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Grădinița cu P. P. Nr. 48 Brăila 

Propunători:  

- prof. înv. preșc. Hoțoiu Dana Ramona  

- prof. înv. preșc. Ionescu Daniela 



„Cuvinte în oglindă” 

 

Locul de desfășurare: în locuință / în aer liber 

Participanți: 4 

Scopul: verificarea capacităţii de a utiliza raportul de contrast între noţiuni. 

Sarcina didactică: indicarea noţiunii opusă ca sens. 

Materiale didactice: jetoane cu imagini ce reprezintă acele cuvinte. 

Desfăşurarea jocului: Un membru al familiei le va spune un cuvânt, iar ei trebuie 

să ghicească opusul acelui cuvânt. Pentru o mai bună înţelegere, se pot expune 

jetoanele respective. 

Exemplu: bun-rău, vesel-trist, înainte-înapoi, gros-subţire, gras-slab, urât-frumos,                             

lumină-întuneric, mult-puţin, sus-jos, mare-mic, puţin-mult, curat-murdar, 

Variantă: Participanții se împart în perechi și sarcina de lucru se complică. Vor 

denumi un animal / o insectă / o floare prin două cuvinte opuse. 

Exemplu: urs negru şi mare (alb şi mic). 

 

 

„Spune: Stop!” 

 

Locul de desfășurare: în locuință  

Participanți: 2-4 

Scopul: activizarea vocabularului, dezvoltarea capacităţii de exprimare corectă, 

nuanţată, dezvoltarea atenţiei voluntare şi a imaginaţiei. 

Sarcina didactică: formularea unor întrebări, care solicită în răspuns, un cuvânt 

interzis. 

Materiale didactice: jetoane ce reprezintă cuvintele interzise. 



Desfăşurarea jocului: Se va comunica participanților un cuvânt, pe care aceştia nu 

vor avea voie să-l folosească, nici în formularea întrebărilor, şi nici a răspunsurilor. 

Dar cu toate acestea, întrebările trebuie să se refere la acel cuvânt şi să fie elaborate, 

astfel încât să ceară în răspuns, folosirea cuvântului interzis. Ei trebuie să găsească 

alte formulări care să constituie totuşi răspunsul la întrebarea adresată.  

Exemplu: cuvânt interzis - Flori 

Î. Ce poţi să aşezi în vaze? 

R. Acele lucruri minunate care miros. 

Î: Cum se numesc acele lucruri care se oferă în buchet? 

R: Lucruri care miros frumos. 

Î: Din ce se confecţionează coroniţele? 

R: Din lucruri colorate şi care sunt gingaşe. 

Variantă: Cuvântul interzis se poate schimba de 2-3 ori în cursul jocului. 

  

 

,,Litera jucăușă” 

 

Locul de desfășurare:  în locuință / în aer liber 

Participanți: 4 

Scopul: dezvoltarea capacităţii de elaborarea de propoziţii coerente şi corecte. 

Sarcina didactică: alcătuirea de enunţuri din cuvinte care să aibă același sunet 

inițial, care să corespundă literii magnetice prezentată. 

Materiale didactice: litere magnetice, coli de hîrtie, instrument de scris. 

Desfăşurarea jocului: Se prezintă o literă, iar participanții trebuie să alcătuiască o 

propoziţie formată din cuvinte care toate încep cu același sunet (Exemplu: Bunica 

bea borş), dar care să aibă sens. La început, propoziţia va avea doar două cuvinte. Pe 



parcursul jocului, un membru al familiei stabileşte momentul potrivit, când 

participanții pot să alcătuiască propoziţii cu trei cuvinte. 

     - alcătuieşte o propoziţie în care toate cuvintele încep cu sunetul M; 

     1. Matei merge. 

     2. Mama macină mălai. 

     3. Mamaia mănâncă mere. 

     - alcătuieşte o propoziţie în care toate cuvintele să înceapă cu sunetul A; 

    1. Ana are alune. 

    2. Andrei ascunde ariciul. 

    3. Alina are ace. 

    - alcătuieşte o propoziţie în care toate cuvintele să înceapă cu sunetul C; 

   1. Corina cere creta. 

   2. Creta colorează. 

   3. Coşul cade. 

    Variantă: În elaborarea propoziţiei vor participa toți jucătorii, fiecare continuând 

propoziţia cu câte un cuvânt, care începe cu același sunet. 

   1.Vali vrea. 

   2.Vali vrea vasul. 

   3.Vali vrea vasul verde.  

     

 

,,În căutare de culori” 

 

Locul de desfășurare: în aer liber 

Participanți: minim 3 

Scopul: stimularea imaginaţiei creatoare, a exprimării orale. 



Sarcina didactică: căutarea în natură, a unor elemente care au culori asemănătoare 

cu şabloanele primite sau găsirea unor denumiri ale plantelor / florilor / fructelor / 

obiectelor care au culoarea respectivă. 

Materiale didactice: şabloane ale culorilor, coşuleţ / cutie. 

Desfăşurarea jocului: Participanții sunt în aer liber și trebuie să caute elemente care 

au culori asemănătoare cu şabloanele primite. După ce au terminat toţi participanții 

de adunat, se triază toate materialele în funcţie de culoare. 

