unu, găsiți 

obiecte care se împerechează bine, cum ar fi linguri și furculițe, cești și 

farfurioare, etc. 

o După ce o face, îl puneți să numere fiecare set de obiecte pentru a întări 

ideea că fiecare pereche are același număr. 

➢ Jocuri pentru dezvoltarea inteligenței spațiale și a conceptelor geometrice 

Copiii pot dezvolta o înțelegere de bază a geometriei și a relațiilor spațiale, jucându-se cu 

diverse jucării de construcție. 

• Identificați forme în casă 

o Faceți un joc simplu de găsire a unor forme de bază în jurul casei, cum ar fi 

dreptunghiuri la comutatoarele de lumină, pătrate la ferestre, cercuri la 

ceasuri, etc. 

o Cereți copilului să explice modul în care se diferențiază fiecare formă prin 

caracteristicile sale definitorii (de exemplu, un triunghi are trei laturi) și 

caracteristici care nu le definesc (cum ar fi poziția, mărimea triunghiului). 

• Discutați despre poziția imaginilor dintr-o carte 
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o Când citești o poveste, folosește un limbaj spațial pentru a vorbi despre 

plasarea imaginilor. 

o Întrebați „Unde este luna? Este deasupra pomului? Este sub copac?” 

o Sau dimensiuni de referință prin întrebarea: „Hipopotamul este mai mare 

decât maimuța? Care animal este mai mare? Care animal este mai mic?” 

• Faceți o hartă a casei 

o Ajutați copilul să facă o hartă a dormitorului său sau a curții. 

o În timp ce desenează mobilierul, ferestrele și dulapurile, grădinile, copacii 

și tufișurile, îi pui întrebări despre locul unde se află și cât de aproape sunt 

una de alta. 

➢ Jocuri pentru dezvoltarea conceptelor despre măsurare 

Există multe forme de măsurare care trebuie învățate (lungime, înălțime, greutate, dimensiune, 

cantități) și multe instrumente pentru măsurare. 

• Introduceți concepte de măsurare în activitățile de zi cu zi. 

• Măsurați în timp ce gătiți 

o Faceți exerciții în timp ce gătiți. Aflați împreună ce cantitate de produs intră 

într-o cană sau într-un pahar, o lingură, etc. 

• Ghiciți greutățile  

o Cănd gătiți alegeți produse alimentare diferite și întrebați copilul care este 

mai greu. 

o Care este mai grea – cutia de supă sau cea de biscuiți. 

• Comparați dimensiunile picioarelor 

o Puneți piciorul vostru lângă piciorul copilului și întrebați-l care este mai 

lung sau mai mare. 

• Folosiți o riglă sau alt instrument de măsură pentru a compara dimensiunile. 

În acest fel îl ajutați să diferențieze cum stă treaba între lung și scurt, mare și mic. 
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ALTE EXEMPLE ȘI IDEI DE ACTIVITĂȚI/ JOCURI MATEMATICE: 

 

Învățarea și exersarea culorilor 
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Numerația și raportarea cifrei la cantitate 
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Trasarea, exersarea scrierii cifrelor 
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Învățarea formelor geometrice 
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Sursa: www.pinterest.com  

 

http://www.pinterest.com/
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3. DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV 

3.1. Tehnici de pictură inedite și interesante 

 

Specialiștii susțin că între creativitate și fericire există o legătură strânsă. Este vremea 

ca micuții să devină creativi și să pună în aplicare cele mai distractive idei de pictură.  

Lasă-ți copilul să își pună imaginatia la încercare și să-și dezvolte creativitatea prin 

pictură. Iata căteva tehnici pe care le poți preda chiar tu copiilor tăi, chiar dacă talentul la desen 

nu este unul dintre punctele tale forte:  

 

1. Tehnica împrăștierii acuarelei 

 

Aruncarea culorii acuareăa în stropi este foarte distractivă pentru copii. Această tehnică, 

pe lângă faptul că îi va ajuta pe cei mici să se relaxeze și să se distreze pe cinste, le va oferi 

ocazia să învețe culorile într-un mod neconvențional. 

Amestecă o culoare de intensitate medie cu vârful unei pensule înmuiate în apă. Odată 

ce aceasta s-a încărcat cu suficientă vopsea, ridică pensula deasupra planșei de desen și scutur-

o cu o mișcare bruscă. Experimentează cu amestecul de acuarelă și apă, învățând să controlezi 

fluxul de stropi, mărimea și intensitatea acestora. Pentru un plus de efect, aplică stropii de 

acuarelă pe hârtie ușor umedă. 
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2. Pensule din burete, făcute în casă 

 

Pentru această operatiune, ai nevoie de o lavetă pentru vase din burete, pe care să o 

decupezi în fășii. Ia căteva fășii (șase, de exemplu) și leagă-le la un capăt, apoi fixează-le de 

coada unei pensule vechi. Înmoaie pensula confecționată din fășii de burete în acuarela și 

pictează cu ea. Efectele obținute te vor uimi. 

 

 

3. Pictură cu bețișoare pentru urechi 

 

Copiii tăi vor adora această tehnică! Pictează un copac, doar trunchiul și ramurile, cu 

vopsea de culoare maro. Înmoaie apoi un betișor cu vată la capăt în apă, apoi în vopsea verde, 

și fă multe puncte pe hârtie, pentru a reda coroane de frunze. Utilizează aceeași tehnică pentru 

a reda florile albe sau roz. 

Aceasta activitate relativ simplă implică dezvoltarea și consolidarea mai multor 

abilități, precum motricitatea fină, apucarea betișoarelor și coordonarea ochi-mână, 

concentrarea și creativitatea. Și, cel mai important lucru, pictura cu bețișoare este o activitate 

distractivă care îi ține pe copii ocupați și concentrați pentru o perioadă mai lungă de timp. 
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4. Tehnica picturii acuarelă cu sare 

 

Această tehnică este amuzantă și creativă deopotriva, deoarece produce efecte diferite, 

în funcție de tipul picturii. Spre exemplu, pentru un efect discret, folosește sarea fină de 

bucătărie. Dacă îți doresti un efect granulat, utilizează sare de mare sau grunjoasă. 

Primul pas este să aplici vopseaua pentru a obține formele și cromatica dorită. Pe 

măsură ce acuarela începe să se usuce, presară deasupra tabloului o mică cantitate de sare și 

împrăști-o după dorință. După ce pictura s-a uscat complet, îndepărtează surplusul de sare cu 

ajutorul unei lavete uscate sau cu un prosop de hârtie. 

 

 

5. Pictură cu periuța de dinți 

 

Atunci când cel mic vrea să picteze animale cu blană, valuri înspumate sau iarbă în 

relief, sugerează-i să folosească o periuța de dinți veche, pentru a obtine un efect spectaculos. 
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6. Pictură cu pieptănul 

 

Schimbă pensula cu un pieptăn și creează desene uimitoare. Copiii vor deprinde simțul 

acuarelei pe măsură ce vor deplasa dinții pieptănului prin vopsea, creând efecte minunate. 

Tehnica desenului decorativ cu ajutorul pieptănului presupune ungerea dinților 

pieptănului cu tempera sau guașă nedizolvată, cu ajutorul unei periuțe de dinți. Trage apoi 

pieptănul pe suprafața de decorat, realizând dungi orizontale, verticale, oblice, linii paralele sau 

valuri, după cum îți dictează inspirația și mâna. Dacă dorești să obții un efect de hașurare, 

suprapune linii diferit colorate. 

 

 

7. Ștampile din diverse materiale 

 

Decupează cartoane de diferite mărini, pentru a avea diversitate. Apoi bagă bucata pe 

care vrei să o folosești în acuarelă. Ține cartonul pe verticală, așează-l pe hârtie, apoi trage de 

el și crează linii aproape perfecte, într-o singură direcție. Vei crea imagini cu un mare impact 

vizual. 
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8. Imprimare cu fruncte și legume 

 

Taie fructele și legumele în două. Partea tăiată o introduceți în acuarele, apoi puteți să 

o imprimați pe hârtie. 

 

 

9. Amprente amuzante 

 

Ideea spune tot. Degetele în culori, apoi pe hârtie. Puteți adăuga orice detalii, pentru 

rezulatele dorite. 
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10. Transformă acuarela împrăștiată pe hârtie în operă de artă 

 

Pentru prima imagine, trebuie stropita hârtia de desen cu acuarelă, iar apoi pentru a-i 

da o anumită textură, se mișcă hârtia în sus și în jos, apoi în stânga și în dreapta. 

Pentru a doua tehnică, pune-ți copilul să arunce pe hârtie niște culoare cu pensonul, 

apoi învată-l să plieze hârtia și să o desfacă. Încercați să deslușiți amandoi ce imagine a-ți 

realizat 

 

 

 

 

Surse: 

www.pinterest.com  

https://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/activitati-educative/9-idei-de-pictura-pentru-copii-a19375.html 

https://webeauty.ro/20-de-tehnici-pentru-picturi-pe-care-copilul-tau-le-va-iubi-9649/4 

 

 

http://www.pinterest.com/
https://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/activitati-educative/9-idei-de-pictura-pentru-copii-a19375.html
https://webeauty.ro/20-de-tehnici-pentru-picturi-pe-care-copilul-tau-le-va-iubi-9649/4
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3.2. Jocuri muzicale 

 

1. Podul de piatră 

 

 

”Podul  de piatră s-a dărâmat , 

A venit apa şi l-a luat. 

