
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUXILIAR 

Jocuri pentru educatie incluzivã 
 

 

  



 CUPRINS  
PREFAȚĂ ....................................................................................................................................................................... 4 

PRINDE COADA DINOZAURULUI! ................................................................................................................... 5 

DĂ MÂNA, SALUTĂ ȘI FUGI! .............................................................................................................................. 6 

ATENŢIE, VIN RECHINII! ...................................................................................................................................... 7 

MĂGĂRUŞUL .............................................................................................................................................................. 8 

GRAIUL  ANIMALELOR ......................................................................................................................................... 9 

IARNA NE RELAXEAZĂ! ...................................................................................................................................... 10 

SĂ ANGAJĂM UN CLOWN! ................................................................................................................................. 11 

FĂRĂ IMAGINE! ...................................................................................................................................................... 12 

CURSA ANIMALELOR ........................................................................................................................................... 13 

STICLUȚA CU OTRAVĂ ....................................................................................................................................... 14 

CONDU MAȘINA! ..................................................................................................................................................... 15 

PESCARII ..................................................................................................................................................................... 16 

BINGO ........................................................................................................................................................................... 17 

RAZELE SOARELUI ................................................................................................................................................ 18 

POŞTAŞUL .................................................................................................................................................................. 19 

GHICEȘTE FRUCTUL! .......................................................................................................................................... 20 

PLIMBĂM URSULEȚUL ....................................................................................................................................... 21 

PÂNZA BUCLUCAȘĂ .............................................................................................................................................. 22 

ATELIERUL LUI MOȘ CRĂCIUN ..................................................................................................................... 23 

INSULA PRIETENIEI ............................................................................................................................................. 24 

PUZZLE ........................................................................................................................................................................ 25 

PISICA ȘI ȘORICELUL ........................................................................................................................................... 26 

PODUL DE PIATRĂ ................................................................................................................................................ 27 

VÂNĂTOAREA DE OBIECTE COLORATE ................................................................................................... 28 

SUPRAVIEȚUIREA PE MARE ............................................................................................................................ 29 

JOCUL CU NIMIC ..................................................................................................................................................... 30 

CENUŞĂREASA ........................................................................................................................................................ 31 

HAI SĂ NE CUNOAȘTEM! ................................................................................................................................... 32 

UMBRELA MEA ........................................................................................................................................................ 33 

OMUL DE ZĂPADĂ FĂRĂ NAS ........................................................................................................................ 34 

PERNUȚELE  MUZICALE .................................................................................................................................... 35 

DESCRIE-MĂ! ............................................................................................................................................................ 36 

PARAȘUTA ................................................................................................................................................................. 37 

DANSEAZĂ CU MINE! ........................................................................................................................................... 38 

JOCUL PRIETENIEI ............................................................................................................................................... 39 

DANSAȚI ÎN RITM! ................................................................................................................................................. 40 

CEASUL ........................................................................................................................................................................ 41 

SPORT ȘI VOIE BUNĂ! .......................................................................................................................................... 42 



ANIMALELE DE LA POLI .................................................................................................................................... 43 

ALEEA SENZORIALĂ ............................................................................................................................................ 44 

CĂLĂTORIE AMUZANTĂ ÎN CURTE ........................................................................................................... 45 

STATUIA MUZICALĂ............................................................................................................................................ 46 

TRENUL MERGE ..................................................................................................................................................... 47 

CE MEMORIE BUNĂ AI! ....................................................................................................................................... 48 

PETRECERE DE ANIVERSARE......................................................................................................................... 49 

TRANSPORTĂ OBIECTUL! ................................................................................................................................. 50 

HAI SĂ PICTĂM LUMEA! .................................................................................................................................... 51 

STAI ȘI POTRIVEȘTE! .......................................................................................................................................... 52 

GĂSEȘTE-L PE 1! ..................................................................................................................................................... 53 

ÎMI CAUT PRIETENUL ........................................................................................................................................ 54 

PĂR HAIOS ................................................................................................................................................................. 55 

CINE NE VINDECĂ? ............................................................................................................................................... 56 

VINO,  JOACĂ-TE CU MINE! .............................................................................................................................. 57 

BARCA DE SALVARE ............................................................................................................................................. 58 

VULPEA ȘI ARICIUL - FABULĂ........................................................................................................................ 59 

LIBERI ÎN ZĂPADĂ ................................................................................................................................................ 60 

CASTELUL NOSTRU .............................................................................................................................................. 61 

DOCTORUL AU-AU ................................................................................................................................................ 62 

STOP, CINE NE-A IEȘIT ÎN DRUM? ............................................................................................................... 63 

DE-A FAMILIA .......................................................................................................................................................... 64 

SALUT! EU SUNT... ................................................................................................................................................. 65 

DE-A BUCĂTARII .................................................................................................................................................... 66 

FULGUL DE ZĂPADĂ ȘI PRIETENII LUI ................................................................................................... 67 

ESTE ADEVĂRAT! NU ESTE ADEVĂRAT! .................................................................................................. 68 

ALEGE O UMBRĂ PRIETENĂ! .......................................................................................................................... 69 

BABA OARBA ............................................................................................................................................................. 70 

SILUETE PE PERETE ............................................................................................................................................ 71 

PRIN PĂDURE .......................................................................................................................................................... 72 

RIDICHEA URIAȘĂ ................................................................................................................................................. 73 

DANSAȚI ÎN CERC! ................................................................................................................................................. 74 

1, 2, 3,  LA PERETE STAI! ..................................................................................................................................... 75 

SCRISOAREA LA POŞTĂ ...................................................................................................................................... 76 

URMĂREȘTE SEMNUL! ....................................................................................................................................... 77 

RELAXEAZĂ-TE! ..................................................................................................................................................... 78 

TOAMNA ..................................................................................................................................................................... 79 

MINGEA  SĂLTĂREAȚĂ ...................................................................................................................................... 80 

UMBRE GEOMETRICE ......................................................................................................................................... 81 

SĂCULEȚUL MAGIC .............................................................................................................................................. 82 

 



PREFAȚĂ 

 

 

         Includerea copiilor cu nevoi speciale în învățământul de masă este o problemă serioasă și 

complexă cu care  se confruntă toate sistemele de învățământ ale Uniunii Europene care nu dispun 

de o strategie adecvată și încă nu au găsit soluții de rezolvare. Includerea copiilor cu nevoi speciale 

este o acțiune în conformitate cu prioritățile Uniunii Europene care doresc să ofere șanse egale, fără 

nicio discriminare. Urmărind această prioritate,  în cadrul Programului ERASMUS+, Acțiunea KA 

2, Educație Școlară s-a derulat  proiectul cu titlul „Alone in the world”, în parteneriat cu instituții  

din România (Grădinița cu Programul Prelungit Nord 2, Rm. Vâlcea - coordonator), Bulgaria (ODZ 

12 „Radost”), Macedonia de Nord (JOUDG Breshia) și Turcia (Mersin Buyuksehir Belediyesi Ozel 

egit Uygulama Merkezi I. Kademe). 

         Ideea acestui proiect a plecat de la înțelegerea faptului că profesorii nu dispun de un auxiliar 

cu activități și jocuri privind strategia incluziunii, la nivelul preșcolar, al copiilor cu nevoi special, 

în învățământul de masă. Pe parcursul activităților desfășurate la clasă s-a observat faptul că 

preșcolarii cu nevoi speciale prezenți în  clasă nu reușesc să îndeplinească sarcinile de lucru fără 

ajutor și că au nevoie de un alt tip de activități pentru a fi incluși în specificul grupului și pentru a-și 

folosi și dezvolta abilitățile de care dispun. De aceea, în colaborare cu diferiți specialiști (psihologi, 

consilieri școlari, profesori logopezi) am încercat să includem în activitățile noastre diferite metode, 

activități și jocuri pentru copiii cu CES.  

          Jocurile desfășurate în cadrul proiectului care ne-au facilitat includerea în activități a copiilor 

cu CES au fost: de comunicare, de prezentare, joc de rol, de cooperare, senzoriale, de relaxare, de 

încredere, în aer liber, de familie, călătorii, jocuri cu orice, distractive, de petrecere, de spargerea 

gheții, team building, de cunoștințe, cunoașterea de sine. Ele au fost adaptate vârstei și nevoilor 

speciale ale copiilor implicați. Beneficiile participării la aceste jocuri au dus la formarea unor 

atitudini adecvate de incluziune pentru grupurile țintă: copiii majoritari  au învățat să accepte și să 

înțeleagă problemele unui copil cu dizabilități,  să comunice și să colaboreze cu aceșta, copiii cu 

nevoi speciale au dezvoltat  atitudini sociale și de învățare prin jocuri, părinții copiilor cu CES au 

simțit că sunt  susținuți de grădiniță, profesori, alți părinți, specialiști, iar  profesorii implicați în 

acest proiect  și în elaborarea acestui „Auxiliar de jocuri și activități pentru incluziune”, și-au 

împărtășit experiența și îmbunătățit metodele de lucru cu copiii cu nevoi speciale.   

      Sperăm ca acest material să fie util tuturor celor care doresc să faciliteze includerea copiilor cu 

CES în învățământul de masă  într-un mod plăcut și instructiv. 

       Prin acest proiect am dorit să aducem o picătură de lumină în lumea încă de neînțeles a copiilor 

cu cerințe educative speciale, să le întindem o mână pentru a-i ajuta să meargă încrezători în această 

lume și să îi ascultăm pentru că ei au ceva de oferit… sunt speciali! Ne-am dorit să fim alături de ei 

pentru că... 

 

 

... nu sunt SINGURI ÎN LUME!  
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PRINDE COADA DINOZAURULUI! 

 

 

Tipul jocului: outdoor 

Loc de desfășurare: curtea grădiniței 

Nivel de dificultate: ușor 

Dimensiunea grupului: 10-20 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 10-15  

minute 

Regulile jocului: Copiii trebuie să formeze un șir  

ținându-se de mijloc. 

Materiale necesare: - 

Obiectivele educaționale urmărite: dezvoltarea atenției și motricității 

Descrierea jocului: Copiii sunt așezați în șir, unul în spatele celuilalt și se țin de mijlocul copilului 

din fața lor. Capul dinozaurului (primul copil) conduce grupul în așa fel încât să atingă coada 

(ultimul copil). 

Variante de joc: Cursa obstacolelor 

Întrebări de reflecție și evaluare: Ce ai simțit când șirul s-a desfăcut?  

Sugestii pentru follow up: Realizarea experimentului: "Vulcanul". 

Factori de risc:copiii se pot împiedica și rupe șirul format 

Valori promovate prin intermediul jocului: colaborare,crearea unei atmosfere plăcute  
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DĂ MÂNA, SALUTĂ ȘI FUGI! 

 

Tipul jocului: ice-breaking  

Loc de desfășurare: outdoor 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 3-10 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 10 minute  

Regulile jocului: Copilul aflat în afara cercului trebuie să atingă un alt copil, care după ce se 

prezintă fac schimb de locuri. 

Materiale necesare: - 

Obiectivele educaționale urmărite: exersarea comunicării verbale, dezvoltare psiho- motrică 

Descrierea  jocului: Copiii stau în cerc, iar copilul aflat în afara cercului atinge spatele unui 

prieten și începe să alerge în direcția în care merge. Copilul căruia i s-a atins spatele aleargă în 

direcția opusă. Când cei doi copii se întâlnesc, își strâng mâinile și se salută (salut, bună 

dimineața etc.).  

Variante de joc: Se pot folosi și obiecte în locul atingerii. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simțit când te-ai prezentat? Ți-a plăcut jocul? De 

ce? 

Sugestii pentru follow up: Discuții despre gravitație 

Factori de risc: Să  alerge prea repede și să se împiedice 

Valori promovate prin intermediul jocului: politețe, comunicare 
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ATENŢIE, VIN RECHINII! 

 

 

Tipul jocului: teambuilding 

Loc de desfășurare: sala de clasă 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 10-20 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului:  25 minute 

Regulile jocului:La semnal, copiii trebuie să  urce pe „ insule”. 

Materiale necesare: coli A2 

Obiectivele educaționale: Stimularea atenţiei și dezvoltarea spiritului de supraviețuire. 

Descrierea jocului: Se vor forma echipe de câte 5 copii. Pe podea se pun  mai multe coli A2, câte o 

coală pentru fiecare echipă.Când educatoarea va striga “Atenţie, vin rechinii!”, toţi copiii trebuie  să 

urce repede cu picioarele pe insula de gheaţă. Treptat soarele va topi insula şi profesorul va lua câte 

o bucată de hârtie pe rând micşorând locul de salvare al copiilor.  

Variante de joc: Fiecare copil poate să aibă o insulă 

Întrebări de reflecție și evaluare:Cum te-ai simțit când ai reușit/nu ai reușit să ocupi un loc? 

Sugestii pentru follow up:Discuții despre animale de pradă și mediul lor de viață. 

Factori de risc: mici frustrări 

Valori promovate prin intermediul jocului: munca în echipă, încredere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 



MĂGĂRUŞUL 

 

Tipul jocului: outdoor  

Loc de desfășurare: în curtea grădiniţei 

Nivel de dificultate: uşor 

Dimensiunea grupului:10-28 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 30 minute 

Regulile jocului: Copilul ales măgăruş trebuie să prindă mingea. 

Materiale necesare: O minge 

Obiectivele educaționale urmărite: Să îşi exerseze atenţia şi deprinderile motrice. 

Descrierea jocului: Copiii sunt aşezaţi în cerc. Uncopil este ales să fie măgăruş și se așază în  

mijlocul cercului. Copiii pasează mingea de la unul la celălalt, fără ca cel din mijloc să o atingă sau 

să o prindă. Dacă măgăruşul atinge mingea, cel de la care a plecat mingea, va deveni măgăruş. 

Variante de joc: „Vulpea și vânătorii” 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simțit când ai fost/nu ai fost ales „măgăruș”? 

Sugestii pentru follow up: Discuții despre practicarea unui sport 

Factori de risc: Să se plictisească „măgăruşul” care nu reuşeşte să atingă mingea. 

Valori promovate prin intermediul jocului: atenţia selectivă, încrederea în forţele proprii 
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GRAIUL  ANIMALELOR 

 

 

Tipul jocului: de rol 

Loc de desfășurare: sala de grupă 

Nivel de dificultate: ușor 

Dimensiunea grupului: 10 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 20 minute  

Regulile jocului: Copiii trebuie să imite un animal când muzica se oprește. 

Materiale necesare:  muzică 

Obiectivele educaționale urmărite: exprimare prin sunet 

Descrierea  jocului: Copiii așezați în cerc, dansează liber până când  muzica se oprește. Un copil le 

cere celorlalți să imite un animal. De exemplu: Vă cer să imitați o pisică.  

Variante de joc: Se pot forma animale perechi după sunetul emis. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Care este animalul tău preferat? Ce alte animale ai fi vrut să 

imiți? 

Sugestii pentru follow up: Concurs „ Micul actor” 

 Factori de risc: să nu se mai oprească din imitat. 

Valori promovate prin intermediul jocului: comunicare, responsabilitate 
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IARNA NE RELAXEAZĂ! 

 

 

Tipul jocului: relaxare 

Loc de desfășurare: sala de grupă 

Nivel de dificultate: ușor 

Dimensiunea grupului: 3-10 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 20 minute  

Regulile jocului: După ascultarea poveștii se va reprezenta personajul principal, folosind 

materialele puse la dispoziție. 

Materiale necesare: o poveste despre un om de zăpadă, fâșii de hârtie creponată, coli cartonate 

colorate, lipici, foarfecă. 

