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Acest ghid este destinat copiilor preşcolari, şcolari clasa I-II , din învaţamântul special, pentru jocuri 

organizate în grupe restânse sau activitaţi cu caracter individual. Cu ajutorul lor copiii îşi dezvoltă o 

largă gamă de aptitudini cum ar fi: atenţie, imaginaţie, gândire, îndemânare ,încredere. 

Ghidul cuprinde un set de 15 planşe  concepute în conformitate cu programa şcolară aprobată de 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetarii Ştiinţifice prin O.M. nr. 5235/01.09.2008, cu diferite teme. 

Piesele  acestui  ghid  sunt  din carton  plastifiat în  numar de 107 bucaţi de figuri geometrice, se 

deosebesc între ele prin 3 variabile : 

• marime - mari şi mici 

• forma - patrat,triunghi,dreptunghişi oval 

• culoare - roşu,galben,verde,albastru, mov, portocaliu,negru. 

Piesele nu sunt identice diferă de la o temă la alta, planşele sunt plastifiate, la fel şi figurile 

geometrice. Figurile geomerice au pe spate aplicată o bandă adezivă ca sa ajute copilul sa 

dezlipească şi să lipească acolo unde indică imaginea respectivă. 

 

”Anumite forme geometrice sunt veritabile și eficace talismane pentru 

că s-au integrat cu ritmul inițial” 

Anne Osmant 



    
Obiective de referință 

1.1. Explorarea multisenzorială a  

mediului înconjurator 

1.2. Manipularea obiectelor şi 

ordonarea după anumite criterii 

2.1. Construire de imagini în plan 

obiectual 

2.2. Formarea şi exersarea 

coordonarii oculo-motorii 

 

Scopul 

a) Să  recunoască culorile 

b) Să observe formele 

geometrice din care este 

format modelul  

c) Să dezlipească formele 

geometrice 

d) Să lipească formele în 

spaţiile indicate 

 



Planșe 

1. Sa învaţam culorile şi formele 

2. Casuţa 

3. Casuţe 

4. Peştele 

5. Locomotiva 

6. Braduţul 

7. Omul de zapada 

8. Copacul 

9. Baloane 

10. Racheta 

11. Peisaj 

12. Semaforul 

13. Floarea 

14. Oul colorat 

15. Oul 

 



Să învățăm formele și culorile 



  

Căsuţa Căsuțe 



  

Peștele Locomotiva 



  

Brăduțul Omul de zăpadă 



  

Copacul Baloane 



  

Racheta Peisaj 



  

Semaforul Floarea 



  

Oul colorat Oul 
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