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JOCUL, ACTIVITATEA DE BAZĂ A COPILARIEI
Activitatea de bază a copilului, indiferent de vârstă, este
jocul. În mod obişnuit, jocul este pentru copil o modalitate de
a-şi consuma energia, de a se distra, un mod plăcut de a
petrece timpul liber, dar şi o ocazie de a învăţa.
Când un copil recită poezioare scurte, numărători vesele în
timp ce se joacă de-a prinselea sau alte jocuri, își dezvoltă
capacitatea de exprimare.
Când așează cuburile unul peste altul, când îmbină piesele
unui puzzle, când respectă instrucțiunile unui joc, când pune
în scenă povești ori se costumează, i se dezvoltă gândirea și
creativitatea. La fel se întâmplă și când cântă la un
instrument (chiar improvizat) ori pictează, coase sau are alte
îndeletniciri.
Prin joc, copiii învață să interacționeze unii cu alții, să se
împrietenească. Când se joacă cu alți copii, în parc, la nisip,
copilul învaţă un sistem de reguli sociale, învață cum să se
controleze și să suporte dezamăgirile atunci când se află în
compania altora.
Interesul copilului pentru joc este
o dovadă a dezvoltării sale psihice normale.
Dacă cel mic nu se joacă și poate fi implicat greu în activitățile
pe care i le propui, acestea pot fi semne care indică prezența
unei boli.
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Toţi copiii au nevoie să se joace: de la micuţul de câteva luni
care aruncă ursulețul de pluș pe jos, aşteptând ca tu să i-l
ridici pentru a-l arunca din nou, la cel de trei ani care se joacă
la nisip, umple găletușa, o varsă, o umple din nou și iar o
răstoarnă, la copilul de cinci ani care îşi ia păpușa în brațe, o
hrănește, o schimbă, o culcă, la şcolarul de zece ani care îşi
pune o pălărie de paie şi cizmele de cauciuc şi se crede
Motanul încălțat.
Un alt rol important al jocului, care are reguli şi unde există
un învins şi un câştigător, este acela că-l învaţă pe copil ce
înseamnă spiritul de competiţie şi corectitudinea, dar şi cum
este să fii în postura de învingător sau învins. Este bine să îl
înveţi pe copil să accepte înfrângerile şi să înveţe tot ce poate
din ele încă din primii ani ai copilăriei.
La vârsta de 4-5 ani, copiii sunt capabili să respecte reguli
simple ale unor jocuri. Ei nu sunt însă capabili să modifice
regulile în favoarea lor, ci le respectă pur şi simplu. Abia pe la
vârsta de 7-8 ani copiii sunt pregătiţi să urmeze reguli mai
complexe şi să născocească mici strategii pentru a influenţa
rezultatul jocului în favoarea lor. Important este să menţii
atmosfera destinsă şi să faci din joc o distracţie pentru a nu
pierde răbdarea şi interesul copilului.
Copiii adoră să câştige fiecare competiţie/joc. Dacă nu îl laşi
să şi câştige din când în când, nu va mai fi stimulat să joace şi
altă dată. Este la fel de important să îl ajuţi să înveţe să şi
piardă. Dacă va câştiga întotdeauna când joacă cu tine, va
avea dificultăţi în a se adapta la jocul cu tovarăşii de joacă din
parc, de la grădiniţă sau de la şcoală.
Cum îl înveţi să accepte înfrângerea? Prin felul în care
reacţionezi tu, în momentul în care pierzi. Dacă accepţi
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înfrângerea fără să te superi sau să te enervezi, copilul va şti
că nu e nimic rău în a pierde. În schimb, dacă te enervezi,
copilul va trage concluzia că este îngrozitor să pierzi şi că aşa
trebuie să reacţionezi în astfel de situaţii.
Este bine, ca părinte, să te implici în jocul copilului, să te joci
cu el, pentru că, în felul acesta, îi satisfaci nevoia de atenţie, îl
faci să se simtă iubit, îl vei cunoaște mai bine, îi dai și lui
ocazia să te cunoască mai bine, se creează o mai mare
apropiere între voi, el va avea mai multă încredere în tine și
va fi mai atent la cerințele tale. Jucându-te cu el, îl ajuţi să
învețe cum să relaționeze mai bine și să interacționeze cu cei
din jur, să exploreze, îi faci copilăria mai frumoasă, mai
bogată în cunoştinţe, impresii, trăiri, experienţe.
Jocurile copiilor pot fi de mai multe feluri:
1. Senzoriale (pentru dezvoltarea
simturilor)
2. De creatie/cu rol
3. De constructie
4. De miscare
5. Didactice
6. De relaxare si timp liber
Jocurile senzoriale
Jocurile pentru dezvoltarea simțurilor, numite și jocuri
senzoriale, îi dau copilului ocazia de a explora și cunoaște
realitatea prin toate simţurile: văz, auz, miros, gust, pipăit.
Copilul îşi foloseşte toate simţurile - nu doar văzul şi auzul într-o mai mare măsură decât adulţii. De aici apare
necesitatea de a le oferi copiilor jocuri cât mai variate care să
le stimuleze toate simțurile.
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Începând cu vârsta de 4 - 5 ani, copiii devin interesați de
obiecte şi de însuşirile lor. La această vârstă, cele mai
potrivite sunt jocurile pentru dezvoltarea simțurilor.
Prin intermediul acestor jocuri, copiii își lărgesc orizontul de
cunoaștere, fac descoperiri privind mărimile şi formele,
noţiunile de jos şi sus, tare şi moale, acru și dulce etc. Ei
mânuiesc, manipulează, identifică, ordonează şi măsoară. În
astfel de jocuri, copiii își antrenează toate simțurile:
•

vederea în jocuri ca: Spune ce culoare are?, Cu cine
seamănă? etc., copilul identifică culori, forme,
animale.
Exemplu: Arată-i imagini din cărți de povești sau de
colorat, cartonașe desenate și cere-i să caute obiecte
care au aceeași culoare/formă etc.

•

mirosul în jocuri ca: Spune ce ai mirosit? Ghicește ce
e? Pregătește-i masa jucându-vă.
Exemplu: Cere-i să închidă ochii și dă-i să miroasă
câteva alimente. Copilul le va identifica ușor și le va
consuma cu mai mare plăcere.
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•

gustul în jocuri precum: Spune ce ai gustat? Poți
ghici? Ce simți?
Exemplu: Te poți juca cu copilul, legându-l la ochi și
dându-i să guste diferite alimente. Vei fi uimit/ă ce
ușor recunoaște fructe, legume sau alte alimente ca
zahărul, ceaiul, laptele etc;

•

pipăitul în jocuri precum: Ghicește ce ai pipăit!,
Caută obiectul rotund.
Exemplu: Pune într-un săculeț diferite obiecte sau
fructe, legume, jucării și cere-i copilului să pipăie și să
ghicească ce este fiecare;

•

auzul în jocuri precum: Ghicește de unde se aude
zgomotul.
Exemplu: Unde ești Chimiță? (jocul este adaptat
pentru a fi desfășurat în doi). Copilul își alege un loc
în casă, unde să se ascundă. Adultul întreabă Unde
ești Chimiţă? Copilul, din ascunzătoare răspunde:
Aici, aici! Atunci, adultul îl caută prin casă, repetând
eventual de mai multe ori întrebarea. Când copilul
este găsit, rolurile se schimbă.