Obiectivele educaționale urmărite: dezvoltarea simțului estetic, dezvoltarea atenției 

Descrierea  jocului: copiii se așază cât mai confortabil pentru a asculta povestirea educatoarei 

despre un om de zăpadă și anotimpul iarna. După fixarea  succesiunii evenimentelor din poveste, 

copiii sunt rugați să realizeze o lucrare cu personajul principal sau un obiect al acestuia, folosind 

materialele puse la dispoziție.  

Variante de joc: se pot folosi bucăți de pânză, griș, mălai, sclipici și diferite tehnici de lucru.  

Întrebări de reflecție și evaluare: Ce personaj din poveste ai vrea să fi?  

Sugestii pentru follow up: Realizarea unui experiment despre zăpadă ( ex. Zăpadă cu granule din 

scutecele de unică folosință)  

Factori de risc: dacă au lipici pe degete, unii copii nu mai finalizează. 

Valori promovate prin intermediul jocului: comunicare, colaborare 
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SĂ ANGAJĂM UN CLOWN! 

 

Tipul jocului: de petrecere 

Loc de desfășurare: sala de clasă 

Nivel de dificultate: uşor 

Dimensiunea grupului: 15-20 copii  

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 15-20 min. 

Regulile jocului: Copilul care participă trebuie să execute mișcări amuzante, să spună glume, să 

interacționeze cu copiii, astfel încât să creeze o atmosferă destinsă, de petrecere. 

Materiale necesare: costum de clown, perucă, nas roșu, clepsidră 

Obiectivele educaționale urmărite: să interacționeze cu copiii pentru cearea atmosferei de 

petrecere; să folosească limbajul mimico-gestual pentru idei, sentimente. 

Descrierea  jocului: Copiii vin, pe rând, în fața grupului așezat pe covor și fac o demonstrație, 

executând mișcări amuzante, vor spune glume și vor interacționa cu ceilalți, astfel încât să creeze o 

atmosferă destinsă, de petrecere. 

Timpul maxim de prezentare a momentului va fi cel necesar scurgerii nisipului din clepsidră (3 

minute). 

Variante de joc: Jocul se poate extinde cu alegerea unui moment în care ceilalți copii vor imita 

acțiunile demonstrate de clown. 

Întrebări de reflecție și evaluare: V-a plăcut rolul de clown? Din ce motiv? A fost dificil să găsiţi 

idei pentru a vă binedispune colegii? Cum v-aţi simţit amuzându-i pe ceilalți copii și ați primit 

aplauze? A fost ușor să-i faceți pe ceilalți copii să vă imite? Aţi învăţat ceva nou? Dacă da, ce 

anume? Puteţi face legături între acest joc şi diverse ocazii din viața voastră? Care sunt acestea? 

Sugestii pentru follow-up: Se discută despre acordarea atenției și ignorare. 

Factori de risc: Se pot lovi încercând să realizeze anumite mişcări relevante.  

Valori promovate prin intermediul jocului: spontaneitate,  gândire creativă, socializare, 

încurajare, stare de bine, relaționare, cooperare. 
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FĂRĂ IMAGINE! 

 

 

Tipul jocului: de prezentare 

Loc de desfășurare: sala de grupă 

Nivel de dificultate (uşor, mediu, greu): ușor 

Dimensiunea grupului: 3- 10 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 20 minute  

Regulile jocului: Copiii vor încerca să picteze cu o singură mână.  

Materiale necesare:  amprente ( palmă ), hârtie 

Obiectivele educaționale urmărite: respectarea diferențelor, protejarea imaginii 

Descrierea  jocului : Copiii sunt rugați să țină o mână la spate și să încerce să imprime palma 

mâinii libere. Tot procesul trebuie să fie îndeplinit doar folosindu-se de o singură mână.  Imaginea 

mâinii de pe coala de hârtie  îi reprezintă și le înlocuiește imaginea.  

Variante de joc: Pentru reprezentare imaginii personale pot folosi și alte simboluri.  

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simțit că nu ai putut folosi ambele mâini? Cum crezi 

că se simte o persoană cu un handicap? 

Sugestii pentru follow up: Se discută despre persoanele cu handicap și despre protecția datelor 

personale (imagine). 

Factori de risc: Să nu accepte să fie reprezentați de o imagine. 

Valori promovate prin intermediul jocului: empatie, respect, înțelegere,  responsabilitate 
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CURSA ANIMALELOR 

 

 

Tipul jocului: mișcare 

Loc de desfășurare: indoor/outdoor 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 4 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 30 minute  

Regulile jocului: Fiecare copil trebuie să care mingea între genunchi fără să o scape. 

Materiale necesare: minge 

Obiectivele educaționale urmărite: dezvoltare motrică  

Descrierea  jocului : Se trasează o linie de start și sosire în cele două capete ale clasei. Copiii sunt 

împărțiți în două echipe având ecusoane ( coronițe) cu animale și li se cere să spună animalul pe 

care îl reprezintă. O minge este prinsă între genuchii primului jucător. Copiilor li se spune să 

meargă de la linia de start până la linia de sosire, fără a lăsa mingea să cadă. Jucătorul care ajunge la 

linia de sosire ia mingea în mână, se întoarce  și predă mingea următorului jucător. Jocul continuă 

până când ultimul jucător finalizează jocul. 

Variante de joc: Se pot folosi și alte obiecte/organiza ștafete 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simțit când ai reușit? 

Sugestii pentru follow up: Se pot realiza activități de împachetare a lucrurilor într-o valiză. 

Factori de risc: Să scape mingea și jocul să se oprească. 

Valori promovate prin intermediul jocului: cooperare, coordonare. 
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STICLUȚA CU OTRAVĂ 

 

Tipul jocului: outdoor 

Loc de desfășurare: în aer liber 

Nivel de dificultate: ușor 

Dimensiunea grupului: 11 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 10 minute 

Regulile jocului: Copiii trebuie să alerge la semnal pentru a nu fi prinși. 

Materiale necesare: - 

Obiectivele educaționale urmărite: abilitatea dea elabora o strategie de joc 

Descrierea jocului: Copilul ales “sticluța” stă cu mâinile întinse. Ceilalți jucători îl prind de 

câte un deget, iar “sticluța” spune: sticluța cu suc/apă/oțet/etc sau cu oricare alt lichid. Atunci 

când spune “sticluța cu otravă “, jucătorii trebuie să fugă în așa fel încât să nu fie prinși sau 

atinși. Cine este prins sau atins iese din joc. 

Variante de joc: Jocul „ De-a v-ați ascunselea” 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cumv-ați simțit în rolul „sticluței”? 

Sugestii pentru follow up: Folosirea unităților de măsurare a lichidelor 

Factori de risc: din  cauza vitezei să se lovească 

Valori promovate prin intermediul jocului: colaborare,spirit de echipă. 
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CONDU MAȘINA! 

 

Tipul jocului: de încredere 

Loc de desfășurare: sala de clasă, teren de sport 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 10 până la 20 de participanți, număr par 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului:  15-20 minute 

Regulile jocului:  Este important ca șoferii să conducă cu atenție mașinuțele, evitând accidentele.  

Obiectivele educaționale urmărite: să își dezvolte  încrederea în sine și în partenerul de joc; 

să se orienteze  în spațiu. 

Descrierea  jocului: Jocul se va desfășura într-un spațiu destul de mare, fără obstacole, mai ales 

dacă sunt mulți participanți. Jucătorii formează perechi și vor decide cine va fi șoferul și cine va fi 

automobilul. Șoferii vor sta în spatele automobilelor, cu mâinile pe umerii lor. ”Mașinile” vor avea 

ochii închiși și vor fi conduse de către ”șoferi”, aceștia apăsând ușor cu mâinile pe umerii 

”mașinilor”. Când conducătorul jocului arată paleta verde, șoferii vor porni și se vor opri când apare 

culoarea roșie. După câteva minute, partenerii își vor schimba rolurile și activitatea va continua. 

Variante de joc: Pot fi introduse obstacole pe care mașina trebuie să le ocolească, dirijată de șofer. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum v-ați simțit în timpul jocului? Cum v-ați simţit în rolul de 

șofer? Ce v-a plăcut mai mult? Care v-au fost temerile, emoțiile? 

Sugestii pentru follow up: Se discută despre persoanele nevăzătoare, despre rolul bastonului și al 

câinelui pentru ghidaj, despre comportamentul nostru în interacțiunea cu aceștia. 

Factori de risc: Particianţii se pot accidenta . Terenul trebuie să fie bine delimitat, amenajat 

corespunzător, curat, fără denivelări sau porţiuni alunecoase! 

Valori promovate prin intermediul jocului: încurajează încrederea în sine, exteriorizarea 

emoțiilor și sentimentelor, încurajare, cooperare.  
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PESCARII 

 

Tipul jocului: de spargere a gheții 

Loc de desfășurare: sala de clasă, curtea grădiniței 

Nivel de dificultate: uşor 

Dimensiunea grupului: 2-3 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului:  10 minute 

Regulile jocului: Participanții au voie să aleagă o singură undiță (care are 

atașat firului, în loc de cârlig, un magnet) și se vor așeza în jurul unui vas cu 

apă de dimensiune mai mare, în care sunt pești din plastic cu inserție metalică. Nu au voie să prindă 

peștii cu mâna. Trebuie să urmărească să nu încurce firele și să permită și celorlalți ”pescari” să 

participe la joc. 

Materiale necesare: vas cu apă, undițe, scaune, minim 6 pești din plastic cu inserție metalică, 

găletușe pentru depozitarea peștilor prinși. 

Obiectivele educaționale urmărite: să manevreze undița în mod adecvat; să permită și celorlalți 

”pescari” să participe la joc; să participe la crearea unei atmosfere relaxante. 

Descrierea jocului: Copiii sunt organizați în jurul unui vas cu apă, într-un colț liniștit, fără covor, 

unde se poate crea un decor potrivit. Fiecare participant își alege o undiță și o găletușă, după care se 

așază pe scaun, la ”pescuit”. Va direcționa magnetul undiței spre inserția metalică a peștilor din apă, 

apoi îi va extrage, depozitându-i în găletușă.  

Variante de joc: Fiecare copil își alege o culoare și va pescui doar peștii care sunt colorați astfel. 

Câștigă cel care a pescuit primul toții peștii. 

Întrebări de reflecție și evaluare:  Ce vi s-a părut 

mai dificil? Ce v-a plăcut la acest joc?  Cum v-ați 

simțit? 

Sugestii pentru follow up: Se discută despre 

comportamentul la pescuit. 

Factori de risc: Firele undițelor se pot încurca,  

creând conflicte.  Magneții se pot pierde. Este posibil 

ca unii copii să se supere dacă nu  ”prind” pești. 

Valori promovate prin intermediul jocului: 

socializare, încurajare, relaționare, fair-play. 
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BINGO 

 

Tipul jocului: de călătorie 

Loc de desfășurare: mașină/sala de clasă 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: minim 2  jucători 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului:  10-15 minute 

Regulile jocului:  Participanții trebuie să marcheze pe fișa 

individuală doar acele imagini care apar pe cartonașele extrase. Cine trișază, va fi descalificat. Când 

au completat o linie orizontală, verticală, sau diagonală, vor spune 

cuvântul ”BINGO” 

Materiale necesare: creioane/marker pentru tablă albă, fișe pentru 

bingo, jetoane cu diferite imagini, în funcție de vârsta 

participanților și de tematica aleasă, cutie pentru depozitare 

Obiectivele educaționale urmărite: să asocieze obiectul cu 

imaginea; să acționeze conform regulilor jocului; să-și dezvolte 

memoria vizuală;  să comunice eficient. 

Descrierea  jocului: Fiecare jucător va primi o fișă de bingo cu imagini pe care ar trebui să le 

descopere. Dacă jocul se desfășoară în interior, putem folosi cartonașe cu imagini pe care să le 

extragem, pe rând, dintr-o cutie. De câte ori este extras un cartonaș cu o imagine care se regăsește 

pe fișa de bingo, participanții o vor marca cu un X. Cine reușește să bifeze primul toate obiectele în 

linie/ coloană sau pe diagonală, va câștiga. Unii 

participanți pot câștiga de mai multe ori. 

Variante de joc: Pot fi folosite fișe de bingo cu 

fructe, culori, legume, animale, plante, cifre, litere, 

cuvinte, etc. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Ce vi s-a părtut 

dificil? Cum v-ați simțit când ceilalți copii au 

câștigat? Cum te-ai simțit când ai câștigat?  

Sugestii pentru follow up: Cum te manifești când 

câștigi/pierzi la un joc? 

Factori de risc: Există posibilitatea ca participanții care nu câștigă să reacționeze violent. 

Valori promovate prin intermediul jocului: onestitate, seriozitate, respect, înţelegere, ascultare 

activă, spirit competițional  
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RAZELE SOARELUI 

 

Tipul jocului: de prezentare 

Loc de desfășurare: sala de clasă 

Nivel de dificultate: ușor  

Dimensiunea grupului: 15-20 participanți 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului:  15-20 minute 

Regulile jocului: Fiecare copil va desena/scrie numele/un simbol pe ”raza” lui, apoi o va  așeza 

lângă cercul galben și se va prezenta. Copiii se vor prezenta în funcție de cum sunt așezați, de la 

stânga la dreapta. 

Materiale necesare: cerc galben, raze de soare, carioca 

Obiectivele educaționale urmărite: să se prezinte în fața colegilor; să rețină numele unor  colegi 

prezentați; să interacționeze cu copiii participanți. 

Descrierea  jocului: Fiecare copil va desena/scrie numele/un simbol pe ”raza” lui, apoi o va  așeza 

lângă cercul galben și se va prezenta:”Eu sunt Ionică, raza mea... ( vă zâmbește, vă încălzește, vă iubește, 

vă păzește, vă  înveselește, vă îndrăgește,  strălucește, etc.)”  

Variante de joc: Educatoarea atinge pe rând câte un copil cu bagheta, care va alege o rază din jurul 

soarelui și va recunoaște numele și copilul căruia îi aparține. Va forma o pereche cu acesta, 

salutându-se între ei (cu o îmbrățișare, o mângâiere, dând mâna prietenește). 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum v-aţi simţit în timpul acestui joc? A fost uşor, dificil, 

distractiv etc.? V-aţi simţit în largul vostru? Din ce motiv? Ați reținut numele unor copii?Aţi învăţat 

ceva nou despre unul din colegii de joacă? Ce anume? De ce ați ales un anumit copil? Au fost copii 

care nu au recunoscut cui aparțin simboluri/nume? De ce? 

Sugestii pentru follow up: Importanța grupului și apartenenței la grup 

Factori de risc:  Nerespectrea regulilor poate duce la apariția conflictelor. 

Valori promovate prin intermediul jocului: respect, comunicare, gândire creativă 
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POŞTAŞUL 

Tipul jocului: de cunoaştere; 

Loc de desfăşurare: sala de grupă sau în aer liber 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 16 participanţi în grupă 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 20 minute 

Regulile jocului: Este interzis să schimbe scaunele sau locurile cu vecinii de lângă ei. Copiii 

trebuie să alerge atunci când schimbă locurile (viteză - capacitatea de a reacţiona); Este interzis să 

stea aşezați în cazul în care "poşta" a venit și pentru ei (fair-play).O scrisoare nu poate fi livrată de 

două ori (concentrare şi gândire creativă). Poştaşii nu sunt întotdeauna aceiaşi (o regulă poate fi 

introdusă: a nu fi poştaş de mai mult de trei ori, de exemplu) şi că fiecare copil este poştaş cel puţin 

o dată. 