Vom face altul pe râu în jos, 

Altul mai trainic şi mai frumos.” 

Sursă: AICI 

 

 

În timpul cântecului, doi copii care stau faţă în faţă îşi ţin mâinile împreunate şi ridicate 

formând un pod.Ceilalţi copii trec pe sub ”pod”(format din mâinile celor doi copii) cântând. 

În clipa în care ultimul cuvânt din cântecel va fi pronunţat, cei doi copii care formează podul 

vor lăsa mâinile în jos, prinzând copilul care trecea în acel moment pe sub podul format din 

braţele lor. Acel copil nu va mai trece pe sub pod, va sta în spatele unuia dintre cei doi copii şi 

va aştepta până când toţi ceilalţi copii vor fi prinşi şi vor face parte din zidul podului. 

 

2. Ursul doarme 

 

”Ursul doarme,ursul doarme,  

A uitat bietul de foame. 

Mâncarea i-o furi uşor, 

De eşti iute de picior.” 

Sursă: AICI 

 

Copiii formează un cerc ţinându-se de mâini.Dintre ei, se aleg doi copii : 

ursuleţul,(copilul va purta masca de urs), care se aşează în mijlocul cercului şi îşi păzeşte 

mâncarea (găleata cu cuburi) şi  lupul , care rămâne în picioare, în spatele ursuleţului , 

intenţionând să fure hrana. La un moment dat ursul se preface că a adormit , lupul fură 

mâncarea şi ieşind din cerc fuge pe marginea acestuia , iar ursul aleargă să-l prindă. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pQ-wzwzrl6g&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=qtCx_YkX7aw
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3. Batistuța 

 

”Am pierdut o batistuţă 

Şi mă bate mama , 

Cine are să mi-o dea, 

Că-l sărut o dată. 

Batista-i parfumată, 

Ea este la o fată, 

La o fată frumoasă, 

Pe care o iubesc.” 

Sursă: AICI 

Copiii sunt aşezaţi în cerc, fără a se ţine de mâna.Conducătorul de joc începe să alerge 

în afara cercului, prin spatele copiilor, în timp ce aceştia cântă.Va pune batistuţa în spatele unui 

copil, fără să-l atenţioneze, apoi continuă alergarea. Copiii nu au voie să se întoarcă, iar dacă 

unul dintre ei se va întoarce înainte de sfârşitul jocului, va fi eliminat primind chiar şi o 

pedeapsă hazlie. Cel care va primi batista va continua jocul. 

 

4. Taraful Chiț 

 

”Ne cunoaşte o lume întreagă 

Noi ,suntem taraful Chiţ. 

Jucăuşi şi buni de şagă, 

N-avem frică de pisici. 

Refren:Chiţ,chiţ,chiţ,chiţ, 

N-avem frică de pisici 

Chiţ,chiţ,chiţ,chiţ, 

Când nu sunt pe aici. 

Cu o cobză şi-o chitară , 

C-un ţambal şi-un conrabas 

Ne distrăm seară de seară  

Şi cântăm aşa pe nas: 

Refren:Chiţ,chiţ,chiţ,chiţ, 

N-avem frică de pisici 

Chiţ,chiţ,chiţ,chiţ, 

Când nu sunt pe aici.” 

Sursă: AICI 

La comanda: Pisica!, toţi copiii aleargă în cele patru colţuri 

ale clasei ,unde au fost marcate căsuţele şoriceilor şi se ghemuiesc 

unul lângă altul. La comanda :Pisica a plecat, copiii revin în mijlocul 

clasei şi reiau joaca. Dacă pisica reuşeşte să prindă un şoricel, înainte 

de a ajunge în căsuţă, schimbă rolul cu el şi continuă  jocul. 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZEkcMgk0LI
https://www.youtube.com/watch?v=fCiJA8p0-DQ
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5. Țăranul e pe câmp 

 

”Ţăranul e pe câmp, 

Ţăranul e pe câmp. 

Ura, drăguţa mea  

Ţăranul e pe câmp. 

 

El are o nevastă, 

El are o nevastă. 

Ura, drăguţa mea 

El are o nevastă. 

 

Nevasta un copil , 

Nevasta un copil. 

Ura, drăguţa mea 

Nevasta un copil. 

 

Copilul, o dădacă, 

Copilul, o dădacă. 

Ura,drăguţa mea 

Copilul o dădacă. 

 

Dădaca un pisoi, 

Dădaca un pisoi. 

Ura, drăguţa mea 

Dădaca un pisoi. 

Pisoiul prinde şoareci, 

Pisoiul prinde şoareci. 

Ura, drăguţa mea  

Pisoiul prinde şoareci. 

 

Şi şoarecii la brânză 

Şi şoarecii la brânză. 

Ura, drăguţa mea  

Şi şoarecii la brânză. 

 

Şi brânza  la butoi 

Şi brânza la butoi. 

Ura, drăguţa mea 

Şi brânza la butoi. 

 

Butoiul la gunoi, 

Butoiul la gunoi. 

Ura, drăguţa mea 

Butoiul la gunoi. 

 

Ţăranul să-şi aleagă, 

Ţăranul să-şi aleagă. 

Ura,drăguţa mea  

Ţăranul să-şi aleagă.” 

Sursa:  AICI 

 

Jocul începe cu un copil care va alege 

un partener din grupul celorlalţi copii, ca având 

rolul nevestei la sfârşitul primei strofe, acest 

partener alege la rândul său un copil cu rolul din 

următoarea strofă cântată şi tot aşa până la 

sfârşitul cântecului. Se va forma un şir de copii 

care se ţin de mijloc unul pe altul gen trenuleţ 

imaginar, cântând şi dansând în formă de cerc. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=USdsmLawCN4
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6. Înfloresc grădinile 

 

”Înfloresc grădinile, 

Ceru-i ca oglinda,  

Prin livezi, albinele, 

Şi-au pornit colinda. 

Cântă ciocârliile , 

Imn de veselie, 

Fluturii cu miile, 

Joacă pe câmpie. 

Joacă fete şi băieţi  

Hora-n bătătură, 

Ah, de ce n-am zece vieţi, 

Să te cânt,natură!” 

Sursa: AICI 

Copiii formează un cerc simbolizând o grădină înflorită.În interiorul cercului se aşează 

5-6 copii ce reprezintă diferite flori. Se mai stabilesc câţiva copii-albine, şi câţiva copii-fluturi, 

care stau în afara grădinii.Jocul începe cu intonarea melodiei de către copiii din cerc şi de către 

copiii-flori.La versurile”Prin livezi albinele”, aceştia ocolesc grădina (cercul) şi intră în ea, 

oprindu-se la câte o floare. La versul „Fluturii cu miile”,fluturii înconjoară în zbor grădina sau 

intră în cerc, unde îşi continuă zborul.Când melodia ajunge la versurile „Joacă fete şi băieţi”, 

copiii din cerc încep să joace o horă. Jocul se reia, mereu cu alţi copii în rolurile de flori, albine 

şi fluturi. 

 

7. Deschide urechea bine 

”Deschide urechea bine, 

Să vedem  ghiceşti, ori ba?  

Cine te-a strigat pe tine? 

Hai, ghiceşte nu mai sta!” 

Sursa: AICI 

Un copil este ales să stea cu ochii închişi (sau legat cu o eşarfă), iar ceilalţi cântă. Unul 

dintre copii, îl va striga pe nume pe copilul care a stat cu ochii închişi , acesta trebuind să 

ghicească cine l-a strigat.Pentru amuzament, copiii îşi pot schimba vocea, iar cei care nu 

recunosc vocea, vor primi porunci hazlii. 

https://www.youtube.com/watch?v=23YrW79zPSM
https://www.youtube.com/watch?v=VehG8VGJ-80
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8. Castelul 

 

”A fost odata un castel, 

Uite-aşa. 

Cu mii de turnuleţe-n el 

Uite-aşa.   Bis 

Castelul  avea un geam mic, 

Uite-aşa.   

Prin care privea un pitic, 

Uite-aşa.  Bis 

Piticul nostru se juca  

Uite-aşa. 

Şi  o pitică-l imita  

Uite-aşa .  Bis 

Veniţi cu toţii  pe la noi, 

Uite-aşa. 

Veniţi să vă jucaţi  şi voi. 

Uite-aşa.  Bis” 

Sursa: AICI 

 

La versurile „Uite-aşa”, copiii vor fi cât 

se poate de expresivi, în funcţie de versurile 

cântecului. 

 

 

 

9. Cântec cu mișcare: Unu, doi, trei 

”Luaţi seama bine, 

În picioare, drepţi! 

Ochii toţi la mine! 

Mâinile la piepţi! 

1,2,3; 1,2,3; 1,2,3. 

Aşa, copii! 

 

Luaţi seama bine  

După cum v-am spus, 

Ochii toţi la mine! 

Braţele în sus! 

1,2,3; 1,2,3; 1,2,3. 

Aşa, copii! 

