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Învățarea prin joc
EXPERIENȚE DISTRACTIVE DE ÎNVĂȚARE ACASĂ

Dragi părinți, bunici și tutori, 
Acest pachet de Resurse educaționale Step by Step este menit ușurării 
eforturilor Dumneavoastră de a le oferi copiilor cel mai bun start în 
viață, chiar și în perioade pe care aceștia le petrec exclusiv acasă. 
Învățarea prin joc – Experiențe distractive de învățare acasă propune 
10 activități de la care pot fi dezvoltate 50 de experiențe de învățare, pe 
baza resurselor la dispoziție în fiecare casă, acoperind toate domeniile 
dezvoltării, de la limbaj și comunicare, socio-emoțional, dezvoltare 
fizică, sănătate și igienă personală, domeniul cognitiv și cunoașterea 
lumii, încorporând capacități și atitudini în învățare.
Copiii se dezvoltă la adevăratul lor potențial atunci când se simt fericiți 
și siguri de întreaga dragoste a adulților, iar calitatea timpului petrecut 
de părinți și aparținători cu cei mici depinde și de capacitatea adulților 
de a iniția și participa la activități prin care copilul învață, precum și de 
priceperea de a folosi în aceste activități contextele aflate la îndemână. 
Centrul Step by Step susține părinții ca primi educatori ai copiilor 
și, prin acest pachet, le sprijină abilitățile și încrederea că întreprind 
tot ce le stă în putere pentru a contribui la dezvoltarea celor mici, iar 
experiențele propuse sunt un prilej de conectare cu copilul. 

Învățarea prin joc – Experiențe distractive de învățare acasă face parte 
din contribuția Centrului Step by Step pentru Educație și Dezvoltare 
Profesională la efortul de diminuare a impactului pandemiei asupra 
activităților zilnice și parcursului educațional al copiilor. 

Pachet de resurse destinat susținerii dezvoltării copiilor de până la 3 ani 
în mediul de acasă
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Am grijă de bebeluș

materiale
• păpuși diferite (de diferite rase, cu 
diferite coafuri) 

• fulare, haine de păpuși

• cutii sau coșuri pentru fulare și haine

Ce învață copilul?
 ]  Copilul se joacă cu diferite păpuși și 

exersează îngrijirea lor. Acest joc îl ajută 
să înțeleagă cum au grijă adulții de copii. 
De asemenea, învață denumirea părților 
corpului, dar și aspecte legate de igiena și 
siguranța personală.

Cum pregătești jocul?
1. Așezați împreună păpușile, fularele și 
hainele pe covor sau în zona de joacă a 
copilului. 
2. Folosiți cutii separate pentru haine și 
pentru fulare.
3. Dacă în familie sunt mai mulți copii de 
vârstă mica, jocul va fi cu atât mai incitant! 
Chiar dacă avem un singur copil și mai multe 
păpuși, tot vom putea transmite ideea că 
fiecare este diferit și are nevoie de atenție 
specială.

Ce poți face?
Învață copilul să aibă grijă de păpuși: 
Petre, nu vrei să ții bebelușul în brațe? 
Tu poți să fii tata și să ții bebelușul. Îndeamnă 
copilul care încă nu se deplasează singur, să 
cerceteze bebelușul: Marina, pune mâna pe 
părul păpușii. E creț? Unde e părul tău? 
Copilul poate purta păpușile în brațe ori în 
suporturi făcute din fulare. Îndeamnă-l să 
legene bebelușii și să le cânte. 

Întreabă copilul dacă bebelușii sunt obosiți sau dacă le este foame. 
Dacă sunt mai mulți copii, fiecare va dori probabil să aibă grijă de 
bebeluș într-un mod diferit. Unii vor dori să-l ducă în brațe, alții să-l 
legene ca să adoarmă. Ajutându-l pe copil să aibă grijă de bebeluș, 
el va învăța despre diferitele sarcini pe care le au adulții atunci când 
îngrijesc copiii mici. 

