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Activitate elaborată de Laura DORCA / Grădiniţa P.P. Nr.25 / Baia Mare, Maramureş 
 

JOC LIBER OUTDOOR 

 

Găsește numărul 
 
 

 
Categoria de activitate:  ALA2 - Joc liber outdoor 

Domeniul dezvoltarii:  Dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi a igienei personale 

 Dezvoltare cognitivă şi cunoaşterea lumii 

Dimensiuni ale dezvoltarii: Dezvoltarea atenţiei, promptitudinii 

Comportamente:  Demonstrează cunoaşterea regulilor de siguranţă în jocul 

simbolic. 

Forma de organizare:  Tot grupul 

 

Materiale necesare:  Cuburi cu numere 

Sugestii pentru educator:  
Jocul se poate desfăşura şi în sala de grupă în cadrul activităţii integrate DȘ (Activitate 
matematică) și DPM (Educaţie fizică). Educatoarea motivează copiii să fie atenţi la 
cifrele învăţate. O atenţie deosebită se recomandă la manipularea cuburilor şi atingerea 
lor doar de către un singur copil. 
 

Pe durata acestei activităţi copiii vor:  
- identifica strategii de gestionare a timpului; 
- dezvolta atenţia şi promptitudinea; 
- învăţa să-şi aştepte rândul. 
 

Desfaşurarea activităţii:  
Jocul se va organiza afară, pe echipe, sub formă de întrecere, dar se poate şi liber, în sala 
de grupă. Fiecare copil va purta o etichetă cu un număr. Educatoarea va ascunde 
cuburile cu numere pe ele prin iarbă, iar la comanda: ,,Numărul 4!”, copiii care poartă 
numărul 4 se duc şi caută cubul cu numărul 4. Se notează care dintre ei a găsit primul 
cubul. 
 

Legătura cu familia:  
Copiii vor fi sfătuiţi să desfăşoare acest joc şi acasă, împreună cu părinţii, pentru 
consolidarea cifrelor învăţate. 
 
 
Resurse digitate:  Nu există 



 

Activitate elaborată de Maria CHIRILOAIE / Școala Gimnazială Alecu Russo / Bacău 

                                   JOC DE CREATIVITATE 

  

 
Ce s-ar întâmpla dacă ... ? 

  

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri și activități liber alese 
  

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Mesaje orale în diverse situații de comunicare 

COMPORTAMENTE: Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții 
proprii (comunicare expresivă) 

FORMA DE ORGANIZARE: Toată grupa  
 
 

Materiale necesare: 
 

Imagini din poveștile  
cunoscute de copii, 
videoproiector, 
laptop 

 
 

Resurse digitale: 
https://www.youtube.com/watch?v=kTqzvrHROo8&ab_chan
nel=tyroby    

 
 
 
 
 
 
 

Sugestii 
pentru 
educator: 
 

 Pentru stimularea 
creativității copiilor putem 
folosi întrebări ajutătoare. 
 
 
 
 
 
Pe durata acestei 
activități copiii 
vor: 
 

 găsi soluții pentru 
situațiile nou ivite în 
poveste.  

 învăța să comunice pe 
rând ideile.  
 

 
 
 
 
 
 

Desfășurarea  
activității: 
 
1. Educatoarea prezintă imagini din una sau două povești cunoscute de 
către copii. 
 
2. Privind imaginile, copiii redau conținutul poveștii. 

 
3. Pe parcursul activității, copiii sunt întrebați: Ce s-ar fi 
întâmplat dacă iedul cel mare nu ar fi deschis ușa? Copiii vor găsi 
alte variante de continuare a poveștii. 
 