Jocurile de creație/cu rol
1. Jocul de rol cu subiecte din viața reală îl pregăteşte pe
copil pentru viaţă, dar într-o manieră specifică. În jocurile
copiilor se regăsesc multe din activitățile de zi cu zi ale
adulților din apropierea lor. Copiii se pot juca de-a şcoala, dea spitalul, de-a magazinul, interpretând roluri de profesori,
infirmiere, vânzătoare etc.
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2. Jocul de rol cu subiecte din povești și basme: Prin
intermediul acestui tip de joc, copilul învaţă să aprecieze
lucrurile ca frumoase sau urâte, să se comporte ca eroii
preferați din povești, să învețe mai mult despre forme, culori
şi materiale (din cărțile ilustrate). De asemenea, copilul, cu
ajutorul adultului, își poate înfrânge fricile cele mai
profunde (de vrăjitoare, de fantome, de animale sălbatice
etc.). În jocurile cu subiecte din povești și basme, el își poate
închipui că este Făt-frumos, Împăratul, Scufița Roșie, Albă ca
Zăpada sau cine știe ce alt personaj din povești, care înfruntă
aceste creaturi și care întotdeauna iese învingător.

Jocul de construcție
Jocul de constructie este de asemenea preferat de copii.
Înălţând şi dărâmând, se familiarizează cu caracteristicile
lucrurilor şi învață despre greutate, volum, înălţime şi
textură. Astfel de jocuri pot fi desfășurate în casă (folosind
lego, forme geometrice din plastic sau lemn, mozaic, cuburi,
roto disc) sau afară (la nisip, folosind lopățele și găletușe de
plastic, forme pentru nisip din plastic etc).
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Jocul de mișcare
Jocul de miscare este o activitate obișnuită pentru orice copil.
Acest tip de joc îi oferă copilului multe ocazii de a învăța și de
a se dezvolta pe toate planurile: fizic, intelectual și social.
Dacă ne-am închipui că joaca reprezintă munca unui copil,
atunci jucăriile ar fi uneltele, iar o unealtă adecvată îl poate
ajuta pe copil să-și îndeplinească bine munca. Cu ajutorul
jocurilor şi jucăriilor, copilul se dezvoltă și, implicit, învață:
•

•
•

•

când împinge o mașină de jucărie, copilul își dezvoltă
capacitatea de a merge şi îşi antrenează mişcările
grosiere/largi ale muşchilor;
când sare coarda sau şotronul își îmbunătățește
capacitatea de coordonare a mișcărilor;
când joacă un joc care implică anumite reguli, cum ar
fi Ursul doarme, Am pierdut o batistuță, Podul de
piatră etc, copilul dobândește precizie în mișcări;
când participă alături de prieteni la un concurs (de
role, biciclete, trotinete etc.) își antrenează
stabilitatea mişcărilor, echilibrul şi îşi dezvoltă spiritul
de competiție;
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•

când stă într-un picior pregătindu-se să lovească o
minge sau când merge pe bicicletă, învață să-și
păstreze echilibrul.

Jocuri didactice
Prin intermediul jocurilor didactice, copilul își dezvoltă
inteligența. Aceste jocuri urmăresc dezvoltarea limbajului
copiilor, le îmbogățesc cunoștințele în anumite domenii
(mediul înconjurător, matematică etc).
1. Jocuri pentru dezvoltarea limbajului
Acestea se pot desfășura cu copiii începând cu vârsta de 3
ani, când încep să pronunțe din ce în ce mai bine cuvintele.
Ele pot fi :
•

jocuri care presupun alcătuirea de propoziții simple
sau dezvoltate. De exemplu, jocul se poate intitula Ce face….?. Cu ajutorul jucăriilor copilului sau a unor
cărți de povești, poți cere copilului să denumească
acțiuni simple ale personajelor.
Exemplu: urmărește cu copilul imaginile cărții ”Ursul
păcălit de vulpe”. Te poți opri pe prima pagină și
întreba copilul: Ce face vulpea? Răspunsul copilului
poate fi: Vulpea doarme, Vulpea mănâncă pește…..

•

jocuri pentru a vorbi corect. Este normal ca un copil
să pronunțe greșit anumite litere, cuvinte sau să facă
dezacorduri între cuvintele din propoziție, până la o
anumită vârstă. Cu ajutorul acestor jocuri, se pot
corecta eventualele greșeli.
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Exemplu: poți învăța un copil cu vârsta peste 3 ani
singularul și pluralul cuvintelor, folosind jocul Eu
spun una, tu spui multe. Spui copilului măr, el trebuie
să spună mere, copil-copii, păpușă-păpuși, mașinămașini etc.
•

jocuri gramaticale. Poți desfășura cu copiii peste 5
ani (dacă copilul este la grădiniță, este deja
familiarizat cu ele), jocuri precum: Câte cuvinte am
spus? (numărând cu copilul cuvintele dintr-o
propoziție, scurtă la început, apoi mai dezvoltată),
Jocul silabelor (desparte în silabe cuvinte și numără
cu copilul silabele: ma-ma, măr, pi-si-că etc), Jocul
sunetelor (de exemplu, să îi ceri copilului să spună cu
ce sunet începe cuvântul apă, apoi încercați
împreună să găsiți alte cuvinte care încep cu sunetul
A – avion, aragaz, acru, albastru, ananas etc).

•

jocuri pentru dezvoltarea vorbirii coerente, fluente,
corecte, expresive, în dialog. Aceste jocuri pot fi
jucate cu copii peste 6 ani.
Exemplu: Telefonul. Poartă o discuţie ca şi cum tu şi
copilul aţi vorbi la telefon (tu poți fi prietenul lui,
colegul lui, mama etc.). Astfel, copilul învață să
vorbească fluent, să povestească anumite întâmplări
etc.

2. Jocuri pentru cunoașterea mediului înconjurător
a) jocuri care dezvoltă cunoștințele despre natură. Prin
intermediul acestora, copiii pot să-și fixeze anumite
cunoștințe referitoare la: animale (de exemplu prin jocul
Animalele și hrana lor, cu ajutorul unor imagini ale animalelor
cunoscute de copii, li se cere să numească: Ce mănâncă
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pisica? Arată-mi șoricelul!, Dar cățelul? etc). Alte jocuri pot fi:
Știi unde trăieşte?, Caută mama sau puiul, Cine face, cum
face? etc.
b) jocuri referitoare la mediul ambiant apropiat: Copiii
învață despre obiectele de uz personal, tacâmuri, veselă și
folosirea lor (Cu ce mă spăl? Să servim păpușa, Să aranjăm
masa pentru petrecere etc.), depre jucării (Cu ce mă joc?
Unde este locul ursulețului?), mobilier (Să facem ordine în
camera păpușii), îmbrăcăminte (Să îmbrăcăm păpușa, Cu ce
mă îmbrac iarna-vara?).
c) jocuri referitoare la om și activitatea sa, cum ar fi:
•