Materiale necesare:  În cazul în care jocul este jucat înăuntru, un scaun pentru fiecare copil; în 

cazul în care este jucat în aer liber, un cerc pentru fiecare copil sau cretă pentru a desena cercurile 

sau frânghii.   

Obiective educaţionale urmărite: Dezvoltarea gândirii creative, a abilităţilor de comunicare, a 

respectului şi fair-play-ului; 

Descrierea jocului: Jucătorii sunt aşezaţi pe scaune într-un cerc mare (sau stau în picioare într-un 

cerc sau într-un cerc desenat cu cretă, etc.). Un jucător, poştaşul, stă în picioare în mijloc. El spune 

cu voce tare: "A venit poşta!" . Ceilalţi jucători întreabă: "Pentru cine?" Poştaşul răspunde: "Pentru 

toţi cei care..."  şi inventează ceva: ".. cei care au un frate, cei care au călătorit într-un anumit loc, 

cei care poartă ochelari, cei care poartă verde, etc.". Cei interesaţi de "scrisoare", trebuie să se 

ridice şi să schimbe locurile cât mai repede. În acest timp, poștașul încearcă să-și găsească un loc. 

Oricine este lăsat fără scaun devine poştaş şi aduce următoarea scrisoare, pentru "toţi cei care...." 

Variante de joc: Jucătorii pot sta în picioare (sau ghemuiţi), în cercul lor,  cu spatele spre centru, 

etc., ceea ce necesită o concentrare mai mare şi viteză de reacţie. 

Întrebări de reflecţie şi evaluare: Cum v-aţi simţit în timpul jocului? Aţi învăţat ceva nou despre 

unul din colegii de joacă? Ce anume? V-a plăcut rolul de poştaş? Din ce motiv? A fost dificil să 

găsiţi idei pentru scrisori?  

Sugestii pentru follow up: Se poate organiza o activitate de trimitere de scrisori 

Factori de risc: Pot apărea accidentări datorate vitezei de schimbare a locului. 

Valori promovate prin intermediul jocului: Respect, comunicare, gândire creativă, respect, 

concentrare. 
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GHICEȘTE FRUCTUL! 

 

Tipul jocului: de spargere a gheții 

Loc de desfășurare: sala de clasă 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului:10-20 de participanți 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 25-30 minute 

Regulile jocului: Copilul ales să ghicească nu are voie să audă cuvântul propus de către grup. 

Grupul trebuie să răspundă la întrebările adresate doar prin da sau nu; nu are voie să șoptească 

cuvântul nici să dea indicții greșite. Următorul ghicitor va fi ales în funcție de numărul de pe jetonul 

extras. Nu trebuie să depășească numărul maxim de 10 întrebări. 

Materiale necesare: jetoane, fructe 

Obiectivele educaționale: să dovedească atenție și concentrare; să formuleze întrebările potrivite 

pentru aflarea răspunsului; să stabilească un contact cu semenii. 

Descrierea  jocului: În funcție de numărul participanților, se vor extrage jetoane pe care sunt scrise 

numere ce vor stabili ordinea participantilor. Copilul care are jetonul cu cifra 1 va ieși din sală 

pentru câteva clipe, timp în care ceilalți copii se vor gândi la o denumire de fruct. La întoarcere, 

”ghicitorul” trebuie să afle cuvântul. În acest scop, el va adresa grupului întrebări prin care se poate 

răspunde prin ”da” sau ”nu”. Activitatea continuă cu al doilea, al treilea... ghicitor, conform ordinii 

stabilite.  

Variante de joc: Grupul va stabili locul unde vor ascunde un fruct ales, ghidându-l apoi pe 

”ghicitor”, prin răspuns la întrebări cu ”da” sau ”nu” (”Este rotund?”, ”Este mare?”, ”Este zemos?” 

etc.). Pot fi folosite maxim 10 întrebări pentru aflarea obiectului ascuns. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum v-ați simțit în timpul jocului? Ce v-a plăcut mai mult? 

Care v-au fost temerile, emoțiile? Ce ai simțit când nu ai aflat răspunsul? Ce ai simțit când ai aflat 

răspunsul corect? Ai mai vrea să fii pus în astfel de situații? 

Sugestii pentru follow up: Se discută despre importanța consumului de fructe 

Factori de risc: Este posibil ca unii participanți să dea indicații greșite și să creeze confuzie. 

Valori promovate prin intermediul jocului: încurajează încrederea în sine, exteriorizarea 

emoțiilor și sentimentelor, încurajare, cooperare.  
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PLIMBĂM URSULEȚUL 

 

 

 

Tipul jocului: de liniştire 

Loc de desfășurare: sala de clasă 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 10-28 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 15 minute 

Regulile jocului: Ursuleţul trebuie să fie dat din mână în mână fără să fie trezit. 

Materiale necesare: urs din pluş 

Obiectivele educaționale urmărite: cultivarea responsabilității  

Descrierea jocului: Toţi jucătorii sunt aşezaţi pe scăunele în semicerc. Ursuleţul va porni de la 

primul copil şi va fi dat din mână în mână, până va ajunge la ultimul copil. Copiii vor trebui să-l 

manipuleze cu multă atenţie fără să facă zgomot pentru „a nu  trezi ursuleţul”.  

Variante de joc: Realizarea unei căsuțe pentru ursuleț. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simțit când a trebuit să ai grijă de ursuleț? 

Sugestii pentru follow up: Schimb de rol cu părinții: Mamă/Tată pentru o zi! 

Factori de risc: să se plictisească 

Valori promovate prin joc: încredere, cooperare, responsabilitate 
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PÂNZA BUCLUCAȘĂ 

 

 Tipul jocului: cooperare 

Loc de desfășurare: sala de grupă 

 Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 5-8 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 5 minute  

Regulile jocului: Mingea trebuie să treacă prin găurile pânzei. 

Materiale necesare: pânză cu găuri, mingi 

 Obiectivele educaționale urmărite: să coopereze pentru a putea îndeplini sarcina 

Descrierea  jocului: Copiii țin de marginile unei pânze și, prin mișcările mâinilor, trebuie să 

dirijeze mingea spre o gaură. Copiii nu au voie să atingă mingea cu mâna. 

Variante de joc: Găurile pot fi numerotate și copiii trebuie să introducă mingea în ordinea 

numerotării. 

 Întrebări de reflecție și evaluare: Vi s-a părut greu? De ce? Ce v-a ajutat să reușiți? 

 Sugestii pentru follow up: Realizarea unei grădini în miniatură, folosind folie de plantare. 

 Factori de risc: copiii pot avea tendința de a deplasa mingile cu mâna sau de a-și pierde răbdarea. 

 Valori promovate prin intermediul jocului: cooperarea, comunicarea, coordonarea, răbdarea. 
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ATELIERUL LUI MOȘ CRĂCIUN 

 

 Tipul jocului: Team building și relaxare 

 Locul desfășurării: interior 

 Nivel de dificultate: ușor 

Mărimea grupului: 20 de copii și părinții lor 

Timpul necesar pentru desfășurarea  jocului: 45 minute 

Materiale necesare: carton, autocolante, lipici, foarfece, decorațiuni 

Regulile jocului: Copiii împreună cu părinții trebuie să realizeze felicitări de Crăciun 

Obiective educaționale urmărite: Dezvoltarea relațiilor  interumane 

Descrierea jocului: Echipele formate dintr-un părinte și copil trebuie să treacă și să adauge fiecărei 

felicitări un element propriu. 

Variante de joc: schimbarea partenerilor de lucru 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simțit când ai lucrat cu mama ta/tatăl tău? Dar în 

echipă cu altcineva? 

Sugestii pentru  follow-up: Se poate organiza un târg de Crăciun. 

Factori de risc: mici frustrări legate de elementele adăugate de ceilalți 

Valorile promovate prin joc: atitudine pozitivă, spirit de lucru în echipă, cooperare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 



INSULA PRIETENIEI 

 

Tipul jocului: de cooperare 

Loc de desfăşurare: sala de sport, teren 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 6-10 participanţi în grupă 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 30 minute 

Regulile jocului: Copiii nu trebuie să depăşească covorul sau să atingă solul. Este important să 

comunice, pentru a găsi strategii creative (de exemplu: a se ţine de coate, sprijiniţi pe piciorul 

interior, cu piciorul exterior ridicat, sau a face o piramidă umană, etc.). Jucătorii trebuie să accepte 

să se atingă şi să se lase atinşi.  

Materiale necesare: Câte un covor pentru fiecare grupă formată, corzi, plastic, fluier ş.a. 

Obiective educaţionale urmărite: dezvoltarea strategiei de cooperare, a respectul faţă de celălalt şi 

a încrederii; întărirea echilibrului şi a forţei, urmând strategia găsită, precum şi a rezistenţei. 

Descrierea jocului: Dacă grupa este prea mare, trebuie împărţită şi jocul se va desfăşura în paralel 

cu două (sau  mai multe) grupe formate din 6-10 jucători. Fiecare grupă îşi are covorul sau obiectul 

ei. Se poate începe cu o povestioară de genul: Copiii sunt la mare, înoată şi se distrează în apă 

(aleargă imitând înotul). Când apar ”rechinii”, paznicul plajei fluieră o dată / bate din palme şi toată 

lumea trebuie să se refugieze pe” insulă”, fără a lăsa un picior în apă. Apoi, când pericolul a trecut, 

paznicul fluieră de două ori şi copiii se pot întoarce în apă. Dar mareea urcă şi insula devine din ce 

în ce mai mică (se pliază covoraşul pentru ca suprafaţa să devină din ce în ce mai mică). Când 

paznicul fluieră din nou, copiii trebuie să se întoarcă din nou pe insulă, astfel încât nici unul să nu 

rămână în mare. Dacă unul sau mai mulţi copii rămân în apă (cu un picior care depăşeşte covorul) şi 

se lasă devoraţi de rechini, toată grupa trebuie să execute o activitate: de exemplu, să facă de trei ori 

înconjurul terenului alergând sau alte activități. Deci, participanţii trebuie să găsească o strategie 

pentru a se întrajutora şi a rămâne toţi pe suprafaţa de covor disponibilă.  

Variante de joc: Insula poate fi sub formă de linie dreaptă, zig-zag sau ondulată. 

Întrebări de reflecţie şi evaluare: A fost dificil să colaboraţi? De ce? Cum v-ați simțit când nu ați 

avut loc pe insulă? A refuzat vreunul din jucători să colaboreze? De ce? Cum ați reușit să rămâneți 

pe insulă? Ce vi s-a părut mai dificil? Ce v-a plăcut la acest joc? 

Sugestii pentru follow-up: Se poate discuta despre regulile de comportament ale grupului în 

pădure. 

Factori de risc: Particianţii se pot accidenta. 

Valori promovate prin intermediul jocului: respect, cooperare, comunicare, gâdire altruistă, spirit 

de echipă, înţelegere. 
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PUZZLE 

 

Tipul jocului: de comunicare 

Loc de desfăşurare: sala de grupă 

Nivel de dificultate: dificil 

Dimensiunea grupului: 4 participanţi în grupă 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 

10 minute 

Regulile jocului: Participanţii, legaţi la ochi, nu au voie să vorbească. Ceilalţi doi nu au voie să 

atingă piesele puzzle-ului, dar trebuie să dea indicaţii celor legaţi la ochi, orientându-i, astfel încât 

să pună piesele în ordine şi să realizeze puzzle-ul. Puzzle-ul trebuie terminat în 10 minute. Puzzle 

trebuie sa fie simplu, din max. 4 bucăţi. 

Materiale necesare: 2 eşarfe, un puzzle cu maxim 4 piese foarte mari, pentru fiecare echipă. 

Obiective educaţionale urmărite: Dezvoltarea comunicării în cadrului grupului, creşterea 

coeziunii grupului, sensibilizarea faţă de copii cu CES 

Descrierea jocului: Se joacă în grupe alcătuite din 4 participanţi. Doi dintre ei sunt legaţi la ochi şi 

trebuie să asambleze piesele unui puzzle cu ajutorul celorlalţi doi colegi care îi ghidează; copiii 

legaţi la ochi nu au voie să vorbească. Ceilalţi doi copii nu au voie să atingă piesele puzzle-ului, dar 

trebuie să dea indicaţii celor legaţi la ochi, orientându-i astfel încât să pună piesele în ordine şi să 

realizeze puzzle-ul. Comenzile date de cei care ghidează pot fi: întoarce, sus, jos, stânga, dreapta, 

încă puţin, mai departe, suficient. Puzzle-ul trebuie terminat în 10 minute. Puzzle trebuie sa fie 

simplu din max. 4 bucăţi. 

Variante de joc: Se pot înlocui comenzile cu coduri. Pentru sus - bat din palme, pentru  jos -

tropăim picioarele. 

Întrebări de reflecţie şi evaluare: Cum v-aţi simţit când ați fost legat la ochi? A fost dificil să 

colaboraţi? De ce? Ce poţi face pentru ca grupul din care faci parte să devină mai bun? Ce vi s-a 

părut mai dificil? Ce aţi învăţat din acest joc? 

Sugestii pentru follow up: Se poate discuta despre modalități de comunicare eficientă și despre 

factori perturbatori. 

Factori de risc: Pot apărea reacții verbale/fizice violente ale copiilor care nu au reușit să realizeze 

puzzle-ul. 

Valori promovate prin intermediul jocului: respect, comunicare, cooperare, gândire altruistă, 

spirit de echipă, înţelegere, ascultare activă, empatie. 

 

 

25 



PISICA ȘI ȘORICELUL 

 

Tipul jocului:  colaborare 

Loc de desfășurare: sala de grupă 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 22 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 15 minute  

Regulile jocului: să nu desfacă cercul format, iar șoarecele și pisica trebuie să alerge în interiorul și 

exteriorul cercului.  

Materiale necesare: - 

Obiectivele educaționale urmărite: integrarea tuturor jucătorilor într-un grup 

Descrierea jocului: Participanții vor forma un cerc, ținându-se de mâini. Între ei trebuie să fie 

destul spațiu pentru ca să treacă o persoană. Doi doritori vor juca rolul de pisică și de șoarece. 

Șoarecele stă în centrul cercului, iar pisica în afară. Pisica va alerga după șoarece până îl va prinde.  

Participanții pot să încurce pisica, ridicând mâinile sau coborându-le. Jocul se repetă cu o altă pisică 

și un alt șoarece. 

Variante de joc: Pot fi două pisici și doi șoareci în același timp. 

Întrebări de reflectie și evaluare: Cum te-ai  simțit când ai fost șoarece/pisică ? Ce rol ți-a plăcut 

cel mai mult? De ce? 

Sugestii pentru follow up: Se pot iniția discuții despre lanțul trofic. 

Factori de risc: pot apărea ciocniri 

Valori promovate prin joc: încredere, respect, prietenie, colaborare. 
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PODUL DE PIATRĂ 

Tipul jocului: de relaxare 

Loc de desfășurare: sala de grupă/ afară 

Nivel de dificultate: ușor 

Dimensiunea grupului: 18 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 15 minute 

Materiale necesare: nu necesită 

Regulile jocului: Să cânte și să treacă pe sub podul format din mânuțe. 

Obiectivele educaționale urmărite: integrarea tuturor jucătorilor într-un grup; dezvoltarea 

atenției și simțului muzical. 

