Acest material a fost elaborat de: Muntean Virginia, Sminchișe Florența,
Chiriac Alina, Kinda Ibolya, Florescu Daniela-Mihaela, Neculoiu Ioana
Claudia, Bilinschi Ruxandra, Bugeag Nicoleta

TOTUL VA FI BINE ÎNCEPÂND CU ACTIVITĂȚILE LIBER ALESE!
Jocul este activitatea de bază a copilului prin intermediul căruia poate realiza activități îndrăgite,
poate confecționa lucruri, se poate juca cu alți copii, poate învăța cum să rezove anumite situații pentru
a-și satisface nevoi sau pentru a atinge un obiectiv.
Pornind de la premisa că activitățile liber alese sunt foarte îndrăgite de copii, pentru că le oferă
posibilitatea de a selecta centrul la care doresc să se joace, este nevoie să regândim maniera de pregătire
a acestor spații, precum și desfășurarea activităților în conformitate cu noile reguli de distanțare fizică.
Activitățile liber alese pot fi organizate, conform curriculum-ului, atât în prima parte a zilei, cât și dupăamiaza. Ele sunt nu numai așteptate de copii, ci și benefice pentru relaxarea lor, răspunzând unor scopuri
diferite: socializare, exersarea interacțiunilor, a capacității de alegere și negociere, legarea de noi
prietenii.
Materialul de față este conceput pentru a inspira personalul care lucrează cu preșcolarii pentru
a organiza activități eficiente și atractive pentru copii, cu respectarea regulilor de distanțare fizică.
Astfel, am plecat de la principiul folosirii tuturor spațiilor și a realizării unor zone de joacă sigure pentru
copii, fără ca aceștia să simtă presiunea unor limitări vizibile. Totodată, am avut ca intenție să oferim
copiilor oportunitatea de a se simți liberi în spațiul interior, de a alege, extinde, iniția jocuri și activități
diferse, pornind de la tema săptămânii sau interesele proprii de cunoaștere.
O modalitate realizabilă și care ar putea fi aplicată cu succes poate fi amenajarea spațiilor întrun mod fluid, pentru grupuri mici (2-3 copii) sau chiar individual. Fiecare centru poate conține la rândul
său mai multe minicentre, separate prin diverse modalități:
a) mobilier mic aranjat pentru separare (jucării mari: bucătării, căsuțe ale păpușii, bancuri de
lucru, supermarketuri, piste de mașini, traseu tren, scăunele, măsuțe)
b) piese din trusele de construcții, îmbinate și amplasate chiar de copii și poziționate pentru a
delimita spațiile, sau alte materiale: bandă adezivă colorată, cretă, hârtie autocolantă, etichete,
indicatoare.
În prima perioadă este recomandat ca delimitarea spațiilor să fie vizibilă, în special pentru
grupele mici, pentru a se respecta distanțarea fizică și pentru a-i obișnui pe copii cu aceste reguli.
Ulterior, aceste delimitări concrete/ vizibile pot fi înlăturate. O soluție eficientă este aceea de a stabili
împreună cu copiii delimitările la care se poate renunța, pe etape, în funcție de gradul de respectare a
regulilor și de formarea unor obișnuințe.
Pentru a exersa cu copiii abilitatea de a alege, centrele pot fi gândite pentru microgrupuri și
organizate pe minicentre. Fiecare minicentru poate fi marcat cu un simbol colorat, fie formă geometrică,
fie altă siluetă, iar numărul de copii acomodați este în legătură directă cu spațiul existent, posibilitatea
de realizare a distanțării fizice și numărul de materiale care pot fi dezinfectate/ curățate conform
normelor în vigoare.
Materialul de față prezintă în imagini și descrieri jocuri și activități liber alese organizate în toate
centrele care pot fi organizate în sala de grupă preșcoolară, folosind materiale accesibile și care pot fi
dezinfectate ușor, acordând atenție distanțării fizice.
PEDAGOGIE PRIETENOASĂ – Abordări în context pandemic
Pachet de resurse realizat de profesioniști din serviciile de educație timpurie participanți în
proiectul România crește cu tine, coordonat de Centrul Step by Step
August 2020