 

Luaţi seama bine 

Cum am învăţat, 

Ochii toţi la mine! 

Braţele în lat! 

1,2,3; 1,2,3; 1,2,3. 

Aşa, copii!” 

Sursă: AICI 

 

Copiii cântă şi execută mişcările cerute de versuri. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ifYZvIQ9V8g
https://www.youtube.com/watch?v=8pYdYCkLAj0
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10. Copilul neastâmpărat 

 

”S-a suit  copilu-n pom  

Sus,sus,sus 

Şi pe-o cracă  mi s-a pus  

Sus,sus,sus. 

 

Îi părea grozav de bine şi striga: 

Cine e mai sus ca mine? 

Şi râdea. 

 

Atunci craca se  rupea. 

Trosc, trosc, trosc! 

Şi copilul jos cădea: 

Buf, buf, buf! 

 

A căzut din deal  în vale . 

Uite-aşa, 

Ştiu că n-a căzut pe moale, 

Că plângea.” 

 Copiii merg în cerc, unul după altul, cântând şi executând mişcările. Acestea sunt:    

sus- copiii vor merge pe vârfuri, cu mâinile deasupra capului; 

râdea- vor bate din palme; 

trosc- vor tropăi; 

buf- se vor ghemui; 

uite-aşa- vor imita cu mâinile morişca; 

plângea- se vor preface că plâng. 

 

11. Familia mea 

 

„Acesta e tata bun şi serios( degetul mare) 

Aceasta e mama exemplu frumos ( arătătorul) 

Fratele cel mare merge la şcoală( mijlociul) 

Sora cea mare  cu păpuşa-n poală( inelarul) 

Sora cea mică la mama aleargă (degetul mic) 

Aceasta formează familia întreagă ( se înconjoară cu mâna opusă toate degetele împreunate) 

Se prinde şi se răsuceşte, pe rând, fiecare deget, cu trei  degete de la mâna cealaltă.” 

  



Grădinița cu Program Prelungit „Căsuţa Bucuriei” Nr. 11, Braşov 

71 
 

12. Să ne jucăm cu degețelele 

 

”Hai să arătăm  degetul cel mic 

Şi cu el să ne jucăm un pic! 

Hai să arătăm care-i inelar; 

Să-i aducem un inel în dar. 

Hai sa-i arătăm care-i mijlociu 

Să vedem cât este de zglobiu. 

Hai să arătăm şi arătătorul  

Şi să îl rotim cu binişorul. 

Hai să arătăm degetul cel mare  

Şi să-l facem semn de întrebare. 

Hai să arătăm palmele curate 

Şi uşor să le lovim 

Până nu le obosim.” 

 

Se execută mişcări cât mai expresive ale degetelor, jocul se poate desfăşura  pe roluri, 

alegându-se câte un copil pentru fiecare dintre cele  zece degete. Cel care  va face greşeli va 

indeplini câte o poruncă amuzantă. 

 

13. Un elefant 

 

”Un elefant, se legăna, 

Pe o pânză de păianjen, 

Şi fiindcă ea nu se rupea, 

A mai chemat un elefant. 

Doi  elefanti se legănau  

Pe o pânză de păianjen 

Şi fiindcă ea nu se rupea , 

Au mai un elefant. 

Trei elefanţi se legănau 

Pe o pânză de păianjen 

Şi fiindcă ea nu se rupea, 

Au mai chemat un elefant. 

Patru  elefanţi se legănau 

Pe o pânză de păianjen, 

Şi fiindcă ea nu se rupea 

Au mai chemat un elefant. 

Cinci elefanţi se legănau 

Pe o pânză de păianjen, 

Şi fiindcă ea nu se rupea, 

Au mai chemat un elefant. 

Şase  elefanţi se legănau  

Pe o pânză de păianjen 
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Şi fiindcă ea nu se rupea, 

Au mai chemat un elefant. 

Şapte elefanţi se legănau 

Pe o pânză de păianjen 

Şi fiindcă ea nu se rupea, 

Au mai chemat un elefant. 

Opt  elefanţi se legănau 

Pe o pânză de păianjen 

Şi fiindcă ea nu se rupea, 

Au mai chemat un elefant. 

Nouă elefanţi se legănau 

Pe o pânză de păianjen 

Şi fiindcă ea nu se rupea, 

Au mai chemat un elefant. 

Zece elefanţi se legănau  

Pe o pânză de păianjen 

Şi pentru că pânza s-a rupt 

Toţi elefanţii au căzut!!! 

Buff!” 

Surse: AICI 

 

Copiii fac un cerc iar unul stă în mijloc şi se învârte  destul de încet, în timp ce copiii 

cântă :”Un elefant se legăna pe o pânză de păianjen/ Şi fiindcă ea nu se rupea / A mai chemat 

un elefant/ şi copilul alege alt copil, acesta din urmă prinzându-l  de mijloc pe primul  etc. Şi 

tot aşa pâna la zece elefanţi, moment în care toţi elefanţii vor cădea! 

Jocuri pentru preşcolari, Editura Aramis, Bucureşti, 1998; 

www.Didactic.ro 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9DjhFbIbHVM
http://www.didactic.ro/
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3.3. Muzica din viața noastră – joaca cu instrumentele 

muzicale virtuale 

 

❖ Xilofonul 

 

  

Accesați AICI 

Audiați și încercați să reproduceți cântecul: 

• Twinkle, twinkle, little star 

• Old MacDonald had a farm 

 

❖ Pian 

 Accesați AICI 

Audiați și încercați să reproduceți cântecul: 

• Bingo 

• Twinkle, twinkle, little star 

 

 

❖ Altele:  

o Bongo AICI 

o Tobe AICI 

o Chitară AICI 

❖ Cum să-ți faci propriul instrument muzical – model de inspirație AICI 

 

  

https://virtualmusicalinstruments.inicar.info/xylophone/2_Xylophone-Online.php
https://www.youtube.com/watch?v=tWi_h154U5U
https://www.youtube.com/watch?v=fpVVaZiqsjQ
https://kidmons.com/game/piano-online/
https://www.youtube.com/watch?v=G3Gt_c88ojw
https://www.youtube.com/watch?v=p9tW3n6aO9Q
https://virtualmusicalinstruments.inicar.info/drum/4_virtual-bongos-for-kids.php
https://virtualmusicalinstruments.inicar.info/drum/8/virtual-drum-kit.php
https://www.virtualmusicalinstruments.com/guitar
https://www.youtube.com/watch?v=A75iUepBFf8
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4. DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE 

5.2. Să gătim împreună – Activități gospodărești 
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Sursă: https://biscuim.ro/ 

https://biscuim.ro/
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5.2. Treburile casnice le rezolvăm jucându-ne – Activități 

gospodărești 

 

 Niciodată nu este prea târziu să-ți obișnuiești copilul să se familiarizeze cu activitățile 

casnice. Dacă vom începe acest demers când copilul are încă o vârstă fragedă, acesta va învăța 

de mic să fie responsabil, să-i placă ordinea, curățenia, își va dezvolta mai repede îndemânarea 

și capacitatea de a respecta regulile și instrucțiunile primite.  

 

• „Și personajul preferat face treabă” 

Dacă vrei să convingi chiar și un micuț mai încăpățânat să se implice în mici  treburi casnice, 

lasă-l să se costumeze în personajul preferat sau să-și ia alături o jucărie ce-l întruchipează. De 

exemplu, dacă veți șterge praful, același lucru îl va face și un pirat, o zână, un dinozaur etc. Vei 

vedea că este un truc ce dă rezultate și va stimula imaginația copilului tău (de la 3 ani în sus). 

 

• Sunt un „roboțel” harnic! 

Acest joc îl va face pe copil să fie mai atras să se implice într-o activitate casnică precum cea 

de a face ordine. În același timp, jocul îl va ajuta să se familiarizeze cu primirea unor 

instrucțiuni. 

Inițial va trebui să pregătești o „schemă” a pașilor ce trebuie urmați pentru a face ordine, având 

grijă să-i prezinți ca pe niște instrucțiuni simple, precum: „vei face un pas la dreapta (și vei 

desena o săgeată care să indice această direcție)/la stânga”, „vei lua în mână obiectul X și îl vei 

pune în locul…”, „adună jucăriile”, „pune jucăriile în coșuri/în cutii” etc. 

Cu siguranță că orice copil, dar mai ales băiețeii (de la 4 ani în sus) vor fi încântați să creadă 

că sunt roboței în timp ce vor face ordine în casă! 

 

• „Dăm cu zarul ca să vedem ce treabă avem de făcut” 

Următorul joc menit să-i familiarizeze pe cei mici cu treburile casnice este adecvat în special 

pentru o casă unde sunt mai mulți copii. 

Cum veți proceda: 

Pe niște cartonașe vor fi desenate puncte ca pe un zar și vor fi scrise diverse sarcini, adecvate 

vârstei copiilor (de pildă, udatul florilor pentru cei mai mici sau strânsul patului pentru cei mai 

mari. Se va lua un zar cât mai mare și fiecare va trebui să-l rostogolească pentru a afla ce are 
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de făcut. În funcție de punctele de pe zar, corespunzătoare celor de pe cartonașele cu treburi 

casnice, fiecare se va implica într-o anumită activitate. Jocul îi va învăța pe copii (de la 4 ani 

în sus) să fie responsabili și harnici. 