Cum poți extinde jocul? 
 � Copilul mai mic va învăța despre schema corporală. Ajută-l să 

identifice părul, ochii, nasul, gura și alte părți ale corpului.
 � Copiilor mai mari le place să îmbrace bebelușul. Fularele 

pot fi folosite și ca păturici. Copiii vor avea nevoie ca adultul să 
demonstreze cum se îmbracă și se hrănește bebelușul. De asemenea, 
va fi o motivație puternică pentru copil să exerseze îmbrăcatul/
dezbrăcatul cu/fără ajutor. 

 � Părinții își poartă și își îngrijesc copiii diferit. Arată copilului 
fotografii despre cum a fost îngrijit când era mai mic de către adulții 
din familie, părinți, bunici, frați/surori mai mari. Puteți face împreună 
un album despre cum sunt îngrijiți copiii în familia voastră cu 
fotografii din timpul plimbărilor, al hrănirii sau al jocului împreună. 

Cum asiguri sănătatea și siguranța? 
Este important ca păpușile cu care copilul se joacă, precum și 
celelalte jucării ale sale să poată fi spălate, igienizate frecvent.

8-36 luni
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Ce miroase afară?

materiale
• nici un material

Ce învață copilul?
 ] Copilul explorează mirosurile de afară. El 

își folosește simțul mirosului ca să înțeleagă 
lumea din jur. Acest joc este foarte potrivit 
pentru învățarea de cuvinte noi.

Cum pregătești jocul?
1. Dacă se poate, faceți împreună o plimbare 
și studiați tipurile de mirosuri de afară.
2. Acest joc poate avea loc afară la locul de 
joacă, în parc, în curte sau la o plimbare.

Ce poți face?
Atunci când mergi cu copilul afară, acordă 
atenție diferitelor mirosuri.  Poți cere copilului 
să-și atingă nasul și să miroasă. Dacă este 
vorba despre un copil mic, îi poți spune a ce 
miroase. Dacă vorbim despre un copil de 
peste 24 de luni, cere-i să identifice un anumit 
miros.
Încercați să identificați cel puțin trei mirosuri 
diferite. Ele pot fi: miros de flori, frunze, miros 
provenind de la un restaurant, de la țeava de 
eșapament a unui automobil, miros de iarbă 
proaspăt cosită sau mirosuri de animale. 

Cum poți extinde jocul? 
 � Copiilor mai mari le va plăcea această plimbare în care ghicesc 

diferite mirosuri. Propune o plimbare doar ca să vedeți cum miros 
diferite lucruri.

 � Puneți diferite obiecte în boluri sau borcane și jucați jocul acasă și 
cu ceilalți membrii ai familiei. Observați ce pot identifica cei mici.

 � Acest joc poate fi jucat și la bucătărie dacă în familie se gătește 
cu mirodenii (scorțișoară, vanilie, nucșoară) sau plante aromate 
(busuioc, leuștean).

Cum asiguri sănătatea și siguranța? 
Atunci când gătiți în familie cu mirodenii sau cu plante aromate luați 
în considerare dacă aveți un copil cu alergii. 

12-36 luni
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Ce se aude?

materiale
• nici un material

Ce învață copilul?
 ]  Când mergeți la plimbare, la locul de 

joacă sau în parc, ascultați diferite zgomote. 
În această experiență copilul va identifica 
zgomote familiare și va învăța cuvinte noi. De 
asemenea, va exersa concentrarea atenției. 

Cum pregătești jocul?
1. Aceast joc se poate juca la fiecare ieșire 
din casă, dacă mergi de mână cu copilul, sau 
chiar atunci când acesta este în căruț. 

Ce poți face?
În timp ce sunteți afară, ascultați diferite 
zgomote: claxoane, cântecul de păsări, 
oameni care vorbesc, zgomot de vehicule. 
Întreabă copilul: Ce se-aude? Dacă este un 
copil mai mic spune-i: Ascultă, Andi, auzi 
cum ciripește pasărea? Când vă reîntoarceți 
în casă, priviți fotografii cu diferitele lucruri a 
căror sunete le-ați auzit: păsări, automobile, 
sunetul semaforului. Fotografiile îl ajută pe 
copil să facă legătura dintre un obiect și 
zgomotul sau sunetul emis de el. 