1

Bibliotecă
În cadrul acestui centru se pot exersa și pune în valoare abilitățile de comunicare și de exprimare,
talentul de interpretare/recitare al copiilor; de asemenea se exersează memoria, atenția prin jocuri de
rol, jocuri de creație, prin lectura imaginilor, povestiri, repovestiri sau alte modalități. Deoarece
manipularea jucăriilor și a diferitelor materiale este limitată, se va pune accent pe dezvoltarea
comunicării verbale și nonverbale, prin mimă, dramatizări, ghicitori, recitări, lectură după imagini.
Pot fi folosite jetoane plastifiate, tablete cu alfabet magnetic, tabla de scris magnetică sau alte
obiecte ce pot fi dezinfectate. De asemenea pot fi prezentate filme, P.P.T. de către educatoare, jocuri
interactive (formare de propoziții, despărțire în silabe, identificare antonime, sinonime, fie prin soft-uri
educaționale online, fie prin imagini tipărite).
În exemplele ilustrate prin fotografiile de mai jos, săgețile, liniile punctate, cifrele ori alte marcaje
sugerează spațiile individuale sau ale minigrupurilor și distanța minimă recomandată.
Exemple de organizare a sectorului Bibliotecă:
Dramatizare – pentru un minigrup de trei copii

Biblioteca1 - pentru un grup de cinci copii

1

Denumirile pentru centre sunt cele folosite în Curriculum pentru Educație Timpurie 2019 (OMEN 4694/2.08.2019)
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Spațiul pentru lectura educatoarei, jocuri de despărțire în silabe, identificare antonime/sinonime, mimă,
poate fi un spațiu pentru un grup mare de copii, aflați la o distanță de aproximativ 1,5 m.

Pe un perete/ panou, educatoarea poate proiecta sau poate conecta la un ecran mai mare un laptop,
pentru derularea unor jocuri interactive sau pentru prezentări PPT, filme didactice/documentare2.

Exemple de activități pentru centrul Bibliotecă
Tema: Ce animal domestic/ sălbatic recunoști?
Descriere: Se creează un spațiu personal pentru preșcolari. Se așează saltelele din izopren la distanță
una de alta. Toate cărțile, imaginile, cartonașele sau jetoanele puse la dispoziția copiilor sunt
plastifiate pentru a putea fi dezinfectate după încheierea activității. Copiii vor fi invitați să exploreze
jetoanele, să denumească animalele pe care le recunosc, să le grupeze după diferite criterii; la grupele
mari se poate exersa interevaluarea.
Materiale: saltele izopren, cartonașe cu imagini reprezentând animale domestice/ sălbatice
(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov, Chiriac Alina)
2

Expunerea copiilor la ecrane se face în acord cu opiniile specialiștilor, nu mai mult de 60 minute pe zi în timpul
preșcolarității. Proiectarea de desene animate nu este o opțiune pentru programul desfășurat în grădiniță. Recomandăm
alegerea proiectării de filme didactice, documentare, prezentări realizate de educatoare, cu valențe educative.
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Tema: Numele meu este…
Descriere: Se pregătesc materialele necesare activității pentru fiecare copil în parte. Fiecare preșcolar
are propriul coș cu pietre cu literele alfabetului, un coș cu cartonașe cu literele alfabetului, suport cu
carioci și o foaie. Preșcolarii se vor juca cu literele și vor forma cuvinte cunoscute, în special prenumele
lor, prin alăturarea pietrelor sau a cartonașelor; apoi vor exersa scrierea prenumelui cu majuscule pe
foaie. În locul cartonașelor cu litere, copiii se pot folosi de o planșă afișată cu alfabetul. Scopul este
acela de a reuși, în timp, să-și semneze independent produsele activității.
Materiale: pietre dezinfectate cu literele alfabetului, cartonașe cu literele alfabetului, suport cu
carioci, foi A4 tăiate în bucăți mai mici
(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov, Kinda Ibolya)

Tema: Mimează emoția
Descriere: Preșcolarii stau în fața scaunelor cu imagini care ilustrează diverse emoții. Scaunele sunt
așezate în cerc, la distanță unul de celălalt. Copiii vor putea dansa în jurul scaunelor atâta timp cât se
aude muzica. Când se oprește muzica, fiecare copil ajuns în fața unei emoții ilustrate va avea
posibilitatea de a relata o întâmplare în care a simțit emoția respective. Apoi va putea mima emoția. În
aces timp, ceilalți copii (și educatoarea) pot adresa întrebări legate de întâmplarea descrisă. Cum te-ai
simțit? Cum ai depășit acel moment? Ce te-a înveselit? Ce facem atunci când suntem furioși?
Materiale: scaune, jetoane/ imagini cu emoții ilustrate
(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov, Florescu Daniela-Mihaela)

