
10 Idei de jocuri și activități 

1. Îmbrățișări de la distanță 
Pentru ca perioada pe care o petrecem izolați să treacă mai ușor, și să 
exersăm totuși interacțiunea socială, vă propun o activitate care îi va încuraja 
pe copii să-și exprime compasiunea trimițând o îmbrățișare de la distanță 
cuiva drag.

Activitatea este foarte simplă. Vom avea nevoie de: 2 coli 
de hârtie colorată, creion, foarfecă, un șnur și lipici sau 
perforator.

Pasul 1: Pe fiecare dintre cele două coli colorate, ne 
desenăm conturul mâinilor noastre.

Pasul 2: Decupăm cele două mâini.


Pasul 3: Scriem un mesaj frumos, 
apoi lipim șnurul:


Pasul 4: Trimitem prin poștă (fizică sau electronică), persoanei dragi, 
îmbrățișarea noastră de la distanță.




2. Harta empatiei: 

Harta empatiei poate fi un instrument important pentru a înțelege legătura 
dintre gândurile, emoțiile și acțiunile noastre.

Descrierea activității: 

Creați o suprafața generoasă pe care să puteți scrie, fie o planșă mai mare, 
care să poată fi împărțită în secțiuni, fie 4 file de hârtie albă A4 puse pe 
masă. În mijlocul planșei desenați un cerc în care scrieți: familia noastră.

Pe cele 4 secțiuni în care împărțim foaia mare, sau pe fiecare hârtie A4, 
desemnăm următoarele secțiuni: ce gândesc, ce simt, ce spun, ce fac. 

Fiecare persoană care participă primește fie post it notes de culori diferite, 
fie chiar culori diferite, și completează în fiecare secțiune.


Pentru a-i face pe copii să înțeleagă, puteți începe cu exemplul 
dumneavoastră: ‘când mă gândesc că voi face greșeli’ sunt ‘anxios’ și spun 
‘nu vreau să fac asta’

Apoi încurajați-i pe copii să facă și ei această conexiune între ce gândesc, ce 
simt, ce spun, ce fac.


În cazul în care aveți oportunitatea, ați putea evidenția că, uneori, ceea ce 
spunem este foarte diferit de ceea ce gândim sau simțim, și încercați să 
dezvoltați o discuție în jurul acestui subiect.

În al doilea rând, puteți merge mai adânc cu discuția, și remarca faptul că, 
atunci când ceva în realitatea mea nu este pozitiv, trebuie să merg să găsesc 
gândul meu legat de această situație. Atunci când schimb gândul, mi se va 
schimba și realitatea.




3. Facem un desen în colaborare: 

Înainte de activitate: Pentru această activitate este nevoie de 2 participanți. 
Pot fi 2 copii sau copil și părinte. Ne trebuie o foaie A4 goală, câte un creion 
și un telefon pe care să punem un cronometru. Tot spațiul foii este folosit 
împreună de cei doi participanți pentru a desena, nu se împarte foaia în 
niciun fel.

Regulile jocului: Fiecare participant are la dispoziție 30 de secunde pentru a 
desena orice vrea. Nu există reguli în ce privește tema sau obiectivul 
desenului. Jocul decurge așa: stabilim cine începe (dacă perechea e părinte-
copil, lăsăm copilul să înceapă), primul participant ia în mână creionul, 
pornim cronometrul, și atunci poate începe să deseneze oriunde pe foaie, 
orice dorește. După 30 de secunde lasă creionul, cel de-al doilea participant 
ia creionul său, pornim cronometrul, și cel de-al doilea participant desenează 
oriunde pe foaie orice dorește. Apoi schimbăm din nou. Putem face 3-4 ture, 
în funcție de încărcarea desenului rezultat.

Apoi, puteți pune un nume acestui desen după următoarea regulă: puneți 
cronometru timp de 1 minut și, pe rând, fiecare participant scrie câte o literă. 
După un minut ne oprim și citim numele desenului. Unul dintre participanți 
poate apoi să descrie desenul rezultat.

Discuție după activitate: Deși cel care a început să deseneze a pornit cu o 
anumită idee despre cum ar trebui să arate desenul său, lucrurile nu au mers 
așa cum s-a așteptat, pentru că celălalt participant a avut propria idee, care 
poate a fost diferită.

• Fiecare dintre noi a avut încredere, și a contribuit cum a putut mai bine 

pentru realizarea desenului în comun.

• Am încercat să înțelegem care este ideea celeilalte persoane și să 

construim pe aceasta.

• Deși poate am fost puțin frustrați, am fost gata să lăsăm la o parte 

așteptările noastre și să continuăm desenul.

• A trebui să păstrăm o minte deschisă, și să ne adaptăm situației noi în 

care ne-am aflat.




4. Găsește cuvintele: Vă puteți crea propriul puzzle aici 




5. Poveste improvizată 

Scrisoare pentru Moș Crăciun


Cum funcționează:  

Pasul 1: Roagă-l pe copil să aleagă cuvinte după cum urmează: 

1. O persoană din familie ____________________________


2. Un substantiv __________________________________


https://thewordsearch.com/maker/


3. Un adjectiv ____________________________________


4. Un verb_________________________________________


5. O exclamație____________________________________


6. Verb la trecut ___________________________________


7. Verb la trecut___________________________________


8. Substantiv la plural_________________________


9. Adjectiv______________________________


10. Substantiv__________________________


11. Adjectiv_____________________________


12 Tip de Joc____________________________


13. O persoană din familie____________________-


14. Adjectiv____________________________


15. Adjectiv______________________________


16. Articol de imbracaminte_____________________________


Pasul 2: Citește povestea adăugând cuvintele alese de copilul tău 

Dragă Moș Crăciun,


Numele meu este __________________________și tot anul acesta am fost un/o foarte, foarte bun/ă 

                                  (1- persoană din familie)


_______________________. Am fost ________________________ la școală, iar doamna profesoară 

  (2-substantiv)                                        (3-adjectiv)


mi-a spus să _________________________ tabla. Eu am spus ________________________!