Descrierea jocului: Dintre participanţii la joc se vor alege 2 care vor sta faţă în faţă, cu 

mâinile unite şi ridicate deasupra capului, formând ”un pod”.  În timp ce cântă  

”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”, ceilalţi copii trec pe sub "pod".  În clipa în care ultimul 

cuvânt din cântec va fi pronunţat, cei 2 copii vor lăsa mâinile în jos, prinzându-l pe cel care 

trece pe sub pod. Acesta nu va mai trece pe sub pod, va sta în spatele unuia dintre cei 2 

copii care formează podul şi va aştepta următoarea ”captură”, cu care va forma o pereche, 

asezându-se în spatele primei perechi, contribuind la construirea ”podului”. Jocul continuă 

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

Variante de joc: Primii 2 jucători care au fost capturați îi vor înlocui pe cei care au format, 

inițial, podul, iar aceştia vor intra în joc, putând astfel trece şi ei pe sub pod. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simțit când ai fost ”capturat”? Dar când ai 

”capturat”, la rândul tău?   Ce ți-a placut mai mult să fii, pod sau apă? 

Sugestii pentru follow-up:  Legenda Meșterului Manole (Mănăstirea Argeșului) 

Factori de risc: Copiii se pot împiedica. 

Valori promovate prin intermediul jocului: încredere, respect, prietenie, colaborare, 

comunicare, fair-play 

. 
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VÂNĂTOAREA DE OBIECTE COLORATE 

 

Tipul jocului: outdoor 

Loc de desfăşurare: în natură 

Nivel de dificultate: mare 

Dimensiunea grupului: minim 2 jucători în echipă 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 20 minute 

Regulile jocului: Copiii care formează echipa trebuie să colaboreze și să așeze obiectele în funcție 

de culoare, pentru a duce sarcina la bun sfârșit. Vor căuta obiecte doar în zona care este permis, fără 

a se depărta și fără a rupe crengi din copaci, având o responsabilitate față de protejarea mediului. 

Nu vor lua obiecte găsite de celelalte echipe, nu-i vor împinge pentru a ajunge la obiecte, vor da 

dovadă de fair-play.  

Materiale necesare: cutie compartimentată cu buline colorate, obiecte colorate din mediul 

înconjurător 

Obiective educaţionale urmărite: dezvoltarea spiritului de echipă; dezvoltarea unor deprinderi de 

cunoaștere prin experiența în natură. 

Descrierea jocului: Fiecare echipă va primi o cutie compartimentată. În fiecare compartiment se 

găsește desenată o bulină de o anumită culoare. Copiii vor ieși în natură, vor căuta obiecte care se 

regăsesc în culorile din cutie și le vor așeza în compartimentele corespunzătoare.  

Variante de joc: În fiecare cutie, educatoarea va pune un intrus (un obiect) pe care copiii trebuie 

să-l descopere. 

Întrebări de reflecţie şi evaluare: A fost dificil să colaboraţi? De ce? Cum v-ați simțit? Cum ați 

reușit să găsiți toate obiectele?  Ce vi s-a părut mai 

dificil? Ce v-a plăcut la acest joc? 

Sugestii pentru follow up: Se poate desfășura o 

activitate de ecologizare a pădurii. 

Factori de risc: Particianţii se pot accidenta. Terenul 

trebuie să fie bine delimitat, amenajat corespunzător, 

curat, fără denivelări sau porţiuni alunecoase! De 

asemenea, copiii pot fi pișcați de insecte, se iau în calcul 

persoanele alergice. 

Valori promovate prin intermediul jocului: respect, 

cooperare, comunicare, spirit de echipă, înţelegere, stare 

de bine, respectul față de natură. 
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SUPRAVIEȚUIREA PE MARE 

 

Tipul jocului: team-building 

Loc de desfăşurare: în natură 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: participanții vor fi împărțiți în două echipe 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 20 minute 

Regulile jocului: Prima echipă va fi trasă la sorți și se va respecta ordinea. Copiii care formează 

echipa, trebuie să colaboreze și să aleagă un căpitan de echipă care în urma consultării va alege 

obiectele și le va încărca cu ajutorul membrilor echipajului. Timpul alocat încărcării obiectelor este 

dat de clepsidră, nu au voie să mai încarce obiecte după expirarea timpului permis. 

Materiale necesare: doi bănuți de valoare diferită  pentru tragere la sorți,  ,,barca” construită sau 

desenată cu creta, bidoane cu apă, alimente, colac, șapcă, vestă de salvare, ,,medicamente” ș.a. 

Obiective educaţionale urmărite: dezvoltarea spiritului de echipă prin colaborare și cooperare, 

dezvoltarea capacității de a lua decizii în situații de criză. 

Descrierea jocului: Participanții se împart în echipe. Ei sunt într-o situație de criză întrucât nava lor 

se scufundă. Pot lua cu ei în barcă doar 10 obiecte. Ei trebuie să stabilească ce obiecte vor lua, în 

funcție de situația în care se află.  

Variante de joc: În fiecare barcă, educatoarea va pune un intrus (un obiect) pe care copiii trebuie 

să-l descopere. 

Întrebări de reflecţie şi evaluare: A fost dificil să colaboraţi? De ce? Cum v-ați simțit când a 

Vtrebuit să alegeți doar zece obiecte? Cum ați reușit să încărcați atâtea obiecte într-un timp așa de 

scurt?  Ce vi s-a părut mai dificil? Ce v-a plăcut la acest joc? 

Sugestii pentru follow-up: Se poate discuta despre importanța serviciului 112. 

Factori de risc: Pot apărea certuri între copii datorate alegerii doar a zece obiecte. 

Valori promovate prin intermediul jocului: respect, cooperare, comunicare, spirit de echipă, 

înţelegere, încurajare.   
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JOCUL CU NIMIC 

 

Tipul jocului: cu nimic 

Loc de desfășurare: sala de clasă 

Nivel de dificultate: ușor 

Dimensiunea grupului:15-20 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 15-20 minute 

Regulile jocului: Din materialele puse la dispoziție copiii trebuie să ”inventeze” un produs 

original. 

Materiale necesare: coceni de la porumb, role de hârtie, clești de rufe, materiale reciclabile. 

Obiectivele educaționale urmărite: să utilizeze creativ materialele de lucru; să coopereze cu 

partenerii de joc; să descopere utilități noi ale materialelor oferite 

Descrierea  jocului: Copiii vor fi împărțiți în echipe și vor trebui să ”inventeze” un produs cu 

funcționalitate. Fiecare copil va crea diferite jocuri cu materialele puse la dispozitie. Copiii își 

pot exersa prin joc diferitele abilități și calități. 

Variante de joc: Se poate ”inventa” produsul din corpurile copiilor. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simțit când ți-a fost apreciată construcția?   

Sugestii pentru follow up: Se pot identifica modalități de a scăpa de plictiseală. 

Valori promovate prin intermediul jocului: spirit de echipă, relaționare, întrajutorare, 

colaborare, independența, imaginația, curiozitatea, creativitatea și capacitatea de a rezolva unele 

probleme. 
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CENUŞĂREASA 

 

 

 

Tipul jocului: distractiv 

Loc de desfășurare: sala de clasa 

Nivel de dificultate: uşor 

Dimensiunea grupului:10-20 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 15 minute 

Regulile jocului: Copiii trebuie să se descalţe de un pantof, să-l  

pună  într-o grămadă şi la semnal trebuie să-l găsească şi să se încalţe cu el. 

Materiale necesare: pantofi 

Obiectivele educaționale urmărite: să îşi exerseze atenţia şi deprinderea de a se încălţa. 

Descrierea jocului: Copiii sunt împărţiţi în două echipe şi vor fi aşezaţi în şiruri paralele, într-o 

ordine stabilită. Ei sunt rugaţi să se descalţe de un pantof şi să-l pună într-o grămadă. La semnal ei 

rup rândul şi vor încerca să-şi găsească perechea pantofului în grămadă. După ce se încalţă cu 

perechea găsită se reîntoarce la locul stabilit în echipă. Câştigă echipa care a reuşit să refacă 

formaţia şi s-a încălţat. 

Variante de joc: se poate juca în perechi, să pot se descălţa de ambii pantofi. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum v-aţi simţit când aţi reuşit să vă încălţaţi? Cum te-ai simţit 

când ai/n-ai câştigat? 

Sugestii pentru follow up: acţivităţi de învăţare a legării unui şiret.  

Factori de risc: unii copii pot avea pantofi identici. 

Valori promovate prin joc: spirit de echipă, fair-play, comunicare. 
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HAI SĂ NE CUNOAȘTEM! 

 

 

Tipul jocului: de prezentare 

Loc de desfășurare: sala de grupă 

Nivel de vârstă: 4 ani 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 22 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 30 minute  

Regulile jocului: Copiii trebuie să se prezinte ținând mingea în mână și să dea mai departe mingea 

colegului.  

Materiale necesare: Minge 

Obiectivele educaționale urmărite: dezvoltarea comunicării la nivelul unui grup 

Descrierea  jocului: Copiii sunt așezați pe scaune în cerc. Unul dintre ei se află în mijlocul cercului 

și aruncă mingea altui copil care după ce își spune numele dă mingea mai departe celui aflat lângă 

el. Astfel mingea trece pe la toți copiii, care pe rând, cu mingea în mână se vor prezenta. 

Variante de joc: Se poate face prezentarea și cu ajutorul unui cântec. Se pot introduce și alte 

elemente de prezentare: vârsta, culoare preferată etc. 

Întrebări de reflecție și evaluare:  Cum te-ai simțit când a trebuit să te prezinți? Ai reușit să înveți 

numele tuturor colegilor? 

Sugestii pentru follow-up: Realizarea unui spațiu special dedicat zilelor de naștere. 

Factori de risc: Unii copii pot să scape mingea din mână iar ceilalți copii să râdă. 

Valori promovate prin intermediul jocului: îndemânare, comunicare, colaborare. 
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UMBRELA MEA 

 

Tipul jocului : teambuilding 

Loc de desfășurare: sala de grupă 

Nivel de dificultate : uşor 

Dimensiunea grupului: 22 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 30 minute 

Regulile jocului: Să se mimeze una din secvențele  poveștii illustrate:  

„Umbrela mea” 

Materiale necesare:  imagini ilustrate ( jetoane), umbrelă 

Obiectivele educaționale urmărite: să lucreze în echipă și să  

îşi exerseze atenţia şi deprinderea de a reda prin gesturi (mimă) o imagine 

Descrierea  jocului: Copiii sunt aşezaţi în cerc. Educatoarea 

 le arată câte o ilustrație din povestea „Umbrela mea”( jeton)  

iar copiii trebuie să mimeze ceea ce văd. Apoi grupul de  

copii se împarte în echipe, iar fiecare echipă primește un 

 cartonaș și după discuții în grup vor mima imaginea primită  

folosind și câteva obiecte (umbrelă). 

Variante de joc: Mima se poate face și pe un fond muzical. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cu cine dorești să faci echipă 

 și de ce? 

Factori de risc: Imaginile să nu fie sugestive și să nu se preteze  

pentru mimă 

Sugestii de follow-up: Vizită la muzeu  

Valori promovate prin joc:  spirit de echipă, comunicare 
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OMUL DE ZĂPADĂ FĂRĂ NAS 

 

Tipul jocului: cunoștințe 

Loc de desfășurare: sala de grupă  

Nivel de dificultate: uşor 

Dimensiunea grupului: 18 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului:  30 minute 

Regulile jocului: Copiii vor răspunde la întrebări și vor reconstitui povestea „Omului de zăpadă 

fără nas” printr-un colaj. 

Materiale necesare: Imagini din poveste, foarfecă, șablon din carton pentru omul de zăpadă, vată 

Obiectivele educaționale urmărite: să reconstituie o poveste pe marginea unor imagini 

Descrierea  jocului: Copiii cu ajutorul imaginilor vor reconstitui și repovesti povestea „Omului de 

zăpadă fără nas”. Pentru a încheia într-un mod plăcut și în vederea fixării cunoștințelor, copiii sunt 

rugați să reprezinte personajul principal printr-un colaj. 

Variante de joc: Omul de Zăpadă și personajele din poveste pot fi reprezentate și prin desen 

Întrebări de reflecție și evaluare: Ce personaj din poveste ți-ar plăcea să fii? 

Sugestii de follow-up: O seară de povești cu bunici 

Factori de risc: Să nu asculte povestea cu atenție 

Valori promovate prin joc: colaborare, comunicare 
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PERNUȚELE  MUZICALE 

 

Tipul jocului: de petrecere 

Loc de desfășurare: sala de grădiniță 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 15-20 copii 

Timp necesar pentru desfăşurarea jocului: 10-15 minute 

Regulile jocului: Când muzica se oprește, copiii trebuie să ocupe un scaun.Cel care nu ocupă un  

loc părăsește jocul, luând un scaun cu el. 

Materiale necesare: pernuțe pentru jucători 

Obiective educaționale urmărite: să îşi dezvolte sentimentul de apartenență la un grup. 

Descrierea jocului: Se așază pernuțe în cerc,în număr mai mic cu unul decât numărul copiilor.  

Copiii dansează în jurul pernuțelor, iar când muzica se oprește, fiecare dansator trebuie să ocupe  

una. Cel care nu are loc, iese din joc, luându-și o pernuță cu el. Dansul continuă până  

când  există o singură pernuță, câștigătorul fiind copilul care reușește să stea primul pe ultima dintre 

ele. 

Variante de joc: Se pot forma echipe de doi copii care trebuie să ocupe o pernuță. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simţit când ai rămas fără pernuță? Dar când ai 

câștigat?  

Ce ți-a plăcut? 

Sugestii pentru follow up: Se pot executa exerciții pentru dezvoltarea atenției și vitezei de reacție 

Factori de risc: pot apărea mici accidente 

Valori promovate prin joc: comunicare, concentrare, viteză de reacție, fair-play.  
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DESCRIE-MĂ! 

 

Tipul jocului: de autocunoaștere, teambuilding și coeziunea copiilor din grup  

Locul desfășurării: interior  

Nivelul de dificultate: mediu  

Dimensiunea grupului: 22 de copii  

Timp necesar pentru desfăşurarea jocului: 20 minute 

Regulile jocului: descrierea nu menționează numele copilului, astfel încât acesta doar să poată 

ghici. 

Materiale necesare: foi mici de hârtie cu numele copiilor scrise pe ele 

Obiective educaționale urmărite: coeziunea grupului, crearea unui sentiment de echipă. 

Descrierea jocului: Un copil ia o bucată de hârtie pe care este scris numele unui prieten din grup. 

Copilul începe să-și descrie prietenul cu întrebări ajutătoare din partea profesorului, dar în niciun 

caz nu îi spune numele. Întrebările pot fi, de exemplu: „Băiat sau fată?”, „Își împarte jucăriile?”, 

„Cine sunt prietenii lui în jocuri?” , “Jucăria lui preferată”, „Este copilul fericit sau trist astăzi?”, 

etc. Întrebările și descrierea continuă până când copilul se recunoaște pe sine și spune „Acesta sunt 

eu!”  

Variante de joc: Copiii pot pune întrebări, iar cel care a tras biletul are voie să răspundă doar cuDA 

sau NU.  

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simţit când te-au descris colegii? Cum te-ai simțit 

când te-ai recunoscut? 

Sugestii pentru follow up: Se poate purta o discuție despre cum te vezi tu și cum te văd ceilalți. 

Factori de risc: gălăgie, animozităţi, caracterizări răutăcioase. 