Tema: Ce se întâmplă în natură?
Descriere: Fiecare copil va avea locul marcat la masă (cu ajutorul semnului individual folosit la
grădiniță sau cu o bulină). Preșcolarii se așază la mese, păstrând o distanță de cel puțin un scaun între
ei. La dispoziția fiecărui copil se află diferite cărți. Pe rând, fiecare copil va formula 2-3 propoziții
despre aspectele caracteristice naturii în anotimpul respectiv.
Materiale: scaune, mese, cărți cu tematică Natura
(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov, Chiriac Alina)
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Știință
Acest centru are un rol foarte important pentru dezvoltarea cognitivă, punând copiii în situații
inedite, oferindu-le posibilitatea de a descoperi, experimenta, de a găsi soluții și răspunsuri la întrebările
lor. Copiii descoperă lumea înconjurătoare - succesiunea anotimpurilor, schimbările din natură,
fenomene fizice sau chimice, fauna, flora. În acest centru se pot realiza experimente/ jocuri individuale
sau în grupuri mici (2-3 copii ), abordând teme diferite cu materiale individuale, cum ar fi: plantarea unor
semințe, curcubeu din bompoane Skittles , topirea gheții/ zăpezii , dizolvarea sării, zahărului în apă,
cântarirea utilizând o balanță, examinarea folosind lupe/ microscop, observare prin palete colorate; alte
material prezente în acest centru include: fișe individuale de lucru, jetoane plastifiate, filme didactice,
PPT, jocuri domino, lotto, cifre magnetice și materiale din natură (flori, frunze, fructe, legume, semințe).
În această perioadă recomandăm alegerea acelor activități care pot fi efectuate în siguranță de către
copii, chiar și atunci când educatoarea nu este prezentă lângă ei.

Exemple de organizare a centrului Știință
În mod traditional, în acest centru puteau desfășura activități/jocuri în paralel un număr de 6 copii. În
această perioadă este de dorit ca centrul să acomodeze un număr mai mic de copii (4 copii). Spațiile pot
fi delimitate prin mobilier separator sau prin poziționarea distanțată a mobilierului de joacă.
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Exemplu: Organizarea jocului Telefonul pentru un minigrup de 4 copii, cu posibilitatea includerii unui alt
copil la jocul cu tuburi muzicale. Cele două corpuri de mobilier separă centre diferite.

PEDAGOGIE PRIETENOASĂ – Abordări în context pandemic
Pachet de resurse realizat de profesioniști din serviciile de educație timpurie participanți în
proiectul România crește cu tine, coordonat de Centrul Step by Step
August 2020

7

Repoziționarea pieselor/ jocurilor pentru asigurarea distanțării la centrul Știință

Exemple de activități pentru centrul Știință
Tema: Sortează ursuleții după culori!
Descriere: copilul are locul marcat la măsuță prin fotografia individulă; materialul mărunt se pretează
pentru:
• jocuri de sortare după diferite criterii (culoare, mărime, formă)
• aranjare, clasificare, punere în perechi.
Explorarea și modalitățile de grupare/ aranjare pot rămâne la latitudinea copilului.
(Grădinița cu P.P. nr. 34 Brașov - Neculoiu Ioana Claudia)

Tema: Zbor în spațiu
Descriere: Copiii au locul marcat cu fotografii; mesele sunt aranjate în zig-zag; se folosesc materiale
individuale, dar se poate lucra și în grupuri mici. Recomandăm folosirea de jetoane plastifiate, astfel
încât să poată fi dezinfectate după folosire.
Copiii vor avea ca sarcină să aranjeze rachetele în șir crescător respectiv descrescător după mărime, să
asocieze numărul la cantitate, să le grupeze, să le pună în perechi. Jocul cu jetoanele cu rachete poate
lua forme diferite, în funcție de interesul și imaginația copiilor (rachetele pot zbura în spațiu, fiecărei
rachete i se pot asocia echipaje de astronauți…)
(Grădinița cu P.P. nr. 34 Brașov - Neculoiu Ioana Claudia)
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Tema: Experiment: Balonul fermecat
Descriere: Activitatea se poate realiza atăt în sala de grupă, cât și în curtea grădiniței. Preșcolarii se vor
așeza la o distanță optimă unul față de celălalt (conform măsurilor de distanțare fizică). Copiii au la
dispoziție un bidon umplut pe sfert cu oțet. Educatoare pune căte două linguri de bicarbonat de sodiu
în fiecare balon, apoi copiii își vor alege căte un balon, de culoarea dorită. Vor așeza/ sau vor fi ajutați să
așeze cu grijă balonul de gura sticlei (fără să verse conținutul). Pentru o mai mare siguranță, se poate
lega o bucată de sfoară în jurul balonului și sticlei. Se toarnă apoi conținutul balonului în sticlă și se
observă ce se întămplă. Balonul se umflă cu gazul (dioxid de carbon) eliberat în urma reacției chimice
dintre oțet și bicarbonat de sodiu. (Se poate experimenta folosind suc de lămâie în loc de oțet).
Materiale: un balon gros, o pâlnie, o sticlă mică, bicarbonat de sodiu, oțet alb/suc de lămâie, o bucată
de sfoară
(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov, Kinda Ibolya)