                           (4-verb)                                                                (5-o exclamație)


Niciodată nu am________________________, și nici nu am________________________. Nici măcar 

                               (6- verb la trecut)                                       (7-verb la trecut)




odată. Am ajutat o mulțime de __________________________bătrâni să treacă strada. 

                                                   (8-substantiv la plural)


Pentru că am fost atât de _____________________________, sunt sigur că îmi vei aduce o/un

                                                     (9-adjectiv)


______________________________nou/ă cu  roți ______________________. Aș mai vrea să primesc 

 (10-substantiv)                                                     (11-adjectiv)


un rachetă de ____________________________, și un microfon secret cu care să o/îl spionez pe

                        (12-tip de joc)


_____________________________ pentru a-i ști toate secretele __________________________.

 (13-o persoană din casă).                                                                  (14-adjectiv)


Dragă Moș Crăciun, știu că o să-mi pui toate aceste ________________________ daruri în

                                                                                           (15-adjectiv)


___________________________meu în noaptea de Crăciun.

(16-articol de îmbrăcăminte)


Altfel ar însemna că eu am fost cuminte degeaba.


6. Joc de negociere:   

Jocul se joacă în perechi. În joc sunt 2 puncte care trebuiesc împărțite între 
jucători după cum urmează:


Fiecare participant primește 3 cartonașe pe care scriem cele 3 opțiuni:


1. Split  (vreau să împărțim punctele)


2. Steal (vreau ambele puncte)


3. You’re a stealer (eu cred că tu vrei să iei ambele puncte)


Punctele se împart, după ce opțiune vor alege jucătorii, astfel:


         

 

Înainte să aleagă una dintre opțiuni, cei doi jucători vor negocia ce opțiune 
să aleagă și cum își doresc să împartă cele două puncte. Când finalizează 

Jucător 1: Split.  1

Jucător 2: Split.  1

Jucător 1: Steal.                  0

Jucător 2: You’re a Stealer.  2

Jucător 1: Steal.  2

Jucător 2: Split.   0

Jucător 1: You’re a Stealer.  0

Jucător 2: Split.                    2

Jucător 1: Steal.  0

Jucător 2: Steal.  0

Jucător 1: You're a Stealer. 0

Jucător 2: You’re a Stealer. 0



negocierea, arată  cardul cu opțiunea pe care o aleg în realitate. În funcție de 
asta se împart cele două puncte.


7. Cutia misterioasă: 



Alegeți o cutie opacă. Unul dintre participanți pune în cutie un 
obiect (de preferință neobișnuit, trebuie să fiți creativi - de 
exemplu un dinozaur care are o fustă roz de balerină), și apoi 
descrie cât mai convingător obiectul celorlalți. 

Poate spune adevărul sau nu.  

Ceilalți participanți îi pot pune întrebări despre obiectul din 
cutie celui care prezintă. 

La sfârșit, fiecare participant va spune celui care prezintă, 
dacă cred că  a spus adevărat sau nu.


8. Cum te vezi peste 5 ani. 

Exercițiu de imaginație. Fiecare dintre participanți se imaginează peste 5 ani, 
și povestește la trecut despre cum au fost ultimii 5 ani din viața lui. Care a 
fost cea mai mare realizare a sa, care a fost o dificultate pe care a depășit-o, 
care a fost un moment fericit, de cine a fost inspirat etc.


9. Exercițiu de memorare: 

Runda 1: 

Cineva scrie pe o coală de hârtie o secvență de 10 cifre

   

           2  5   1  9  8  7  3  4  5  2


Apoi arată foaia cu cifrele scrise celorlați, timp de 20 de secunde, cu 
instrucțiunea ca ei să rețină cât mai multe cifre în ordinea în care apar ele pe 
coala de hârtie.


După 20 de secunde întoarce foaia, și participanții vor scrie ce au reținut. Se 
punctează între 1 și 10, în funcție de câte cifre, în ordinea corectă, a reținut 
fiecare.




Runda 2: 

Toți participanții vor întoarce foaia pe care au scris cifrele reținute.


Discutați împreună câteva strategii de memorare pe care le-ați putea utiliza 
pentru a reține mai bine. De exemplu să grupați cifrele câte 2, sau câte 3, să 
asociați cu ani, sau date etc.


Apoi arătați din nou pentru 20 de secunde aceeași secvență de cifre.


După 20 de secunde, fiecare participant va mai scrie odată cifrele reținute. 
Se punctează din nou și se verifică progresul.


Runda 3: 

Toți participanții vor întoarce din nou foaia cu cifrele notate.


Adăugați încă 2 cifre la sfărșitul secvenței de cifre inițială, și arătați din nou 
pentru 20 de secunde.


Participanții vor nota din nou câte cifre au reținut. Se punctează din nou și se 
verifică progresul.


10. Câmpul Minat 

Se alege un participant care va fi legat la ochi. Se stabilește un culoar pe 
care se vor pune diverse obiecte, creioane, jucării etc. Partenerul de pe 
margine al participantului va trebui să-l ghideze pe acesta doar prin cuvinte, 
astfel încât să parcurgă traseul evitând obstacolele.


Vă doresc distracție plăcută!
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