Valorile promovate prin joc: empatie, ajutor reciproc, comunicare, cooperare, rezistență la 

presiunea grupului. 
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PARAȘUTA 

 

Tipul jocului: joc de petrecere 

Loc de desfășurare: interior / exterior  

Nivel de dificultate:  ușor 

Dimensiunea grupului: 4 – 10  participanți  

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 10 de minute  

Regulile jocului: copiii trebuie să se ascundă sub parașută. 

Materiale necesare: „paraşută” specială pentru joc 

Obiectivele jocului: dezvoltarea atenției și a orientării în spațiu 

Descrierea jocului: Copiii prind marginile parașutei, iar la semnalul educatoarei se vor ascunde sub 

parașută. 

Variante de joc: Când educatoarea va striga două sau mai multe nume, copiii trebuie să alerge pe 

sub material şi să-şi schimbe locurile între ei. 

Întrebări reflecţie şi evaluare: Cum te-ai simțit când te-ai ascuns sub parașută? Ai întâlnit vreo 

dificultate? Cum  ți   s-a părut comunicarea cu colegul? 

Sugestii pentru follow up: Se poate discuta despre codul bunelor maniere. 

Factori de risc: ciocniri 

Valori promovate: comunicare, înțelegere, bună dispoziție. 
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DANSEAZĂ CU MINE!  

 

Tipul jocului: pentru satisfacție, emoție și autocontrol  

Locul desfășurării: interior  

Nivelul de dificultate: mediu  

Dimensiunea grupului: 22 de copii  

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 10 minute 

Regulile jocului: să aleagă un copil care nu a participat la joc  

Materiale necesare: calculator, muzică 

 Obiective educaționale urmărite: să integreze, prin joc, toți copiii din grup. 

Descrierea jocului: Doi copii încep jocul dansând pe un cântec care sugerează mișcări. Ceilalți 

copii stau pe scaune și privesc. La un semnal din cântec, cei doi copii îşi aleg un prieten din grup. 

Astfel se formează două perechi de copii. Ei joacă din nou jocul. La un semnal, ei aleg copii noi din 

grup și formează 4 perechi. Dansează până când toți copiii se ridică de pe scăunle pentru a dansa. 

La final nu există copii dezamăgiți și toată lumea câștigă jocul. 

Variante de joc: Toți copiii dansează, iar la semnal, un copil din fiecare pereche merge pe scaun. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simţit când ai fost să  să dansezi? Dar când ai plecat 

pe scaun? 

Sugestii pentru follow up: se poate discuta despre ”ce înseamnă să fii bu”, pornind de la cartea ”Be 

kind” de Pat Zietlow Miller 

Factori de risc: copiii își aleg doar prietenii, existând riscul ca aceiaşi copii să fie aleşi ultimii 

Valorile promovate prin joc: emoționalitatea pozitivă, egalitate, solidaritate, asistență reciprocă, 

integrare. 
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JOCUL PRIETENIEI 

 

Tipul jocului: de construire a echipei 

Nivelul de dificultate: mediu 

Locul desfășurării: interior 

Dimensiunea grupului: 19 copii 

Timp necesar pentru desfăşurarea jocului: 20 minute  

Regulile jocului: Copiii se întind pe pământ în cerc, cu picioarele îndreptate spre centru, efectuând 

diverse exerciţii. În cele din urmă, copiilor li se poate cere să aleagă un prieten și să se îmbrățișeze. 

Materiale necesare: scaune, instrument muzical și muzică 

Obiective educaționale urmărite: să dezvolte relații de acceptare și de echipă. 

Descrierea jocului: Având pe fundal o muzică distractivă, care creează o dispoziţie veselă, copiii se 

vor întinde pe pământ în cerc, cu picioarele îndreptate spre centru. Vor fi solicitaţi de educatoare să 

realizeze următoarele exerciţii: „Întins pe podea, ridică-ți picioarele cu 90 de grade până la corp.”;  

„Stai drept!”; „Înclinați corpul înainte, urmărind să ajungeți cu degetele mâinii la degetele de la 

picioare.”; „Mutați brațele lateral și înainte și înapoi.” Fiecare copil îmbrățișează cu cele două mâini   

pe copilul care stă lângă el și se leagănă în stânga și în dreapta. 

Variante de joc: Copiii sunt în cerc, dar cu picioarele încrucișate unul în spatele celuilalt. Cu 

mâinile fac mișcări pe capul sau pe spatele copilului așezat în față: mângâierea capului, mângâierea 

părului, frecare pe umeri, bațele înapoi, mișcări circulare pe spate, mâinile bat din palme peste cap, 

mergând înainte, întoarce-te, etc. 

Întrebări de reflecție și evaluare:  Când te-ai simțit cel mai bine? Cum te-ai simțit? 

Sugestii pentru follow-up: Se poate discuta despre puterea unei echipe. 

Factori de risc: Pot apărea mici accidentări 

Valorile promovate prin joc: emoționalitatea pozitivă, lucrul în echipă, colaborarea. 
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DANSAȚI ÎN RITM! 

 

Tipul jocului: de spargere a gheții, de relaxare și incluziune 

Locul desfășurării: interior 

Nivelul de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 20 de copii  

Timp necesar pentru desfăşurarea jocului: 15 minute 

Regulile jocului: copiii urmează un anumit tact și ritm şi își 

coordonează mișcările în raport cu muzica 

Materiale necesare: calculator, muzică 

Obiective educaționale urmărite: să interacționeze prin intermediul simțului tactic. 

Descrierea jocului: Copiii stau așezați în cerc. Îacompaniați de muzică, copiii efectuează mișcări 

coordonate cu ambele mâini pe spatele copilului din fața lor. Mișcările sunt ușoare și cu repetări, 

copiii imită ”ploaia”, „aluatul rostogolit” și „bătutul pe umăr”. La un moment dat, copiii se întind pe 

spate, sprijinindu-se pe prietenul din fața lor, apoi se ridică. Jocul are repetări de elemente 

individuale și se termină cu mâinile fluturând și sărutând „aerul”. 

Variante de joc: stând în cerc pe un scaun - copiii își ștampilează picioarele și bat din palme pe 

ritm, trecând la scaunul următor la un anumit semnal. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simţit? Când 

nu te-ai simțit bine? Cine te-a ajutat? 

Sugestii pentru follow up: Se poate folosi 

muzicograma. 

Sugestii pentru follow-up: să bată ritmul si să 

transmită o jucărie de la unul către celălalt. 

Factori de risc: să nuaccepte să fie atinși sau atingerile să fie 

prea puternice. 

Valorile promovate prin joc: toleranţă, relaționare, emoționalitate pozitivă, colaborare. 
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CEASUL 

 
Tipul jocului: de cunoștinte 

Loc de desfășurare: sala de clasă 

Nivel de dificultate: greu 

Dimensiunea grupului:10 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 15-20 minute 

Regulile jocului: Fiecare copil completează puzzle-ul dupa cum indică cadranul.  

Materiale necesare: puzzle, ceas de jucărie 

Obiectivele educaționale urmărite: însușirea unor unitați de măsurare a timpului 

Descrierea  jocului: Fiecare copil va lua un cadran de ceas, unde sunt afișate diferite ore. 

Copiii trebuie să găsească cele două posibilități corecte de denumire a orei (zi-noapte).  

Copiii trebuie să găsească corect piesele pentru a completa puzzle-ul, culoarea conturului  

cartonașului  arată varianta corectă. Jocul se schimbă între copii, pentru a învăța și  

alte variante. 

Variante de joc: se poate indica ora pe un ceas de carton. 

Sugestii pentru follow-up: realizarea unui desfăşurător (orar) pe o zi. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simţit când ai/n-ai realizat cesul?  

Factori de risc: nu toţi copiii recunosc cifrele. 

Valori promovate prin intermediul jocului: spirit de echipă, relaționare, întrajutorare,  

colaborare. 
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SPORT ȘI VOIE BUNĂ! 

 

Tipul jocului: teambuilding 

Loc de desfășurare: în aer liber 

Nivelul de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 33  copii 

Timpul necesar pentru desfășurarea jocului: 50 minute  

Regulile jocului: Să parcurgă traseul propus.  

Materiale necesare: conuri, frânghie, saci 

Obiectivele educaționale urmărite:  Îmbunătățirea stării fizice și de sănătate a copiilor;  

 Dezvoltarea relațiilor de colaborare în echipă 

Descrierea jocului: Se organizează un traseu cu diferite sarcini. Se formează două echipe. Fiecare 

echipă trebuie să parcurgă traseul dat, câștigă echipa care finalizeză prima. 

Variante de joc: Se pot forma echipe mixte, copil-părinte. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simțit când ai câștigat/pierdut? Cum te-ai simțit în 

echipă? 

Sugestii pentru follow-up: Se discută despre statutul de câștigător și învins și se stabilește regula 

ca cel care a câștigat să îi mulțumească celui care a pierdut: ”Mulțumesc pentru joc!” 

Factori de risc: Pot fi mici accidentări; terenul trebuie curățat cu atenție înainte de joc. 

Valori promovate prin joc: atenția și concentrarea, abilități de lucru în echipă, colaborare. 
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ANIMALELE DE LA POLI 

 

Tipul jocului: de rol 

Loc de desfășurare: sala de grupă 

Nivel de dificultate: ușor 

Dimensiunea grupului: 23 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 45 minute 

Materiale necesare: imagini cu animale de la Poli, CD  

Regulile jocului: Copiii trebuie să reproducă sunetele şi mişcările  

caracteristice vieţuitoarelor de la Poli.  

Obiectivele educaționale urmărite: Familiarizarea copiilor cu aspecte legate de viaţa la Poli. 

Descrierea  jocului: După vizualizarea imaginilor date și după audierea sunetelor de pe CD, copiii 

se vor familariza cu vieţuitoarele care trăiesc la Poli, apoi le vor imita prin mișcări și sunete. 

Variante de joc: Jocul "Spune cine face aşa?" 

Întrebări de reflecție și evaluare:  Ce animal v-a plăcut? Ce ați aflat despre viața de la Poli? 

Sugestii pentru follow-up: se pot folosi mişcările învăţate într-un dans. 

Factori de risc: se pot împinge în timpul jocului.  

Valori promovate prin intermediul jocului: colaborare, socializare.  
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ALEEA SENZORIALĂ 

 

Tipul jocului: senzorial 

Locul de desfășurare: în aer liber 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 17 copii 

Timpul necesar pentru desfășurarea jocului: 15 minute  

Regulile jocului: Să parcurgă desculți un traseu.  

Materiale necesare: scoici, pietricele plate, frânghii, nisip, apă 

Obiective educaționale urmărite: crearea unei stări de confort prin masajul tălpilor 

Descrierea jocului: Se amenajează  un traseu  din diferite materiale. Copiii au sarcina de a păși 

desculți pe toate materialele pentru a experimenta senzații diferite.  

Variante de joc: O altă variantă de joc este utilizarea mâinilor. Atingând diferite texturi, copilul 

poate determina diferența - moale, dur, alunecos etc. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simțit când ai pășit pe...? Când te-ai simțit cel mai 

bine? 

Sugestii pentru follow-up: Se pot organiza acțiuni de ecologizare a curții grădiniței. 

Valori promovate prin joc: responsabilitate, atitudine civică,  respectarea mediului 
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CĂLĂTORIE AMUZANTĂ ÎN CURTE 

 

Tipul jocului: comunicare și teambuilding 

Locul desfășurării: în aer liber 

Nivel de dificultate: ușor 

Dimensiunea grupului: 30 copii  

Timpul necesar pentru desfășurarea jocului: 30 minute 

Regulile jocului: Copiii se deplasează pe traseu respectând semnele de circulație. 

Obiectivele educaționale urmărite: Să respecte regulile de siguranță a traficului; 

Să dezvolte imaginația și creativitatea; 

Materiale necesare: cretă, diverse vehicule și semne de circulație 

Descrierea jocului: Copiii desenează pe asfalt un oraș cu străzi, case, copaci. Educatoarea adaugă 

semne de circulație, iar copiii trebuie să le respecte în momentul în care se plimbă prin orașul creat. 

Variante de joc: Pot fi îmbrăcați copii în agenți de circulație. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simțit când ai/nu ai respectat regulile de circulație? 

Dar când ai fost agent de circulație? 

Sugestii pentru follow-up: Se poate organiza un concurs de biciclete în curtea grădiniței. 

Factori de risc: Pot apărea mici accidente. 

Valori promovate prin joc: securitate personală și rutieră, respectarea unor norme, socializare. 
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STATUIA MUZICALĂ 

 

 Tipul jocului: spargerea gheții 

 Locul desfășurării: interior 

Nivelul de dificultate: ușor 

 Dimensiunea grupului: 25 copii 

Timp necesar pentru desfășurarea jocului: 20 minute 

Regulile jocului: Copiii dansează, iar când muzica se oprește trebuie să rămână nemișcați 

Materiale necesare: muzică/calculator 

Obiective educaționale urmărite: 

 Colaborare și joc în echipă - includerea copiilor cu dizabilități în grup.   

Descrierea jocului: copiii dansează liber, iar în momentul în care se oprește muzica ei trebuie să 

rămână să rămână ”statui„. ”Statuia„  care se mișcă iese din joc.  

Variante de joc: Coordonatorul jocului poate să gâdile ”statuile” sau să se strâmbe la ele pentru a 

le determina să se miște. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simțit când ai ieșit din joc? Dar când ai câștigat? 

Sugestii pentru follow-up: Se poate discuta despre regulile de securitate personală în preajma unui 

câine fără stăpân. 

Factori de risc: Pot apărea frustrări în rândul copiilor. 

Valori promovate prin joc: concentrarea, stăpânirea de sine, răbdare 

. 

. 
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TRENUL MERGE  

 

Tipul jocului: de prezentare 

Loc de desfășurare: sala de grupă 

Nivel de dificultate: ușor 

Dimensiunea grupului: 17 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 35 minute  

Regulile jocului: Copiii trebuie să numescă corect mijloacele de transport pentru a se urca în tren.  

Materiale necesare: scaune, jetoane. 

Obiectivele educaționale urmărite: Consolidarea cunoştinţelor despre mijloacele de transport. 

Descrierea  jocului: Copiii aranjează scaunele sub forma unui tren (locomotivă şi vagoane). 

Conducătorul trenului dă fiecărui copil câte un jeton reprezentând un mijloc de transport. Copiii 

care numesc corect mijlocul de transport de pe jeton urcă în vagoane. Trenul pleacă atunci când toţi 

copiii au răspuns corespunzător. 

Variante de joc: trenul poate fi înlocuit cu un alt mijloc de transport.   

Întrebări de reflecție și evaluare: V-a plăcut călătoria cu trenul? Care este mijlocul de transport 

preferat? 

Sugestii pentru follow-up: se pot organiza o  scurtă călătorie cu trenul.  

Factori de risc: nu toţi copiii recunosc mijloacele de transport. 

Valori promovate prin intermediul jocului: socializare, comunicare. 
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CE MEMORIE BUNĂ AI! 

 

Tipul jocului : jocul cu orice 

Loc de desfășurare: sala de grupă 

Nivel de dificultate: ușor  

Dimensiunea grupului: 2-10 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului:  25 

minute (în funcție de ritmul fiecăruia) 

Regulile jocului: Cărțile de joc sunt așezate cu fața în jos pe masă. Jucătorii stau în jurul 

cărților în sensul acelor de ceasornic. Cel mai tânăr jucător începe jocul. 