•

•

corpul omenesc: Cum arată păpușa?, Pe unde
respirăm?, Care este nasul?, Dar urechea? Pe unde
auzim? etc.
activitatea oamenilor: Unde lucrează mama?, Ce
face ea/cu ce se ocupă/ce ştie să facă?, Cu ce
lucrează ea? Scrie – foloseşte stiloul, desenează –
foloseşte creioane-hârtie, vorbeşte – foloseşte
microfon, calculator, construieşte - foloseşte lemn
etc.? (unelte și produsul muncii).
meserii sau meseriași: Cine a trimis scrisoarea?, Cine
face pâinea?

d) jocuri pentru cunoașterea și precizarea însușirilor
obiectelor lumii înconjurătoare:
•

culoare: Să așezăm flori în vază (exemplu de sarcină:
așează în vază florile galbene/albe/roșii), Fluturii vin
la flori (se folosesc niște cartonașe decupate în formă
de flori și fluturi, colorați la fel, câte doi. Copilul
trebuie să împerecheze fiecare floare cu fluturele
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•

•

care are aceeași culoare sau nuanță. De exemplu –
fluturele roșu cu floarea roșie, fluturele roz cu floarea
roz etc).
mărime: Găsește obiectul potrivit!, de exemplu, la
jocurile puzzle, lego sau jocurile cu cuburi ilustrate, în
care copilul trebuie să găsească cubul cu imaginea
lipsă.
forme: Cine are aceeași figură? Se pot alege forme
geometrice din plastic sau din carton, ca: pătrat,
triunghi, cerc, dreptunghi. Arătându-i copilului una
câte una, îi ceri acestuia să asocieze forma respectivă
cu elemente din natură. De exemplu: cercul – poate
fi asociat cu soarele, mingea, mărul etc.; pătratul –
poate fi asociat cu biscuitele, batista, perna, masa
etc.

e) jocuri pentru a cunoaşte poziția obiectelor în spațiu:
Cum ar fi: Spune unde stă?, Unde sunt jucăriile? (sus, jos,
deasupra, în, lângă etc.), Arată-mi jucăria de pe dulap/de sub
masă…, Hai să facem ordine (în momentul în care așezați
jucăriile împreună, cere-i copilului să spună locul fiecărei
jucării: în cutie, lângă pat, pe noptieră….).
f) jocuri despre timp: Când vei merge la piesa de teatru/
plimbarea în parc împreună cu mami?. Variante de răspuns:
Zi-noapte, peste X zile, în timpul zilei, dimineaţa, dupăamiaza etc.
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3. Jocuri pentru activitățile matematice
•
•
•

„Spune ce sunt?” (copiii să spună formele
geometrice: pătrat, cerc, triunghi, dreptunghi)
„Mare sau mic?”
„Al câtelea obiect lipsește?” (al doilea, al cincilea….)

Sugestii prin intermediul cărora copiii învață numerele:
•

•

Profită de dorința lui de a-și explora propriul corp și
începe prin a-i număra ochii, gura, nasul, urechile,
degetele de la mâini etc: Unde este gurița? Hai să
numărăm...1. Unde sunt ochișorii? Câți sunt? Unu,
doi.
Pentru că joaca este activitatea lui de bază, profită și
pune-i în mână diferite jucării numărându-le, apoi
vorbește-i despre cantități și dimensiuni, deoarece și
acestea au un rol foarte important în formarea
conceptului de număr: Uite ce mulți ursuleți sunt în
patul tău și ce puțini sunt pe masă! Câte lingurițe
sunt pe masa păpușii? Care este mai mare? Lingura
sau ligurița?

13

Cum relaționezi cu copilul tău prin joc

•

Cântă-i cântecele cu numere și citește-i/recită-i
poezii care să conțină cifre.
Poezie pentru numarat

Am un nas, pe obraz: UNU
Am doi ochi, ca si voi: UNU, DOI
Am trei nasturi la hainuta, Ilenuta: UNU, DOI, TREI
Am si patru buzunare,
Mi-a cusut mama si o floare: UNU, DOI, TREI, PATRU
Si mai am 5 degetele,
Parc-ar fi lumanarele: UNU, DOI, TREI, PATRU, CINCI

•

•

•

Folosește obiectele din jurul tău: ceasul, arătându-i
cifrele, calendarul, arătându-i zilele săptămânii, lunile
anului, data etc;
Atunci când strângeți jucăriile, numărați-le,
comparați-le (care e mai mare-mică, unde sunt mai
multe-puține, care sunt sus-jos etc);
Copiii peste 4 ani pot învăța să scrie cifrele (cu cretă
pe tăbliță, cu creioane colorate, cu degețelul pe nisip
etc).
Jocuri pentru relaxare și timp liber

Şi activitățile de relaxare a copilului se desfăşoară tot prin joc.
Rolul acestora este de a crea copiilor momente de destindere
și, în același timp, de a contribui la educarea lor intelectuală,
estetică și morală. Ele se pot desfășura în casă, în centre
special amenajate sau în aer liber.
Pentru recreerea copilului sau petrecerea timpului liber în
casă, poţi să alegi următoarele activităţi:
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•

•

•

Implică copilul, chiar dacă este foarte mic (după
vârsta de 2 ani), în activitatea de pregătire a mesei
sau
în
activităţi
de
gătit:
Facem
prăjituri/salate/tartine. Copilului îi place foarte mult
să îşi plimbe degetul prin făină, vrând şi el să facă
prăjiturile lui. Dă-i boţul lui de aluat pe care să îl
întindă, să-l împletească, să-l taie, iar să-l întindă, să îl
tăvălească prin făină (cu riscul de a face mizerie). Vei
vedea că te va imita în ceea ce faci, exersând şi el
până când îşi face propria prăjitură.
Poţi face experimente simple cu apa (de exemplu –
“pluteşte/se scufundă”). În momentul în care copilul
se spală pe mâini (după folosirea oliţei/toaletei sau
înainte de masă sau după ce a folosit plastilina ori
tempera etc), ajută-l să se săpunească. Spuma îl
amuză, la fel şi apa, copilul face spumă frecându-şi
mânuţele, apoi se clăteşte sub jetul de apă, iar apucă
săpunul, iar se clăteşte, se amuză şi repetă mişcările.
Umple atunci chiuveta cu apă şi vedeţi împreună ce
pluteşte (hârtie de scris) și ce se scufundă (săpunul).
În acelaşi timp, copilul îşi face toaleta şi totodată
învaţă jucându-se, despre caracteristicile diferitelor
obiecte (uşor-greu).
Poți să-i citești diferite povești, poezii sau să vă uitați
împreună pe reviste, atlase botanice/zoologice. Acest
lucru este plăcut pentru copii pentru că află lucruri
noi despre lumea care îl înconjoară, dar și despre
personaje din povești, pe care apoi le vor folosi în
jocul de rol, când se vor costuma și se vor juca de-a
Scufița Roșie, de-a Prințul etc. Este o modalitate bună
prin care îl ajuţi să-şi dezvolte imaginaţia,
creativitatea, gândirea logică, abstractă, să-şi
dezvolte simţul observaţiei, vorbirea, memoria,
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•

motricitatea, simţurile.
Televizorul. Dacă urmăreşte zilnic desenul animat
preferat sau programul preferat, dacă se uită la un
film cât tu pregăteşti masa, nu este grav. Însă privitul
la televizor ore în şir este cât se poate de dăunător
pentru sănătatea fizică a copilului, pentru
dezvoltarea sa intelectuală şi emoţională. Privitul la
televizor, ore în şir, înţepeneşte întreaga
musculatură, copilul stă rigid, într-un repaus nefiresc
de lung, ceea ce îl face să devină ameţit, agresiv,
capricios, chiar dacă programele urmărite au fost
adecvate vârstei! Când conţinutul filmelor de la
televizor promovează agresivitatea şi violenţa,
efectul nociv creşte.
Verifică în permanență
programele preferate ale copiilor.