Variantă: Să  denumească plante / flori / fructe / obiecte care au culoarea respectivă. 

 

 

,,Dacă eu aş fi sau aş putea...?” 

 

Locul de desfășurare:  în locuință / în aer liber 

Participanți: 4 

Scopul: dezvoltarea capacităţii empatice, a creativităţii verbale, a imaginaţiei. 

Sarcina didactică: transpunerea în locul unor fiinţe sau obiecte, pentru a reacţiona 

în funcţie de starea sufletească şi de situaţia dată. 

Materiale didactice: coli de hârtie, instrument de scris. 

Desfăşurarea jocului: Un membru al familiei propune diverse întrebări fanteziste, 

de genul ,,Ce ai face dacă...”: 

- ai locui singur?  

- ai avea un avion? 

- ai locui pe altă planetă? 

- ai fi un copac? 

- ai avea o maşină? 

- ai avea o putere magică? etc. 



Copiii îşi imaginează, timp de câteva minute, apoi îşi expun părerile. Toate 

răspunsurile se notează pe coli de hârtie. 

Variantă: Participanții se împart în perechi, sugerându-le să reflecteze la întrebarea 

,,Dacă am schimba locurile, ce s-ar întâmpla?” Apoi comunică şi celorlalți 

participanți, răspunsurile lor. 

 

 

,,Nu există ... fără...!” 

 

Locul de desfășurare:  în locuință / în aer liber 

Participanți: minim 4 

Scopul: dezvoltarea capacităţii de sinteză şi generalizare. 

Sarcina didactică: identificarea acţiunii, a obiectelor, a fiinţelor fără de care, nu 

poate exista un cuvânt dat şi folosirea lui într-o propoziţie de genul ,,Nu există ... 

fără...” 

Materiale didactice: jucării care reprezintă acele cuvinte folosite în joc. 

Desfăşurarea jocului: Participanții sunt aşezaţi pe perne sau pe scaune, în semicerc, 

pentru a se asigura o continuitate. Primul participant primeşte un obiect, care îi dă 

voie să vorbească, şi despre care trebuie să spună o propoziţie de genul: ,,Nu există 

.... fără minge” (Exemplu: minge - Nu există fotbal fără minge.). Următorul 

participant care primeşte acel obiect continuă, rostind o propoziţie diferită de cea a 

colegului (,,Nu există joc, fără minge”). Dacă nu găsesc varianta corectă, pot fi 

ajutaţi. 

Variantă: Propoziţia se poate prelungi, folosind un al doilea cuvânt, diferit de 

primul (Exemplu: Nu există fotbal fără minge şi casă fără pat). Se poate juca această 

variantă, în echipe de câte doi copii. 

 



,,Poate fi o… sau poate fi un…!” 

 

Locul de desfășurare:  în locuință / în aer liber 

Participanți: 2-4 

Scopul: stimularea nonconformismului. 

Sarcina didactică: găsirea de noi întrebuinţări pentru obiecte familiale. 

Materiale didactice: imagini ce reprezintă obiecte variate. 

Desfăşurarea jocului: Se prezintă diferite imagini cu obiecte pe care copiii le văd 

tot timpul, acasă sau pe stradă. Ei trebuie să indice cât mai multe şi noi întrebuinţări 

ale acestora. Exemplu: ,,Ce poţi face cu un cui?” (scriu pe pământ, desfac o yală etc). 

Variantă: Un membru al familiei le adesează întrebări: 

-Ce ştii să faci cu carcasa unui televizor vechi? (un scaun, o scenă de teatru pentru 

păpuşi, o cutie pentru jucării etc)  

-Ce ştii să faci cu câteva seminţe de dovleac? (un colier, o brăţară, o floare, o cărare, 

o săgeată etc.) 

 

 

,,Nu poate fi...!” 

 

Locul de desfășurare:  în locuință / în aer liber 

Participanți: minim 4 

Scopul: dezvoltarea capacităţii de exprimare a propriilor idei şi soluţii. 

Sarcina didactică: identificarea acelor utilizări, pe care nu le poate avea, obiectul 

respectiv. 

Materiale didactice: obiecte diferite din casă (pantof, umeraş, poşetă, creion, pahar 

etc.), coli de hârtie, instrument de scris. 



Desfăşurarea jocului: Se arată un obiect participanților şi le cere să spună, ce nu 

poate fi acel obiect (Exemplu: ,,Ce nu poate fi un pantof?” - ,,Un pantof nu poate fi 

o cămaşă, o roată de maşină, un televizor etc.). Toate răspunsurile se notează. 

Ulterior, li se cere participanților, să le numească pe cele, la care nu s-au gândit 

deloc, se notează şi se face o selecţie a celor mai neaşteptate, adică cele care 

presupun o imaginaţie creativă mare (un pantof nu poate fi un soare, o floare, o 

pâine). 