Tema: Orașul meu
Descriere: Preșcolarii primesc câte un șevalet (din carton), cu două părți, pentru a lucra în grupe de câte
doi, cu păstrarea distanței. Materialele de lucru sunt pregătite pe fiecare parte a șevaletului. Copiii sunt
invitați să construiască un tablou aranjând formele geometrice (triunghi, pătrat, dreptunghi). Jocul se
poate complica, de exemplu: pe rândul al doilea/ pe a doua stradă (linie) să asambleze case respectând
două însușiri comune: galben și mare. Formele geometrice sunt realizate din bucăți de carton. Acestea
vor fi introduse într-un recipient cu apă, iar copiii le vor lipi pe carton. Seturile de lucru sunt individuale.
Copiii pot realiza colaje cu forme geometrice fără o temă prescrisa.
Materiale: șevalet, șorț, recipient cu apă, forme geometrice din carton cu însușiri diferite: 3 culori
diferite, mare-mic, șervețele
(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov, Chiriac Alina)
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Tema: Alege și potrivește
Descriere: Se pregătesc jetoane individuale cu diverse imagini, iar copiii vor fi invitați să așeze în
tuburile numerotate de la 1 la 3 (1 la 5 sau 1 la 10 în funcție de vârstă și particulatități), tot atâtea
jetoane câte le indică cifra.
Materiale: jetoane, tuburi numerotate
Activitatea se poate desfășura în exterior, în curtea grădiniței sau în interior, în sala de grupă.
(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov, Kinda Ibolya)

Construcții
În acest centru se manifestă din plin creativitatea și imaginația copilului, începând de la alegerea
materialelor și până la finalizarea structurii/ construcției realizate. Activitățile se pot desfășura individual
sau în grup restrâns, cu truse diferite de materiale de construcție, în prealabil dezinfectate (cuburi din
lemn, plastic, cuburi moi, Duplo, Lego, rotodiscuri, alte truse cu diverse materiale ce se pot îmbina).
Pentru ca mai mulți copii să aibă acces la acest centru, este de dorit să existe mai multe truse de
materiale de construcție de același fel, care să poată fi folosite de un grup diferit de preșcolari.
Exemple de organizare a centrului Construcții
Se pot utiliza cercurile de plastic, dar NU pentru a sta copilul în interior, ci pentru a marca locul pentru
coșurile cu piese sau chiar pentru construcția în sine. Astfel, copilul nu va simți presiunea de a sta întrun loc prestabilit, dar va respecta acest lucru fără a-și da seama!
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Obiectele vor fi amplasate corespunzător ca distanță, iar numărul celor care pot participa va depinde de
spațiul și materialele disponibile.

Delimitarea spațiului individual de joacă se poate face și prin folosirea pieselor din trusa cu traseu pentru
tren. Copiii pot realiza singuri aceste spații, ceea ce poate ajuta la „respectarea” regulii de distanțare, iar
într-un spațiu relativ mic se pot juca 3 copii.
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Exemple de activități pentru centrul Construcții
Tema: Turnul castelului
Descriere: Fiecare copil va putea construi un turn înalt într-un loc marcat în prealabil (de exemplu
delimităm locul pe podea cu un cerc sau pătrat, iar pe perete cu bandă adezivă). Copiii vor utiliza
materiale individuale; fiecărui copil i se va pregăti un coșuleț de plastic cu materiale, urmând ca după
încheierea activității acestea să fie dezinfectate. După realizarea construcției, turnurile se pot masura,
se pot număra piesele folosite, se poate compara înălțimea sau baza.
Materiale: piese de construcții, delimitarea spațiului
(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov, Florescu Daniela-Mihaela)

Tema: Ne jucăm cu formele geometrice
Descriere: Fiecare copil va construi pe forma marcată pe podea, prin alăturarea pieselor de construit
sau a unor piese mărunte. Copiii vor primi individual câte un coș de plastic cu piese lego/ de lemn sau
alte piese de construit neconvenționale, ca de exemplu dopuri de la peturi. Mutarea de la o trusă la
alta și de la o formă geometrică la altă se va face prin înlocuirea trusei cu care a construit copilul
dinaintea lui.
Materiale: coșuri cu piese lego sau alte piese de construit, bandă adezivă pentru marcare
(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov, Chiriac Alina)