Materiale necesare: cărți de joc  

Obiectivele educaționale urmărite: coordonare mână-ochi, dezvoltarea atenției, analiză 

sintetică, clasificare-sortare, rezolvare de probleme 

Descrierea  jocului: Jucătorul căruia îi este  rândul, întoarce două cărți. În situația în care 

cărțile sunt la fel, acestea îi revin și are dreptul de a mai întoarce alte două. Cărțile care nu și-au 

găsit perechea sunt așezate deoparte.  Jocul continuă până sunt terminate toate cărțile. Copiii vor 

încerca să-și amintească care au fost cărțile care nu și-au găsit perechea atunci când au fost 

jucate.  

Variante de joc: În funcție de nivelul de vârstă, numărul de cărți poate varia ( mai multe sau 

mai puține). Cărțile pot fi înlocuite și cu obiecte. 

Întrebări de reflecție și evaluare: V-a plăcut? Cum v-ați simțit când ați ghicit? 

Sugestii pentru follow up: Se poate organiza o plimbare prin oraș. La întoarcere, copiii 

primesc o fișă pe care trebuie să bifeze elementele întâlnite pe traseu. 

Factori de risc: Timpul de joc poate diferi din cauza dimensiunii grupului sau a ritmului 

fiecărui participant! 

Valori promovate prin intermediul jocului: încredere în sine, interacțiune socială 
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PETRECERE DE ANIVERSARE 

 

Tipul jocului: spargerea gheții  

Loc de desfășurare: interior 

Nivelul de dificultate: ușor 

Dimensiunea grupului: 30 copii 

Timpul necesar pentru desfășurarea jocului: 25 min 

Regulile jocului: Un copil merge în jurul cercului, cu o eșarfă în mână pe care o lasă să cadă în 

spatele unui alt copil. 

Materiale necesare: batistă, calculator 

Obiective educaționale urmărite:   

- Să dezvolte abilități interumane; 

- Colaborare și joc în echipă - includerea copiilor cu dizabilități în grup. 

 Descrierea jocului: Copiii stau în cerc pe podea și cântă. Unul dintre ei se plimbă în jurul cercului 

cu o eșarfă în mână și o lasă să cadă în spatele unui alt copil. Copilul ales aleargă și cei doi  

înconjoară cercul încercând să ocupe locul lăsat liber. Cine nu reușește să ocupe spațiul liber, 

continuă jocul cu eșarfa. 

Variante de joc: Copilul ales este legat la ochi cu eșarfa și condus în jurul cercului până la 

ocuparea spațiului liber de către celălalt copil. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simțit când ai/nu ai fost ales? Te-ai simțit în siguranță 

legat la ochi? 

Sugestii pentru follow-up: 

Se pot purta discuții plecând 

de la sintagma: ”a avea ochi 

la spate”. 

Factori de risc: Copiii se 

pot împiedica dacă este un 

covor pe jos. 

Valori promovate prin joc: 

atenția, abilități de lucru în 

echipă, colaborare. 
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TRANSPORTĂ OBIECTUL! 

 

Tipul jocului: de cooperare 

Loc de desfășurare: sala de clasă 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 10-28 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului:  25 minute 

Regulile jocului: fiecare echipă trebuie să transporte obiectul fără să se ajute de mâini 

Materiale necesare: sticle din plastic 

Obiectivele educaționale urmărite: să coopereze şi să comunice pentru a duce sarcina la bun 

sfârşit 

Descrierea jocului: Copiii îşi vor alege un coechipier cu care  trebuie să transporte pe un traseu, 

fără să se ajute de mâini, o sticlă de plastic goală. Dacă stcla cade, se reia traseul de la început. 

Variante de joc: să transporte obiectul doar cu o parte a corpului (spate în spate, faţă în faţă) 

Întrebări de reflective și evaluare: Cum te-ai simțit în timpul jocului? Cum te-ai simțit când ți-a 

căzut sticla? Cum te-ai simțit când ai lucrat în echipă? 

Sugestii pentru follow up: se poate discuta despre încrederea în forțele proprii și despre încrederea 

în partener. 

Factori de risc: să fie aleşi doar pe prietenii; să se dezechilibreze. 

Valori promovate prin intermediul jocului: comunicare, colaborare, încredere în forţele proprii 
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HAI SĂ PICTĂM LUMEA! 

 

Tipul jocului: colaborare 

Loc de desfășurare: interior 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 3 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 30 minute 

Regulile jocului: Fiecare copil primește o piatră și trebuie să o picteze cu ce culoare dorește, 

apoi o dă mai departe 

Materiale necesare: pietre de diferite mărimi, acuarele 

Obiectivele educaționale urmărite: dezvoltarea simțului estetic, dezvoltarea musculaturii mici 

Descrierea  jocului: Copilul trebuie să picteze cu ce culoare dorește o parte din piatra primită, 

după care o dă mai departe prietenului său care completează cu alte elemente.. La final, toți 

membrii grupului, realizează o lucrare comună. 

Variante de joc: Se pot folosi bucăți de pânză, hârtie sau baloane. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simțit? Ce culori ați folosit tu și prietenii tăi? De 

ce? 

Sugestii pentru follow up: Se poate aborda tema prieteniei, realizând în final o lucrare folosind 

amprente ale mâinilor, intitulată: Copacul Prieteniei 

Factori de risc: Să termine repede și să nu își aștepte rândul. 

Valori promovate prin intermediul jocului: prietenie, colaborare 
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STAI ȘI POTRIVEȘTE! 

 

 

Tipul jocului: de cunoștințe 

Loc de desfășurare: sala de grupă 

Nivel de dificultate: ușor 

Dimensiunea grupului: 3 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 10-15 minute. 

Regulile jocului: Copiii vor lucra prin rotație jocuri de masă. 

Materiale necesare: jocuri de masă 

Obiectivele educaționale urmărite:  dezvoltarea abilității de a face corelații după criterii date ( 

culoare, formă, mărime etc.) 

Descrierea  jocului: Copiii, prin rotație, vor lua contact cu jocurile de masă propuse. După ce le 

studiază, stabilesc împreună cu educatoarea metoda de lucru ( sortare și potrivire) după criteriile 

enunțate:  după formă, culoare, mărime, textură. 

Variante de joc: Sortarea poate fi făcută cu orice materiale 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cu ce material ți-a plăcut să te joci? Care joc a fost 

preferatul tău? 

Sugestii pentru follow up: Jocuri senzoriale 

Factori de risc: Să termine repede jocul și să-și piardă răbdarea până se 

face rotația. 

Valori promovate prin intermediul jocului: 

interacțiune socială, colaborare 
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GĂSEȘTE-L PE 1! 

 

Tipul jocului: cooperare 

Loc de desfășurare: sala de grupă  

Nivel de dificultate: ușor 

Dimensiunea grupului: 3- 10 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 30 minute  

Regulile jocului: Se arată fiecărui copil un cartonaș cu cifra 1 și aceștia trebuie să trebuie să-l 

caute. 

Materiale necesare: cartonașe cu cifra 1 și alte cifre sau imagini 

Obiectivele educaționale urmărite: recunoașterea cifrei 1, exersarea numărării obiectelor 

Descrierea  jocului: Se pregătesc cât mai multe cartonașe: unele reprezintă cifra 1, iar altele 

diferite imagini sau cifre. Acestea sunt ascunse în toate locurile posibile din sala de clasă. Copiii 

sunt rugați să caute și să găsească doar cartonașele cu cifra 1. După ce le găsesc, sunt rugați să 

numere câte cartonașe cu cifra 1 au găsit. 

Variante de joc: Se pot folosi și alte cifre sau figuri geometrice 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simțit? Ți-a plăcut să cauți și să găsești lucruri? 

Sugestii pentru follow up: Se pot realiza activități folosind ”tehnica detectivului” 

Factori de risc: Să se accidenteze prin ciocnire atunci când caută cartonașele 

Valori promovate prin intermediul jocului: colaborare 
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ÎMI CAUT PRIETENUL  

 

Tipul jocului: icebreaker și teambuilding 

Loc de desfășurare: interior 

 Nivel de dificultate: ușor 

Dimensiunea grupului: 31 copii 

Timpul necesar pentru desfășurarea jocului: 15 minute 

Regulile jocului: Primul copil care se află în cerc alege un al doilea copil, al doilea un al treilea.... 

după anumite criterii. 

Materiale necesare: Nu necesită 

Obiective educaționale urmărite: Creșterea abilităților de cooperare;  Colaborare și joc în echipă - 

includerea copiilor cu dizabilități în grup. 

Descrierea jocului: Copiii formează un cerc. Primul copil care se află în cerc îl alege pe cel de al 

doilea pe un anumit criteriu, cântând pe linia melodică a cântecului ”Țăranul e pe câmp”: ”Prietenul 

meu are pantaloni verzi...” După ce îl alege, îl ia de mână și împreună ocolesc cercul invocând un 

alt criteriu pentru al treilea copil: ”Prietena mea are codițe...”. Se procedează în acest fel până se 

formează un șir de maxim 7 copii. 

Variante de joc: Se poate înlocui șirul de copii cu un singur copil care își îmbrățișează prietenul 

ales și trece în locul lui. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simțit când ai fost ales? Cum te-ai simțit cînd 

prietenul tău a ales pe altcineva? 

Sugestii pentru follow-up: Se discută despre prietenie; cum ne alegem prietenii? Ce înseamnă un 

prieten bun? 

Factori de risc: Pot fi copii care plâng fiindcă nu au fost aleși și jocul este perturbat. 

Valori promovate prin joc: prietenie, empatie, toleranță.  
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PĂR HAIOS 
 
 

Tipul jocului: distractiv 

Loc de desfășurare: sala de grupă 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 12 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 20 minute 

Materiale necesare: coli de hârtie, acuarele, apă, paie 

Regulile jocului: Copiii trebuie să realizeze părul prin tehnica suflării. 

Obiectivele educaționale urmărite: Dezvoltarea simţului estetic; Colaborarea în executarea unei 

sarcini de lucru; 

Descrierea  jocului : Copiilor li se vor da coli de hârtie cu fețe imprimate și prin tehnica suflării vor 

împrăștia culorile deja aplicate cu un pai, obținând astfel firele de păr. 

Variante de joc: Se pot folosi în locul paielor aţă îmbibată în acuarele. 

Întrebări de reflecție și evaluare:  Ce v-a plăcut la acest joc? A fost distractiv? 

Sugestii pentru follow-up: obţinerea unui curcubeu prin stropirea cu un furtun în soare.  

Factori de risc: udarea lucrării prin răsturnarea paharului cu apă.  

Valori promovate prin intermediul jocului: prietenie, colaborare, comunicare. 
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CINE NE VINDECĂ?  

 

Tipul jocului: de rol 

Loc de desfășurare: sala de grupă 

Nivel de dificultate: ușor 

Dimensiunea grupului: 27 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 35 miute.  

Regulile jocului: Copiii îndeplinesc rolul de doctor pe rând. 

Materiale necesare: planșe ilustrate, trusă medicală, halate. 

Obiectivele educaționale urmărite : Însușirea de cunoștințe despre 

 meseria de cadru medical (doctor/ asistent medical) și ustensilele de lucru specifice . 

Descrierea  jocului: Copiii îmbrăcaţi în halate albe consultă micii pacienţi folosind trusa medicală. 

Ei adresează întrebări şi discută cu pacienţii, jucând rolul de doctor/asistent medical. 

Variante de joc: De-a dentistul! 

Întrebări de reflecție și evaluare:  Ţi-a fost fică la doctor? Ţi-a plăcut să-i tratezi pe pacienţi? 

Sugestii pentru follow-up: se pot purta discuţii despre importanţa profesiei de doctor şi despre 

atitudinea adecvată dintr-un cabinet medical (vizită la un cabinet stomatologic). 

Factori de risc: Dacă grupul de copii este numeros aceștia își pierd răbdarea și jocul nu mai 

prezintă interes! 

Valori promovate prin intermediul jocului: colaborare, comunicare, empatie 

. 
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VINO,  JOACĂ-TE CU MINE! 

 

Tipul jocului: comunicare 

Loc de desfășurare: sala de grupă 

Nivel de dificultate: ușor 

Dimensiunea grupului: 20 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 45 minute  

Regulile jocului: Copiii de uită în oglindă, denumesc părţile componente ale feţei şi realizează un colaj. 

Materiale necesare: foaie de lucru, autocolante, oglindă. 

Obiectivele educaționale urmărite: Capacitatea de a distinge caracteristicile portretului său/a 

prietenului și diferențele dintre sexe . 

Descrierea  jocului: Copiii se uită în oglindă şi trebuie să denumească părțile componente ale feței. 

Prin lipire vor realiza un colaj reprezentând chipul observat în oglindă. 

Variante de joc: Joc senzorial "Spune ce ai atins?" 

Întrebări de reflecție și evaluare: Ţi-a plăcut să te studiezi în oglindă?  Care parte a feţei îţi place 

cel mai mult?  

Sugestii pentru follow-up: se pot confecţiona marionete. 

Factori de risc: să nu îşi aştepte rândul şi să spargă oglinda. 

Valori promovate prin intermediul jocului: socializare, comunicare, stimă de sine. 
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BARCA DE SALVARE 

 

Tipul jocului: icebreaker și teambuilding 

Loc de desfășurare: interior 

Nivel de dificultate: ușor 

Dimensiunea grupului: 30 copii 

Timpul necesar pentru desfășurarea jocului: 25 minute 

Regulile jocului: Copiii trebuie să formeze echipe de bărci de salvare respectând numărul dat de 

către educatoare. 

Materiale necesare: nu necesită 

Obiectivele educaționale urmărite: Să dezvolte viteza de reacție; Să lucreze în echipă; Să 

negocieze. 

Descrierea jocului: Copiii se mișcă prin clasă. Fiecare este marinar, dar pentru a scăpa de furtună, 

împreună cu alți participanți  trebuie să construiască o barcă comună. Educatoarea dă comenzi 

numind un număr (ex. 6). Toți copiii trebuie să se grupeze în echipe de câte 6 pentru a se salva de la 

înec. Dacă echipele au mai mulți sau mai puțini membri, au la dispoziție 1 minut pentru a negocia 

formarea echipelor conform numărului. Echipele cu mai mulți sau mai puțini membri  se „îneacă” și 

renunță la joc. Jocul durează până când există unul sau doi copii câștigători. 

Variante de joc: Educatoarea poate să arate cartonașe cu cifre sau poate să bată din palme. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum v-ați simțit când ați ”prins” loc în barcă? Dar când nu  v-ați 

salvat? Ce puteam face pentru a salva câți mai mulți colegi? 

Sugestii pentru follow-up: Se discută despre regulile de siguranță din apă și din apropierea ei. 

Factori de risc: În timpul formării echipelor pot apărea ciocniri. 

Valori promovate prin intermediul jocului: colaborare, comunicare, inițiativă, eficiență 
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VULPEA ȘI ARICIUL - FABULĂ  

 

Tipul jocului: de cunoștințe 

Loc de desfășurare: sala de grupă 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 15 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 45 minute 

Materiale necesare: păpuși, vulpe și arici, foaie de lucru și culori, cartofi, scobitori 

Regulile jocului: Copiii sunt rugați să participle respectând succesiunea evenimentelor enunțate în 

fabulă.  

Obiectivele educaționale urmărite: Respectarea succesiuni evenimentelor dintr-un text; 

Colaborarea în executarea unei sarcini de lucru; Însușirea mesajul moral. 

Descrierea  jocului: Copiii sunt așezați în cerc și pe baza întrebărilor reconstituie fabula propusă. 

După discuțiile libere, copiii vor reprezenta personajele din fabulă folosind materialele puse la 

dispoziție.  

Variante de joc: Se pot folosi poveşti. 