 
 
 

Legătura cu familia: 
 
Copiii sunt încurajați să joace acest joc și cu membrii familiei. De 
exemplu, părinții pot întreba: Ce s-ar întâmpla dacă oamenii ar avea 8 
picioare?, Ce s-ar întâmpla dacă animalele ar putea vorbi?, Ce s-ar 
întâmpla dacă nu ar mai fi niciodată noapte?, Ce s-ar întâmpla dacă 
oamenii ar putea zbura?, Ce s-ar întâmpla dacă nu ar mai exista plante?, 
Ce s-ar întâmpla dacă oamenii ar fi nemuritori? 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=kTqzvrHROo8&ab_channel=tyroby
https://www.youtube.com/watch?v=kTqzvrHROo8&ab_channel=tyroby


 

Activitate elaborată de Maria CHIRILOAIE / Școala Gimnazială Alecu Russo / Bacău 
 

                                   JOC DE MIȘCARE 

  

 Ghicitoare în mișcare 
  

CATEGORIA DE ACTIVITATE:             Jocuri și activități liber alese 
  

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Conduita senzorio-motorie 

COMPORTAMENTE: Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii 

FORMA DE ORGANIZARE: 
Toată grupa 
  

 
 
 
 

Sugestii pentru 
educator: 
 

 Jocul solicită deprinderile 
motrice (mers, săritură) și 
procesele psihice (atenție, 
limbaj, memorie). 

 Pe terenul de joacă se 
trasează două cercuri mari 
concentrice, la distanță de 2 
metri între ele. 
 
 

Pe durata acestei 
activități copiii vor: 
 

 Efectua deprinderi de 
mers în ritmul sacadat al 
ghicitorii, apoi vor imita 
mișcări specifice mersului 
animalului din versurile 
ghicitorii și vor reda 
onomatopeele specifice. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Desfășurarea  
activității: 
 
1. Copiii, așezați la distanță de un metru unul de altul, se deplasează pe 
cercul mai mare în pas de marș în ritmul sacadat al ghicitorii. 
          Cine are ciocul lat, 
          Are mersul legănat, 
          Se îndreaptă către lac 
          Și tot face: mac, mac, mac? 
 
2. La finalul ghicitorii copiii se opresc, dau răspunsul și se 
deplasează până la cercul mai mic și înapoi, imitând mișcările (mers 
legănat cu brațele oblic în jos) și redând onomatopeele specifice 
(mac, mac, mac). 

 
3. Jocul continuă cu alte ghicitori. 
            
 Cine este pintenat 
           Și ne cântă de pe gard? 
 
           Cu pernuțe la lăbuțe, 
           Cine calcă-ncetișor, 
           Parcă umblă pe covor? 
           Iată bieții șoricei 
           Fug iute din calea ei. 
 

 
Legătura cu familia: 
 
Jocul poate fi desfășurat și în familie prin antrenarea tuturor membrilor. 
Părinții pot recita diferite ghicitori despre animale domestice sau sălbatice, 
stimulând efectuarea exercițiilor fizice.

 



 

Activitate elaborată de Magdalena NICOLAE  / Grădinița P.N. Ghiocel  / Moinești, Bacău 

JOCURI DE MIȘCARE 
 

Tu ești campionul 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri și activități liber-alese 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: Dezvoltarea fizică, a sănătății şi igienei personale 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare 

COMPORTAMENTE: Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului de dezvoltare 

FORMA DE ORGANIZARE: Tot grupul 

Sugestii pentru educator: 
 Pentru desfășurarea jocului  este 

necesară o frânghie, un furtun sau o linie 
trasată pe un teren de joacă etc.   

 Regulile jocului trebuie înţelese şi 
reţinute de către toţi participanţii. 

 După încetarea jocului de mişcare, 
conducătorul anunţă câştigătorii sau punctajul 
obţinut şi, urmărind scopul educativ, va face o 
scurtă analiză a comportamentului 
participanţilor la jocul de mişcare. 

Desfășurarea activității: 
Copiii aliniați  la distanță, pe o parte a liniei  stau pe malul 
unei ape și când se  dă comanda 1,2,3 Sari în apă, toți sar pe 
partea opusă a liniei, iar când  se dă comanda 1,2,3.. Pe mal,  
se sare înapoi. 
Se continuă jocul schimbându-se  ocazional comanda, de 
exemplu, atunci când  copiii sunt deja pe mal, se dă 
comanda 1,2, 3 Pe mal,  dar coordonatorul sare în  apă. 
Dacă este urmat de  alții copiii aceștia părăsesc jocul!  Se 
continuă până rămâne un campion. 
 
