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,,BALONUL JUCĂUŞ”

Domeniul de dezvoltare: Dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi a igienei personale
Competenţă generală: Exersarea motricităţii grosiere şi a motricităţii fine
Competenţă specifică: Coordonarea muşchilor mari ai corpului cu un scop al         

    mişcării
Locul desfǎșurǎrii: Sala de grupǎ
Participanți: 10-20 preșcolari
Materiale: baloane, suport/țintǎ  pentru baloane, hârtie creponatǎ/ziar, un obiect de  

      aruncat la țintǎ
Durata: 20-30 min
Descrierea jocului: 

Dintotdeauna   ,,baloanele”  au  fost  unele  dintre   cele  mai  simple,  iubite  şi  folosite
jucării, atât de cei mici cât şi de cei mari.  Prin cromatica lor şi prin uşurinţa de a fi mânuite,
acestea stârnesc neîncetat dorinţa de joacă, aduc zâmbete, râsete şi consumǎ energie într-un
mod plăcut!

La grupa mare, i-am dat balonului rolul de vedetă şi alături de acesta  am creat jocuri
interesate,  demne de a ne antrena capacitatea de coordonare,  de concentrare,  capacitatea a
colabora cu un coechipier. Am dezvoltat încrederea în sine, am râs mult, am scăpat de anumite
temeri şi ne-am antrenat spiritul de fair-play.

După ce educatoarea a sugerat modalităţi de joacă cu balonul, copiii au venit şi ei cu
ideile lor. Pe toate le-am pus în pratică şi activitatea s-a desfăşurat  astfel:

-în şir, individual, cu balonul între picioare, au sărit printre jaloane pâna la un punct
dat;

-în perechi au transportat balonul cu ajutorul unei bucăţi de hârtie creponată⁄ziar;
-în perechi au mers cu balonul până la un punct dat, sprijinindu-l de burtă, frunte, spate;
-câte  trei  au  suflat  în   balon  astfel  încât,  prin  rostogolire  acesta  a  ajuns  la  puncul

stabilit;
- în şir, au mers spijinind balonul unul de celălalt, formând o omiduţă;
-am prins baloanele pe un suport şi au ochit la ţintă, spărgându-le;
-au dansat şi au sărit pe baloane, până au reuşit să le spargǎ, scăpând astfel de teama

creatǎ de zgomotul produs când acestea se spărgeau.

              

                        



,,CLEŞTIŞORII POZNAŞI”

Domeniul de dezvoltare: Dezvoltarea cognitivă şi a cunoaşterii lumii
Competenţă generală: Dobândirea unor cunoştinţe şi deprinderi elementare   

                           matematice
Competenţă specifică: Demonstrarea cunoaşterii numerelor şi a numeraţiei
Locul desfǎșurǎrii: Sala de grupǎ
Participanți: 10-20 preșcolari
Materiale: scǎunele, clești, borcane, etichete cu cifre
Durata: 15-20 min
Decrierea jocului:
 Scăunelele au fost aşezate în semicerc însă cu spatele, iar lângă acestea câte un
borcan trasparent pe care era lipitǎ o etichetǎ cu o cifră scrisǎ în prealabil. Copiii au
primit mai mulţi cleşti şi au avut ca sarcină de lucru să ȋi arunce în borcane,  de la o
anumită distanțǎ, ȋn funcţie de cifra scrisǎ pe etichetǎ. 

Jocul s-a dovedit  a fi  potrivit atât unei activităţi  de învăţare⁄demonstrarea de
dobândire a unor cunoştinţe matematice dar potrivit și pentru a antrena concentrarea,
pentru a dezvolta simţurile, capacitatea de coordonare, de orientare a mişcărilor. 

A fost  util  mai ales  pentru gestionarea  corectă  a  emoţiilor,  deoarece  întâlnim
frecvent copii care acceptă cu greu nereuşita şi mai ales, să exerseze în continuare sau să
se lase ajutat, dacǎ nu reușesc din prima încercare sǎ își ducǎ sarcina la bun sfârșit.



,,TABLOUL PRIETENULUI MEU / TABLOUL
MEU”

Domeniul de dezvoltare: Dezvoltare socio-emoţională
Competenţă generală: Dezvoltarea autocontrolului şi expresivităţii emoţionale
Competenţă specifică: Recunoaşterea şi exprimarea emoţiilor
Locul desfǎșurǎrii: Sala de grupǎ
Participanți: 10-20 preșcolari (perechi)
Materiale: geam de sticlǎ, rame pentru tablou, pensule, acuarele, oglindǎ 
Durata: 20-30 min
Decrierea jocului:

Copiii s-au aşezat în perechi în funcţie de preferinţe şi, mai ales, în funcție  de
prietenia ce îi leagă. 

Ei  şi-au  împărţit  rolurile  astfel:  un  copil   a  devenit  pictor,  iar  celălalt  muză.
Copilul cu rol de muză, prieten al ,,pictorului”, a ţinut în faţa chipului său o ramă de
tablou, alegând o expresie a feţei care sǎ îl  reprezinte în acea zi,   iar  colegul sǎu i-a
pictat pe sticlă chipul așa cum l-a perceput el în acel moment.