Cum poți extinde jocul? 
 � Copiii mai mici vor fi mai interesați de sunete scoase de animale și 

de vocile oamenilor. Zgomotele puternice s-ar putea să-i deranjeze. 
Copiii mai mari vor fi interesați de vehicule.

 � Jocul sunetelor poate fi jucat și în casă. Copilul poate fi ajutat să 
detecteze zgomotele care se aud de afară sau chiar în apartament 
(zgomotul apei care fierbe, sunetul interfonului, clopoței care sună 
sau alte jucării).

Cum asiguri sănătatea și siguranța? 
Perioada în care vă plimbați pe stradă este o oportunitate pentru 
copil să învețe cum să fie în siguranță. Pentru aceasta este important 
ca de fiecare dată, să îl ții pe copil de mână sau să-i pui centura de 
siguranță dacă este în cărucior. De asemenea, poți să-i povestești 
regulile de circulație: Mergem numai pe trotuar. Traversăm pe la 
semafor. Așteptăm culoarea verde a semaforului. 

8-36 luni
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Cine este pe cubul cu poze?

materiale
• fotografii de familie mai vechi și mai noi

• fotografii ale copilului

• cutii de carton, de lapte sau suc 

• lipici

• markere

• folie de plastic transparentă pentru a 
proteja fotografiile

Ce învață copilul?
 ] Copilul identifică membrii familiei. Adultul 

va confecționa un cub cu poze și se va juca 
cu copilul un joc De-a ghicitul. Acest joc este 
important pentru dezvoltarea sentimentului 
de familie al copilului și a înțelegerii de sine. 
Copilul de peste 2 ani poate ajuta la lipirea 
fotografiilor pe cub dezvoltându-și astfel 
dexteritatea, coordonarea ochi-mână și 
creativitatea. Copilul mai mare face exerciții 
de pronunțare a numelor și comunică despre 
membrii familiei.

Cum pregătești jocul?
1. Începe pregătind cubul. Taie cutia (de 
lapte sau suc spălată în prelabil) în jumătate. 
Îndoaie partea de sus a cutiei și lipește 
capacul de margini cu lipici sau bandă 
adezivă (vezi ilustrația).
2. Taie fotografii cu membrii familiei (mama, 
tata, fratele, sora) și lipește-le împreună cu 
copilul pe fiecare față a cubului. Lipește pe 
una din fețe și o fotografie a copilului.
3. Acoperă fotografiile cu folie de plastic ca 
să nu se uzeze.

Ce poți face?
Așezați-vă împreună pe covor sau ia copilul în brațe într-un loc 
confortabil. Jucați jocul De-a ghicitul întrebând copilul: Cine-i în 
fotografie? E important să lași copilul dacă e mai mic să cerceteze 
cubul. Întreabă copiii de peste 2 ani cine este în fotografiile de pe cub 
și încurajați-l să vă spună numele persoanelor.  

Cum poți extinde jocul? 
 � Lipiți pe cub și fotografii ale bunicilor sau altor rude.
 � Realizați un cub cu toți copiii din grupă, dacă copilul merge la 

creșă. Aceasta este o activitate utilă pentru învățarea numelor 
colegilor.

 � Realizează un cub cu vecinii sau prietenii copilului.

Cum asiguri sănătatea și siguranța? 
Atunci când pregătești fotografiile, copilul poate ajuta la lipit. Dacă 
acesta participă la pregătiri, e important să-l înveți cum să folosească 
lipiciul și foarfeca.

6-36 luni

taie

Lipici
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Cu autobuzul

materiale
• scăunele

• șapcă de conducător auto

Ce învață copilul?
 ]  Copilul se joacă De-a mersul cu autobuzul. 

Își dezvoltă imaginația și învață despre 
mijloace de transport. 

Cum pregătești jocul?
1. Aranjează câteva scaune de același fel 
unul în spatele celuilalt ca să arate ca niște 
scaune din autobuz.
2. Dacă în familie locuiește doar un copil mic, 
scaunele pot fi ocupate de jucării de pluș sau 
păpuși care joacă rolul călătorilor.  