 

• „Ne întrecem în sortarea rufelor!” 

Pentru copiii mai mari (de cel puțin 4 ani și jumătate- 5 ani) care știu bine culorile și sunt 

obișnuiți și cu distincția dintre haine groase/subțiri, o întrecere de sortare a rufelor poate fi un 

bun stimulent pentru a-i obișnui cu această activitate casnică. 

Condiția este să se implice în joc minimum 2 copii sau și părinții, astfel încât să fie formate 

echipe. Tot ce ai de făcut este să le oferi copiilor cât mai multe haine ce au fost spălate și să-i 

rogi să le sorteze și să le pună în câte un coș de rufe/o cutie de plastic în funcție de culoare și 

de textură. 

Vor câștiga cei ce au reușit să facă acest lucru primii, în funcție de răgazul pe care l-ai stabilit 

inițial. 

 

• „Treburile casnice muzicale” 

În mod sigur că va fi foarte amuzat să faceți treburi casnice acompaniați de muzica preferată. 

Pur și simplu vei stabili o anumită activitate casnică (de pildă, copilul va trebui să facă ordine 

printre jucării) și vei da drumul la muzică, în timp ce micuțul își face treaba . Când muzica se 

va opri, copilul va trebui să stea pe loc. Iar când muzica se va relua, copilul va trebui să facă o 

altă treabă, pe care i-o vei indica tu. 

Activitatea îl va ajuta pe copil să se concentreze mai bine, să urmeze instrucțiunile primite și 

să fie răbdător. 

 

• „Întrecerea de la mașina de spălat vase” 

Dacă aveți mașină de spălat vase, puteți desfășura fără probleme această activitate. 

Astfel, dacă tu vei lua din ea, de pildă, paharele. Oare copilul (de la 4 ani în sus) va reuși să 

scoată mai repede decât tine tacâmurile sau farfuriile? 

Fără îndoială că micuțul va fi încântat să se întreacă cu tine și se va obișnui cu activitatea de 

sortare. Nu în ultimul rând, își va putea îmbunătăți și motricitatea fină (întrucât va manipula 

vesela). 
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• „Pot fi un adevărat bucătar!” 

Jocul se adresează copiilor mai mari de 4 ani, în special unui grup de copii ce pot forma două 

sau mai multe echipe. Scopul jocului este ca fiecare echipă să-și creeze propria rețetă, ce va fi 

jurizată de către părinți, iar câștigătorul va fi premiat. Desigur, și restul participanților vor primi 

mici premii. 

Într-o primă fază va trebui să le pui la dispoziție copiilor ingrediente, tacâmuri și veselă din 

material plastic, neuitând de instrumente de măsurat. Fiecare echipă va pregăti ceea ce va dori. 

Preparatele vor ajunge apoi la masa „juriului” care va stabili ce preparat este mai gustos. 

Activitatea le va fi de folos copiilor, întrucât îi va stimula să devină îndemânatici și creativi. 

 

• „Reciclăm și ne întrecem!” 

Jocul este potrivit mai ales dacă sunt doi frați. Inițial ei vor trebui să sorteze plastic și hârtie ce 

vor urma să fie reciclate. După aceea, spune-le să se întreacă până la locul în care se află 

recipientele pentru reciclat. Cel ce va ajunge primul, fără să piardă ceva pe drum, va fi 

învingător. 

 

• „Baloanele cu treburi casnice” 

Iată o variantă de joc ideal pentru familiarizarea copiilor (de la 4 ani în sus) cu tot felul de 

activități casnice. Preferabil este ca jocul să se desfășoare la finalul unei zile, astfel încât micuții 

să învețe să fie responsabili, obișnuindu-se să facă ordine și curățenie. 

Înainte să începem vei lua niște baloane și le vei umple cu mici bilețele din hârtie, pe care vei 

scrie câteva dintre treburile casnice adecvate sfârșitului unei petreceri (de pildă, adunatul 

paharelor de pe masă, strângerea jucărilor, efectuarea ordinii în încăperea respectivă etc.). 

La finalul zilei, lansează baloanele și invită-i pe copii să le prindă. Baloanele vor fi apoi sparte 

și fiecare va trebui să se implice în activitatea casnică de pe bilețele găsite în baloane. 

Toți copiii vor fi recompensați cu câte un premiu, iar casa ta va fi, dacă nu complet, măcar 

parțial curată și ordonată. 

 

Sursă: 

https://www.copilul.ro/comunicare-copii/comportament-copii/Ce-treburi-casnice-ar-trebui-sa-faca-cei-mici-in-

functie-de-varsta-a20264.html 

https://unica.md/mama-si-copilul/dezvoltarea-copilului/ghid-pentru-parinti-ce-treburi-casnice-ar-trebui-sa-

ceri-copilului-sa-faca-functie-de-varsta/ 

https://www.qbebe.ro/psihologie/jocuri_si_activitati/treburi_casnice_adaptate_copilului_tau 

https://www.copilul.ro/comunicare-copii/comportament-copii/Ce-treburi-casnice-ar-trebui-sa-faca-cei-mici-in-functie-de-varsta-a20264.html
https://www.copilul.ro/comunicare-copii/comportament-copii/Ce-treburi-casnice-ar-trebui-sa-faca-cei-mici-in-functie-de-varsta-a20264.html
https://unica.md/mama-si-copilul/dezvoltarea-copilului/ghid-pentru-parinti-ce-treburi-casnice-ar-trebui-sa-ceri-copilului-sa-faca-functie-de-varsta/
https://unica.md/mama-si-copilul/dezvoltarea-copilului/ghid-pentru-parinti-ce-treburi-casnice-ar-trebui-sa-ceri-copilului-sa-faca-functie-de-varsta/
https://www.qbebe.ro/psihologie/jocuri_si_activitati/treburi_casnice_adaptate_copilului_tau
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5.2. Ce pot face două mâini dibace – Activități practice pas cu 

pas 

 

1. Barcă din hârtie - Origami 

Sursă: AICI 

 

 

2. Avion din hârtie - Origami 

Sursă: AICI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C1DMJmqISqI
https://www.youtube.com/watch?v=1Dz7ekC8aKI
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3. Fluture din hârtie - Origami 

Sursă: AICI 

 

 

4. Soare curcubeu 

Sursă: AICI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hgUyOcXmXhw
https://www.youtube.com/watch?v=JNLtOy883Oo
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5. Farul din Alexandria – Cele 7 minuni vechi ale lumii 

Sursă: AICI 

 

 

6. Broscuța 

Sursă: AICI 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=njrtNsNk4Z8
https://www.youtube.com/watch?v=PFqTHnr-mHY
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7. Avionul – confecție din sticlă 

Sursă: AICI 

 

 

8. Racheta 

Sursă: AICI 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=K3OopZKvBnc
https://www.youtube.com/watch?v=5MfSfTve7Z4
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9. Livada 

Sursă: AICI 

 

 

10. Oița 

Sursă: AICI 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7mbUCN16c0M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L8FUTb4Grf8&feature=youtu.be
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11. Brățara prieteniei 

Sursă: AICI 

 

 

12. Curcubeul 

Sursă: AICI 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wkQBaFEzyEA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fcog99UKY3w&feature=youtu.be


Grădinița cu Program Prelungit „Căsuţa Bucuriei” Nr. 11, Braşov 

93 
 

13. Frcute 3D 

Sursă: AICI 

 

 

14. Protecții solare 

Sursă: AICI 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yo6QQgx1b40&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U5lwu9Kuu_c&feature=youtu.be
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5. DOMENIUL PSIHOMOTRIC 

5.2. Jocuri de mișcare 

 

• Măgărușul  

Se poate juca în trei. Doi dintre ei aruncă o minge de la unul la celălalt, iar al treilea este 

măgărușul și încercă să prindă sau să atingă mingea (în funcție de regulile stabilite de comun 

acord). Când reușește să facă acest lucru, scapă de măgăruș, iar cel care tocmai aruncase 

mingea, îi ia locul. 

 

• Pârâul 

Desenaţi cu o bucată de lemn. Sau carton un pârâiaş care devine din ce în ce mai lat. Copiii 

trebuie să treacă pârâul dintr-o săritură. Câştigă acela care reuşeşte să sară prin partea cea mai 

lată. 

 

• Cercurile 

Se desenează cercuri (sau se pot pune eșarfe) la distanţe apreciabile, în zigzag sau orice alt 

model vă trece prin cap. Fiecare copil va sări dintr-un cerc într-altul. Stabiliţi un număr de 

puncte pentru fiecare săritură corectă. În câte cercuri se va sări fără greşeală, atâtea puncte se 

vor obţine. Câştigător este cel care acumulează cele mai multe puncte. 

 

• Mişcări în oglindă 

Jocul este preferat de copiii mai micuţi, de 4-7 ani. Un copil stă în fața celorlalți și face tot 

felul de mișcări amuzante sau se strâmbă în diverse feluri iar ceilalți trebuie să îl imite. Jocul 

nu are miză, însă distracția e garantată prin strâmbături. 