Tema: Un tablou inedit
Descriere: Activitatea se poate desfășura în exterior, în curtea grădiniței sau în interior, în sala de
grupă. Spațiul în care copiii stau și construiesc va fi bine definit. Copiilor li se propune să construiască
cu ajutorul pieselor de construcție un tablou, o imagine care să aibă o semnificație pentru ei. Copiii își
pot povesti unii altora despre construcția proprie.
Materiale: piese de construit, bandă adezivă pentru marcarea locului
(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov, Florescu Daniela-Mihaela)
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Artă
Considerat ca unul dintre centrele cu interes crescut pentru copii, arta dezvoltă laturi ascunse,
care uneori nu sunt la fel de vizibile ca celelalte abilități (spiritul creativ, talentul artistic, plastic, muzical).
În plus, oferă încredere copilului, prin expunerea și aprecierea creațiilor sale.
Copiii pot lucra la măsuțe individual sau câte 2, respectând normele de distanțare. De asemenea,
pot picta la șevalet, în picioare. Ei vor avea pensulă/ acuarele/ recipiente cu apă individuale, marcate cu
simbolul copilului (același simbol care apare pe dulăpior, pătuț, scaun), coli, fișe de colorat și alte
materiale pe care se poate picta (ceramică, pânză, lemn, placaj).
O variantă de păstrare a materialelor individuale o reprezintă cutiile individuale cu simbol
personal pentru toate materialele de scris/ colorat/ pictat/ decupat/ lipit/ modelat. În momentul alegerii
unui centru, copilul își poate lua din cutie cele necesare, inclusive plastilina și planșeta.
Exemple de organizare a centrului Artă
Spațiu amenajat pentru maxim 6 copii (4 la măsuțe, 1-2 la șevalet, de o parte și de alta).

O soluție amuzantă poate fi amplasarea unor suporturi duble cu folie transparentă, nu ca separatoare,
ci ca suport inedit pentru pictură și în același timp de a evita apropierea fizică.

PEDAGOGIE PRIETENOASĂ – Abordări în context pandemic
Pachet de resurse realizat de profesioniști din serviciile de educație timpurie participanți în
proiectul România crește cu tine, coordonat de Centrul Step by Step
August 2020

14

Un joc pentru 5-6 copii cu instrumente muzicale care pot emite diferite sunete și/sau pot acompania un
fragment muzical (bețe de lemn, tamburine de lemn/ metal/ plastic, ciocane muzicale, alte instrumente
ce pot fi dezinfectate) se poate desfășura în spațiul liber al clasei. Copiii pot bate ritmuri diferite, pe rând
sau toți odată.

Exemple de activități pentru centrul Artă
Tema: Grădinița mea frumoasă
Descriere: Preșcolarii se vor așeza la măsuțele destinate centrului artă, pe care se află câte un șevalet
cu două părți pe care se poate picta. În acest fel copiii stau și la distanță unul de celălalt și între ei se
află șevaletul.
Materiale: șevalet, șorț de pictură, acuarele, pensule, recipient pentru apă, șervețele
(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov, Kinda Ibolya)
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Tema: Umbra corpului meu
Descriere: Se trasează siluete de copii pe cartoane/ foi flipchart așezate la distanță una de cealaltă.
Lângă fiecare foaie/ carton sunt pregătite materialele de lucru. Preșcolarii pot picta în conturul siluetei
trasate, păstrând distanța. La grupele mijlocie și mare siluetele pot fi trasate chiar de către copii. De
asemenea, pe acest suport de lucru se pot exersa gafisme, forme geometrice, diferite patternuri.
Materiale: șorț pictură, acuarele/ guașe/ tempera, suport pentru apă, șervețele, pensulă, cartoane
decupate/ foi flipchart, bandă adezivă pentru lipirea foii/ cartonului
(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov, Florescu Daniela-Mihaela)

Tema: Creații pe piatră
Descriere: Activitatea se poate desfășura în exterior, în curtea grădiniței sau în interior, în sala de grupă
cu respectarea distanțării. Copiii pot sta la măsuțe, folosind ustensile și materiale de lucru individuale.
Copiii pot picta pe pietre de diferite forme (adunate în prealabil, spălate și uscate) și/sau pe diferite
obiecte de mici dimensiuni, la liberă alegere sau cu tema predefinită.
Materiale: pietre, pensule, acuarele, pahare cu apă
(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov, Kinda Ibolya
Tema: Legume de toamnă
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Descriere: Copilul are locul marcat cu poza proprie lipită pe dulap, iar foaia A4 de lucru este pregătită
sub poza lui. Pe marginea dulapului sunt pregătite materialele de lucru (vas cu apă, pensulă groasă și
subțire, acuarele, șervețel). Se păstrează distanța între copii, dar se stimulează comunicarea.
(Grădinița cu P.P. nr. 34 Brașov, Neculoiu Ioana Claudia )