Ce poți face?
Pentru început, poți juca tu rolul șoferului 
de autobuz. Poartă șapca pe cap. Așază-te 
pe scaunul din față și prefă-te că învârți 
de volan. Explică-i copilului că ești șoferul 
autobuzului și spune: Vrei să faci o plimbare 
cu autobuzul? Urcă și așază-te. Vom face 
o călătorie cu autobuzul. După ce copilul 
s-a așezat (eventual a așezat și păpușile) 
întreabă: Iulia, vrei să mergem la magazin? 
Autobuzul acesta merge la magazinul cel 
mare de pe strada…. Fă zgomot ca de motor 
pornit pretinzând că șofezi. Întreabă copilul 
unde vrea să meargă. După câteva curse, 
copilul s-ar putea să-și dorească să fie el 
șoferul. Dă-i șapca și schimbați rolurile. 
Continuați acțiunea atâta timp cât copilul 
rămâne interesat. 

Cum poți extinde jocul? 
 � Copiilor mai mici le va plăcea să se așeze și să se ridice de pe 

scăunele. Dacă în familie sunt și copii de până la 18 luni, ia-i în brațe 
astfel încât să poată participa la joc.

 � Copiii mai mari vor putea propune diferite destinații. Încurajază 
inițiativa copilului! Dacă se poate, organizează să meargă în vizită în 
locurile propuse. 

 � Jucați-vă și De-a mersul cu trenul sau cu avionul.
 � Atunci când este posibil, organizează o plimbare cu mijloacele de 

transport în comun, autobuz, tramvai sau chiar metrou. 

Cum asiguri sănătatea și siguranța? 
Atunci când vă deplasați cu mijloacele de transport în comun, e 
important să vorbești cu copilul despre cum ne protejăm sănătatea: 
nu punem mâinile pe față sau la gură, ne spălăm cu apă și săpun cel 
puțin 20 de secunde imediat ce ajungem acasă.

15-36 luni
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Înșir mărgele pentru cei dragi

materiale
• ață (ața groasă sau lâna vor fi mai ușor 
de mânuit pentru copiii mai mici)

• bandă adezivă pentru capetele aței

• obiecte de înșirat cum ar fi: nasturi, 
bucăți mici de plastic sau paie de hârtie, 
paste/pene expirate 

• containere pentru obiecte

Ce învață copilul?
 ] Copilul își exersează deprinderile de 

motricitate fină în timp ce înșiră pe ață 
obiecte, ca să facă brățări sau coliere pentru 
mama sau pentru alte persoane importante 
din viața lui. Prin confecționarea și oferirea 
unui cadou, copilul învață să-și exprime 
sentimentele de afecțiune față de ceilalți.

Cum pregătești jocul?
1. Tăie bucățile de ață pentru brățări sau 
coliere.
2. Înnoadă la un capăt. Pune bandă adezivă 
la celălalt capăt pentru a putea înșira mai 
ușor.
3. Pregătește obiectele de înșirat în două 
containere pe o masă joasă sau pe covor.

Ce poți face?
Invită copilul să facă brățări sau coliere 
pentru mama sau pentru un alt membru al 
familiei. Chiar și tăticilor le place orice este 
făcut de copilul lor, deci ar putea să poarte și 
niște mărgele înșirate! 
Oferă copilului o ață și arată obiectele de 
înșirat. Maria, dacă înșiri pe ață nasturii 
aceștia frumoși, poți să faci un șirag de 
mărgele. Arată un model cu câteva materiale 
înșirate ca să observe cum se face. 
Un copil mai mic va avea nevoie de ajutor, 
așa că puteți lucra în pereche. Ține ața și 
invită copilul să înșire obiectele. 

Dacă ai un copil de la 2 la 3 ani, va avea nevoie de ajutor cu 
primul obiect, dar apoi, cel mai probabil va dori să lucreze singur. 
Încurajează-l cu mult entuziasm să continue. Fiecare copil va lucra 
un timp și va face un șirag de mărgele unic, original. Atunci când 
copilul spune că a terminat, leagă capetele colierului și pune-l într-un 
loc anume, de unde copilul va ști să-l prezinte celorlalți din familie. E 
posibil ca unii copii  să își dorească să poarte colierele create de ei.  