 

• Ghicește animalul 

Ghicește animalul jocuri pentru copii de 5 ani. Cum se joacă? Primul jucător se găndeste la 

un animal iar ceilalți au la dispoziție un numar de intrebări convenit in prealabil (5-10-20 și în 

funcție de vărsta copiilor) pentru a afla despre ce animal este vorba. Se pot da doar răspunsuri 

cu DA sau NU. Exemple de întrebări: „Trăiește în apă?”, „Are aripi?”, „Are ţepi?”, „Are gâtul 

lung?”. 
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• Găsește perechea 

Pentru acest joc vei avea nevoie de două sau mai multe cofraje pentru ouă și de diferite 

jucării sau obiecte din casă, cel putin câte 2 din aceeași categorie (2 animăluțe, 2 nasturi, 2 

litere/cifre, 2 monede, 2 mașinuțe). 

Cum se joacă? Într-un cofrag vom pune 2,4 sau 6 obiecte diverse (în funcție de vărsta 

copilului), în locuri separate. Îi vom arăta copilului conținutul cofragului, după care îl închidem 

și vom aduce un altul gol. Misiunea sa va fi să caute obiecte identice sau asemănătoare cu cele 

văzute în primul cofrag și să le pună în cel de-al doilea, având grija să respecte ordinea din 

primul. 

 

• De-a v-ați ascunselea 

Este un joc care se poate juca la orice vârstă. Jucătorii se ascund în casă mai puțin unul 

dintre aceștia care „se pune”, adică stă cu fața la perete și numără lent până la 10 și la final 

spune „Cine nu e gata, îl iau cu lopata”, dupa care pleacă în căutarea celorlalți. Primul pe care 

îl găsește „se va pune” în runda următoare și îi va căuta pe ceilalți. 

 

• Împarate, împarate câți pași îmi dai? 

Se joaca în grup de cel putin 3. Unul din jucători se așează pe un scaun, la o distanță stabilită 

împreună, cu fața spre ceilalți. Cei așezați în fața lui, pe rând, vor rosti întrebarea “Împărate, 

împărate căți pași îmi dai?” “Împăratul” răspunde fiecăruia după plac. El poate să dea: 

pași de furnică – pui piciorul în fața celuilalt, 

mămăligă – o săritură învârtindu-te, 

peștele – o săritură iî față 

uriașul – un pas de uriaș. 

Împăratul le poate spune și să facă pași înapoi. 

 

• Baschet pentru pitici 

Iată o variantă inedită a baschetului, ce constă în a arunca mai multe mingii (de dimensiuni 

diferite) într-un coș de rufe, într-o găleată de plastic sau într-o cutie de carton. 

Prima dată se va fixa o distantă mai mică de la care copilul va trebui să-și arunce mingiile la 

"țintă", după care aceasta va fi mărită pe măsură ce acesta dobândește mai multă experiență. 
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• Homemade volei 

Nu este dificil să organizați o partidă de volei chiar la voi acasă dacă veți avea la îndemână 

o minge ușoară/ un balon și o bucată de sfoară sau un elastic lung (acestea vor constitui "fileul" 

peste care se va arunca mingea/balonul și se vor lega de diferite obiecte din casă, cum ar fi 

mânerele de la doua corpuri de mobilier alăturate). 

Pentru ca jocul să se desfășoare în siguranță, este necesar ca suprafața de joc să fie căt mai 

puțin alunecoasă și cu căt mai puține "obstacole" (cum ar fi, de exemplu, diverse piese de 

mobilă). 

Participanții vor trebui să fie desculți. Odata ce sunt finalizate pregătirile, partida de "volei" 

poate începe. Esențial este ca mingea/ balonul să atingă cât mai puțin pământul. 

Sursă: 

www.didactic.ro  

www.tikaboo.ro  

www.gokid.ro  

 

5.2. Sport și sănătate la mine acasă 

 Plecând de la premisa minte sănătoasă în corp sănătos și ținând cont de importanța 

activității fizice pe care o are sportul în dezvoltarea armonioasă a copiilor, am pregătit mai jos 

o selecție de videoclipuri, amuzante și distractive, dar mai ales foarte antrenante și captivante 

pentru copii, care o să-i ajute să nu își piardă tonusul, concentrarea și ritmul zilnic. 

 

http://www.didactic.ro/
http://www.tikaboo.ro/
http://www.gokid.ro/
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1. ZUMBA 

 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q&fbclid=IwAR2JxPnkoNGA4sEdS

0LG1nAESrissZH2b_pvm3OvgzmwGDHU1h0dQoPYDdM 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=brj9NX4rPaA&t=15s&fbclid=IwAR3VsiogQ2_

O5pkidS8QIqt-Q0SpyxsuBZgs1xU3Lpkd7bzSnfGRzGomYZs 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY&fbclid=IwAR3MP9xZ0NsdJZ_

Z9hClB_oGg1Z1p1KDWFiDINM_J4IGKlxg7kTevkF7w-M 

2. 5 MINUTE DE MIȘCARE 

 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=BOrmMs8R85U&list=PLDeei83qxBU9VvjRolja

XI5bM10G0EiHZ&index=8 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=GoBYXkZhtWA 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=ygs_RZe8wd8&t=212s 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=IbP2bgS9aDY 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=k59gVosZDzk&t=8s 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=9dqM8ouv7rk 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=wx6E55E9Zao 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=OU3muXWjyTs 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=5ymWTmKmz5Y 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=4LJ0n6CdGv8 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=N9zHjP3wQTA 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=tRp9OYPP-vU 

3. SPORT LA MINE ACASĂ 

 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=6Whn06B33hY&t=61s 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=9rfaO7EYvck 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=c9YtboLUzuk 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=IKeJXTpWpqg 

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q&fbclid=IwAR2JxPnkoNGA4sEdS0LG1nAESrissZH2b_pvm3OvgzmwGDHU1h0dQoPYDdM
https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q&fbclid=IwAR2JxPnkoNGA4sEdS0LG1nAESrissZH2b_pvm3OvgzmwGDHU1h0dQoPYDdM
https://www.youtube.com/watch?v=brj9NX4rPaA&t=15s&fbclid=IwAR3VsiogQ2_O5pkidS8QIqt-Q0SpyxsuBZgs1xU3Lpkd7bzSnfGRzGomYZs
https://www.youtube.com/watch?v=brj9NX4rPaA&t=15s&fbclid=IwAR3VsiogQ2_O5pkidS8QIqt-Q0SpyxsuBZgs1xU3Lpkd7bzSnfGRzGomYZs
https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY&fbclid=IwAR3MP9xZ0NsdJZ_Z9hClB_oGg1Z1p1KDWFiDINM_J4IGKlxg7kTevkF7w-M
https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY&fbclid=IwAR3MP9xZ0NsdJZ_Z9hClB_oGg1Z1p1KDWFiDINM_J4IGKlxg7kTevkF7w-M
https://www.youtube.com/watch?v=BOrmMs8R85U&list=PLDeei83qxBU9VvjRoljaXI5bM10G0EiHZ&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=BOrmMs8R85U&list=PLDeei83qxBU9VvjRoljaXI5bM10G0EiHZ&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=GoBYXkZhtWA
https://www.youtube.com/watch?v=ygs_RZe8wd8&t=212s
https://www.youtube.com/watch?v=IbP2bgS9aDY
https://www.youtube.com/watch?v=k59gVosZDzk&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=9dqM8ouv7rk
https://www.youtube.com/watch?v=wx6E55E9Zao
https://www.youtube.com/watch?v=OU3muXWjyTs
https://www.youtube.com/watch?v=5ymWTmKmz5Y
https://www.youtube.com/watch?v=4LJ0n6CdGv8
https://www.youtube.com/watch?v=N9zHjP3wQTA
https://www.youtube.com/watch?v=tRp9OYPP-vU
https://www.youtube.com/watch?v=6Whn06B33hY&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=9rfaO7EYvck
https://www.youtube.com/watch?v=c9YtboLUzuk
https://www.youtube.com/watch?v=IKeJXTpWpqg
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❖ https://www.youtube.com/watch?v=H5X1fMAPm7k 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=ShSE1FUVRvI 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=ztAk-xy1cWE 

4. ALTE CÂNTECELE CU DANS ȘI MIȘCARE 

 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU&t=21s 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=K-qcXuT7TvE 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=3DeNGvxgGHk 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=OS7IUOBdwRY 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=pwBgjJzIVIs 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=YhGsGG4qgN8&t=8s 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=VtEcBIn8kRo&list=PLL3zNulBViGK3Sf80pmA

JQnattlv_RcES 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=26guG6wr5so&t=41s&fbclid=IwAR0M3FtlRj4d

ZNasDdjiOljPmwcfDISblqAU2DZqe18mz8NXn4CfrbTQOh8 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=H5X1fMAPm7k
https://www.youtube.com/watch?v=ShSE1FUVRvI
https://www.youtube.com/watch?v=ztAk-xy1cWE
https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=K-qcXuT7TvE
https://www.youtube.com/watch?v=3DeNGvxgGHk
https://www.youtube.com/watch?v=OS7IUOBdwRY
https://www.youtube.com/watch?v=pwBgjJzIVIs
https://www.youtube.com/watch?v=YhGsGG4qgN8&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=VtEcBIn8kRo&list=PLL3zNulBViGK3Sf80pmAJQnattlv_RcES
https://www.youtube.com/watch?v=VtEcBIn8kRo&list=PLL3zNulBViGK3Sf80pmAJQnattlv_RcES
https://www.youtube.com/watch?v=26guG6wr5so&t=41s&fbclid=IwAR0M3FtlRj4dZNasDdjiOljPmwcfDISblqAU2DZqe18mz8NXn4CfrbTQOh8
https://www.youtube.com/watch?v=26guG6wr5so&t=41s&fbclid=IwAR0M3FtlRj4dZNasDdjiOljPmwcfDISblqAU2DZqe18mz8NXn4CfrbTQOh8
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CAPITOLUL III – Ne jucăm în familie. Jocuri 

distractive 
 

1. „Vânătoarea de comori” 

Jocul se poate juca cu monede, nasturi sau orice alte obiecte mici și identice. Cum ideal ar fi 

să folosim obiecte ceva mai curate, putem folosi o mână plină de nasturi din trusa de art&craft. 