Tema: Orașul meu
Descriere: Copiii, în grupe de câte doi, se vor așeza pe pătratele de izopren, lângă mesele ale căror
picioare sunt înfășurate cu folie de plastic, furnizând astfel suprafața de lucru pentru copii. Materialele
de lucru sunt pregătite lângă fiecare masă. Fiecare copil folosește pensula din trusa individuală.
(Grădinița cu P.P. nr. 34 Brașov - Bilinschi Ruxandra)

Joc de masă
Jocurile de masă în general îi pun în situaţii provocatoare pe copii, conducând la o dezvoltare a atenţiei,
memoriei vizuale, agilităţii şi a gândirii. Prin jocul de masa, copiii pot găsi poziţiile corespunzătoare
fiecărei piese, în funcţie de culoare, formă geometrică, poziţie spaţială.
În cadrul acestui centru copiii se pot juca individual sau în grupuri foarte mici, cu jocuri de masă care
permit dezinfectarea (de plastic, de lemn, de metal) conform tematicii zilei (puzzle plastifiat sau de
lemn, domino, lotto, material mărunt, piese magnetice) sau interesului individual.
Exemple de organizare a centrului Joc de masă
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Poziționarea măsuțelor este esențială pentru respectarea distanțării. Există o multitudine de variante,
corespunzătoare spațiului și materialelor existente, precum și interesului pentru jocurile de masă. O
delimitare a spațiului poate fi realizată chiar de copii cu ajutorul jucăriilor.

Se pot configura diverse trasee de intrare/ ieșire din centrul jocurilor de masă, marcate pe podea.

Exemple de activități pentru centrul Joc de masă
Tema: Pescuim peștișori
Descriere: Fiecare copil are locul marcat de semnul individual. Măsuțele vor fi așezate astfel încât să
asigure distanța corespunzătoare între copii. Se va pune la dispoziția fiecărui copil material individual
pentru desfășurarea jocului. Materiale: planșă/tablă cu peștișori, bețe/ undițe cu magnet, pești cu
magnet
(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov, Kinda Ibolya)
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Tema: Tablou în oglindă
Descriere: Copiii sunt așezați față în față, pe lungimea mesei, astfel încât să se păstreze distanța.
Fiecare copil va primi un coș cu bețe colorate, de la înghețată. Preșcolarii vor lucra în echipe și vor
realiza un tablou simetric, în oglindă, din bețe colorate.
Materiale: coșuri cu bețe colorate de la înghețată, bandă adezivă pentru delimitarea mesei
(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov, Florescu Daniela-Mihaela)

Tema: Mingea în pahar
Descriere: Copiii pot fi așezați la măsuțe amplasate la o distanță corespunzătoare. Ei vor putea să
lovească cu o minge o altă minge astfel încât cea din urmă să intre într-un pahar atașat de marginea
mesei.
Materiale: mingi, pahare de plastic
(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov, Chiriac Alina)

Exemplu: Să sortăm năsturei!
Oportunități: Această activitate îl ajută pe copil să învețe culorile, să sorteze obiecte după criteriul
culoare și mărime. Copiii își dezvoltă creativitatea, imaginația, motricitatea fină, coordonarea ochimână.
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Materiale: planșe A4 cu diferite desene (cercuri, linii drepte, zig-zag, spirale), nasturi. Se mai pot
folosi: pietricele, dopuri de la sticle, scoici, boabe de porumb. Copilul trebuie să așeze năstureii pe
desenul de pe planșă după diverse criterii.
(Grădinița cu P.P. nr. 34 Brașov - Bugeag Nicoleta)
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Joc de rol
Jocurile de rol sunt foarte îndrăgite de copii și constituie un mijloc excelent de socializare, de consolidare
a unor deprinderi, abilități și cunoștințe din domenii diverse.
În jocurile cu rol se pot utiliza jucării din plastic: banc de lucru, bucătărie, căsuța păpușii, casa de marcat,
alimente plastic, coșuri, cărucioare, păpuși bebeluș, trusa pentru coafură, trusă doctor, alte truse. Pot fi
folosite și halate, șorțuri, bonete, eșarfe, dacă pot fi spălate zilnic sau dacă sunt suficiente ca număr
pentru a asigura jocul a 3-4 copii zilnic, caz în care pot fi spălate săptămânal.
Exemple de organizare a sectorului Joc de rol
Spațiu amenajat pentru 2- 3 jocuri de rol, separate prin jucării și măsuțe.