 
 
 

Legătura cu familia:  
Jocul se poate repeta cu membrii familiei, cu prietenii 
și poate fi jucat atunci când trebuie să energizezi copiii 
după o perioadă de pauză fizică. 
Experienţa fizică, dobândită prin jocurile de mişcare, 
relaxează copilul de vârstă şcolară şi preşcolară, astfel încât 
el nu simte oboseala. 

 

 

 

Materiale: 

frânghie, 

cretă colorată 

 



 

Activitate elaborată de Magdalena NICOLAE  / Grădinița P.N. Ghiocel  / Moinești, Bacău 

 

JOC DE SPARGERE A GHEȚII 

Te rog, să zâmbești! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități de dezvoltare personală 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: Dezvoltarea socio-emoțională 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 

COMPORTAMENTE: Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată 

FORMA DE ORGANIZARE: Tot grupul 

Sugestii pentru educator: 
 

 Se asigură distanțarea. 
 Jocul trebuie adaptat în 

funcţie de vârsta participanţilor, de 
particularităţile fizice şi psihice ale 
copiilor, de nivelul lor de pregătire, de 
dezvoltare. 
 

Desfășurarea activității: 
Copiii stau pe scăunelele  așazate la  distanță  în cerc, cu excepția unui 
copil care începe jocul din mijloc. 
 
Copilul din mijloc trebuie, apoi, să aleagă pe cineva și să-i spună: 
Dragul/ draga mea, te rog să zâmbești! (sau altă variantă la propoziția 
respectivă: să faci cu mâna, să sari într-un picior, să faci cu ochiul…). 
 
Dacă cel provocat  zâmbește sau râde, atunci trebuie să schimbe locul 
cu persoana din mijloc. Este apoi rândul lui să aleagă pe cineva și să 
continue jocul. Evident, dacă copilul nu zâmbește, atunci  conducătorul 
trebuie să aleagă pe altcineva. 
 
 

Legătura cu familia:  
Copilul care se joacă este împlinit şi mai dispus spre studiu, doarme mai 
bine, se reface mai uşor şi are un apetit stabil; el poate alterna 
activitatea cu relaxarea, în virtutea coordonatelor normale de viaţă. 

 
 
 

 

 

Material: 

nu necesită 



 

Activitate elaborată de Magdalena NICOLAE  / Grădinița P.N. Ghiocel  / Moinești, Bacău 

JOCURI DE ENERGIZARE ŞI DE SPARGERE A GHEŢII 

Copilul dispărut 

 

 

    

 

 

  

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități de dezvoltare personală 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: Dezvoltarea socio-emoțională 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 

COMPORTAMENTE: Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată 

FORMA DE ORGANIZARE: Tot grupul 

Sugestii pentru educator: 
 Se asigură distanțarea. 
 Se stimulează în permanenţă  spiritul 

competitiv,  întrecerea dintre parteneri sau dintre 
grupurile aflate în joc, având în vedere ca fiecare 
copil să se bucure de participare și de rezultat. 

Desfășurarea activității: 
Participanţii se vor aranja în cerc sau în linie dreaptă. 
Un voluntar va ieşi în centrul sălii. După ce voluntarul va 
fi legat la ochi, participanţii îşi vor schimba locurile, iar un 
copil se va ascunde. 
Voluntarul va fi dezlegat la ochi şi va avea la dispoziţie 1 
minut pentru a spune care participant lipseşte. Persoana 
care a ieşit, va fi legată la ochi şi va continua jocul. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Legătura cu familia:  
Copilul sănătos nu are nici o restricţie la mişcare: având 
un corp puternic, viguros, el posedă energie pentru a face 
tot ce işi doreşte, fiind încântat de participarea la 
activităţile de mișcare.  
 