Cum se joacă? 

Ascunde într-o cameră nasturii în locurile cele mai trăznite după care invită copiii să le 

găsească. Stabilește un timp alocat jocului, dă-le copiilor câte un pahar de plastic pentru a aduna 

în el nasturii găsiți și cine găsește cei mai mulți câștigă! 

 

2. Ascultă lumea 

Cum se joacă? 

Stați alături de copilul dvs. sau spate-în-spate, și închideți-vă ochii. Concentrați-vă asupra 

sunetele din jurul vostru. Ascultați lumea. Se poare auzi zbârnâitul frigiderului, un avion care 

zboară, lătratul câinilor, muzică din vecini sau un telefon care sună! Spuneți ceea ce auziți. 

Poate copilul să identifice toate sunetele? Este o metodă bună de relaxare, dar și interesantă. 

 

3. Aruncarea cărților 

Aveți nevoie de o pălărie care să o așezați pe podea în mijlocul camerei. 

Copilul trebuie să stea la o distanță de cel puțin 1 metru și jumătate de pălărie, după care 

încercați să aruncați câte o carte de joc în pălărie. Monitorizați câte cărți au intrat în pălărie și 

câte nu (puteți face runde a câte 20 de cărți), apoi jucați din nou, încercând să vă îmbunătățiți 

rezultatele, atât ale dumneavoastră dar și ale copilului. 

Pentru doi jucători, este ideal să aveți cărți de joc separate pentru a nu le încurca: roșu și negru. 

O altă varianta: Fiecare jucător primește câte un set de cărți de joc, și ori de câte ori unul dintre 

ei va nimeri o carte în pălărie, va mai avea dreptul la o aruncare. Iar la final, primul jucător care 

rămâne fără cărți este numit câștigător. 
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4. Cutia misterelor 

Cum se joacă? 

Alegeți un număr mare de obiecte și puneți-le într-o cutie mare de carton. Acoperiți-o cu o față 

de masă sau un prosop, astfel ca nimeni să nu poată vedea în cutie. Fiecare participant trebuie 

să aibă un creion și hârtie pe care va scrie denumirea obiectelor. 

Jucătorii trebuie să bage mâna în cutie și să identifice obiectele. Când toată lumea a trecut pe 

la cutie se vor compara obiectele scrise de ei și se va atribui un premiu persoanei care a 

identificat corect cele mai multe obiecte. 

Sugestii: 

În cutie puteți include un animal de plastic, o mașină de jucărie, o păpușă Barbie, o crema 

pentru bronzat, o pereche de ochelari de soare, un costum de baie, o carte, o scoică, pene, etc. 

 

5. Jucați-vă cu tuburile de hârtie igienică 

Dacă nu ai aruncat tuburile de hârtie igienică, atunci înseamnă că ai materialele necesare pentru 

o activitate foarte creativă și distractivă care este pe deasupra și educativă. Copiilor le este 

stimulată creativitatea și imaginația. Puteți folosi creioane coloare, carioci, lipici, foarfeca și să 

decupați și să colorați făcând diverse forme. Folosiți și alte cutii goale pe care le aveți pentru a 

putea crea ceva cât mai divers. 

 

6. Farfuria cu bule de săpun 

Cum se joacă? 

Tot ce aveți nevoie pentru această activitate distractivă este o farfurie mică, un pai de băut, 

detergent lichid de spălat vase şi apă de la robinet. Cu grijă turnați 2 picături de detergent în 

farfurie apoi puțină apă (lăsați apă să curgă peste detergent pentru a se forma câteva spume)!  

Așezați apoi farfuria pe o suprafață plană, solidă, cum ar fi masa din bucătărie. Pentru a creea 

bulele, suflati uşor şi încet în apa cu detergent, dar nu prea repede, pentru că nu va funcționa! 

Lent și constant! După ce îi arătați copilului cum se procedează, lăsați-l să încerce însă aveți 

grijă să nu inspire aerul în loc să îl expire! 

 

7. Statuia 

Puneți muzică de dans și din când în când opriți muzică, copilul trebuie să stea că o statuie 

indiferent de poziție atunci când muzică s-a oprit. Cine s-a mișcat iese din joc, ultimul rămas e 

câștigătorul. 

 

https://www.nichiduta.ro/cauta?q=masinuta
https://www.nichiduta.ro/cauta?q=papusa+barbie


Grădinița cu Program Prelungit „Căsuţa Bucuriei” Nr. 11, Braşov 

101 
 

8. Jucați-vă de-a doctorul și pacientul 

Copiii adoră jocul acesta și se simt responsabili să facă o treaba importantă. Lasă-ți copilul să-

ți bandajeze piciorul (sfătuiește-l cum să se ferească de accidente și ce să facă în cazuri de 

urgență). Lasă-l să te ungă cu o crema „miraculoasă” și să îți dea pastile. 

 

9. Gustă și ghicește 

Este un joc cu ajutorul căruia ai ocazia să-l convingi pe copil să guste diferite mâncăruri și să 

ghicească ce este. Alegeți câteva alimente (dulci, sărate, acre) le puneți pe o farfurie, legați 

copilul la ochi cu o eșarfă și îi dați în gură un produs. 

El trebuie să ghicească ce este, dacă nu reușește atunci să descrie ce gust are, textura, 

consistentă și să spună dacă îi place sau nu. Dacă îi place și ghicește corect îl lăsăți să mănânce, 

dacă nu –va aștepta până când răspunsul e corect. Recompensa este să primească produsul pe 

care l-a ghicit. 

 

10. Găsește perechea 

Pentru acest joc vei avea nevoie de două sau mai multe cofraje pentru ouă și de diferite jucării 

sau obiecte din casă, cel puțin câte 2 din aceeași categorie (2 animăluțe, 2 nasturi, 2 litere/cifre, 

2 monede, 2 mașinuțe). 

Cum se joacă? 

Într-un cofrag vom pune 2, 4 sau 6 obiecte diverse (în funcție de vârstă copilului), în locuri 

separate. Îi vom arăta copilului conținutul cofragului, după care îl închidem și vom aduce un 

altul gol. Misiunea sa va fi să caute obiecte identice sau asemănătoare cu cele văzute în primul 

cofrag și să le pună în cel de-al doilea, având grijă să respecte ordinea din primul. 

 

11. Jucați-vă de-a teatrul de păpuși din pungi de hârtie 

Cum se joacă? 

Veți avea nevoie doar de o pungă de hârtie şi creioane colorate sau markere. Acum trebuie să 

desenați o față pe pungă de hârtie și aveți o păpușă! Pentru a face caracterele mai elaborate, 

decorați-le cu fire de ață care să înlocuiască părul, nasturi pentru ochi, și sclipici pentru obraji. 

Nu uitați să colorați buzele și genele. 

Opțiuni: dacă aveți pungi de hârtie de diferite mărimi puteți creea o familie întreagă – de la 

copii, părinți, bunici și alte rude, fiecare cu o expresie mai nostimă ca cealaltă. Puteți folosi de 

asemenea și ciorapi decorați pe post de păpuși. 

 

https://www.nichiduta.ro/cauta/p1/categorii:seturi-de-doctor?q=set%20doctor
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12. Telefonul fără fir 

Telefonul fără fir este unul dintre cele mai amuzante jocuri pentru copii. Cu cât îl joacă mai 

mulți copii cu atât jocul este mai distractiv.  

Cum se joacă? 

Stați în șir unul lângă celălalt. Primul îi șopteste REPEDE la ureche următorului un cuvânt, pe 

care nu are voie să îl repete. Acesta șoptește în acelasi mod mai departe cuvântul (sau ce a 

înțeles) următorului și așa mai departe. Ultimul jucător trebuie să spună cu voce tare ce cuvânt 

a înțeles. Câteodată cuvatul de la final seamănă atât de puțin cu cel spus inițal și de aceea copiii 

se pot amuza copios. 

 

13. Confecționați avioane de hârtie și luați-vă la întrecere! 

Găsiți tutoriale despre cum să confecționezi din hârtie forme diferite, de genul - bărcuța (pe 

care o puteți apoi pune pe apă și să faceți întrecere, sau puteți să le colorați împreună), mașinuță 

sau avion sau chestii mai complicate. 

