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I. Controlul /exprimarea/recunoașterea emoțiilor 
 

1. Te iubesc pentru că … (joc de dramă) 

Pregătire necesară / Material 

enecesare 

Bilă, piatră sau orice obiect frumos 

Ce să folosești, care este 

obiectivul de atins: 

Recunoașterea și exprimarea emoțiilor, cunoașterea de sine a 

copiilor, comunicare pozitivă 

Descrierea exercițiului: Copiii stau într-un cerc. Educatoarea / arbitrul lansează un 

obiect (o minge, o piatră, un obiect drăguț) către cineva, 

spunând: „Te iubesc (de ex.) Pentru că ai jucat cu mine astăzi”. 
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2. Jocul de păienjeniș – exprimarea sentimentelor actuale (joc de dramă) 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Minge de pămătuf 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Recunoașterea și exprimarea emoțiilor, cunoașterea de sine a 

copiilor 

Descrierea exercițiilor Copiii stau într-un cerc. Educatoarea/ arbitrul de grădiniță 

lansează o minge de pămătuf cu următoarea instrucțiune sau 

întrebare: „Mă bucur că ai venit la grădiniță cu un zâmbet”, 

„... pentru că ai ajutat să pui jucăriile în„, „... cum te simți?" o 

aruncă la copilul pe care vrei să-l întrebi sau să-i spui ceva. 

Persoana care primește mingea pune o mână pe cordonul 

necontrolat și apoi îl rostogolește cu cealaltă mână către 

copilul la alegere, în timp ce își exprimă sentimentele. 
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3. Controlul sentimentelor cu ajutorul cărților de joc (drámajáték) 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Carton, foarfece, pâslă 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Folosim cărți inteligente pentru a regla sentimentele copiilor 

la un nivel adecvat grupului de vârstă. 

Descrierea exercițiilor Crearea de cărți care exprimă emoții diferite (fericit, trist, 

frică, supărat etc.) Semnele sunt făcute cu copiii și folosite în 

funcție de discuții și plasate într-un loc proeminent. Îl 

schimbăm în fiecare zi, la orele zilei, în timpul activităților și pe 

măsură ce ne schimbăm. (☹, 😊, de exemplu, în grupurile de 

discuții). 
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4. Termometrul sentimental 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Hârtie mai puternică, pâslă colorată, foarfece. Colectați emoțiile și 

atrageți-le pe o scară de creștere a culorii 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Recunoașterea, exprimarea, denumirea emoțiilor, cunoașterea de 

sine a copiilor, autoreglarea 

Descrierea exercițiilor Fiecare are un termometru emoțional. Este foarte important să 

acordăm modul în care ne simțim, să ne identificăm emoțiile, 

adică unde se află termometrul nostru emoțional. Ajută cu 

autoreglarea, îi ajută pe copii să-și recunoască emoțiile intense și 

să recunoască manifestările corporale ale emoțiilor.  

Este important ca educatorul / părintele să învețe nu numai 

recunoașterea și denumirea emoțiilor, ci și strategiile de coping pe 

care copilul le poate folosi (respirație, vizualizare, axila) atunci 

când recunoaște că emoțiile sale vor fi prea puternice / ridicate. 

Copiii, dimineața sau în cercul de discuții, pot arăta ce dispoziție 

se află și cum se simte în corpul lor. 

Nu este indicat să folosiți termometrul într-o stare foarte 

emoțională, dar atunci puteți identifica și discuta cu copiii dvs. 

ceea ce a dus la comportamentul dvs. (posibil inacceptabil), cum 

s-a simțit și cum vă puteți prelucra sentimentele în mod diferit. 

Sursa, mai multe idei: https://www.ecmhc.org/ideas/emotions.html  

https://betterlesson.com/strategy/162 

https://veryspecialtales.com/emotions-chart/ 

Cărți de joc descărcabile: 
https://www.free-reward-cards.com/free-pictogram-

cards/emotion-thermometer/  

https://www.freeprintablebehaviorcharts.com/feeling_charts.htm  

 

https://www.ecmhc.org/ideas/emotions.html
https://betterlesson.com/strategy/162
https://veryspecialtales.com/emotions-chart/
https://www.free-reward-cards.com/free-pictogram-cards/emotion-thermometer/
https://www.free-reward-cards.com/free-pictogram-cards/emotion-thermometer/
https://www.freeprintablebehaviorcharts.com/feeling_charts.htm
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5. Salutul de dimineață 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Creați o ilustrare cu modurile de salut opționale de mai sus 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Recunoașterea propriilor emoții și dispoziții ale copilului, 

desenarea limitelor fizice 

Descrierea exercițiilor Când ajungeți dimineața, copiii pot decide și alege modurile 

de salut folosind graficele de culori: cadrul didactic de la 

grădiniță  poate începe ziua cu o strângere de mână, un 

plasture, o îmbrățișare sau doar un simplu salut verbal. 
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6. „Dă mai departe” (mângăierea, îmbrățișarea, cuvântul...) 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Pregătirea locului potrivit 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Empatie, atenție, dezvoltare comunicare 

Descrierea exercițiilor Copiii stau în cerc și profesorul începe o mișcare (de exemplu, 

mângâind scaunul persoanei care stă lângă el, punându-și 

mâinile pe spate). Acest gest trebuie transmis fiecărui copil 

însoțitorului său. Mișcarea poate fi pornită de un copil. 