 

Activitate elaborată de Magdalena NICOLAE  / Grădinița P.N. Ghiocel  / Moinești, Bacău 

 
JOCURI DE COOPERARE 

 

Ursul şi tăietorii de lemne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități de dezvoltare personală 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: Dezvoltarea socio-emoțională 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 
COMPORTAMENTE: Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată 

FORMA DE ORGANIZARE: Tot grupul 

Sugestii pentru educator: 
 Se asigură condițiile de 

desfășurarea a jocului în aer liber; 
 E util ca echipele să fie de valori 

apropiate sau egale ca număr al 
participanţilor. 

Desfășurarea activității: 
Copiii se aşează în cerc, luând distanța necesară desfăşurării 
jocului. Fiecare copil trebuie să mimeze sugestiv diverse activități 
ale tăietorilor de lemne. 
În momentul în care educatoarea dă comanda Vine ursului 
mormăind, copiii încremenesc în poziția în care se află. Prin 
gesturi şi limbaj, dar fără să-i atingă, ursul trebuie sa-i determine 
să râdă. Cei care râd îl vor ajuta pe urs să scoată câți mai mulți 
copii din joc. Cel care rezistă cel mai mult atacului colegilor 
devine urs pentru jocul următor. 

 
 
 
 
 

 

 
Legătura cu familia:  
Prin joacă, paralel cu efectul de amuzament, distractiv, copiii 
acumulează o mulţime de cunoştinţe de bază despre lumea 
înconjurătoare; joaca în aer liber favorizează contactul nemijlocit 
cu lumea înconjurătoare; jocurile de mişcare – jocuri de 
competiţie, jocuri cu reguli – dezvoltă potenţialul motor, 
îmbogăţesc experienţa motrică a copiilor, stimulând apetitul 
pentru întrecere, autodepăşire. 
 

 

Material: 

nu necesită 



 

Activitate elaborată de Magdalena NICOLAE  / Grădinița P.N. Ghiocel  / Moinești, Bacău 

 

JOC DE COOPERARE 

Cât e ceasul, domnule Lup? 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

  

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități de dezvoltare personală 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: Dezvoltarea socio-emoțională 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 
COMPORTAMENTE: Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii 

problematice specifice 

FORMA DE ORGANIZARE: Tot grupul 

Sugestii pentru educator: 
 Se asigură condițiile de 

desfășurarea a jocului. 
 Se trasează o linie la o distanţă de 

circa 1 metru de la un perete al sălii. 

Desfășurarea activității: 
Toţi participanţii se vor plasa după această linie, în timp ce 
domnul Lup va sta la celălalt capăt al sălii, cu spatele la 

participanţi. 
Participanţii vor înainta, întrebând: Cât e ceasul, domnule Lup? 
Lupul va răspunde, indicând o oră oarecare, iar participanţii vor 
face un număr de paşi egali cu ora pe care a spus-o Lupul. Când 
Lupul va răspunde Ora mesei, toţi participanţii vor alerga înapoi 
la linia de start pentru a nu fi prinşi de Lup. Lupul nu are voie să 
păşească peste linie. Cei prinşi de lup devin şi ei lupi. Câştigă 
ultima persoana care reuşeşte să nu fi e prinsă. 
 
 

 
 
 
 
 

Legătura cu familia:  Să oferim copilului dreptul 
la joacă! 
Dată fiind atracția calculatorului, de multe ori copilul devine 
prizonierul sedentarismului sau un consumator pasiv al 
televizorului şi al jocurilor pe computer. În felul acesta, copilul 
îşi pierde un drept natural, specific vârstei, şi anume, dreptul 
la joacă. 
 

