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JOCUL EXPLORATOR 

 
 

 Utilizarea simţurilor 
Daţi-i copilului dumneavoastră posibilitatea de a experimenta o multitudine de lucruri cu care 
să se joace. O colecţie de obiecte caznice care nu sunt periculoase precum şi materiale 
obişnuite pot reprezenta lucruri foarte interesante pentru copii. Strângeţi o serie de lucruri 
precum : 
 
-  linguri de lemn                       - farfurii de plastic 
-  hârtie strălucitoare     - şerveţele de hârtie 
-  celofan      - ziar 
-  panglici colorate   - eşarfe 
-  pantalonaşi mai vechi  - borcane goale, forme de plastic pentru biscuiţi 
-  lână     - un set de chei vechi 
-  clopoţele    - rolă de hârtie de baie/bucătărie 
-  bucăţele din diferite materiale - capace de borcan 
-  periuţe pentru bebeluşi  - sticle de plastic 
 

 Realizaţi un coş sau o cutie specială pentru a ţine aceste obiecte şi schimbaţi periodic 
conţinutul ei astfel încât copilul să nu îşi piardă  interesul faţă de ele. 

 Puneţi obiectele în cutii pentru a fi pipăite de către copil sau în săculeţi strânşi cu şiret 
astfel încât să le scoată rând pe rând pentru a fi explorate. 

 Mototoliţi sau rupeţi bucăţi de hârtie pentru a face zgomot. 
 Loviţi obiectele între ele sau puneţi-le şi scoateţi-le dintr-un vas închis cu capac. 
 Umpleţi pantalonaşii cu lână sau diferite obiecte. 
 Fixaţi panglici la  capătul unui tub de carton şi fluturaţi-l. 
 Pictaţi o lingură de lemn cu chipul unei păpuşi. Faceţi-o să apară şi să dispară în 

interiorul unui tub de carton. 
 Faceţi să dispară diferite lucruri în interiorul unul tub. 
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 JOCURILE SPORTIVE 

 
 

Multe acţiuni şi cuvinte pot fi explorate în jocuri precum cele de mai jos. 
 

 Jocuri cu mingea 
 Aruncă, prinde sau loveşte mingea (în sus, în jos) 
 Aruncă mingea într-un coş de baschet / găleată 
 Rostogoleşte mingea ca să alunece 
 Aruncă mingea peste un obstacol 
 Rostogoleşte mingea printre picioare 
 Loveşte mingea de pământ ca să sară 
 Loveşte mingea cu o rachetă de tenis 
 Loveşte mingea sub un scaun 
 Rostogoleşte mingea printr-un tunel 

 
 

 Jocuri cu cutii 
 Intră şi iese dintr-o cutie 
 Deschideţi ambele părţi ale unei cutii mai mari pentru a realiza un tunel pe care să-l 

parcurgeţi 
 Faceţi dintr-o cutie o casă cu uşă pentru intrare 
 Aruncaţi diferite obiecte într-o cutie 
 Săriţi peste câteva cutii mai mici 
 Alergaţi în jurul unei linii realizate din cutii aşezate una lânga alta 

 
 

 Jocuri de-a v-aţi ascunselea 
 Ascundeţi-vă după uşă, sub masă, în pat, etc. 
 Ascundeţi obiecte sub pernă, într-o cutie, după perdea, pe dulap, etc. şi încurajaţi-l să le 

descopere 
 
 

 Jocuri de mişcare 
 Faceţi exerciţii de înviorare împreună 
 Jucaţi-vă : “Pe locuri, fiţi gata… Start !” şi parcurgeţi trasee scurte. Pe măsură ce capătă 

încredere şi se descurcă mai bine puteţi mări distanţa 
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EXPERIENŢA ZILNICĂ 
 
Ceea ce dumneavoastră consideraţi a fi muncă pentru copil este o joacă. Încercaţi întotdeauna 
să-l implicaţi pe copil în rutina dumneavoastră  zilnică, chiar dacă acest lucru presupune că vă 
veţi termina treburile mai târziu decât aţi prevăzut. Copilul va câştiga o experienţă foarte 
valoroasă. 
 