•

Poți petrece câteva minute alături de ei în fața
televizorului, pentru a vedea dacă limbajul folosit de
personaje este unul adecvat vârstei copilului (fără
cuvinte vulgare, exprimări violente, înjurături etc), iar
conținutul filmului/desenului animat nu promovează
violența.
Computerul şi internetul. Mulţi părinţi îşi închipuie că
micuţul lor are nevoie să se familiarizeze cu
computerul de la vârsta de trei ani, ceea ce nu este
adevărat. Computerul nu este decât un instrument,
nu educaţie în sine, iar internetul, o sursă de
informare, nu întotdeauna şi cea mai bună. În timp
ce computerul este ceva mai interactiv decât
televizorul şi lipsit de reclame, internetul şi chat-ul
duc la izolarea copilului, mai întâi de familie, apoi,
16
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•

•

treptat, de restul societăţii.
Jocul la computer presupune ceva mai multă mişcare
decât privitul la televizor, însă grupe importante de
muşchi nu sunt puse deloc în mişcare, în timp ce
altele sunt prea intens activate. Apar probleme ale
coloanei, dureri de ceafă, de spate, probleme
oculare. De aceea, când lași copilul să se joace la
computer, să vizioneze filme pentru vârsta lui, să
joace diferite jocuri educative, este bine să-i
stabilești un timp anume, să-i dai chiar repere orare:
Te joci 10 minute, apoi facem temele. Cât pregătesc
masa poți să joci jocul tău la calculator.
Există la librării sau la centrele de ziare multe reviste
pentru copii care conțin și CD-uri educaționale.
Acestea pot cuprinde povești, cântece pentru copii
sau jocuri special create, care să le dezvolte acestora
creativitatea, îndemânarea, limbajul etc. Pe aceste
CD-uri este întotdeauna specificată și vârsta copilului
care poate să-l utilizeze.
Activități recreative desfășurate în aer liber

•
•
•
•
•
•

Activități practic-gospodărești în grădină ca plantarea
unor flori/legume, îngrijirea lor
Plimbări în parc, jocuri în nisip, la leagăne
Vizite la expoziții, muzee, Grădina Botanică, Grădina
Zoologică
Vizionări de spectacole de teatru pentru copii
Observări spontane în natură (plante, mici
viețuitoare, insecte etc)
Diferite sporturi împreună cu adultul: role, biciclete,
volei, fotbal, patinaj etc.

17
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REGULILE JOCULUI
Prin intermediul jocului, copiii învață ce sunt regulile. În
organizarea unui joc, elementul de bază îl constituie regulile
clare care ghidează comportamentul de grup al copiilor. De
obicei, jocurile implică cel puțin doi participanți, precum și
spirit de competiție și criterii de stabilire a învingătorului.
Jocurile sunt pentru copii ocazii de a învăţa, dar şi de a-şi face
prieteni. De exemplu, alegând de partea cui să fie poate fi o
dovadă de prietenie.

Sunt anumite tipuri de joc, precum cele de creație, în care
copiii negociază reguli pentru a crea jocul pe care doresc să îl
joace. De exemplu, în jocurile gen: ”de-a mama”, ”de-a tata”,
copiii își împart rolurile (eu sunt mama, tu ești tata, Ilinca
este copilul etc.) și-și stabilesc singuri regulile de joc (eu sunt
mama și mă duc la bucătărie să fac ceva de mâncare, tu, tata
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o iei pe Ilinca și vă plimbați până termin eu de făcut
mâncarea, da?).
În jocurile de construcție, copiii trebuie să respecte reguli
esențiale pentru a obține ceea ce și-au propus. Ca să obții un
cozonac din nisip, trebuie întâi să umpli găletușa cu nisip etc.
În jurul vârstei de 5 - 6 ani, copilul descoperă jocul cu reguli
și învață să creeze legături cu ceilalţi copii și să se supună
regulilor. Prin joc, copilul învață despre parteneriat, munca
în echipă, învață să-și aștepte rândul, să fie disciplinat,
răbdător, ordonat. Ce s-ar întâmpla dacă în jocul cu mingea,
de exemplu, ar alerga toți odată să o lovească? Regulile
jocului precizează exact pașii pe care trebuie să-i urmeze
copiii pentru a se juca frumos, ordonat. Interesant este faptul
că, deși în general mediul familial presupune reguli flexibile,
în cadrul jocului abaterile nu sunt acceptate și sunt aspru
penalizate de către partenerii de joc prin excludere,
marginalizare, refuz de a-l mai avea ca partener de joacă pe
acela care a încălcat regulile. Din aceste interacțiuni copilul
învață să identifice calitățile și defectele celorlalți.
Un copil care se supără pentru că nu a câștigat, își bate joc de
copiii mai mici, părăsește jocul atunci când nu câștigă nu a
învățat încă să facă față eșecurilor. Este bine să îi explici că,
indiferent dacă pierde sau câștigă, trebuie să îi respecte pe
ceilalți participanți la joc.
Un alt beneficiu pe care-l aduc regulile jocului este acela că,
încercând să le țină minte, copiii își antrenează memoria.
Totodată, își formează însușirile voinței: răbdarea,
perseverența, stăpânirea de sine. Tot în joc sunt modelate și
19
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trăsăturile de personalitate: respectul față de alții,
responsabilitatea, cinstea, curajul, corectitudinea sau, poate,
opusul lor.
Jocul,,De-a v-ați ascunselea’’, atât de răspândit la vârsta
copilăriei, este sugestiv în acest sens. Copilul mic, de 1-3 ani,
nu participă întotdeauna la toate etapele jocului; el nu reține
toate regulile, ci doar una sau două; nu știe să se ascundă (de
obicei își ascunde numai capul), fuge spre locul de,,bătaie’’,
indiferent de etapa jocului; la o reluare a jocului se ascunde
în același loc. Copilul de 4-5 ani se ascunde în locuri
depărtate de locul de,,bătaie’’, caută mult ascunzătoarea;
face gălăgie în jur, se supără pe,,cei mici’’ care ,,încurcă
jocul’’. Cu cât înaintează în vârstă, peste 6 ani, copilul caută
locuri cât mai apropiate de locul de,,bătaie’’, contează pe
factorul surpriză, stă ascuns până observă că locul de
”bătaie” este liber.
În cadrul jocurilor apar și conflicte a căror motivație diferă în
funcție de vârstă. Dacă la copiii mici conflictul apare din
dorința acestora de a se juca cu aceeași jucărie în același
timp sau din dorința de a juca un rol preferat, la cei mari
conflictul apare în urma încălcării regulilor jocului, ceea ce
evidențiază maturizarea intelectuală și afectivă a copiilor, iar
cel care le încalcă riscă să fie înlăturat și evitat de partenerii
de joacă.
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JUCĂRIA ȘI ROLUL EI ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI

Jocul și jucăria însoțesc pretutindeni copilăria. Jucăria este un
obiect pe care copiii îl folosesc la joacă. Copiii sunt foarte
creativi și inventivi când vine vorba de a-și alege o jucărie.
Astfel, un simplu băț poate deveni un căluț, sau o banală
eșarfă se poate transforma într-o mantie de împărat. În
situația în care copilul nu are multe jucării la îndemână, asta
nu afectează posibilitatea de a te juca cu copilul şi de a-l face
să se simtă foarte bine.
Trebuie să încerci mereu să improvizezi o jucarie,
plecând de la obiectele pe care le ai la îndemână.
De multe ori, copilul poate să prefere nişte obiecte simple, nu
jucării scumpe. Cu cât o jucărie este mai sofisticată, cu cât
redă mai fidel realitatea, cu atât adaosul de imaginație al
copilului este mai redus. De multe ori, copilul nu este foarte
încântat sau se plictisește foarte repede de jucăriile
21
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comerciale, dar se joacă ore în șir cu sticle de plastic, chei,
capace de la cratiță și alte obiecte din mediul apropiat,
creându-și o lume a sa.
Pentru primele 12 luni, principalul interes în ceea ce privește
jucăriile este de a le manipula. Pe la un an, copilul va începe
să folosească jucării și alte obiecte pentru a îndeplini funcțiile
acestora. Cuburile sunt stivuite, coșurile sunt umplute, iar
păpușile și animalele de pluș sunt hrănite, puse la culcare și
strânse la piept.

Între 9 și 12 luni, cei mai mulți sugari au câte o jucărie
preferată care trebuie să-i acompanieze pretutindeni, mai
cu seamă atunci când merg la culcare. Aceste jucării aparte –
de obicei un ursuleț de pluș sau un alt animal, dar și o
păturică sau o cârpă moale – sunt numite obiecte
tranziționale și sunt deosebit de importante pentru
dezvoltarea emoțională a copilului. Aceste jucării preferate
acționează ca o punte între nevoia sugarului ca părintele lui
să-i ofere confort și capacitatea sugarului de a-și oferi singur
22

Cum relaționezi cu copilul tău prin joc

confort. Adesea, copiii se leagă atât de tare de aceste jucării,
încât părinții nu le pot lua nici măcar pentru a le spăla. Mulți
dintre copii cară după ei aceste jucării până la 4-5 ani
renunțând la ele când se conving că sunt prea de bebeluși.
Nu știe nimeni să spună cu exactitate când a apărut prima
jucărie, dar, întrucât e în firea omului să caute modalități de a
se distra, se presupune că jucăriile sunt la fel de vechi ca și
omul.

Cum alegi jucăria potrivită?
O jucărie poate fi considerată bună, atunci când:
•

•
•

Este potrivită pentru capacitățile fizice și intelectuale
ale copilului, fără să fie periculoasă. De exemplu,
unui bebeluş nu îi vei da o jucărie mică, ce să-i încapă
în gură şi să o înghită sau unui școlar nu îi vei da un
puzzle cu piese puține și mari, cu un nivel scăzut de
dificultate.
Este bine realizată și durabilă, deoarece copiii au
tendința să demonteze totul.
Este atrăgătoare și suficient de interesantă ca să-i
capteze atenția copilului. De exemplu, pentru toţi
copiii culorile sunt ceva distractiv, însă jucăriile şi
obiectele cu multe culori le pot distrage atenția sau îi
pot deruta.
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•

Stimulează creativitatea și imaginația copilului. De
exemplu, îi solicită atenția sau îndemânarea (jucării
care implică asamblarea mai multor părți pentru a
putea obține diverse lucruri, în funcție de imaginația
fiecărui copil).

Ce trebuie să faci pentru a preîntâmpina accidentele sau
plictiseala:
•

•

•

Nu lăsa la îndemâna copiilor mici jucăriile celor mari
şi nici nu oferi copiilor mai mari jucăriile celor mai
mici (de exemplu, o suzetă cu o zornăitoare) pentru
că aceştia se vor plictisi;
Citiți cu atenție toate etichetele privind siguranța
jucăriilor și instrucțiunile de folosire, dacă e posibil,
împreună cu copilul, atunci când cumpără jucării noi;
Învață-l pe copil și pe tovarășii lui de joacă să
folosească și să păstreze jucăriile în mod
24
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•
•
•

•

•

corespunzător, explicându-le faptul că, dacă vor să le
păstreze pentru mai mult timp, nu trebuie să le
arunce sau să le trântească;
Nu lăsa copilul să se joace cu jucării prea zgomotoase
care îi pot afecta auzul;
Verifică din când în când jucăriile și, dacă jucăria nu
mai e adecvată pentru copil, reparo sau arunco;
O dată la câteva zile, schimbă jucăriile între ele. Dacă
are multe, sigur nu se poate juca cu toate în fiecare zi
(cu unele nu se mai joacă săptămâni şi luni de zile), ci
ajunge să se plictisească de ele şi să vrea mereu
altele;
Nu lăsa la îndemâna copiilor mici jucării ce ar putea fi
periculoase, cum sunt cele ce presupun trasul la
țintă, unelte cu margini ascuțite sau jucării electrice.
Acestea sunt indicate copiilor mai mari și numai sub
supravegherea unui adult;
Ai grijă să nu lași la îndemâna copiilor jucării cu
componente mici care pot fi înghițite sau introduse în
nas, ureche.

De ce poate fi periculoasă o jucărie necorespunzătoare?
•
•
•

Poate răni pielea copilului prin tăiere, dacă are
muchii sau vârfuri ascuțite.
Poate să producă sufocare copiilor mici, dacă are
piese mici în componența ei şi sunt înghițite de copil.
Poate produce strangulare, dacă are șnururi elastice;
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•
•

Jucăriile cu proiectile (puști, pistoale) și cele cu săgeți
pot duce la orbire sau alte accidente grave.
Poate provoca arsuri, în cazul în care este
confecționată din textile inflamabile.

Cum înveți copilul să fie ordonat?
Nu este atât de ușor pe cât pare să educi un copil să fie
ordonat. De aceea, este bine să îl obișnuiești încă de mic să
învețe să aibă respect față de propriile lucruri, precum și
față de lucrurile celor din jurul lui. Prin felul în care folosesc
lucrurile, copiii își exprimă creativitatea și, la fel ca și adulții,
unii sunt mai ordonați și alții mai dezordonați.
Trebuie să ai în vedere faptul că cei mici sunt ordonați prin
natura lor: ei se simt în siguranță să știe unde se află lucrurile
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și să le găsească în același loc, mai ales atunci când au nevoie
de ele.
Încearcă să dai ocazia copilului să demonstreze că este
ordonat. Ține cont însă că abia în jurul vârstei de 1 an el
descoperă că obiectele nu dispar dacă cineva le ascunde din
raza sa vizuală și le caută pentru a le recupera (de obicei întrun singur loc), iar în jur de 2 ani e capabil să le caute în mai
multe locuri pentru a le găsi.
E recomandat ca, în jurul vârstei de 2-3 ani, să începi treptat
să îl încurajezi să își țină în ordine jucăriile, pentru ca apoi să
îl înveţi să ţină în ordine hainele, camera şi celelalte spaţii ale
casei. Lasă-l să aranjeze pantofii, să pună lucrurile murdare în
coșul de rufe etc. În acest scop, este bine să existe spații de
depozitare accesibile copilului, în care acesta să își poată
ordona cu ușurință lucrurile. Faptul că își aduce propria
contribuție la aranjatul jucăriilor, ștersul prafului, așezatul
mesei, îl face să se simtă folositor.
Sarcinile pe care le dai copilului
trebuie să fie adecvate vârstei și capacităților sale.