 

Material: 

nu necesită 



 

Activitate elaborată de Magdalena NICOLAE  / Grădinița P.N. Ghiocel  / Moinești, Bacău 

 

JOC DE ÎNDEMÂNARE 

Jocul de cricket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități de dezvoltare personală 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: Capacități și atitudini în învățare 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

COMPORTAMENTE: Realizează sarcinile de lucru cu consecvență 

FORMA DE ORGANIZARE: Echipă  doi copii 

Sugestii pentru educator: 
 Se asigură  portițele 

pictate ca niște fiinţe din 
pădure: vulpe, veveriță, arici, 
bufniță, căprioară și iepuraș;  

 Se explică regulile 
jocului; 

 Se urmărește stimularea 
în permanenţă a spiritului 
competitiv în întrecerea dintre 
parteneri sau dintre grupurile 
aflate în joc. 

Resurse digitale: 
 
https://ro.pinterest.com/pin/355502964340106146/?nic_v2=1a7E7Bzsd 

Desfășurarea activității: 
 Doi jucători stabilesc cursul și lovesc mingile prin fiecare ghișeu, 
urmărind ca aceasta să-și urmeze traiectoria dorită. 
 

 
 

Pe durata acestei 
activități copiii:   

 Se pot antrena copiii în 
pictarea portițelor; 

 Copiii își respectă rândul 
dând dovadă de fair-play. 
 

 

Legătura cu familia:  
  Acest joc de concentrare și coordonare se poate  juca în sițuații deverse: 
la picnic, în concediu împreună cu frații mai mari. 
Jocul este o metodă şi un mijloc de formare, de dezvoltare a personalităţii 
copilului, un exerciţiu de viaţă, de pregătire pentru intrarea în lumea reală. 

 

Material: 

portițe pictate, 

crosă de crichet, 

minge 



 

Activitate elaborată de Magdalena NICOLAE  / Grădinița P.N. Ghiocel  / Moinești, Bacău 

JOC DE CONCENTRARE 

Pe urmele monstrului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități de dezvoltare personală 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: Dezvoltarea socio-emoțională 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Autocontrol și expresivitate emoțională 

COMPORTAMENTE: Demonstrează abilităţi de autocontrol emoţional 

FORMA DE ORGANIZARE: Individual 

Sugestii pentru educator: 
 Se începe prin colectarea  unor foi de 

hârtie ceva mai groasă de diferite culori. Se 
realizează foi cu numere pare pentru fiecare 
culoare, astfel încât să fie câte 2 seturi de 
amprente. Se desenează conturul unei 
amprente de monstru (practic un oval mare 
în partea de jos și apoi patru gheare ascuțite 
în partea de sus) pe una dintre foi.  

 Se decupează amprenta monstrului. 

Resurse digitale: 
 
https://ro.pinterest.com/pin/AZBobvR6g7X7M39rxGgD3-
N0p6GoZmh-
75zfKoON6gyPgxT9UGhDsdw/?nic_v2=1a7E7Bzsd  
 
 

 
Desfășurarea activității: 
Copiii încep întrecerea urmând seturile de tipăriri care au 
fost lipite în sensuri diferite pentru a face cursul mai 
provocator. Copiii vor recurge la recunoașterea culorilor, 
denumind culorile pe care le calcă în timp ce se deplasează 
către final. 

 
 

Pe durata acestei activități copiii 
vor:   

 Copiii repetă acțiunea până când vor 
avea decupate toate amprentele. Copiii care 
au abilitățile de lucru cu foarfecele își pot  
decupa singuri  amprentele care apoi sunt 
lipite pe sol. 
 

 
 

Legătura cu familia:   
-  

Material: 

amprente de 

monstru din 

hârtie colorată 

https://ro.pinterest.com/pin/AZBobvR6g7X7M39rxGgD3-N0p6GoZmh-75zfKoON6gyPgxT9UGhDsdw/?nic_v2=1a7E7Bzsd
https://ro.pinterest.com/pin/AZBobvR6g7X7M39rxGgD3-N0p6GoZmh-75zfKoON6gyPgxT9UGhDsdw/?nic_v2=1a7E7Bzsd
https://ro.pinterest.com/pin/AZBobvR6g7X7M39rxGgD3-N0p6GoZmh-75zfKoON6gyPgxT9UGhDsdw/?nic_v2=1a7E7Bzsd