Zona bucătărie/ magazin

Zona Vizita la medic pentru 2 copii, cu pernuțe din polistiren asamblat

PEDAGOGIE PRIETENOASĂ – Abordări în context pandemic
Pachet de resurse realizat de profesioniști din serviciile de educație timpurie participanți în
proiectul România crește cu tine, coordonat de Centrul Step by Step
August 2020

21

Zonă pentru jocuri de rol diverse: supermarket, căsuța păpușii, banc de lucru, pompieri, cu separare prin
mobiler și poziționarea acestuia, fără limitatoare evidente.

Zona folosită la Bibliotecă - dramatizare poate fi folosită și la Joc de rol: De-a teatrul, De-a artiștii – pentru
2- 3 copii, folosind figurine din carton plastifiat/ plastic/ lemn
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Exemple de activități pentru centrul Joc de rol
Tema: Căutătorii de comori
Descriere: Jocul se poate desfășura în curtea grădiniței sau cu ocazia unei plimbări. O vânătoare de
comori poate oferi o întreagă după-amiază petrecută în mod activ în natură. În plus, ce loc mai potrivit
decât natura pentru a căuta comori? Tipăriți căte o fișă pentru fiecare copil sau desenați propria voastră
fișă cu comori pe care să le descoperiți în natură.
Materiale: obiecte/elemente din natură, sacoșă. creion
(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov, Florescu Daniela-Mihaela)

Tema: Parfumierii
Descriere: Jocul se poate desfășura în curtea grădiniței. Se pregătesc materialele necesare pentru
desfășurarea jocului. Copiii primesc ecusoane cu rolurile comune care pot fi adoptate în joc: vânzători,
parfumieri, cumpărători. În condiții de distanțare fizică post-pandemie, fiecare copil are rolul bine
stabilit, iar rolurile nu se pot schimba decât după înlocuirea truselor și dezinfectarea locului. Este
recomandat să se amenajeze locul pentru desfășurarea jocului astfel încât să se ilustreze cât mai bine
situația din viața reală: se trasează linii pe sol pentru a păstra distanța între cumpărători etc. Se pot
confecționa și măști din hârtie. Bancnotele vor fi înlocuite cu carduri de carton individuale
confecționate de preșcolari, având lipită fotografia proprie. Preșcolarii vor exersa formulele de salut și
de adresare.
Materiale: lăzi/ cutii și scaune pentru rolurile de vânzător și parfumier, oale/ boluri pentru mixarea/
fierberea ingredientelor, diferite alte ustensile necesare, sticle/ borcane cu apă sau cu amestecul
obținut, vas cu apă, șorțuri, ecusoane, bandă adezivă pentru marcarea zonelor de distanțare socială.
măști confecționate din hârtie și elastice
(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov, Florescu Daniela-Mihaela)
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Tema: Micii ecologiști
Descriere: Se pregătește câte o jardinieră pentru fiecare copil de la centru. Copiii vor planta răsaduri.
Fiecare copil are propriul ghiveci cu răsaduri și însemnul specific fiecăruia. Copiii își vor ocupa locurile
pe semnele marcate pe sol, respectându-se distanțarea fizică. Copiii vor avea la alegere răsaduri
pentru: roșii, ridichi, salată, spanac, în funcție de momentul din an când se desfășoară activitatea.
Fiecare copil va avea responsabilitatea de a uda propriile plante.
Materiale: jardiniere, ghiveciuri cu răsaduri, halate
(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov, Florescu Daniela-Mihaela)
Tema: La piață
Materiale: măsuță, casă de marcat de jucărie, diverse obiecte/ jucării care pot fi cumpărate de la
magazin
Scop: Copilul este încurajat să imite activități din viața cotidiană, să-și dezvolte simțul estetic, să-și
îmbogățească vocabularul prin descrierea obiectelor și întreținerea dialogului.
Desfășurarea jocului: Se stabilește un loc din clasă unde să fie magazinul, iar copiii sunt ajutați să
aranjeze obiectele și să susțină dialogul vânzător-cumpărător. Copilul cumpărător poate păstra o
distanță între el și vânzător prin intermediul unui marcaj; clientul se dezinfectează la intrarea în
magazin, vânzătorul poartă mască, poate folosi chiar și mănuși. Produsele cumpărate sunt ambalate în
pungi de către vănzător, acesta fiind singurul care le atinge. Cumpărătorul ia punga și o duce la coșul
cu produse, făra a o desface.
(Grădinița cu P.P. nr. 34 Brașov - Bugeag Nicoleta)
Tema: Supa de legume
Materiale: ustensile de bucătărie individuale, șorțulețe și bonete, legume din plastic care pot fi ușor
dezinfectate
Scop: Copilul este încurajat să imite activități din viața cotidiană, să-și dezvolte simțul estetic, să-și
îmbogățească vocabularul prin descrierea obiectelor și întreținerea dialogului
Desfășurarea jocului: Copiii au poza lipită pe scaun; ei se vor îndrepta spre centru ghidați de
educatoare. Vor avea ustensile individuale, dar se stimulează dialogul, prin oferirea unor sfaturi cu
privire la rețetă, ingrediente, reguli de igienă. 3
(Grădinița cu P.P. nr. 34 Brașov - Neculoiu Ioana Claudia)