Cei mici au dovedit  o plăcere deosebită pentru această activitate, au socializat
permanent, au decis să facă schimb de roluri, au dat dovadă de creativitate,  unii s-au
amuzat de rezultat, alţii s-au întristat, au găsit soluţii de remediere a problemelor iar în
final s-au bucurat împreună!
 O altă variantă de joc poate fi şi aceea ca fiecare copil să se privească în oglindă şi
să îşi picteze chipul, remarcându-și anumite trăsături, anumite detalii,  pe care pânǎ în
acel moment nu le observaserǎ, sau se pot desena reciproc, aşezându-se unul ȋn spatele
celuilalt.

     

               



,,URMEAZĂ TRASEUL!”

Domeniul de dezvoltare: Dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi a igienei personale
Competenţă generală: Exersarea motricității grosiere și a motricității fine 
Competenţă specifică: Participarea la activităţi fizice variate 
Locul desfǎșurǎrii: O alee din curtea grǎdiniței (cu asfalt)
Participanți: 10-20 preșcolari
Materiale: cretǎ albǎ și coloratǎ 
Durata: 15-30 min
Decrierea jocului:

Copiii au fost aşezaţi în rând, iar la semnalul sonor, pe rând, fiecare trebuia să
pornească în parcurgerea unui traseu desenat cu creta pe o alee din asfalt. 

Formele de mers au fost diverse, copiii mergând în linie dreaptă, în zig-zag sau
rotindu-se. Unii au preferat să meargă, alţii au considerat ca fiind  mai interesant  şi mai
provocator jocul, dacă ar urma traseul alergând.

Jocul este unul simplu, se poate desfăşura atât la grădiniţă cât şi în timpul liber,
outdoor, sau oriunde se poate improviza un astfel de traseu. 
Traseul poate fi realizat și în sala de grupǎ din diverse jucǎrii, hârtie creponată etc.

În  cadrul  acestui  joc  copiii  au  dovedit  o  mare  capacitate  de  concentrare,
rigurozitate în coordonarea mişcărilor şi o bună acuitate auditivă. De asemenea, nu au
lipsit  nici  bucuria  de  a  participa  la  această  activitate,   exprimatǎ  prin   râsetele
zgomotoase și strigǎtele de încurajare pentru colegi în timp ce aceștia  urmau traseul! 



,,PAIUL MAGIC”

Domeniul de dezvoltare: Dezvoltarea cognitivă şi a cunoaşterii lumii
Competenţă generală: Dobândirea unor cunoştinţe şi deprinderi elementare    

                           matematice
Competenţă specifică: Demonstrarea cunoaşterii numerelor şi a numeraţiei
Locul desfǎșurǎrii: Sala de grupǎ
Participanți: 10-20 preșcolari
Materiale: paie pentru suc, borcane/ recipiente transparente, jetoane cu cifre, elemente 
ușoare pentru transportat cu paiul ( pom-pon, bile)
Durata: 15-20 min
Decrierea jocului:

Folosindu-se  de  un  pai  simplu,   inspirând  şi  expirând,  copiii  vor  trebui  să
,,transporte” în borcan  elemente în funcţie de cifra înscripţionată.

Pot fi alese mai multe variante de joc: sǎ se aleagǎ și  anumite culori/ forme de
transportat, sǎ se ,,încurce” unul pe celǎlalt adǎugându-și elemente pe furiș etc.

La grupa mare am mai folosit « paiul magic » şi ȋn activităţile de educaţie plastică
pentru a crea forme inedite , ȋn activităţile de cunoaştere a mediului pentru a ȋntelege
mecanismul de funcţionare  a plămânilor  sau ȋn activităţile  recreative  pentru a dirija
traseul unei mingi.

      

     

       



,,PRINDE…!”

Domeniul de dezvoltare: Dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi a igienei personale
Competenţă generală: Dezvoltarea senzorio-motorie
Competenţă specifică: Utilizarea simţurilor în interacţiunea cu mediul pentru a-şi  

                           coordona mişcările
Locul desfǎșurǎrii: Sala de grupǎ
Participanți: 10-20 preșcolari ( în perechi)
Materiale: obiecte simple (mingi, cuburi, legume, fructe)
Durata: 20-30 min
Decrierea jocului:

Copiii  vor  fi  aşezaţi  în  două  coloane  formând  perechi  și  stând  unul  în  fața
celuilalt. 

La o distanţă egală faţă de cei doi se va aşeza un obiect. Educatoarea va rosti
sarcini  de  executat:  ,,mâinile  sus!”,  ,,închide  ochii!”,  ,,mâinile  jos!”,  ,,cântăm  la
pian!”, ,,mâinile în faţă şi….,,PRINDE!”

În momentul în care copiii vor auzi cuvântul ,,PRINDE!” cel mai rapid va lua
obiectul. 

Acest joc are rolul de a dezvolta atenţia, capacitatea de concentrare, de antrenare
a simţurilor, este distractiv și se poate aplica folosind  diverse materiale atractive ,,de
prins”.
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