Explică-i copilului la ce folosește ordinea și de ce fiecare lucru
are locul lui, în așa fel încât el să încerce să ințeleagă de ce nu
este bine să lăsăm lucrurile aruncate la întâmplare: altfel nu
am mai avea unde să dormim, unde să mâncăm, unde să ne
jucăm sau să facem lecții.
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Apreciază-l și încurajează-l întotdeauna pentru eforturile pe
care le face, în special dacă pune în ordine lucrurile în mod
spontan. Nu reface lucrul pe care el tocmai l-a încheiat, chiar
dacă vezi că nu este exact așa cum ar trebui. Altfel îi comunici
că nu îți convine ceea ce face el, îl vei descuraja să mai
încerce altă dată să facă ceva.

Cum împrietenim copilul cu lumea cărţilor?

Să-i învățăm pe copii să citească cu plăcere este foarte
important în dezvoltarea intelectuală a acestora. Iata câteva
sfaturi care te vor ajuta să obișnuiesti copilul, cât ar fi de mic,
să citească cu plăcere.
•

ține în permanență o carte la îndemână, din care să
citești atunci când copilul se joacă sau privește un
28

Cum relaționezi cu copilul tău prin joc

•

•

•

•

•

•

film de desene animate la televizor. Poţi citi şi din
cartea de bucate atunci când pregătești împreună cu
copilul o prăjitură nouă.
vorbește-i copilului despre cărți de aventuri, cum ar fi
Alice în țara minunilor, sau uitați-vă împreună la
Frumoasa și Bestia, unde Belle iubea cărțile și
mergea tot timpul la bibliotecă să le împrumute.
cumpără-i copilului cărți si ai grijă ca toate cărțile să
fie adecvate vârstei copilului. Stabilește apoi un loc în
camera copilului sau în casă unde să-i faci biblioteca
și așează-i cărțile. Copilul le va deschide cu siguranță,
măcar din pură curiozitate;
dacă copilul este mai mare și știe să citească,
vorbește-i înainte despre o carte pe care îi recomanzi
s-o citească, povestindu-i câteva părți interesante,
sau chiar citește-i tu într-o perioadă de relaxare,
primul capitol;
îi poți amenaja copilului un loc de citit, un colțișor cu
perne și pături, dotat cu veioză, care să îi inspire
confortul și plăcerea lecturii;
învață-l cum să aibă grijă de o carte și cum să o
aprecieze: povestește-i cum hârtia se fabrică tăind
copaci, cum se ilustrează ea în tipografie, învață-l să
nu rupă paginile cărților, să nu le șifoneze, să nu
deseneze pe paginile cărților, decât dacă aceasta este
o carte de colorat și, în general, să le prețuiască,
pentru că între coperțile lor se ascund lucruri
interesante și folositoare;
copiii mici învață prin imitație. Părinții trebuie să fie
29
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un exemplu pentru copil.

Cum învață copilul culorile?
Există multe modalități prin care poți învăța copilul culorile.
Unele pot fi amuzante pentru copil, altele îl pot plictisi. Dacă
vei incerca să înveți copilul culorile prin joacă, îi vei menține
interesul o perioadă mai îndelungată și îi vei arăta că multe
lucruri pot fi învățate într-un mod plăcut. Uite câteva
exemple:
•

•

•

folosește cărțile specifice vârstei copilului. E bine să
conțină multe fotografii, poze, simple, colorate în
culori atractive.
poți folosi cartonașe colorate care conțin o imagine a
unui obiect reprezentativ pentru culoarea respectivă
(de exemplu: un soare pentru galben sau o inimă
pentru roșu).

copiii pot învăța culorile și cu ajutorul alimentelor. În
special fructele și legumele pot avea culori foarte
frumoase și variate. Atunci când copilul cere să
mănânce un fruct, de exemplu o banană, spune-i ce
30

Cum relaționezi cu copilul tău prin joc

•

•

culoare are fructul respectiv - banana este galbenă.
Unele tipuri de alimente, cum ar fi merele sau ardeiul
gras, pot avea culori diferite, așa că micuțul va învăța
și că un obiect poate avea culori diferite.
poți folosi desenul sau pictura ori îi dai câte un
creion colorat, spunându-i ce culoare are și apoi
cerându-i copilului să coloreze cu el, ori lăsându-l săși înmoaie degețelul în tempera/acuarele și apoi să
lase urme colorate pe o coală de hârtie albă. Acesta
este un mod nu numai de a învăța culorile, ci și de a-i
dezvolta copilului imaginația și creativitatea. Dacă
pictezi, ai grijă ca vopseaua pe care o folosești să nu
fie toxică pentru copil și să se spele ușor. Copiilor le
face mare plăcere să se murdărească în acest fel.

când ieși la plimbare cu copilul și treceți pe lângă
mașini, case, garduri, copaci, flori, arată-i și numește
culorile. Dacă ai ocazia să întâlnești aceleași culori de
mai multe ori, repetă-i copilului culorile până când le
va recunoaște.
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•

arată-i tot timpul culorile - le va reține mult mai
repede dacă îi vei spune mereu ce culoare are tricoul
lui, ciorăpeii, ghetuțele, jucăriile preferate, obiectele
din cameră. Cu cât îi arăți mai des o culoare, cu atât îi
va fi mai ușor copilului să o rețină.

Să ne amintim de jocurile copilăriei!