Se poate stabili un program zilnic pentru jocurile de rol, astfel încât pe parcursul unei săptămâni să
participle toți copiii din grupă.
3
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Centrul Nisip și apă
În aceasta perioadă, acolo unde este posibil, recomandăm folosirea nisipului kinetic în tăvițe personale,
marcate cu simbolul copiilor. Nisipul nu se poate folosi, întrucat nu se poate dezinfecta.
O variantă ar putea fi folosirea salinei, respectiv a sării pentru aceste activități, combinată cu activități
de motricitate, pentru a satisface și nevoia de mișcare.
Exemple de organizare a sectorului Nisip și apă
Laturile spațiului cu sare pot delimita alte 2 zone de joacă

În funcție de dimensiunea bazinului se pot juca 1-3 copii folosind exclusiv jucării de plastic
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Exemple de activități pentru sectorul Nisip și apă
Tema: Castelul din poveste
Descriere: Activitatea se poate desfășura în sala de grupă, acolo unde există nisip kinetic individual.
Este de dorit să existe material suficient astfel încât copiii să învețe, să se relaxeze și să-și reprezinte
tridimensional realitatea.
Materiale: sticluțe sau borcănele din plastic, bețișoare, pietricele, scoici, strecurători, lopățele sau alte
forme pentru nisip, nisip kinetic
Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov, Kinda Ibolya)

Tema: Păianjenul Itsy Bitsy pe jgheab el a urcat…
Descriere: Activitatea se poate desfășura și în exterior, în curtea grădiniței. Se va audia cântecul AICI.
La această activitate preșcolarii pot observa procesul de scurgere a apei printr-un burlan/ jgheab,
precum ploaia care se scurge și împiedică păianjenul să urce pe burlan. Se amenajează locul de
desfășurare a jocului la distanță de 3 metri. Copiii se joacă în pereche, fiecare la un capăt. Peste cele
două recipiente se așază un jgheab/ burlan tăiat pe jumătate pentru a observa procesul de scurgere a
apei. Se pot folosi și figurine de păianjeni pentru a facilita interpretarea cântecului.
Materiale: recipiente cu apă, burlan/ jgheab decupat, pahare sau recipiente pentru colectarea apei,
figurine păianjeni
(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr.11, Brașov, Florescu Daniela-Mihaela)
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Exemple de organizare pentru activități dinamice
Organizarea spațiului pentru mai mulți copii care să poată desfășura activități dinamice, respectând
anumite trasee și evitând contactul fizic direct între ei se poate realiza în sala de sport.

Trasee și jocuri individuale dinamice

PEDAGOGIE PRIETENOASĂ – Abordări în context pandemic
Pachet de resurse realizat de profesioniști din serviciile de educație timpurie participanți în
proiectul România crește cu tine, coordonat de Centrul Step by Step
August 2020

27

Folosirea tunelurilor pentru a delimita spații individuale4

Copiilor le place foarte mult să stea și să se joace sub diverse piese de mobilier: mese, corturi
improvizate, precum și în interiorul unor spații: cutii, tuneluri
4
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Alte modalități de organizare a unor spații de joc pentru activitățile liber alese de mișcare, pot fi jocurile
de motricitate a mâinilor și picioarelor.
Exemple: jocuri fixate pe perete cu delimitări prin folosirea unor palme/ tălpi de cauciuc aderent.
Această configurație poate oferi loc de joacă pentru 4 copii, oferindu-le și posibilitatea de a schimba
jocul în interiorul propriului spațiu. De asemena, copiii pot opta pentru 1-3 jocuri.
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Exemple de organizare a centrelor Bibliotecă, Artă, Știință, Jocuri de motricitate în minicentre pentru a
cuprinde toți copiii5

5

În spațiile mai puțin generoase, pentru delimitarea spațiilor destinate jocurilor alese și a locului fiecărui
copil în cadrul centrului se pot folosi diverse modalități de marcare: jetoane colorate, bandă adezivă
colorată, simbolurile personale ale copiilor, delimitare cu panglici colorate, cercuri mari din plastic.
Este necesar ca acestea să nu fie în exces și mai ales să nu fie o sursă de stres pentru copii.
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