 

14. Construiți un cort… 

Corturi din pături, perne, haine și ce mai aveți la îndemână! 

 

15. Picnic în interior 

Cum se joacă? 

Luați un coșuleț, farfurii de hârtie, ustensile și cănite. Preparați câteva sandwich-uri, fructi 

proaspete, covrigei, un termos cu suc, iaurt şi ceva pentru deșert. Așezați o pătură pe podeaua 

camerei și puneți-va ochelarii de soare (atât dvs. cât și copilul)! 

 

16. „De-a v-ați ascunselea” 

 

17. Jocul „Spionez” 

Cum se joacă? 

Fiecare persoana implicată în joc alege un obiect din casă pe care îl spionează 

Spre exemplu: 

Jucător 1: Spionez ceva de culoare galben! 

Jucător 2: Veioza! 

Jucător 1: Nu! 

Jucător 2: pixul de pe dulap! 

https://www.youtube.com/watch?v=C1DMJmqISqI
https://www.youtube.com/watch?v=GYBNfq1VsvU
https://www.youtube.com/watch?v=k8g0JjkLgk4
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Jucător 1: Da! 

Dacă ai ghicit obiectul spionat, e rândul tău să spionezi. Dacă nu ai ghicit atunci cel care a 

spionat înainte va mai spiona încă o dată un alt obiect. Dacă încerci de mai multe ori și nu 

ghicești obiectul, te poți da bătut, dar nu va fi rândul tău la spionat. 

 

18. „Simon spune… pe dos!” 

Dacă pentru varianta originală a jocului „Simon spune”, copilul trebuia să execute 

instrucțiunile primite, în cadrul acestui joc, copilul va trebui să fie atent când nu are voie să 

facă ceva. Mai mult, comenzile formulate trebuie să fie mai neobișnuite (de exemplu: 

„Scarpină-te în urechea stânga”, „Imită o maimuță” etc.). 

 

19. „Încearcă să reproduci ceea ce ai auzit!” 

Invită-ți copilul să asculte o poveste scurtă și simplă. Ai grijă ca, după fiecare pasaj semnificativ 

al poveștii, să oprești înregistrarea și să-l rogi să reproducă ceea ce a ascultat până în acel 

moment. Observă cât de fidel poate reda ceea ce a auzit. 

Dacă îți dai seama că micuțul se descurcă bine, poți opta pentru povești mai complexe. 

Implicându-l în această activitate îl vei ajuta nu numai să-și îmbunătățească atenția, ci și 

capacitatea de concentrare. Mai mult, este o ocazie bună pentru a-și îmbogăți vocabularul. 

 

20. „Spune-mi ce lipsește!” 

Jocul se poate adresa atât copiilor mai mici (începând cu vârstă de 3 ani), cât și celor mai 

măricei (de la 4 ani în sus). Tot ce vei avea de făcut este să pui la dispoziția copilului mai multe 

obiecte. Pentru cei mai mici, înșiră 3-4 obiecte, între care să existe deosebiri clare. În schimb, 

pentru cei mai mari folosește obiecte de aproximativ aceeași dimensiune și formă. 

Lasă-l să le privească un anumit timp. După aceea spune-i să închidă ochii/ leagă-l la ochi, în 

timp ce tu vei lua un obiect din șir. Când deschide ochii/ îl dezlegi la ochi, roagă-l să-ți spună 

ce lipsește. 

 

Sursă: 

https://tikaboo.ro/jocuri-pentru-copii-in-casa/?fbclid=IwAR32d0Y9XqxgI4PxaVmYmWMuQ2ydQs5k-

hh3B3YBxYGgkYpjnCZjMRtGs4s 

https://gokid.ro/9-jocuri-pentru-copii-de-5-ani-idei-de-activitati-distractive-in-casa/ 

  

https://tikaboo.ro/jocuri-pentru-copii-in-casa/?fbclid=IwAR32d0Y9XqxgI4PxaVmYmWMuQ2ydQs5k-hh3B3YBxYGgkYpjnCZjMRtGs4s
https://tikaboo.ro/jocuri-pentru-copii-in-casa/?fbclid=IwAR32d0Y9XqxgI4PxaVmYmWMuQ2ydQs5k-hh3B3YBxYGgkYpjnCZjMRtGs4s
https://gokid.ro/9-jocuri-pentru-copii-de-5-ani-idei-de-activitati-distractive-in-casa/
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CAPITOLUL IV – Fișe de lucru 
 

1. ASOCIERI LOGICE 

Decupează și asociează corect animalul cu tipul de hrană potrivită 
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Pentru mai multe modele accesați linkul 

https://1drv.ms/u/s!AkTyOeDlHbr2gl0bBkLvPlWbYlXu?e=mWlOkm 

https://1drv.ms/u/s!AkTyOeDlHbr2gl0bBkLvPlWbYlXu?e=mWlOkm
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2. PUZZLE 

Decupează și asamblează 

 

 

Pentru mai multe exemple accesați linkul 

https://1drv.ms/u/s!AkTyOeDlHbr2gwBzFX486xwcIv93?e=RbVLsS 

  

https://1drv.ms/u/s!AkTyOeDlHbr2gwBzFX486xwcIv93?e=RbVLsS
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3. TRASARE LITERE MARI DE TIPAR 

Trasează literele 

 

Pentru mai multe exemple accesați linkul 

https://1drv.ms/u/s!AkTyOeDlHbr2gxCBnc8uYcmk69Ub?e=em5F2b 

 

https://1drv.ms/u/s!AkTyOeDlHbr2gxCBnc8uYcmk69Ub?e=em5F2b
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4. FIGURI GEOMETRICE 

Trasează – colorează-decupează 

 

Pentru mai multe exemple accesați linkul 

https://1drv.ms/u/s!AkTyOeDlHbr2gxVATQOYGhXJVPjy?e=Z7csi1 

https://1drv.ms/u/s!AkTyOeDlHbr2gxVATQOYGhXJVPjy?e=Z7csi1
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5. LABIRINT CU FIGURI GEOMETRICE 

Ajută albinuța să ajungă la fagure, urmărind figura geometrică potrivită 

 

 

Pentru mai multe exemple accesați linkul 

https://1drv.ms/u/s!AkTyOeDlHbr2gxtnCoI5NIHZBRmC?e=hc2PUU 

https://1drv.ms/u/s!AkTyOeDlHbr2gxtnCoI5NIHZBRmC?e=hc2PUU
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6. RECUNOAȘTERE CIFRE ȘI OPERAȚII MATEMATICE 

Unește punctele și descoperă ce ai obținut, apoi colorează așa cum îți dorești. 
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Pentru mai multe exemple accesați linkul 

https://1drv.ms/u/s!AkTyOeDlHbr2gwnGRyMBdoM7YPDB?e=qxK1dHâ 

  

https://1drv.ms/u/s!AkTyOeDlHbr2gwnGRyMBdoM7YPDB?e=qxK1dHâ
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7. COLORARE LIBERĂ, DUPĂ MODEL ȘI DUPĂ COD DE 

CULORI 

Colorează numai cifra indicată 
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Pentru mai multe exemple accesați linkul: 

https://1drv.ms/u/s!AkTyOeDlHbr2gygejAQp0D58nHDA?e=RFayBq 

Surse de inspirație 

• https://www.facebook.com/Materiale-didactice-invatamant-prescolar-644042962427705/ 

• Împarte-Educă-Donează Grup https://www.facebook.com/groups/2370395616616350/ 

• Didactic.ro 

• Activități grădinițe Grup https://www.facebook.com/groups/activitatigradinite/ 

https://1drv.ms/u/s!AkTyOeDlHbr2gygejAQp0D58nHDA?e=RFayBq
https://www.facebook.com/Materiale-didactice-invatamant-prescolar-644042962427705/
https://www.facebook.com/groups/2370395616616350/
https://www.facebook.com/groups/activitatigradinite/
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CAPITOLUL V – FILMULEȚE EDUCATIVE – 

LINK-URI UTILE 
 

• CONCEPTUL MARE-MIC AICI 

• SĂ ÎNVĂȚĂM SĂ NUMĂRĂM AICI 

• MESERII AICI 

• ANIMALE DOMESTICE AICI 

• ȘTIU SĂ NUMĂR AICI 

• ÎN LUMEA CULORILOR AICI 

• POVEȘTI TERAPEUTICE 

Povești terapeutice 

Ursuleț nu are răbdare 

Liza și domnul Trebuilă 

Șoricelul Chiț-Chiț e trist când face greșeli 

• ACTIVITĂȚI SPORTIVE 

Zumba pentru copii 

Gimnastica pentru copii 

Gimnastica pentru copii 

Zumba 

• ACTIVITĂȚI DE EDUCAREA LIMBAJULUI 

https://www.purposegames.com/game/alfabetul-copiilor 

https://wordwall.net/resource/1643695/cu-ce-sunet-începe-numele-meu-animale-domestice-