 

Activitate elaborată de Magdalena NICOLAE  / Grădinița P.N. Ghiocel  / Moinești, Bacău 

 

JOCURI DE AUTOCUNOAŞTERE 

Lămâie, lămâiţă 

 

 

 

 

 

 

  

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități de dezvoltare personală 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: Dezvoltarea socio-emoțională 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Conceptul de sine 

COMPORTAMENTE: Își promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoană 
unică, cu caracteristici specifice 

FORMA DE ORGANIZARE: În grup 

Sugestii pentru educator:  
 Copiii stau pe salteluțe; 
 Se explică regulile; 
 Se asigură distanțarea. 

 

 
 

Desfășurarea activității: 
Animatorul sau un voluntar, care nu are scaun, începe 
jocul, apropiindu-se pe rând de diferite persoane şi 

spunând una din variantele de mai jos: „Lămâie, lămâiţă”, 
„Cireaşă, cireşică”, „Zarzăr, zărzărel” 

 
 

Pe durata acestei activități copiii 
vor:   

 Forma un cerc. 
 Răspunde provocărilor animatorului: 

„Lămâie, lămâiţă” – copilul spune prenumele 
vecinului din dreapta; 
 „Cireaşă, cireşică” – copilul spune prenumele 
vecinului din stânga;  
„Zarzăr, zărzărel” –copilul îşi spune propriul 
prenume. 

 
 

Legătura cu familia:  
 Încadrarea  copilul într-un colectiv de joc, cu 
subordonarea intereselor sale personale celor colective, îl  
pregătește pentru colectivitate. 
 

Material: 

nu necesită 



 

Activitate elaborată de Magdalena NICOLAE  / Grădinița P.N. Ghiocel  / Moinești, Bacău 

 

ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

Numerele la concurs 

 

 

 

                                                                

 

  

 

 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Domeniul Psiho-motric 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII:  Dezvoltarea fizică, a sănătății şi igienei personale 
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII                       Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă 

familiare 

COMPORTAMENTE:                                              Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de 
dezvoltare 

FORMA DE ORGANIZARE:                                  Tot grupul 

Sugestii pentru educator:  
 La analiza jocului dinamic, se impune 

evidenţierea greşelilor şi a rezultatelor 
obţinute de participanţi, precum şi a modului 
în care sau respectat regulile, menţionându-
se echipa care le-a respectat în cea mai mare 
măsură, concurenţii care s-au remarcat prin 
conduite sportive. 

 Conducătorul jocului va căuta să 
asigure că durata sau numărul de repetări să 
permită participarea egală a jucătorilor şi 
totodată să ofere satisfacţie deplină echipelor 
(pentru afirmare sau revanşă) 

Desfășurarea activității: 
 Jucătorii sunt împărțiți în 2-3 echipe egale numeric, ei 
aliniindu-se în șiruri paralele la o lungime de braț, 
distanța dintre ele fiind de l,5-2m. 
 
Colectivul ia pozitia șezând încrucișat. Fiecare din 
componenții șirului au un număr de ordine. 
 
Conducătorul șirului strigă un număr. Jucătorii cu 
numărul strigat se ridică, ies prin dreapta șirului și 
aleargă înainte, îl ocolesc pe primul din șir, aleargă în 
continuare spre coada șirului, ocolesc ultimul jucator și 
revin la locul initial. Jucătorul care a ajuns primul la locul 
său aduce un punct echipei din care face parte. Jocul 
continuă cu repetarea altor numere. 
  
 

Legătura cu familia:  
Jocul este o metodă  un mijloc de formare, de dezvoltare a 
personalităţii copilului, un exerciţiu de viaţă, de pregătire 
pentru intrarea în lumea reală.    