Întrebări de reflecție și evaluare:  Cum s-a numit fabula? Ce personaj v-a plăcut? Ce ați învățat 

din această fabulă? 

Sugestii pentru follow-up: se pot organiza acţiuni de îngrijire a animalelor de la Grădina 

Zoologică. 

Factori de risc: sensibilitate la tema abordată. 

Valori promovate prin intermediul jocului:  colaborare, comunicare, onestitate. 
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LIBERI ÎN ZĂPADĂ 

 

 

Tipul jocului: liber 

Loc de desfășurare: curtea grădiniței (outdoor) 

Nivel de vârstă: 3-6 ani 

Nivel de dificultate: ușor 

Dimensiunea grupului: 18 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 35 minute  

Regulile jocului: copiii trebuie să tragă  o sanie printre jaloane 

Materiale necesare: sanie, jaloane  

Obiectivele educaționale urmărite: stabilire de relaţii interpersonale şi de grup; 

Descrierea  jocului : Copiii se împart în două echipe.  La "Start!" fiecare copil trage sania printre 

jaloane pe care o va preda următorului coleg din echipă. Câştigă echipa care reuşeşte să îşi 

folosească toţi membrii. 

Variante de joc: Pot să aşeze pe sanie diferite obiecte/copii. 

Întrebări de reflecție și evaluare:  Ţi-a plăcut să tragi o sanie? Cum te-ai simţit când ai/nu au 

câştigat? 

Sugestii pentru follow-up: discuţii despre sporturile de iarnă și pericolele care pot să apară în 

timpul practicării acestora. 

Factori de risc: Pot aluneca şi crea mici ambuscade cu săniile. 

Valori promovate prin intermediul jocului: socializare. 
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CASTELUL NOSTRU 

Tipul jocului: liber 

Loc de desfășurare: sala de grupă 

Nivel de dificultate: ușor 

Dimensiunea grupului: 5-10 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 5 minute 

Regulile jocului: Se construiesc, cu ajutorul paharelor, castele. 

Materiale necesare: pahare de unică folosință 

Obiectivele educaționale urmărite: să inițieze jocuri 

Descrierea  jocului: Folosind paharele, copiii realizează castele și diferite construcții. 

Variante de joc: Se pot dărâma castelele cu o minge. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum v-ați simțit? Ce v-a plăcut cel mai mult? 

Sugestii pentru follow up: Se poate discuta despre reguli de comportare și măsuri de protecție în 

caz de curemur. 

Factori de risc: În timpul jocului, unii copii au tendința de a dărâma castelul realizat de ceilalți 

copii. 

Valori promovate prin intermediul jocului: cooperare, comunicare, coordonare, creativitate, 

spirit de inițiativă. 
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DOCTORUL AU-AU 

Tipul jocului: de rol 

Loc de desfășurare: sala de clasă 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 5-10 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 30 minute 

Regulile jocului: să respecte atribuțiile rolului ales și să schimbe rolurile între ei. 

Materiale necesare: halate, trusă medicală, jucării 

Obiectivele educaționale urmărite: să cunoască și să respecte normele necesare integrării în viața 

socială; să-și adapteze comportamentul propriu la cerințele grupului. 

Descrierea jocului: Copiii își aleg rolul pe care-l vor iniția în cadrul jocului. Unii sunt doctori, 

asistente sau pacienți. Își adaptează comportamentul la situațiile reale întâlnite. 

Variante de joc: doctor veterinar 

Întrebări de reflecție și evaluare: A fost dificil? V-ați simțit? Ce faceți când trebuie să mergeți la 

doctor? 

Sugestii pentru follow up: Se discută despre un stil de viață sănătos. 

Factori de risc: să-și producă disconfort atunci când utilizează jucăriile (când fac injecții). 

Valori promovate prin intermediul jocului: comunicare, cooperare, depășirea unor temeri/frici. 
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STOP, CINE NE-A IEȘIT ÎN DRUM? 

 

Tipul jocului: de relaxare 

Locul de desfășurare: sala de grupă 

 Nivel de dificultate:  mediu  

Dimensiunea grupului: 10 – 30 participanți  

Timp necesar: 15 – 20 de minute  

Materiale necesare:  jucării reprezentând animale 

Regulile jocului:  La semnal, copiii se opresc, ridică jucăria și o descriu. 

Obiectivele jocului: stimularea mișcării în grup; ruperea stării de monotonie. 

Descrierea jocului: Copiii se plimbă (exersând diferite variante de mers), pe fond muzical. 

Traseul este stabilit de educatoare. De-a lungul acestuia sunt aşezate, la interval de 4-5 m, 

jucării, de preferinţă de dimensiuni mai mari, pentru a putea fi mai uşor reperate de copii. La 

semnalul “Stop, cine ne-a ieşit în drum?”, copiii se opresc, ridică jucăria și o descriu. 

Variante de joc: Copiii pot fi așezați în cerc și jucăriile să fie în interiorul acestuia. Jucăriile pot 

fi înlocuite cu alte obiecte. 

Întrebări reflecţie şi evaluare: Ce v-a plăcut la acest joc? Cum te-ai simțit? 

Sugestii pentru follow up: Se poate discuta despre securitatea personală, vis-à-vis de un 

necunoscut/animal. 

Factori de risc: să se creeze mici ambuscade care să ducă la accidentări. 

Valori promovate:  consolidarea grupului, ascultarea activă, cultivarea responsabilității și a 

respectului. 
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DE-A FAMILIA 

Tipul jocului: de rol 

Loc de desfășurare: sala de clasă 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 3-10 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului:  30 minute 

Regulile jocului: să respecte atribuțiile rolului ales și să schimbe rolurile între ei. 

Materiale necesare: jucării (vase, păpușă, alimente, etc) 

Obiectivele educaționale urmărite:  să cunoască anumite reguli necesare în familie, să  fie fericiti 

alături de colegi; să-și adapteze comportamentul propriu la cerințele grupului. 

Descrierea  jocului: Fiecare copil și-a ales un rol (mama, tata, copil mare, bebelus, etc) și în funcție 

de rolul său, fiecare desfășoară diferite acțiuni specifice. 

Variante de joc: Familia sărbătorește ziua fetiței 

Întrebări de reflecție și evaluare:  Cum v-ați simțit în rolul ales?  A fost ușor sau greu?  Care rol 

v-a plăcut cel mai mult? 

Sugestii pentru follow up:  Discuții despre timpul petrecut în familie 

Factori de risc: să introducă în gură diferite obiecte. 

Valori promovate prin intermediul jocului:  imaginație creativă, comunicare, abilități sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 



 

SALUT! EU SUNT... 

 

Tipul jocului: de prezentare 

Loc de desfășurare: sala de grupă, curtea grădiniței 

Nivel de dificultate: ușor 

Dimensiunea grupului: 15-20 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 5-10 minute 

Regulile jocului: fiecare copil se prezintă verbal, dar și prin intermediul unui gest 

Obiectivele educaționale urmărite: să exerseze diverse tipuri de salut și mișcări; 

Descrierea  jocului: Copiii formează un cerc. În ordinea în care sunt așezați, fiecare copil va intra în 

interiorul cercului, se va prezenta și va executa o mișcare proprie. Copiii îl salută și imită mișcarea 

propusă. 

Variante de joc: Copiii, la salutul verbal, pot să salute doar folosind mișcarea, fără să mai verbalizeze. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simțit? Care vi s-a părut cel mai haios salut? De ce?  

Sugestii pentru follow up: Se poate discuta despre bunele maniere. 

Factori de risc: Dacă grupul de copii este numeros, aceștia își pierd răbdarea și jocul nu mai prezintă 

interes. 

Valori promovate prin intermediul jocului: socializare, comunicare, creșterea stimei de sine. 
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DE-A BUCĂTARII 

Tipul jocului: de rol 

Loc de desfășurare: sala de grupă 

Nivel de dificultate: ușor 

Dimensiunea grupului: 12 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 15 minute  

Materiale necesare: obiecte de uz casnic 

Regulile jocului: Micii bucătari trebuie să gătească și să pregătească masa cu cât mai multe 

preparate. 

Obiectivele educaționale urmărite: Participanții vor fi capabili să mânuiască mai bine 

obiectele casnice și să participe la aranjarea și servirea mesei. 

Descrierea jocului: Participanții se pregătesc pentru jocul de rol, își iau șorțulețele și 

bonetele, apoi merg în zona special amenajată cu bucătărie și obiecte de uz casnic. Educatoarea 

numește bucătarii și ajutoarele de bucătari. Aceștia pregătesc masa, iar apoi o aranjează și o servesc. 

Jocul continuă până când ajutoarele bucătarilor ajung bucătari și invers. 

Variante de joc:  Copiii pot face salată de fructe. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum vă simțiți atunci când primiți ajutor de la cineva? 

Ce v-a plăcut la acest joc? Cum te-ai simțit când cineva te-a servit? 

Sugestii pentru follow up:  Se poate discuta despre piramida alimentelor. 

Valori promovate prin intermediul jocului: Încredere, respect, prietenie, colaborare, 

comunicare, onestitate, sinceritate, munca în echipă. 
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FULGUL DE ZĂPADĂ ȘI PRIETENII LUI 

 

Tipul jocului: de prezentare 

Loc de desfășurare: sala de clasă 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 10-28 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 15 minute 

Regulile jocului: Fiecare copil trebuie să-şi salute prietenii (fulgii de nea), să se prezinte spunându-

şi corect numele, să numească un copil cu care să se învârtească. 

Materiale necesare: fulgi de nea din carton 

Obiectivele educaționale urmărite: să se prezinte şi să-şi însuşească corect numele colegilor de 

grupă. 

Descrierea jocului: Toţi copiii sunt aşezati pe covor într-un cerc. Un fulg de carton merge din 

mână în mână şi la semnalul educatoarei se opreşte, semn că doreşte să se împrietenească cu acel 

copil. Copilul îi spune: “Bună, fulgule, eu mă numesc Mihai şi mă bucur că vrei să fii prietenul 

meu!” Fulgul de zăpadă merge iarăşi din mână în mână până la un nou semnal. 

Variante de joc: Un copil va fi fulg de nea şi va spune: Eu doresc să fiu prieten cu Sofia, etc. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simțit când ai fost ales prieten de...? Ce ți-a plăcut? 

Ce nu ți-a plăcut? 

Sugestii pentru follow up: se pot identifica reguli de comunicare în grup (verbale și nonverbale). 

Factori de risc: să fie aleşi doar cei ale căror nume sunt cunoscute. 

Valori promovate prin intermediul jocului:  facilitarea autocunoaşterii realizată în grupul de 

copii.  
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ESTE ADEVĂRAT! NU ESTE ADEVĂRAT! 

 

Tipul jocului: de comunicare 

Loc de desfășurare: sala de grupă 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 10-28 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 15 minute 

Regulile jocului: Copiii îşi vor ridica mâinile sau şi le vor încrucişa, în funcţie de veridicitatea 

afirmaţiei educatoarei. 

Materiale necesare: nu 

Obiectivele educaționale urmărite:  crearea unui mediu deschis comunicării între participanţi într-

un context  distractiv 

Descrierea  jocului: Copiii sunt aşezaţi pe covor într-un cerc. Educatoarea face diferite afirmaţii 

despre  un copil, o jucărie, un anotimp, o pasăre, etc. (Tu esti o fetiţă blondă, ursuleţul are coada 

lungă, vara  ne dăm cu sania,etc). După fiecare afirmaţie făcută, copiii trebuie să spună: “Este 

adevarat!” şi ridică mâinile sau “Nu este adevarat!” şi îşi încrucişează măinile. 

Variante de joc: Vor fi numiţi copii care vor face anumite afirmaţii. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simțit când ai răspuns correct? Dar când ai greșit? 

Sugestii pentru follow up: Se poate discuta despre limbajul nonverbal. 

Factori de risc: gălăgie, animozităţi 

Valori promovate prin intermediul jocului: răbdare, comunicare, acceptare 
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ALEGE O UMBRĂ PRIETENĂ! 

 

Tipul jocului: liber  

Loc de desfășurare: curtea grădiniței 

Nivel de dificultate: mediu  

Dimensiunea grupului: 3-10 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 15 minute 

Regulile jocului: Copiii trebuie să alerge având umbra prietenă în fața lor. 

Materiale necesare:  nu sunt necesare materiale 

Obiectivele educaționale urmărite: dezvoltarea psihomotrică a copiilor, călirea 

organismului, crearea unei bune dispoziții. 

Descrierea jocului: Copiii aleargă pe o alee în grupuri de 5-6, într-o anumită direcție astfel 

încât să fie foarte vizibilă umbra lor.  

Variante de joc: Copiii își aleg un prieten și aleargă ținându-se de mână. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Au reusit să respecte regulile? Cum v-ați simțit? Ați avut 

umbra înaintea voastră, mereu? De ce? 

Sugestii pentru follow up: atelier de creare de umbre 

Factori de risc: Pot apărea accidentări,  lipsa soarelui/nori, ploaie. 

Valori promovate prin intermediul jocului: bună dispoziție, prietenie, întrajutorare. 
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BABA OARBA 

 

Tipul jocului: de relaxare 

Loc de desfășurare: sala de clasă 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: minim 3 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea 

jocului: 10-15 minute 

Regulile jocului: Unul dintre jucători va fi 

legat la ochi și învârtit puţin pe loc. Apoi va 

trebui să meargă prin cameră şi să încerce să 

prindă unul dintre ceilalţi jucători. 

Materiale necesare: o eşarfă 

Obiectivele educaționale urmărite:  să se orienteze după zgomot; să-și identifice, prin pipăire, 

colegii. 

Descrierea jocului: Se alege unul dintre jucători folosind o numărătoare distractivă. Jucătorul este 

legat la ochi cu o eşarfă prin care nu poate vedea. Ceilalţi copii stau în cerc în jurul lui. Cel legat la 

ochi este învârtit puţin, după care se deplasează şi încearcă să prindă unul dintre jucători. Dacă va 

ghici pe cine a prins, atunci acela va fi Baba Oarba. 

Variante de joc: Copiii pot fi identificați după tunsoare sau își pot schimba hainele între ei. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Ce vi s-a părtut distractiv? Cum v-ați simțit legat la ochi? 

Sugestii pentru follow up:  Se poate discuta despre simțuri. 

Factori de risc: Copilul legat la ochi se poate lovi, împiedica. 

Valori promovate prin intermediul jocului: socializare, încurajare, relaționare. 
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SILUETE PE PERETE 

 

Tipul jocului: cunoaştere de sine 

Loc de desfășurare: sala de clasă 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 10-28 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului:  40 minute 

Regulile jocului: să recunoască silueta sa şi a perechii 

Materiale necesare: foaie de flip-chart, carioci 

Obiectivele educaționale urmărite: să redea, prin desen, imaginea partenerului. 

Descrierea jocului: Participanţii formează perechi. Partenerii lipesc o foaie de hârtie pe perete 

şi, în perechi, îşi desenează unul altuia silueta. Apoi le colorează şi desenează alături câteva 

lucruri pe care le ştiu unii despre alţii. Pe rând, perechile se prezintă tuturor membrilor grupului. 

Variante de joc: Se  amestecă siluetele și copiii vor ghici care ale cui sunt. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simțit astăzi? Ce ți-a plăcut?Contează părerea 

celorlalți? De ce? 