Jocurile copilăriei noastre, indiferent dacă am copilărit la țară
sau la oraș, le vom purta mereu în suflet și ne vor aminti
mereu de copilărie. Haideți să încercăm să uităm puțin de
grijile vieții de adult și să ne aducem aminte împreună câteva
dintre jocurile care ne-au adus în fața părinților cu genunchii
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juliți sau cu hainele pline de praf, însă fericiți și mândri de
isprăvile noastre.
Batistuța
Se joacă în cel puțin cinci copii. Recuzita: o batistuță.
Regulile jocului: Copiii stau în cerc, iar unul dintre ei, în afara
cercului, merge prin spatele copiilor, fluturând batista, în
timp ce aceștia cântă:
Am pierdut o batistuță
Mă bate mămica
Cine are să mi-o dea
Îi sărut gurița.
Batista-i parfumată
Se află la o fată
La o fată frumoasă
Pe care o iubesc.
Când cântecelul ajunge la final, copiii închid ochii, iar cel care
stătea în afara cercului, pune batistuța în spatele unui copil și
strigă: ”gata”. Apoi ceilalți copii deschid ochii și fiecare se
uită în spate. Cel care are batistuța trebuie să îl sărute pe
obraz pe cel din afara cercului și fac schimb de locuri. Și tot
așa până se termină jocul...
Măgărușul
Se poate juca în trei copii. Doi dintre ei aruncă o minge de la
unul la celălalt, iar al treilea este măgărușul și încercă să
prindă sau să atingă mingea (în funcție de regulile stabilite de
comun acord). Când reușește să facă acest lucru, scapă de
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titulatura de măgăruș, iar cel care tocmai aruncase mingea, îi
ia locul.
Leapșa
Sunt mai multe variante: pe culori, pe țări etc. Se joacă în mai
mult de 4 copii pentru că este mai interesant. Printr-o
numărătoare hazlie, gen: ”Din Oceanul Pacific/ A ieșit un
pește mic/ Și pe coada lui scria/ Ieși afară dumneata” (vezi
Anexa) se elimină câte un jucător, iar ultimul rămas este cel
care va începe jocul, adică va alerga după ceilalți jucători să-i
prindă (vânătorul). Fiecare copil își alege o culoare și jocul
poate să înceapă. Când vânătorul se apropie de un copil,
acela trebuie să strige repede culoarea lui, de exemplu roșu și
să rămână nemișcat. După ce pericolul trece, te poate
debloca un alt coleg printr-o atingere cu mâna.
Țările
Tot ce-ți trebuie să joci Țările este puțină cretă, o minge și
câțiva copii (cel puțin 4-5). Se desenează un cerc mai mare iar
în mijlocul lui se desenează alt cerc mai mic. Partea dintre
cele două cercuri se împarte în mod egal între copiii care
participă și fiecare copil își scrie numele țării alese: România,
Argentina, Spania etc. Fiecare jucător se așează în dreptul
țării sale; mingea se aruncă în sus de către o țară care strigă
numele altei țări. Țara strigată trebuie să prindă rapid
mingea. În timpul acesta, ceilalți copii aleargă și se opresc
numai când țara prinde mingea, ajunge cu ea în cercul micuț
și strigă: STOP. Se uită apoi în jur, alege un copil și aruncă
mingea spre acesta pentru a-l atinge. Dacă reușește să-l
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atingă va câștiga o bucată din țara celui atins, dacă nu jocul
continuă, strigându-se o altă țară. Și tot așa.... până toate
țările sunt cucerite și rămâne un singur câştigător.
Șotron
Se desenează pe asfalt omulețul format din pătrățele, pe care
sunt sigură că nu-l poate uita nimeni. Fiecare pătrățică se
numerotează de la 1 la 6, iar 7 va fi scris în cercul care
reprezintă capul.
Cum se poate juca "Şotron":
1. Varianta în care sari pe rând cu două picioare din pătrat în
pătrat, de la 1 la 7 și apoi te întorci, tot în săritură.
2. Varianta în care fiecare jucător are câte o piatră pe care o
aruncă din pătrat în pătrat, direct la număr (de la 1 la 7), se
parcurge şotronul sărind, iar la întoarcere se apleacă ia
pietricica în mână ca să poată termina cursa complet.
3. Varianta în care fiecare jucător are câte o piatră pe care o
aruncă în primul pătrat, apoi într-un picior, sărind, trebuie să
mute piatra în următorul pătrat. Și tot așa până ajunge de
unde a plecat.
Regulile jocului :
-

Dacă piatra aruncată cade pe linie se repetă
aruncarea;
Dacă piatra aruncată sare afară sau nu ajunge la
numărul la care trebuie, sare următorul jucător.
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-

Dacă piatra trece în alt pătrat decât cel
corespunzător, sare următorul jucător;
Dacă jucătorul îşi pierde echilibrul şi atinge cu
celălalt picior pământul, sare următorul jucător.

Mațele încurcate
Un participant la joc, ales prin ce metodă vreți, se duce mai
departe de grupul de jucători și se așează cu spatele, să nu
vadă nimic. Restul jucătorilor se vor așeza în cerc, în picioare,
ținându-vă de mâini. Toți jucătorii vor începe să se încurce...
mână peste picior, picioare peste picioare, mână pe umăr,
mână pe sub celelalte mâini, capul unde s-o nimeri... Nu vă
dați drumul la mâini, dar încurcați-vă cât mai bine. Dacă vă
pierdeți echilibrul și vă prăbușiți...o luați de la capăt. Apoi
este chemat copilul care a stat cu spatele. Sarcina lui este
aceea de a vă descurca, fără să rupă cercul. Voi trebuie să vă
țineți în permanență de mâini! Poate fi extrem de amuzant!
Împărate luminate, cât e ceasul?
Împăratul stă de regulă cu spatele la un perete. Restul
copiilor stau la o distanță mai mare. Pe rând ei strigă:
”Împărate luminate, cât e ceasul?. Împăratul răspunde
fiecăruia în mod diferit, încercând să dea porunci care să le
încetinească ajungerea în apropierea lui: 10 pași de furnică
(copilul trebuie să facă 10 pași mici spre împărat), o
mămăligă trebuie să se învârtă o dată), doi pași de uriaș (doi
pași foarte mari), trei sărituri de iepuraș și așa mai departe.
Cel care se apropie cel mai repede de împărat îi ia locul și
jocul pornește de la început.
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1, 2, 3 la perete stop!
Seamănă puțin cu jocul pe care tocmai ți l-am prezentat. Un
copil stă cu fața la perete, de data aceasta. Restul copiilor
stau la o distanță destul de mare, la linia de start (stabilită de
jucători). Când conducătorul jocului se întoarce cu fața la
perete numără: 1,2,3 la perete stai! La porunca stai, jucătorii
trebuie să rămână nemișcați iar conducătorul jocului se
întoarce foarte repede cu fața la ei. Cel care este prins în
mișcare, este eliminat o tură din joc. Dacă unul dintre jucători
este iute de picior și pe numărătoare reușește să ajungă
lângă conducător, aceștia fac schimb de locuri. Ca să dureze
mai mult jocul, după fiecare numărătoare toți jucătorii se
întorc la linia de start.
Fazan
Jocul începe când unul din copii spune în gând alfabetul.
Apoi, când un alt jucător spune „stop”, litera la care a ajuns
cel care spunea alfabetul va fi cea cu care trebuie să înceapă
primul cuvânt. Primul copil spune un cuvânt format din cel
puțin 3 sunete. Următorul copil trebuie să formeze un alt
cuvânt care începe cu ultimele două litere ale celuilalt și tot
așa. De exemplu: N – nas – ascuțit- Italia – iapa – pantof.... În
momentul în care un jucător nu mai ştie ori nu mai poate
construi vreun cuvânt cu silaba primită, el primeşte un „F”.
Astfel, fiecare jucător va avea dreptul la cinci greşeli,
penalizate, pe rând, cu „F”, „A”, „Z”, „A”, „N”, după care va fi
exclus din joc. În acest joc nu se repetă niciodată cuvintele!
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Flori, fete, filme sau băieți
Se aleg două persoane care se duc mai departe de restul
lumii, unde se pun de acord asupra unui număr. Se întorc la
grup și participanții spun la rând câte un număr până când
cineva ghicește respectivul număr. Atunci cei doi întreabă:
Flori, fete, filme sau băieți? Cel care a ghicit își alege un
domeniu, de exemplu flori. Perechea se retrage și-și alege
fiecare câte un nume de floare. Unul dintre ei decide să fie
trandafir, celălalt lalea. Se întorc și-l întreabă pe cel care-a
ghicit ce preferă între trandafir și lalea, acela plecând apoi
într-un colț indicat la începerea jocului. Și jocul continuă până
se termină copiii din grup. Câștigă cel care a reușit să adune
în colțul său cei mai mulți copii.