Spălatul hainelor 

 pot strânge hainele murdare 
 pot strânge cearceaful de pe pat 
 vă pot ajuta la umplerea maşinii de spălat sau la golirea ei 
 vă pot da cleştii de rufe când întindeţi hainele la uscat 
 pot pune rufele uscate într-un coş când le strângeţi de pe sârmă 
 pot sorta hainele şi le pot pune în dulap 

 
Gătitul  

 pot pune bucăţele tocate mărunt de cârnaţi, porumb sau ananas pe blatul de pizza 
 pot spăla cartofii 
 pot decoji pere 
 pot desface frunzele de la o varză 
 pot decoji ouă fierte tare 
 pot rade brânză 
 pot face salată de fruncte sau sandwich-uri 

 
Copiii mai mici pot avea preferinţe referitor la cratiţa sau lingura lor preferată cu care pretind că 
şi ei gătesc în timp ce dumneavoastră pregătiţi cina. Dacă sunteţi pregătită să faceţi faţă unei 
podele ude, îl puteţi lăsa să spele vasele mai mici de plastic.   
 

 La cumpărături 
Când mergeţi la cumpărături la magazinul din cartier îl puteţi lăsa pe copil să cumpere un obiect 
mai mic precum o revistă sau o pungă de chipsuri. Încercaţi să vă asiguraţi că ştie ce urmează 
să cumpere de la magazin înainte de a pleca de acasă, chiar desenându-i, dacă e necesar, o 
imagine cu obiectul respectiv. 
 În supermarket copiii vă pot ajuta la căratul diferitelor obiecte, pot pune alimentele în 
cărucior, pot ajuta la descărcatul căruciorului şi pune obiectele în plasă, pot despacheta acasă 
conţinutul sacoşii şi ajuta la aranjarea cumpărăturilor. 

De asemenea, puteţi face o listă de cumpărături cu desene sau tabele cu câteva obiecte 
ce trebuie cumpărate după care copilul să se uite prin magazin. 

 
 

 Activităţi în aer liber 
Copiilor le va face plăcere : 

 să-şi spele propriile jucării 
 să-şi spele rolele 
 să măture frunzele 
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 să duce sticlele la coş 
 să pună plicurile în cutia poştală 
 să planteze seminţe şi flori 
 să ude grădina 

 

 Mersul cu autobuzul 
Chiar dacă în mod obişnuit nu luaţi autobuzul, pentru copilul dumneavoastră va fi o experienţă 
interesantă. Explicaţi-i în prealabil ce urmează să faceţi. Îi puteţi da copilului banii pentru a 
cumpăra biletul şi lăsaţi-l să aibă grijă de bilet pe tot parcursul călătoriei. Păstraţi biletul după ce 
ajungeţi acasă şi puneţi-l într-un jurnal sau într-o carte mai veche cu o imagine a unui autobuz 
alături. 
 
 

 Jurnalele  
Dacă veţi încerca să ţineţi un jurnal în care să notaţi toate experienţele zilnice ale 
copilului dumneavoastră, acest lucru vă va fi de folos pentru a consolida limbajul pe 
care îl utilizaţi cu copilul. 

 Desenaţi imaginea unui lucru pe care vă place să-l faceţi împreună în 
fiecare zi şi notaţi o scurtă propoziţie dedesubt. Nu trebuie să fiţi un artist 
desăvârşit. Copiii au nevoie doar de o schiţă. 
 Acest tip de jurnal vă va fi de folos când veţi vorbi cu copilul 
dumneavoastră despre trecut. 

 
 

 Albumul foto 
Copiii cu dificultăţi în dezvoltarea vorbirii şi limbajului pot întâmpina greutăţi când încearcă să 
înţeleagă unde merg în momentul în care se urcă într-o maşină sau de ce se îmbracă atunci 
când ies afară. Acest lucru poate cauza probleme atunci când copiii cred că vor merge la 
plimbare în parc şi de fapt vor merge la supermarket. 
 Un album de fotografii poate uşura comunicarea cu copilul. Albumul poate include 
oameni şi locuri importante pe care le vizitaţi de obicei : 

 o fotografie cu toţi membrii familiei, inclusiv bunici, mătuşi, unchi ; 

 fotografii ale persoanelor care sunt importante în existenţa copilului : dădăca, 
educatoarea, profesoara, prietenii, vecinii ; 

 fotografii cu parcul, magazinul de unde obişnuiţi să faceţi cumpărături, grădiniţa, spitalul, 
piscina. 

Arătaţi copilului  fotografia persoanei sau locului unde veţi merge în vizită înainte de a pleca de 
acasă. Acest lucru îl va ajuta să anticipeze ceea ce va întâmpla înainte ca el să înţeleagă 
semnele sau cuvintele. 
 