Cum poți extinde jocul? 
 � Poți colecționa obiecte mici pe care copilul să le poată înșira, ca 

de exemplu, dopuri de plută, paie de plastic sau de hârtie. Dacă ai 
mărgele de lemn sau de plastic, păstrează-le într-o cutie de pantofi 
pentru astfel de activități.

 � Dacă ai un copil mai mic, îi va plăcea să se uite și să pună mâna pe 
coliere colorate din mărgele de lemn. 

 � Dacă ai un copil mai mare, el poate face mărgele din bucăți mici 
de plastilină. Puteți face plastilină de casă pe care să o modelați în 
bucăți mici. Trebuie să realizezi un orificiu în fiecare dintre mărgele 
atunci când plastilina e încă proaspătă, apoi să lași mărgelele la uscat 
înainte de a fi înșirate de copil.

 � Puteți vorbi despre modele de pe coliere, despre modul în care se 
succed culorile.

18-36 luni

Cum asiguri sănătatea și siguranța? 
Este important ca un adult să fie prezent continuu pe durata acestei 
activități pentru a supraveghea copiii mai mici să nu înghită obiectele 
de înșirat. De asemenea, în casă, obiectele de dimensiuni mici nu 
trebuie să fie la dispoziția copilului.
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Facem sos de mere

materiale
• mere

•  apă 

• zahăr 

• oală mare

• linguri pentru mestecat

• bonetă și șorț de bucătar sau diferite 
alte bonete albe, de purtat în timpul 
gătitului

Ce învață copilul?
 ]  Copilul ajută la prepararea unui sos de 

mere și învață despre munca bucătarului. 
Implicarea în această activitate îl învață pe 
copil de unde vine sosul de mere și cum 
se transformă merele atunci când sunt 
încălzite. De asemenea, vocabularul copilului 
se îmbogățește cu cuvinte noi, în special 
adjective (mic, mare, neted, zemos, dulce). 

Cum pregătești jocul?
1. Curăță și taie merele. 
2. Păstrează un măr întreg, necurățat, să-l 
vadă copilul înainte de a-l curăța și a-l tăia în 
bucățele mici.  

Ce poți face?
Așează materialele pe o masă joasă. Invită 
copilul să te ajute să faceți sos de mere. 
Începeți prin observarea mărului întreg de 
pe masă. Vorbește cu copilul despre forma, 
culoarea, textura și despre mirosul acestuia. 
Taie mărul în jumătate și apoi în bucăți mai 
mici. Dacă dorește, copilul poate să guste. 
Explică-i apoi că ai tăiat celelalte mere pentru 
sos. Copilul te poate ajuta să pui bucățile 
de măr în oală. Dacă e posibil, alege   un loc 
de gătit de unde copilul să poată privi. Cu 
siguranță îi va plăcea să amestece în cratiță 
în timp ce merele se fierb. Când merele 
s-au înmuiat, așază cratița pe masă ca să le 
îndulcești. Lăsă copilul să pună o cantitate 
mică de zahăr în sosul de mere. După ce 
sosul s-a răcit, mâncați-l împreună sau 
folosiți-l la plăcinta cu mere sau alte prăjituri.
 

Cum poți extinde jocul? 
 � Arată copilului cum să întindă unt sau gem pe pâine. Dacă este mai 

mare, copilul va dori să încerce singur. Pune-i la dispoziție un cuțit 
neascuțit sau un cuțit pentru unt și apreciază încercarea lui. Jucați-vă 
De-a ajutorul de bucătar și implică-l în tot ce poate face: rupe frunzele 
de salată, desface păstaia de mazăre. 

 �Mulți părinți ezită să implice copiii în treburi simple în bucătărie, 
fără să realizeze că ratează o oportunitate de dialog și de creștere a 
încrederii în sine a celui mic.

 � Dacă intrați într-un restaurant, poți duce copilul să vadă bucătarii la 
lucru. Discutați despre hainele și rolul lor și despre felurile preferate 
de mâncare ale copilului. 