Ţară, ţară vrem ostaşi!
La acest joc pot participa cât mai mulţi copii. Copiii se împart
în două tabere. Membrii fiecărei tabere trebuie să se ţină de
mâini foarte strâns. Copiii din primul grup vor striga: „Ţară,
ţară vrem ostaşi!” Iar jucătorii din cel de-al doilea grup le vor
răspunde: „Pe cine?”. Unul dintre copiii din primul grup va
numi un copil din grupul combatant: „Îl vrem pe... ”. Astfel,
din al doilea grup va fi ales un copil menit să „spargă zidul”
făcut de adversari, pentru a putea rămâne în grupa lui. Dacă
nu va reuşi să găsească veriga slabă din tabăra adversă, va
rămâne acolo, în echipa opusă. În final, echipa care rămâne
cu un singur copil este cea care a pierdut.
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Omul negru
Se face un cerc. Se alege un copil care să fie "Omul negru",
care-și alege la rândul său un sfătuitor. Omul negru și
sfătuitorul aleg împreună ora la care să-și facă apariția omul
negru (de exemplu ora 4). Sfătuitorul ține secretă ora, se
așează în cercul celorlalți copii și începe să cânte: ”Ora unu a
sosit,/Omul Negru n-a venit; Ora două a sosit /Omul Negru na venit; Ora trei a sosit /Omul Negru n-a venit; Ora patru a
sosit /Omul Negru a venit!” Cand sfătuitorul striga "Omul
negru a venit", toți copiii își dau drumul la mâini și fug să nu
fie prinși de Omul negru. Cine este prins ia locul omului
negru.
Telefonul fără fir
Regula e simplă: toți copiii stau înșirați, primul îi spune
repede următorului un cuvant la ureche, el înțelege ce poate,
spune mai departe ce-a priceput ș.a.m.d, iar la final se spune
cu voce tare ce-a ieșit. Cu cât seamănă mai puțin cu cuvântul
inițial, cu atât mai bine pentru că e mai distractiv. Apoi primul
copil se mută la sfârșitul rândului și tot așa....
Podul de piatră
Grupul de copii își alege doi căpitani. Aceștia, la rândul lor, își
aleg fiecare, neauziți de ceilalți, denumirea echipei (De
exemplu: cireașă și vișină, cană și pahar etc.), apoi se apucă
de mâini, le ridică făcându-le să arate ca un pod pe sub care
copii trebuie să treacă. Se cântă următoarele versuri:
Podul de piatră s-a dărâmat.
A venit o apă și l-a luat.
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Vom face altul pe râu în jos
Altul mai trainic și mai frumos.
Ceilalți copii trec pe sub „pod”, unul în spatele celuilalt. Acel
copil care nimerește la cuvîntul „frumos” sub mâinile
căpitanilor este prins și întrebat (fără să audă ceilalți copii):
„Ce vrei: vișină sau cireașă?” Copilul alege vișină/ cireașă,
apoi trece în spatele copilului pe care l-a ales. Astfel se
formează două echipe, nu întotdeauna formate din același
număr de copii. Echipele se așează față în față, se trasează o
linie între cei doi conducători de joc, căpitanii se apucă de
mâini iar membrii echipelor se trag până când unul dintre
căpitani dă drumul la mâini sau echipa lui este trasă peste
linie. Câștigă echipa care reușește să-și tragă adversarii peste
linie.
De-a v-aţi ascunselea
Se joacă cu cel puţin 5 copii. Se alege o numărătoare gen
„Un’, doi, trei, alege pe cine vrei” (vezi Anexa). Copiii se
aşează în cerc, în timp ce unul dintre ei începe să numere.
Participanţii vor fi eliminaţi pe rând de către cel care numără.
Copilul care rămâne ultimul e cel care „se va pune” Îşi alege
un loc stabilit de comun acord cu ceilalţi participanţi (de
obicei cu fața spre un perete, zid, copac etc), îşi acoperă ochii
şi începe să numere din 10 în 10 până la 100. Între timp,
ceilalţi copii se ascund.
După ce numărătoarea a încetat, cel care „s-a pus” trebuie
să-i găsească pe rând pe toţi copiii. Primul care a fost găsit va
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fi cel care „se va pune” în tura următoare. Poate fi scăpat de
ultimul jucător care va ajunge prin alergare la locul de
“punere” înaintea număratorului pentru “a scuipa” strigând
”urma scapă turma”.
Numărători vesele din folclorul copiilor
Pe capetele noastre trece un tramvai…
La ce stație se oprește oare-acest tramvai?
Sau: În ce direcție merge acest tramvai?
Cel la care se oprește numărătoarea trebuie să zică un oraș,
de exemplu Pitești și se numără, spunând pe litere orașul
ales: P-I-T-E-Ș-T-I (copilul la care se termină cuvântul iese din
joc).
o

o

Stan si Bran
Cântă la pian
Gheorghe si Ion
Cântă la acordeon.
Uu, iuu, iuu,
Ieși afară tu!

o

An-tan-tichitan
Sever-căpitan,
Andalache-bumbalache
Glonț!
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o

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Un pahar cu apă rece,
Și-o cafea amară
Ieși pe ușă afară!

o

An-tan-tichi-tan
Urechilă căpitan,
Lupu tremură pe scară,
Iar tu ieși afară!

o

Ala-bala, portocala
Ieși, bădiță, la portiță
Că te-așteaptă Talion
Talion, fecior de domn,
Cu căruța satului,
Cu caii împăratului,
Cu biciul cumnatului.
Clanț, zbanț, dorobanț,
Cioc, boc, treci la loc.

o

Pe vârful Mitropoliei
Stă un măgăruș și scrie:
A, E, I, O, U
Ieși afară, tu!

o

Ini-mini-mani-mor,
Ține-un pește de picior!
Dacă peștele oftează,
Ieși afară și dansează!
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o

Unu, doi,
Stai cu noi,
Trei, patru,
Hai la teatru,
Cinci, șase, șapte,
Hai să bem cafea cu lapte!
Opt, nouă, zece
El/ea să plece!

o

Într-o călimară,
Plină cu cerneală
Ce culoare are
Călimara ta?

Copilul la care s-a oprit ultimul cuvânt spune o culoare și apoi
se numără pe literele acelei culori ( v-e-r-d-e), iar copilul la
care se termină numărătoarea iese din joc.
o

Două rațe pe gunoi,
Numără din doi în doi,
2, 4, 6, 8, 10
Ieși afară măi cumetre!

o

Chiți-chiți treci la tablă!
- Nu știu lecția, doamnă dragă…
- Da’ de ce n-ai învățat?
- Fiindcă-am fost la bal mascat!
- Bal mascat îți trebuie ție?
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Cu un 3 la geografie,
Și un 4 la chimie,
Ieși afară măi copile!
o

Ieși papucule de sub pat,
Ieși papucule ieși,
Să mănânci și tu cireși,
Ieși papucule, ieși!

o

Am plecat la căutare
După mic și după mare;
Doi, patru, pitulata
Pân' la zece să fii gata!
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