 

 Potrivirea obiectelor 
Pentru aceasta veţi avea nevoie de o colecţie de obiecte familiare incluzând două obiecte 
identice pentru fiecare element al colecţiei (de ex. două ceşti). Observaţi dacă copilul este 
capabil să găsească cele două obiecte identice şi să le potrivească. Dacă poate face acest lucru 
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atunci puteţi încerca să potrivească obiectele reale cu cele de jucărie (de ex. o ceaşcă reală cu 
o ceaşcă de jucărie). 
 
 

 Asocierea obiectelor cu imagini 
Priviţi împreună o carte ilustrată şi găsiţi obiectele din jur şi din casă care se potrivesc cu 
imaginile cărţii. Sau, potriviţi o serie de obiecte cu o serie de jetoane ilustrate.  
 

 Petreceri cu ceai 
Pentru astfel de petreceri sunt folositoare seturile de ceşti din plastic, dar nu sunt esenţiale. 

 lipiţi imagini cu mâncare pe farfurii de carton 
 puteţi avea o petrecere cu mâncare adevărată sau " pretinsă" 
 permiteţi copilului să servească mâncare reală sau " pretinsă" fiecărui membru al familiei 
 organizaţi un picnic împreună cu ursuleţul de pluş acasă sau afară 

 
 

Jocuri cu păpuşa 
Folosiţi păpuşi sau ursuleţi de pluş pentru a pretinde că : 

 îi îmbrăcaţi, spălaţi şi hrăniţi 
 le spălaţi hăinuţele şi le întindeţi la uscat 
 le plimbaţi cu un cărucior 
 le faceţi patul într-o cutie de carton 

 

 Jucării în miniatură 
           Casa păpuşilor şi mobila 
 Potriviţi piesede mobilă de jucărie cu cele reale din casă. 
 Potriviţi păpuşile cu imagini sau fotografii ale membrilor familiei. 
 Decupaţi imagini cu mobilă dintr-un catalog şi lipiţi-le într-un jurnal. 
 Faceţi o casă din patru cutii vechi de pantofi. 
 Sortaţi mobila de jucărie pentru diferite camere ale casei. 
 Culcaţi păpuşile, treziţi-le, învăţaţi-le să spună "Noapte bună !" şi "Bună 

dimineaţa !". 
 Pretindeţi că daţi de mâncare păpuşilor. 
 Periaţi părul păpuşilor, îmbrăcaţi-le, apoi dezbrăcaţi-le. 
 Faceţi-le baie.  

 
Animale sălbatice 

 Construiţi imagini ale unor animale din figurine Lego. 
 Faceţi din figurine colorate "pretinse" peşteri, stânci sau râuri. 
 Plimbaţi animalele într-un tren de jucărie. 
 Puneţi animalele într-o barcă care pluteşte pe apă sau faceţi-le baie atunci când îl 

îmbăiaţi pe copil. 
 Pretindeţi că daţi de mâncare animalelor (încercaţi să asociaţi mâncarea specifică fiecărui 

animal). 
 Faceţi cangurul să sară, penguinii să se legene, maimuţele să se caţere, focile să înoate, 

urşii să mormăie, leii să ragă. 
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 Sortaţi animalele în grupe. 
 Asociaţi animalele cu imaginile corespunzătoare. 
 Desenaţi diferite animale. 
 

 Ferma de animale 
 Potriviţi animalele cu jetoanele care le reprezintă. 
 Sortaţi animalele pe familii. 
 Invăţaţi sunetele pe care le fac animalele, ca de ex. : muuu !, ham-ham ! 
 Ascundeţi animalele prin cameră sau în palmă. 
 Plimbaţi animalele cu un tractor sau cu o remorcă. 

 
 
Raţele şi găinile : folosiţi o cutiuţă sau un coş pentru a improviza un cuib 

şi a pune câteva pretinse ouă (puteţi folosi câteva piese de Lego sau 
câteva ouă mici de ciocolată). Cântaţi un cântec despre răţuşte. 

 
Caii : contruiţi grajduri, pajişti şi garduri din piese Lego sau cuburi. Un singur rând sau un pătrat 

făcut din acestea este suficient. Săriţi cu calul peste un gard sau plimbaţi o păpuşă sau un 
ursuleţ cu calul. Cântaţi "Căluţule, căluţule nu te opri !". 

 
Porcii : o cutie goală de chibrituri poate fi troaca din care mănâncă porcul. Construiţi o cocină 

din cuburi sau dintr-o cutie mai veche. Spălaţi porcul şi trimiteţi-l la culcare. Spuneţi versurile : 
"Acest porcuşor a mers la piaţă…". 