Cum asiguri sănătatea și siguranța? 
Este important ca atunci când cel mic se joacă în bucătărie în timp ce 
tu gătești, sau chiar ajută în acest proces, să acorzi atenție obiectelor 
ascuțite sau fierbinți, aspectelor care i-ar putea pune sănătatea și 
siguranța în pericol. E recomandat ca cel mic să stea în scăunelul 
lui, care de obicei este mai înalt și îi asigură vizibilitate asupra zonei 
de lucru. De asemenea, e important ca toate fructele, legumele pe 
care pune mâna să fie bine spălate anterior. Vorbind, povestind în 
propoziții simple despre ce faci și implicându-l frecvent, interesul său 
pentru bucătărie și alimentație crește.

18-36 luni
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materiale
• diferite pălării (șepci, bonete, caschete, 
căști) de bucătar, polițist, muncitor din 
construcții sau asistentă medicală

• fotografii ori o carte cu diferite meserii 
și pălăriile lor

• o oglindă

• o cutie sau un coș

Ce învață copilul?
 ] Copiii sunt fascinați de costume și diverse 

obiecte de recuzită. Strânge într-o cutie astfel 
de obiecte (pălării și șepci ale diferitelor 
profesii). În jocurile care se creează pe 
baza acestor materiale, copiii învață despre 
diverse meserii. Ei învață, de asemenea, 
cuvinte specifice diferitelor profesii și își 
folosesc imaginația când se joacă jocuri cu 
diferite roluri.

Cum pregătești jocul?
1. Adună materiale pentru joc într-o cutie sau 
într-un coș. Unele resurse le poți cumpăra, 
altele le poți solicita de la prietenii care au 
aceste meserii. De asemenea, unele accesorii 
pot fi adaptate în funcție de ce aveți în casă.

Ce poți face?
Așezați-vă împreună pe covor sau în zona în 
care se joacă cel mic. Scoateți accesoriile 
din cutie și începeți să le cercetați. Mai 
ales daca sunt și accesorii noi, copilul le va 
cerceta cu atenție. Îndemnați-l să le probeze, 
pe rând: Mircea, vrei să încerci casca de 
constructor? Ce cască frumoasă! Arăți chiar 
ca un constructor de case, așa cum am văzut 
pe șantier. Dacă aveți o oglindă în apropiere, 
cere copilului să meargă și să vadă cum 
arată. Continuați jocul până când copilul își 
pierde interesul și se duce să se joace în altă 
parte.  

Cum poți extinde jocul? 
 � Pune pălăriile în cuier sau pe raftul din zona de joacă a copilului, 

pentru a fi folosite de acesta de câte ori dorește, atât în compania 
unui adult, dar și independent. 

 � Adună imagini care au legătură cu diferite profesii și inventați 
propriul vostru joc. De pildă, dacă ai câteva imagini cu: medic, 
asistent(ă) medical(ă), pompier, polițist(ă), educator (are), 
constructor, șofer, pilot, le puteți pune în corespondență cu 
instrumente/ echipamente specifice sau cu ce face fiecare. 
Exemplu: 
Dacă copilul ridică imaginea cu un polițist de circulație adultul adaugă 
elemente de recuzită ale acestuia, de pildă uniformă, motocicletă, 
mașină cu girofar.

 � Realizați un album cu meseriile membrilor familiei voastre. 

Meserii și pălării
12-36 luni

Cum asiguri sănătatea și siguranța? 
Atunci când copilul se joacă cu recuzită diversă, cumpărată din 
magazin, împrumutată sau primită de la alte persoane, înainte 
de folosire spălați și călcați sau igienizați produsele prin metode 
specifice materialului fiecăruia.
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Ne facem casă

materiale
• cutii mari

• scaune sau o masă

• cearșafuri sau materiale ușoare pentru 
acoperit casa

• bandă adezivă pentru lipit marginile 
materialelor

Ce învață copilul?
 ]  Copilul își folosește imaginația ca să 

construiască o casă pentru el în locuință 
(sau acolo unde e posibil, în curtea casei). 
Construind o casă și jucându-se în ea, el 
învață despre noțiunea de cămin. Copilul 
își va folosi mușchii mici atunci când 
construiește casa și mușchii mari când se 
târăște în casă și afară din ea. 

