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        AŞTEPTAREA RÂNDULUI 
 

     Aspecte generale 
 

 

Ce reprezintă aşteptarea rândului şi de ce este atât de 
importantă în dezvoltarea comunicării ? 

Comunicare implică ascultare, aşteptare şi exprimare pe rând. În cadrul unei 
conversaţii între două persoane acestea vorbesc pe rând, fac gesturi şi stabilesc contact 
vizual. Dacă două persoane vorbesc simultan atunci comunicarea se întrerupe. 
 Copilul învaţă să îşi aştepte rândul foarte de timpuriu chiar înainte de a învăţa să 
vorbească. Părinţii răspund la sunetele emise de copil şi copiii repetă din nou sunetele, 
astfel dezvoltându-se o "conversaţie", unde cei doi intrelocutori se ascultă unul pe altul şi 
îşi aşteaptă rândul. 
 Trebuie să încurajaţi şi să susţineţi de la început dezvoltarea înţelegerii regurilor 
într-o conversaţie, a necesităţii aşteptării rândului fiecăruia pentru a vorbi şi a dezvoltării 
unui bun comportament.  

 

Cum poate fi îmbunătăţită  ? 
Majoritatea copiiilor mici întâmpină dificultăţi în a învăţa să împartă cu ceilalţi, să 

aştepte şi să înţeleagă când le vine rândul. Toate aceste abilităţi trebuie încurajate de 
timpuriu pentru a-i fi mai uşor copilului să înţeleagă regurile unei conversaţii şi pentru a 
promova standarde cât mai înalte de comportament. Regurile pe care le impuneţi cu privire 
la împărţirea lucrurilor cu ceilalţi şi la aşteptarea venirii momentului său pentru a vorbii şi a 
acţiona trebuie să fie formulate cât mai clar şi mai ferm. 

Aceste aspecte trebuie încurajate pe tot parcursul zilei. Pentru început încurajaţi 
aşteptarea rândului în acţiunile directe cu dumneavoastră atunci când sunteţi singur cu 
copilul. Este mult mai dificil pentru copiii mai mici să împartă ceea ce au cu fraţii sau 
surorile sale, sau cu prietenii de aceiaşi vârstă.  

Copilul trebuie să înţeleagă limbajul înainte de a înţelege semnificaţia aşteptării 
rândului, de exemplu spuneţi: rândul meu/rândul tău. Dacă copilul este reticent la început 
lăsaţi-l să acţioneze de două ori la rând chiar dacă dumneavoastră veţi avea doar un rând. 
Oferiţi-i cât mai multe laude şi încurajări de fiecare dată când împarte ceva cu 
dumneavoastră sau când îşi aşteaptă rândul. Încurajaţi-i pe copii să-şi mulţumească de 
fiecare dată când îşi împart ceva. 
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AVTIVITĂŢI PENTRU A ÎNVĂŢA AŞTEPTAREA 
RÂNDULUI 

 
 

SĂ ÎMPĂRŢIM ÎN FIECARE ZI ! 

Copiii pot fi ajutaţi să înţeleagă ce înseamnă a împărţi cu ceilalţi. 

 Există o multitudine de oportunităţi de încurajare a copilului să înveţe să îşi aştepte 
rândul în cadrul activităţilor  din cadrul rutinei zilnice, mai ales dacă are fraţi şi surori, dar, 
cu toate acestea nu va fi uşor ! 
  

 Gătitul 
Amestecaţi pe rând în compoziţia unei prăjituri. 
Cerneţi făina printr-o sită fiecare pe rând. 
Tăiaţi aluatul de prăjitură în diferite forme  
(încurajaţi copiii să lucreze împreună şi să se ajute: 
 unul poate tăia aluatul în forme, altul le poate pune în tavă). 
 
 

 Grădinăritul  
Plantaţi seminţe sau sâmburi. Copiii pot aştepta să le vină rândul realizând diferite 
"joburi": unul poate pune pământ în vase, altul poate planta seminţele sau poate pune 
apă. 
Măturaţi frunzele: un copil poate mătura frunzele cu o mătură, iar celălalt copil le va 
stânge într-o găleată sau într-un sac. 

 
 

ETAPA TIMPURIE 
Dacă copilul este reticent şi renunţă cu dificultate la o jucărie, oferiţi-i altă jucărie şi 
permiteţi-i să o ia doar în momentul în care v-o returnează pe prima. Acest lucru îl va 
ajuta pe copil să înveţe să ia dar şi să dea înapoi. 
 

 Mingii şi săculeţi umpluţi cu boabe 
Aşezaţi-vă faţă în faţă cu copilul dumneavoastră şi aruncaţi mingii sau săculeţi cu 
boabe unul către celălalt.  
Încercaţi şi împreună cu fraţii, surorile şi prietenii săi. 
  

 Maşinuţe şi jucării 
Mişcaţi jucăriile care se învârtesc înainte şi înapoi, de la unul la altul, sau plimbaţi pe 
rând o maşinuţă.  
 

 Colaj pe cutii 
Lipiţi diferite forme de hârtie pe o cutie. 
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 Mingii şi popice 
Rulaţi pe rând o minge pentru a lovi popicele. 
 

 Jucării cu surprize 
Apăsaţi pe rând butonul unei cutii cu surprize pentru ca o rachetă 
zburătoare sau clovnul Jack sau jucăria să apară dinînăuntru. 
 

 Cercuri pe support 
Aşezaţi pe rând  cercuri de diferite dimensiuni pe un suport. Vă puteţi preface că puneţi 
greşit unul dintre cercuri. 
 

 Cărţi ilustrate 
Daţi pe rând paginile cărţii. Aduceţi-i aminte copilului a cui este rândul înainte de a da 
pagina. 
 

 Jocuri de construcţii sau cuburi 
Adăugaţi pe rând câte un cub pentru a realiza un turn. Lăudaţi copiii de fiecare dată 
când se ajută. 
 

 De-a pescuitul 
Pescuiţi pe rând folosind un magnet prins la capătul unei mici undiţe. Lăsaţi pe fiecare 
copil în parte să-şi colecţioneze peştişorul într-un mic container. 
 

 Păpuşi 
Învăţaţi o păpuşă ”obraznică“ să împartă lucrurile, să-şi aştepte rândul şi să spună : 
"Mulţumesc!" şi "Te rog !" . 
  

 Pistolul cu apă 
Faceţi balonaşe de săpun pe rând.  
Dacă copiii ezită la prima încercare, permiteţi-le să încerce de 2-3 ori. 
 
 

 Jocuri 
Jocurile precum Lotto încurajează aşteptarea rândului de către fiecare 
participant. Jocurile Lotto se pot realiza şi acasă prin folosirea fotografiilor de 
familie sau ale prietenilor. Poate fi utilă şi aşteptarea momentului aruncării 
zarurilor de către fiecare copil. Folosirea zarurilor colorate poate facilita jocul. 
         În aceeaşi manieră vă puteţi juca Memo Game - Jocuri de memorie. 
Începeţi cu 4 cartonaşe (câte 2 identice), apoi măriţi treptat numărul de 
cartonaşe. Întoarceţi fiecare pe rând câte un cartonaş şi găsiţi perechile. Pentru 
a face jocul mai competitiv faceţi reguli: cine găseşte primul perechea cu 
”pisica“, cine are la sfârşitul jocului cele mai multe perechi, etc. 

 