Material: 

nu necesită 



 

Activitate elaborată de Maria CHIRILOAIE / Școala Gimnazială Alecu Russo / Bacău 

                JOC DE STIMULARE A COMUNICĂRII ORALE 

  

 Lanțul cuvintelor 
  

CATEGORIA DE ACTIVITATE:             Jocuri și activități liber alese 
  

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Mesaje orale în diverse situații de comunicare 

COMPORTAMENTE: 
Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului 
 

FORMA DE ORGANIZARE: Tot grupul  
 
 
 
 

 
 
 

Sugestii 
pentru 
educator: 
 

 Este necesară 
cunoașterea și stimularea 
potențialului creativ al 
fiecărui copil și antrenarea 
lui în activitățile creative 
de grup. 

 Jocul solicită 
creativitatea copiilor, 
enunțarea spontană a cât 
mai multe cuvinte pentru 
completarea propoziției 
lanțului cuvintelor, precum 
și exersarea vocabularului. 
 
 
Pe durata acestei 
activități copiii: 
 

 se vor concentra pentru 
a găsi cuvintele potrivite 
pentru realizarea 
propoziției logice, 
dezvoltate și cu acordul 
părților.  
 
 

 
 

Desfășurarea  
activității: 
 
1. Se alege o temă corelată cu proiectul tematic studiat. 
 
2. Un copil spune un cuvânt, următorul copil repetă cuvântul și 
adaugă alt cuvânt care să se potrivească. Al treilea copil repetă 
cele două cuvinte spuse de colegii lui și adaugă un alt cuvânt. 
Jocul continuă până când propoziția nu mai poate fi completată 
de copii. 

 
3. Propozițiile create sunt scrie de educatoare pe o foaie de 
flipchart, încât la finalul jocului, acestea pot deveni o compunere 
pe tema proiectului. 
 
 
 
 

Legătura cu familia: 
 
Jocul poate fi desfășurat și acasă, după explicarea regulilor, prin 
antrenarea tuturor membrilor familiei.

 
  



 

Activitate elaborată de Valerica RADU / Grădinița Dumbrava Minunată /  Tecuci, județul Galați 

JOC ÎN AER LIBER 

Pescarii iscusiți 
 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:  ALA 2 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII:  Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:  Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață 

familiare 

COMPORTAMENTE:  Își poziționează corpul și membrele în mod corespunzător 

pentru a imita ceva/pe cineva sau pentru a executa o mișcare 

FORMA DE ORGANIZARE:  Tot grupul 

Materiale necesare: 

- Bețe, fire de ață, agrafe de birou pentru undițe 

- Hârtie creponată albastră pentru lac/râu  

- Coji de nuci sau coji de castane, frunze pentru peștișori 

- Coșulețe pentru peștișori 

- Scaune pentru pescari 

Desfășurarea activității: 

Pescarii vor sta pe malul apei la cel puțin 1m distanță între ei, pentru a nu speria peștișorii și 

pentru a lansa undița! Undițele se pot realiza în altă activitate, legând un fir de sfoară de un băț, și 

de o agrafă pe post de cârlig. Copiii vor agăța cu cârligul ,,peștișorii” și îi vor aduna în coșulețe. 

La final vor număra peștișorii prinși. 

Sugestii pentru educator: 

Jocul poate fi adaptat și în sala de grupă în activitatea de matematică. Copiii vor avea sarcina să 

prindă x, y peștișori din lacul amenajat în mijlocul clasei. 

Pe durata acestei activități copiii vor: 

- utiliza mâinile și degetele în manipularea corespunzătoare a obiectelor 

- coordona mișcările în funcție de stimulii vizuali 

- imita gesturile și mișcările unui pescar 

- participa activ în joc 

- explora posibilitatea de a utiliza texturi, materiale diferite când se joacă (frunze, coji, bețe, 

ață, sârme etc.) 

Legătura cu familia:   

Copiii pot să se joace și în familie, exersându-și abilități-le de pescar. 



 

Activitate elaborată de Valerica RADU / Grădinița Dumbrava Minunată /  Tecuci, județul Galați 

 