Cum pregătești jocul?
1. Un loc liber în locuință care ar putea fi 
folosit pentru casă.
2. Copilul mic și cel între 2 și 3 ani va ajuta cu 
plăcere la construirea casei.
3. Poți începe cu o casă simplă. Poate fi sub 
o masă, sau un cearșaf așezat peste două 
piese de mobilier.
4. Construiește casa împreună cu copilul, 
pretinzând că sunteți constructori. Copilul 
poate alege cum să arate acoperișul, ce piese 
de mobilier să așeze înăuntru.   

Ce poți face?
Vorbește cu copilul despre diferite feluri de 
case: apartamente la bloc, colibe, corturi, 
case cu etaj, iurte, cabane, peșteri, iglu sunt 
doar câteva exemple. Copilul va dori să 
se joace în casă mai mult timp, așa că fii 
pregătit! Interesul lui poate dura săptămâni 
în șir.

 Cum poți extinde jocul? 
 � Adună fotografii cu diferite tipuri de case și expune-le undeva. 

Copilul le va privi și va fi un bun prilej de a discuta despre ele. Acoperă 
fotografiile cu folie de plastic și așază-le la nivelul ochilor copilului.

 � Vorbește cu copilul despre casa voastră în timp ce se joacă, despre 
cum puteți avea grijă de ea.

 � Tăiați fotografii de case din reviste. Faceți împreună un colaj, prin 
lipirea lor pe o bucată mare de hârtie.

 � Casa copilului este un loc foarte bun pentru citit! Ai loc în căsuță 
pentru a-i citi copilului? Citește-i, asistă-l să se uite singur pe cărți sau 
să asculte o poveste înregistrată.

Cum asiguri sănătatea și siguranța? 
Atunci când construiți casa copilului e important ca aceasta să fie 
stabilă și sigură, astfel încât dacă se dărâmă, copilul să nu fie rănit. 
Verifică muchiile și colțurile obiectelor cu care copilul își mobilează 
locuința.

8-36 luni
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materiale
• 4 - 5 perne moi

Ce învață copilul?
 ] Copilul se joacă De-a călătoria în vizită la 

rude sau prieteni. Această vizită presupune 
o călătorie peste dealuri sau peste munți. 
Copilul își însușește poziții spațiale, cum ar fi: 
peste, deasupra, dedesubt. Această activitate 
îmbunătățește coordonarea mișcărilor 
copilului și îl solicită să-și folosească mușchii 
mari în timp ce se târăște.

Cum pregătești jocul?
1. Aduceți împreună perne și faceți o 
grămadă. Această grămadă va fi dealul/
muntele de urcat.

Ce poți face?
Stai pe covor lângă perne. Îndeamnă copilul 
să vină să se cațăre. În acest timp spune-i: 
Marina, te urci pe perne. Ce bine te cațări! 
Ne urcăm pe un munte mare să o vizităm pe 
mătușa ta. Hai sus! 
De obicei copiilor le place să escaladeze. 
Băieții și fetele, în egală măsură, trebuie 
încurajati să aibă astfel de activități, atât în 
interior, cât și în exteriorul casei. 

  Cum poți extinde jocul? 
 � Copilului mai mare de 24 de luni îi va plăcea să-și facă singur 

muntele, mai ales atunci când pernele se dărâmă! Provoacă-l să 
creeze spații de escaladă și pentru jucării.

 � Găsește o carte despre dealuri și munți și discută cu copilul despre 
formele de relief.

 � Inventează o poveste despre o vizită peste munți la o destinație de 
vacanță. Atunci când mergeți cu copilul la plimbare sau în excursie, 
faceți legătura dintre joc și realitatea trăită.

Urcăm pe munte
18-36 luni

Cum asiguri sănătatea și siguranța? 
Dacă pernele se dezechilibrează, luați câteva din ele ca să simplificați 
activitatea. În orice joc sau activitate, siguranța copilului este o 
prioritate.  
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