și-sălbatice 

https://www.purposegames.com/game/capra-cu-3-iezi-reconstituie-povestea 

• ACTIVITĂȚI MATEMATICE 

https://www.purposegames.com/game/Mgl2KPrQlhj 

https://www.purposegames.com/game/ST8wl7MrX2S 

https://wordwall.net/resource/903703/adunarea-cu-12-unitati-0-10 

https://wordwall.net/resource/912675/găsește-răspunsul-corect-ad-si-sc-0-10 

• FIȘE DE COLORAT ȘI DE LUCRU 

http://www.plansedecolorat.ro/ 

http://junior.clopotel.ro/planse-de-colorat/ 

https://www.primiiani.ro/ 

https://www.youtube.com/watch?v=1bk4SUHSh7M
https://www.youtube.com/watch?v=fC9FiMoAmec&list=PLPXwXd9CSkEZNRrF85pE7T4XcSyTpJdZr
https://www.youtube.com/watch?v=smGcv7YeCao&list=PLPXwXd9CSkEZNRrF85pE7T4XcSyTpJdZr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=LgmBoObyV8U&list=PLPXwXd9CSkEZNRrF85pE7T4XcSyTpJdZr&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=DWfkGlZIw8M
https://www.youtube.com/watch?v=j9byAQCpdT0
http://www.sapovestim.ro/pove537ti-terapeutice.html
https://www.youtube.com/watch?v=-HNYNF514sk
https://www.youtube.com/watch?v=a6kSaDPwnfQ&t=202s
https://www.youtube.com/watch?v=X6UzLXR-1X8&t=147s
https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q
https://www.youtube.com/watch?v=6Whn06B33hY
https://www.youtube.com/watch?v=9rfaO7EYvck
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.purposegames.com/game/alfabetul-copiilor
https://wordwall.net/resource/1643695/cu-ce-sunet-începe-numele-meu-animale-domestice-și-sălbatice
https://wordwall.net/resource/1643695/cu-ce-sunet-începe-numele-meu-animale-domestice-și-sălbatice
https://www.purposegames.com/game/capra-cu-3-iezi-reconstituie-povestea
https://www.purposegames.com/game/Mgl2KPrQlhj
https://www.purposegames.com/game/ST8wl7MrX2S
https://wordwall.net/resource/903703/adunarea-cu-12-unitati-0-10
https://wordwall.net/resource/912675/găsește-răspunsul-corect-ad-si-sc-0-10
http://www.plansedecolorat.ro/
http://junior.clopotel.ro/planse-de-colorat/
https://www.primiiani.ro/
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http://fiseprescolari.blogspot.com/  

• CÂNTECE, POVEȘTI ȘI FILME ANIMATE 

GoKid https://gokid.ro/c/activitati-copii/activitati-in-casa/ 

Copilasi Drăgălaşi https://www.youtube.com/user/copilasiTV 

Paradisul Vesel TV https://www.youtube.com/channel/UC75uz4Jq-xNlXcYVT1Az_Yg 

Vlad and Nikita https://www.youtube.com/channel/UCvlE5gTbOvjiolFlEm-c_Ow 

TraLaLa - Cântece şi desene animate pentru copii 

https://www.youtube.com/user/CanteceCopiiTraLaLa 

Romanian Fairy Tales 

https://www.youtube.com/channel/UCxaTNzQMUuTWKmGKYdwVPXA  

GoKid https://gokid.ro/c/activitati-copii/activitati-in-casa/ 

• TEATRU DE PĂPUȘI 

Teatrul de animaţie Ţăndărică 

https://www.youtube.com/channel/UCKQ_JQHRBz7fYT5aBqTyo_g 

Poveşti şi basme cu vocea lui Louie https://www.youtube.com/user/PovestiDeBasm 

e-Theatrum https://e-theatrum.com/  

• JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIVERSE 

https://jucarii-vorbarete.ro/7-jocuri-pe-care-le-putem-face-in-casa-iarna-cu-copiii/ 

https://www.qbebe.ro/coltul_cu_activitati/3-

5_ani/stiinta_prin_joaca_10_idei_de_jocuri_simple_pentru_copii 

https://www.desprecopii.com/info-id-3330-nm-21-de-jocuri-in-interior-pentru-copii.htm  

https://www.totuldespremame.ro/copilul-tau/activitate-si-joaca/ce-te-poti-juca-cu-un-copil-

de-4-5-ani https://tikaboo.ro/activitati-pentru-copii/ 

https://tikaboo.ro/jocuri-pentru-copii-in-casa/ 

• ACTIVITĂȚI ARTISTICO-PLASTICE ȘI PRACTICE 

https://emalascoala.ro/category/abilitati-practice/page/2/  

http://www.creatissimo.ro/copaci-colorati-de-toamna-23-de-idei-fantastice-de-facut-la-

gradinita-sau-acasa/    

https://www.teacherspayteachers.com/Browse/Price-Range/Free/Grade-Level/Pre-

K,Kindergarten 

http://www.creatissimo.ro/activitati-de-paste-cu-iepurasi/ 

https://talentedenazdravani.eu/blog/despre-talente/atelierul-de-creatie/  

• STEM: Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică 

http://fiseprescolari.blogspot.com/
https://gokid.ro/c/activitati-copii/activitati-in-casa/
https://www.youtube.com/user/copilasiTV
https://www.youtube.com/channel/UC75uz4Jq-xNlXcYVT1Az_Yg
https://www.youtube.com/channel/UCvlE5gTbOvjiolFlEm-c_Ow
https://www.youtube.com/user/CanteceCopiiTraLaLa
https://www.youtube.com/channel/UCxaTNzQMUuTWKmGKYdwVPXA
https://gokid.ro/c/activitati-copii/activitati-in-casa/
https://www.youtube.com/channel/UCKQ_JQHRBz7fYT5aBqTyo_g
https://www.youtube.com/user/PovestiDeBasm
https://e-theatrum.com/
https://jucarii-vorbarete.ro/7-jocuri-pe-care-le-putem-face-in-casa-iarna-cu-copiii/
https://www.qbebe.ro/coltul_cu_activitati/3-5_ani/stiinta_prin_joaca_10_idei_de_jocuri_simple_pentru_copii
https://www.qbebe.ro/coltul_cu_activitati/3-5_ani/stiinta_prin_joaca_10_idei_de_jocuri_simple_pentru_copii
https://www.desprecopii.com/info-id-3330-nm-21-de-jocuri-in-interior-pentru-copii.htm
https://www.totuldespremame.ro/copilul-tau/activitate-si-joaca/ce-te-poti-juca-cu-un-copil-de-4-5-ani
https://www.totuldespremame.ro/copilul-tau/activitate-si-joaca/ce-te-poti-juca-cu-un-copil-de-4-5-ani
https://tikaboo.ro/activitati-pentru-copii/
https://tikaboo.ro/jocuri-pentru-copii-in-casa/
https://emalascoala.ro/category/abilitati-practice/page/2/
http://www.creatissimo.ro/copaci-colorati-de-toamna-23-de-idei-fantastice-de-facut-la-gradinita-sau-acasa/
http://www.creatissimo.ro/copaci-colorati-de-toamna-23-de-idei-fantastice-de-facut-la-gradinita-sau-acasa/
https://www.teacherspayteachers.com/Browse/Price-Range/Free/Grade-Level/Pre-K,Kindergarten
https://www.teacherspayteachers.com/Browse/Price-Range/Free/Grade-Level/Pre-K,Kindergarten
http://www.creatissimo.ro/activitati-de-paste-cu-iepurasi/
https://talentedenazdravani.eu/blog/despre-talente/atelierul-de-creatie/
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Experimente cu apa https://www.youtube.com/watch?v=CCxbI1qRsWY 

Paxi - Circuitul apei în natură https://www.youtube.com/watch?v=mylCQjryPiU 

Paxi - Ziua, noaptea şi anotimpurile 

https://www.youtube.com/watch?v=X22p7YK2-Co 

https://www.la-doi-pasi.ro/sfaturi/experimente-stiintifice-pentru-copii-pe-care-le-poti-face-

acasa.html 

http://www.itsybitsy.ro/Parinti/timp-in-familie/experimente-pentru-copii/ 

http://www.creatissimo.ro/starea-vremii-sticle-senzoriale/ 

MiniExperiente https://www.youtube.com/channel/UCh4OZHiEFZ8SWD7hxP6EenA 

http://activitybox.ro/index.php/category/activitati-stem/ 

TheDadLab – experimente https://www.youtube.com/channel/UCc_-hy0u9-

oKlNdMKHBudcQ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CCxbI1qRsWY
https://www.youtube.com/watch?v=mylCQjryPiU
https://www.youtube.com/watch?v=X22p7YK2-Co
https://www.la-doi-pasi.ro/sfaturi/experimente-stiintifice-pentru-copii-pe-care-le-poti-face-acasa.html
https://www.la-doi-pasi.ro/sfaturi/experimente-stiintifice-pentru-copii-pe-care-le-poti-face-acasa.html
http://www.itsybitsy.ro/Parinti/timp-in-familie/experimente-pentru-copii/
http://www.creatissimo.ro/starea-vremii-sticle-senzoriale/
https://www.youtube.com/channel/UCh4OZHiEFZ8SWD7hxP6EenA
http://activitybox.ro/index.php/category/activitati-stem/
https://www.youtube.com/channel/UCc_-hy0u9-oKlNdMKHBudcQ
https://www.youtube.com/channel/UCc_-hy0u9-oKlNdMKHBudcQ
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