Sugestii pentru follow up: Se poate continua cu ”Povești orientale ca instrument de 

psihoterapie” de Nossrat Peseschkian 

Factori de risc: cei care nu reuşesc să redea bine în desen silueta, se vor simţi frustaţi şi nu vor 

mai participa 

Valori promovate prin intermediul jocului: cooperare, bună dispoziție, colaborare 
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PRIN PĂDURE 

  

Tipul jocului: cu nimic 

Loc de desfășurare: sala de clasă 

Nivel de dificultate: uşor 

Dimensiunea grupului: 10-20 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 30 minute 

Regulile jocului: Cine nu realizează acţiunea asociată cuvântului cheie va ieși din joc. 

Materiale necesare: nu sunt necesare 

Obiectivele educaționale urmărite: stimularea timpului de reacţie în raport cu regulile jocului. 

Descrierea jocului: Aşezaţi în linie sau în cerc, cu faţa la cadrul didactic, copiii vor asculta 

cuvintele cheie transmise de acesta şi vor realiza mişcările corespunzătoare fiecărui mesaj. Pe 

parcursul pauzelor dintre mesaje, profesorul încurajează copiii să alerge pe loc, folosind sintagma 

''Alergăm prin pădure, alergăm!''. Spontan, profesorul rosteşte aleatoriu cuvintele cheie. Cuvintele 

cheie rostite de profesor şi acţiunea asociată: ''buştean'' – copiii trebuie să sară pe loc, ''creangă'' – 

copiii trebuie să se aplece, ''lup'' – copiii vor sta nemişcaţi. Copilul care va realiza eronat o mişcare 

sau nu o va realiza va fi eliminat din joc. Jocul se sfârşeşte când se elimină penultimul copil, 

rămânând un singur jucător care va deveni câştigător. 

Variante de joc: mai multe cuvinte cheie rostite de profesor  

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simțit? Ce ți-a plăcut? Ce nu ți-a plăcut? 

Sugestii pentru follow up: Se poate desfășura o activitate de educație rutieră. 

Factori de risc: pot apărea manifestări violente când ies din joc. 

Valori promovate prin intermediul jocului: încrederea în forţele proprii, atenție, viteză de reacție 
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RIDICHEA URIAȘĂ 

 

Tipul jocului: de rol 

Loc de desfășurare: sala de clasă 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 6 participanți 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului:  10-15 minute 

Regulile jocului: Copiii vor alege un jeton, vor denumi personajul ales, vor identifica locul ocupat 

de personajul din poveste  și vor interpreta rolul din poveste. 

Materiale necesare: jetoane, siluetă cu ridichea uriașă, costume tradiţionale, costumaţii animale. 

Obiectivele educaționale urmărite: să identifice ordinea personajelor din jocul propus; să se 

elibereze de stres; să iasă din zona de confort. 

Descrierea  jocului: Copiii vor alege un jeton, vor denumi personajul ales, vor identifica locul 

ocupat de personajul din poveste  și vor interpreta rolul potrivit. Cu ajutorul copiilor reconstituim 

ordinea personajelor din poveste și vom extrage morala. Unde sunt mulți puterea creste și reușim să 

ne ducem la bun sfârșit ce ne-am propus. 

Variante de joc: Se pot forma două echipe care să tragă de ridiche. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simțit în rolul de ...? 

Sugestii pentru follow up: Se poate discuta despre întrajutorare și se poate continua cu jocul ”Fii 

înger pentru o zi” 

Factori de risc: Se poate produce agitație din dorința unor participanți de a interpreta un anumit 

personaj. 

Valori promovate prin intermediul jocului: însușirea unor valori morale, exteriorizarea emoțiilor 

și sentimentelor, comunicare, socializare, încurajare, relaționare, întrajutorare, colaborare.  
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DANSAȚI ÎN CERC! 

 

Tipul jocului: de relaxare 

Loc de desfășurare: sala de clasă 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 10-26 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 30 minute 

Regulile jocului: să danseze doar în cercul din plastic dat, respectând ritmul muzicii; să se oprească 

în momentul în care s-a oprit muzica. 

Materiale necesare: cercuri din plastic  

Obiectivele educaționale urmărite: să se relaxeze și să se distreze; să redea mișcări expresive ale 

corpului în ritmul muzicii. 

Descrierea  jocului:  Toți copiii grupei sunt așezați în cerc. În mijlocul cercului de copii se află 1-2 

cercuri din plastic. Pe rând vor fi numiți 1-2 copii care vor dansa în cerc (în acel spațiu), ținând cont 

de ritmul melodiei. La semnalul educatoarei - un clopoțel, copiii se opresc și ei vor numi colegi care 

vor continua dansul. 

Variante de joc: În cerc pot dansa  și perechi 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum v-ați simțit când ați dansat în cerc? Ce ați simțit când ați 

ascultat muzica? 

Sugestii pentru follow up: Se poate discuta despre influențele muzicii asupra omului, a plantelor. 

Factori de risc: să se emoționeze când sunt priviți de către colegi cum dansează. 

Valori promovate prin intermediul jocului:  dezvoltarea emotiilor pozitive, dezvoltarea 

capacitatii de socializare cu colegii 
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1, 2, 3,  LA PERETE STAI! 

Tipul jocului: joc liber 

Loc de desfășurare: sala de grupă 

Nivel de dificultate: ușor 

Dimensiunea grupului: 12 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 15 minute 

Materiale necesare: nu necesită 

Regulile jocului: Jucătorii trebuie să aleagă un copil care va începe jocul. Jocul începe 

când jucătorul de la perete spune: “1, 2, 3, la perete stai!”. În acest timp, ceilalți jucători 

încearca să se apropie cât mai mult de perete. După cuvântul “Stop!”, jucătorul de la 

perete se întoarce cu fața la restul jucatorilor. Cine este prins în mișcare, este trimis înapoi 

la linia de start. 

Obiectivele educaționale urmărite: Participanții vor fi capabili să colaboreze și să 

coopereze. 

Descrierea jocului: Jucătorii se numară și se alege cel care va sta primul cu fața la perete. 

Restul jucătorilor se aliniază la mai mult de 3 metri în spatele celui care sta la perete. Jocul 

începe când jucătorul de la perete spune: “1, 2, 3, la perete stai!” (sau “la perete, la perete, 

stop!”). În acest timp, ceilalti jucatori încearcă să se apropie cât mai mult de perete. După 

cuvântul “Stop!”, jucătorul de la perete se întoarce cu fața la restul jucatorilor. Cine este 

prins în mișcare, este trimis înapoi la linia de start.Se repetă până când cineva ajunge la 

perete. Câștigă primul care ajunge la perete. Câștigătorul va fi jucatorul de la perete în 

runda urmatoare. 

Jucătorul de la perete poate folosi diferite tactici pentru a-i prinde pe ceilalți în mișcare: 

ex: să rostească foarte repede expresia, sau să alterneze rostirea rapida cu cealaltă. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum v-ați simțit? Ce rol 

v-a placut cel mai mult? De ce? 

Sugestii pentru follow up: Se poate discuta despre fixarea 

unui obiectiv și contruirea drumului pentru atingerea lui. 

Valori promovate prin intermediul jocului: încredere, 

respect, prietenie, colaborare, comunicare, spirit de echipă, 

fairplay, viteză de reactive. 
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SCRISOAREA LA POŞTĂ 

 

Tipul jocului: de comunicare 

Loc de desfășurare: sala de grupă  

Nivel de dificultate: uşor 

Dimensiunea grupului: 22 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 30 minute 

Regulile jocului: „Scrie” o scrisoare și pune-o în cutia poștală 

Materiale necesare: haine de poștaș, coli colorate, creioane colorate, 

 plicuri, o cutie poștală din carton. 

Obiectivele educaționale urmărite: să comunice idei sau gânduri cu ajutorul unui desen; să 

înțeleagă procesul de transmitere a informațiilor prin anumite servicii (poștale). 

Descrierea  jocului: Copiii desenează un mesaj/informații/idei/gânduri pe care vor să le transmise 

celor dragi sau colegilor din grupă. Mesajele le vor pune în plicuri, pe care vor trece numele 

persoanelor cărora le sunt adresate și vor pune scrisoarea în cutia poștală pregătită. Copilul îmbrăcat 

în poștaș va ridica scrisorile și le va duce celor cărora le sunt adresate. 

Variante de joc: Scrisorile pot fi înlocuite și cu obiecte (daruri). 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simțit când ai ”scris” o scrisoare celor dragi? 

Sugestii pentru follow up: Se poate organiza o întâlnire cu un poștaș. 

Factori de risc: Nu toți copiii știu să folosească literele (scrie) și să se exprime prin desen. 

Valori promovate prin intermediul jocului: dragostea pentru cei dragi, încrederea în forţele 

proprii. 
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URMĂREȘTE SEMNUL! 

 

Tipul jocului: de percepție 

Loc de desfășurare: sala de grupă 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 14 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 20 minute 

Regulile jocului: Să se deplaseze conform codului. primite!  

Materiale necesare: forme din hârtie (palmă și picior), cercuri.  

Obiectivele educaționale urmărite: dezvoltarea percepției unor forme și asocierea unor mișcări 

specifice. 

Descrierea  jocului: După așezarea pe jos a semnelor (în formă de palmă/picior) și a cercurilor, 

copiilor li se va cere să folosească partea de corp indicată de semn și să parcurgă traseul. Cercurile 

indică faptul că trebuie să se poziționeze în interiorul acestora cu ambele picioare. Căștigă cei care 

asociază corect părțile corpului cu semnele și respectă regulile jocului. 

Variante de joc: se pot forma mai multe echipe și să se organizeze un concurs. 

Întrebări de reflecție și evaluare:  Cum te-ai simțit? Ți-a fost greu/ușor? 

Sugestii pentru follow up: Se poate discuta despre folosirea semnelor în comunicarea surdo-

muților. 

Factori de risc: Dacă grupul de copii este numeros aceștia își pierd răbdarea și jocul nu mai 

prezintă interes. 

Valori promovate prin intermediul jocului: îndemânare, comunicare, colaborare 
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 RELAXEAZĂ-TE!  

 

Tipul jocului: de relaxare 

Loc de desfășurare: sala de grupă 

Nivel de dificultate: uşor 

Dimensiunea grupului: 20 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului:  10 minute 

Regulile jocului: Stai în spatele prietenului tău și cu ajutorul mâinilor masează-i spatele. 

Materiale necesare: nu necesită 

Obiectivele educaționale urmărite: să îşi exerseze atenţia şi deprinderea de a liniști o persoană. 

Descrierea  jocului: Copiii sunt așezați unul în spatele celuilat, formând un cerc. Ei sunt rugați să îl 

liniștească pe cel dinaintea lui prin mișcări de masaj ușoare aplicate pe spate. 

Variante de joc: Se poate face și pe un fond muzical liniștitor. 

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simțit când ți s-a făcut masaj?  

Sugestii pentru follow up: Se poate discuta despre modalitățile de gestionare a furiei. 

Factori de risc: Mișcările de masaj să nu fie ușoare sau sunt copii care nu doresc să fie atinși. 

Valori promovate prin intermediul jocului: empatie, colaborare. 
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TOAMNA 

 

Tipul jocului: de rol 

Loc de desfășurare:  sala de grupă 

Nivel de dificultate: ușor 

Dimensiunea grupului: 22 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 25 minute 

Regulile jocului: Copiii trebuie să imite caracteristici ale anotimpului toamna. 

Materiale necesare: păpușă, frunze, uscător de păr, culori 

Obiectivele educaționale urmărite: recunoașterea anotimpului toamnă; abilitatea de a vorbi în 

propoziții; abilitatea de a dramatiza.  

Descrierea  jocului: După venirea Toamnei (păpușa) și discuțiile cu aceasta, copiii se vor învârti 

într-un cerc și vor încerca să redea caracteristicile acestui anotimp, folosindu-se de sunete, mișcări, 

obiecte și desen. La început,  dramatizarea  este condusă de educatoare, apoi se face de către copii.  

Întrebări de reflecție și evaluare: Cum te-ai simțit când  ”bătea vântul?” 

Sugestii pentru follow up: Se poate discuta despre securitatea personală pe timpul unei furtuni. 

Factori de risc: Dacă grupul de copii este numeros, aceștia își pierd răbdarea și nu se mai pot auzi. 

Valori promovate prin intermediul jocului: comunicare 
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 MINGEA  SĂLTĂREAȚĂ 

 

 

Tipul jocului: win-win 

Loc de desfășurare: sala de grupă 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 22 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 20 minute 

Regulile jocului: să deplaseze mingea fără a folosi mâinile. 

Materiale necesare: pahare din plastic, apă, mingi de ping pong 

Obiectivele educaționale urmărite: consolidarea relațiilor cu ceilalți 

Descrierea  jocului: Se vor umple cu apă câteva pahare, se așază o minge în primul pahar și la 

semnal, se încearcă prin suflare să se mute (deplaseze) mingea până la capăt. Cel care reușește să 

ajungă primul este declarat câștigător. 

Variante de joc: Paharele pot fi așezate la o anumită distanță unele de altele sau în zig-zag. 

Întrebări de reflecție și evaluare:  Cum te-ai simțit în timpul jocului? Ce ți-a plăcut? De ce? Ce nu 

ți-a plăcut? De ce? 

Sugestii pentru follow up: Se pot face exerciții de respirație. 

Factori de risc: Dacă grupul de copii este numeros, aceștia își pierd răbdarea și jocul nu mai 

prezintă interes. 

Valori promovate prin intermediul jocului: înțelegere, colaborare 
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UMBRE GEOMETRICE 

 

Tipul jocului: de cunoștințe 

Loc de desfășurare: sala de grupă 

Nivel de dificultate: ușor 

Dimensiunea grupului: 25 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 30 minute  

Regulile jocului: Să se deplaseze, respectând ”codul” jocului. 

Materiale necesare: forme geometrice, patru triunghiuri,  

patru dreptunghiuri, patru cercuri, patru pătrate, zaruri cu forme ; 

Obiectivele educaționale urmărite: recunoașterea formelor geometrice 

Descrierea  jocului: Copiii sunt așezați în dreptul unui rând format din forme geometrice. 

Educatioarea aruncă pe rând cu zarul, iar copiii înaintează cu un pas ori de câte ori zarul arată forma 

geometrică pe rândul căreia se află. Cel care ajunge primul, câștigă! 

Întrebări de reflecție și evaluare:  Cum te-ai simțit în timpul jocului? Cum te-ai simțit când zarul 

”arăta” triunghiul? 

Sugestii pentru follow up: Se poate realiza o activitate practică ”Orașul meu”. 

Factori de risc: Dacă grupul este numeros, poate interveni plictiseala. 

Valori promovate prin intermediul jocului: colaborare, recunoaștere   
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SĂCULEȚUL MAGIC  

 

Tipul jocului: senzorial 

Loc de desfășurare: sala de grupă 

Nivel de dificultate: mediu 

Dimensiunea grupului: 18 copii 

Timpul necesar pentru desfăşurarea jocului: 20 minute  

Regulile jocului: Acoperă-ți ochii și recunoaște! 

Materiale necesare: eșarfă, fructe și legume 

Obiectivele educaționale urmărite: să recunoască obiectele prin pipăit. 

Descrierea  jocului: Copilul legat la ochi cu o eșarfă încearcă să identifice fructele sau legumele pe 

care le are la îndemână prin pipăit. 

Întrebări de reflecție și evaluare:  Cum te-ai simțit când ai ghicit obiectul? Dar când nu ai ghicit? 

Sugestii pentru follow up: Se poate prepara o salată de fructe/legume. 

Variantă de joc: Pot identifica fructele și legumele după gust. 

Factori de risc: Dacă grupul este prea numerous, copiii se pot plictisi. 

Valori promovate prin intermediul jocului: comunicare, colaborare 
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