 
Vacile : puneţi o vacă de jucărie să pască iarbă. Pretindeţi că viţeluşul s-a rătăcit. Cântaţi "Hei, 

păcăliciule !" şi pretindeţi că faceţi vaca să sară peste lună. 
 
Oaia : inventaţi o poveste despre o oaie care reuşeşte să scape printr-o gaură a gardului şi se 
întâlneşte cu celelalte animale. Cântaţi " Bee, bee, oaia neagră !". 

Faceţi animalele să vorbească între ele. De exemplu : "Salut ! / La revedere !"  sau 
"Salut ! / Cum te cheamă ?". 

 
 

 
 

Şi mie îmi 

este foame! 

Of oiţă, îmi  

este 

foame!!! 
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JOCUL COOPERANT 
 

 Ajutorul reciproc 
- Faceţi un puzzle împreună. 
- Construiţi împreună un turn din piese Lego au cuburi. 
- Înşiraţi mărgele pentru a realiza un colier ; unul poate alege mărgelele în 

timp ce celălalt le înşiră pe aţă. 
- Pretindeţi că faceţi prăjituri din cocă sau plastilină pentru o petrecere şi 

prefaceţi-vă că le coaceţi la cuptor. Un copil întinde coca, altul o pune în 
forme şi apoi la cuptor. Alt copil poate aranja masa pentru petrecere. 

- Jucaţi-vă cu apă şi nisip : un copil poate ţine o pâlnie deasupra unei 
sticle, în timp ce altul toarnă nisip sau apă în ea. 

- Un copil poate ţine o găleată, în timp ce alt copil sortează diferite cuburi 
sau jucării şi le pune în ea. 

 

 Desenatul, coloratul şi lipitul 
Copiii se pot ajuta unul pe altul  pentru a face diferite modele sau desene mai mari : 

 pictaţi împreună o cutie mai mare. 
 faceţi desene cu amprente pe o hârtie mai mare folosindu-vă de un cartof sau de degete. 
 acoperiţi o cutie cu bucăţi de hârtie colorată lipite pe ea. 
 coloraţi un desen de dimensiuni mari. 

 

 Jocul cu bile 
Fixaţi bine cu scoci o rolă de carton (de la una din foliile pe care le utilizaţi în bucătărie) de o 
masă. Unul dintre copii poate rula bilele prin tubul de carton, în timp ce alt copil va prinde bilele 
care ies din tub într-un vas. 
 
TREBUIE SĂ AVEŢI GRIJĂ ŞI SĂ VĂ ASIGURAŢI CĂ BILELE SAU ALTE OBIECTE MICI NU 

VOR FI  BĂGATE ÎN GURĂ DE CĂTRE COPIII 
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JOCUL DE ROL 
 

 Cutiile 
Strângeţi o serie de cutii mai mari în care copilul să poată să intre şi să iasă cu uşurinţă. Cutiile 
se pot de asemenea transforma în case, bărci, trenuri, maşini, rachete sau orice altceva în 
funcţie de necesităţi şi de ceea ce îşi doreşte copilul să reprezinte. 
 

 Scaune şi mese 
Scaunele pot fi aliniate unul în spatele altuia şi astfel se transformă în trenuleţe. Biletele sau 
steguleţele pot fi făcute din bucăţele de hârtie. Copiii pot lua o gustare sau pot bea ceva 
răcoritor la "restaurantul" trenului. 
Folosind scaune, mese, perne şi pături puteţi construi case, vizuine, autobuze, căruţe sau 
cabinele unei bărci. 
 

 Magazinele  
O măsuţă sau o cutie întoarsă se poate transforma foarte repede într-o foarte bună tejghea. 
Faceţi o tăbliţă pe care să scrieţi ÎNCHIS / DESCHIS şi interpretaţi pe rând rolul clientului şi al 
vânzătorului. 
  Puteţi folosi pentru cumpărături bucăţi de carton decupate, pâinici reale sau figurine. 
Chiar şi jucăriile preferate pot cumpăra câte o pâinică. 

Similar copiii se pot juca pretinzând că sunt la spital, la frizerie sau la cafenea. 
 

 Cântece şi poveşti  
Copiii se pot îmbrăca la fel ca şi personajele unor poveşti sau cântece 
foarte cunoscute şi chiar interpreta personajele ca atare. 
  
 
 
 
 