Variantă: Participanții se împart în perechi. Fiecare pereche primeşte câte un obiect 

(mănuşă, carte, minge, penar, ascuţitoare), iar participanții răspund la întrebarea:         

,,Ce nu poate fi un ....?”. Se notează răspunsurile, apoi se alege doar o singură 

întrebuinţare pe care acel obiect nu o poate avea, iar perechile trebuie să se gândească 

ce modificări ar putea suferi acel obiect, pentru a îndeplini, tocmai acea utilizare  

(,,O carte nu poate fi o poşetă! ” - ,,Ca să fie o poşetă, trebuie să aibă curele, să aibă 

spaţiu pentru portmoneu, chei, ruj etc.) 

 

 

,,Colecția mea” 

 

Locul de desfășurare:  în locuință / în aer liber 

Participanți: 2-4 

Scopul: stimularea imaginaţiei creatoare, a expresivităţii limbajului oral. 

Sarcina didactică: realizarea unei scurte descrieri a unei colecţii de diferite obiecte. 

Materiale didactice: colecţia personală (pietre, timbre, jetoane, capace, figurine 

etc.). 

Desfăşurarea jocului: Fiecare participant își expune colecţia pe o masă și o prezintă 

(motivul colecţionării, amintiri care le trezesc, de unde le-au găsit). Fiecare 



participant va povesti ce viaţă interesantă au avut obiectele sale, creează o mică 

istorie.    

Variantă: Se aduce participanților o ,,colecţie de nasturi” diverşi (cât mai mulţi, 

mari, mici, cu încrustaţii, simpli, deosebiţi, divers coloraţi etc.). Se mai adaugă faptul 

că fiecare nasture a fost expus în ,,muzeu”. Fiecare participant alege un nasture şi îşi 

închipuie povestea lui de la fabricare pâna la depunerea în muzeu. Trebuie să descrie 

cât mai multe detalii: a cui a fost, cum arăta haina / hainele pe care a fost cusut, cum 

era persoana care l-a purtat, când, cum şi de ce a ajuns la muzeu. Cele mai interesante 

,,istorii” vor fi premiate. 

 

,,Povestea noastră” 

 

Locul de desfășurare:  în locuință / în aer liber 

Participanți: minim 3 

Scopul: stimularea vorbirii coerente şi corecte, înlănţuirea firească a ideilor în cadrul 

povestirilor. 

Sarcina didactică: crearea unei poveşti pornind de la trei cuvinte spuse la 

întâmplare de către copii. 

Materiale didactice: coli de hârtie, instrument de scris, jucării, imagini cu diverse 

obiecte sau fiinţe. 

Desfăşurarea jocului: Se cere participanților să se gândească la trei cuvinte, să le 

rostească cu voce tare, ca acestea să fie notate. Dacă se găsesc și imaginile ce 

reprezintă acele cuvinte, se expun pe un panou. Participanții trebuie să creeze 

pornind de la acele cuvinte, care uneori nu au nicio legătură, o singură poveste. Ei 

vor avea de alcătuit un text scurt, din minim trei enunţuri, prin care să realizeze o 

situaţie care să cuprindă cele trei cuvinte date. Enunţurile formulate trebuie să aibă 

înţeles. 



Variantă: Povestea se poate crea în pereche sau în grupuri mici, numărul de cuvinte 

fiind direct proporţional cu numărul de participanți din pereche sau din  grupă (2 / 4 

participanți - 2 / 4 cuvinte), adică fiecare participant va elabora un enunţ cu sens, 

care va conţine unul din cele 2 / 4 cuvinte.  

 

 

,,Din fericire... din nefericire...” 

 

Locul de desfășurare: în locuință / în aer liber 

Participanți: minim 3 

Scopul: dezvoltarea a logicii, a gândirii critice. 

Sarcina didactică: completarea unor afirmaţii  ,,Din fericire ... / Din nefericire...”.  

Materiale didactice: coli de hârtie, instrument de scris. 

Desfăşurarea jocului: Participanții trebuie să realizeze două construcţii verbale 

logice, care să înceapă cu următoarele cuvinte: „Din fericire...”, ,,Din nefericire...” 

(Exemple: ,,Din fericire, azi vremea este frumoasă. / Din nefericire, azi a plouat”).  

Variantă: Participanții se așază în cerc, iar afirmaţiile pot fi completate de următorul 

participant, dar să facă referire la cel de dinaintea lui (Exemple: ,,Din fericire, azi nu 

ai mai fost trist. / Din nefericire, azi te-ai trezit mai devreme”). Toate răspunsurile 

se notează. 

 

 

,,Minte creativă” 

 

Locul de desfășurare:  în locuință / în aer liber 

Participanți: 2-4 

Scopul: dezvoltarea imaginaţiei vizuale. 



Sarcina didactică: realizarea cât mai multor desene cu o singură figură geometrică. 

Materiale didactice: coli de hârtie, creioane colorate, carioca, obiecte din casă, 

cuburi. 

Desfăşurarea jocului: Fiecare participant își alege o formă geometrică și realizează 

un desen cu aceeași figură geometrică sau își construiește un obiect din materiale cu 

forme asemănătoare figurilor geometrice.  

Variantă: Se folosesc două figuri geometrice. 

 