Instrucțiuni: „Acum îți mângâie încet capul, transmite-l 

persoanei de lângă tine!” 

O altă versiune: 

Speech Mail: Copiii stau în cerc și cadrul didactic de la 

grădiniță  șoptește un cuvânt sau o propoziție în urechea 

copilului care stă lângă ei. Ultimul copil vorbește cu voce tare 

ce a înțeles. Să încercăm să urmăm calea denaturării, să ne 

întrebăm cine a auzit ce? 

O altă versiune: 

Suntem într-un cerc. Arbitrul este inițial profesor de grădiniță, 

mai târziu, dacă știți deja grupul care joacă jocul, este posibil 

să fiți unul dintre copii. Un copil se apropie de un însoțitor, se 

uită în ochi și îl salută într-un stil: "Bună dimineața!" (Poate fi: 

curajos, plin de umor, vesel, suspect, provocator etc.) 

 

7. Dă mai departe în liniște!  

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Un obiect ușor de apucat, cu zgomot redus, de ex. sacul cu 

fasole, bucată de chei, clopot, minge 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Dezvoltarea autocontrolului, atenției 

Descrierea exercițiilor Copiii sunt în cerc. Unul dintre copii pășește în mijlocul 

cercului, celălalt cu brațele îndreptate înapoi, mână în mână. 

Jucătorul din mijloc încearcă să-și dea seama unde se află 

obiectul. Bănuiește până o găsește. Cel care ține obiectul îl 

schimbă. 

Într-o versiune mai simplă a jocului, ne jucăm cu obiecte 

„silențioase”: 

Copiii sunt într-un cerc, cu spatele pe mâini, cântând o 

melodie familiară în timp ce înmânează o mică minge mână la 

mână. În mijlocul cercului este un copil care trebuie să-și dea 

seama unde se află mingea. Când copilul din mijlocul cercului 

strigă „oprește-te”, cântatul este finalizat și copilul din mijloc 

numește cine este mingea. Dacă îl lovește, schimbă locurile. 
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8. Îți dau (joc de dramă) 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Pregătirea locului potrivit 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Atenție, dezvoltare de memorie 

Descrierea exercițiilor Copiii stau în cerc. Sarcină: arbitrul oferă copiilor lucruri 

imaginare, de ex. o carte. Pentru a face acest lucru, fiecare 

jucător se preface că citește o carte. Se spune: „Îți dau o carte 

și un pieptene”. Până când toată lumea se preface că citește 

în timp ce își pieptene părul. Apoi, „Îți dau o carte, un 

pieptene și o gumă de mestecat”. Apoi, fiecare jucător se 

preface că citește o carte în timp ce pieptene și mesteca. Și 

astfel jocul continuă până când unul dintre copii se confundă 

și nu știe cum. 

 

9. Cum mă simt: marcarea sentimentelor cu penseta  

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Realizarea și exprimarea emoțiilor diferite pe o bandă, 

pensete 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Recunoașterea și exprimarea propriei emoții 

Descrierea exercițiilor Copiii nu sunt întotdeauna capabili să-și exprime emoțiile 

verbal, astfel încât își pot împărți starea emoțională actuală în 

imaginea emoțională potrivită. Alegeți imaginile folosite 

pentru a exprima emoțiile în funcție de vârsta și maturitatea 

copiilor. În primul rând, ne bazăm pe emoții de bază, care pot 

fi extinse ulterior. 

 



 

12 

 

10.  Cum arăți când te simți așa – Imaginea din oglindă 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Selectarea poveștii necesare, desene de oglindă sau fețe 

emoționale, închidere Velcro 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Recunoașterea emoției, denumirea 

Descrierea exercițiilor a) Spun copiilor povești scurte - amuzante, triste, 

surprinzătoare etc. - prin acoperirea oglinzii cu o oglindă în 

fundal, iar prin unele părți acoperă oglinda, astfel încât copiii 

să poată identifica expresiile faciale. 

 

b) Cu ajutorul dispozitivului de fixare Velcro, plasăm emoția 

dorită pe tapiserie - zâmbitoare, tristă, supărată etc. 

 

11.  Poți să iei jucăria, când auzi asta… 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Diferite obiecte (marionetă, bloc de construcții, animale 

umplute, mașină mică etc.), instrumente sonore (fluier, 

triunghi, tambur, clopot etc.) 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Controlul inhibițiilor, atenția, răbdarea 

Descrierea exercițiilor Copiii stau cu diferite jucării în jurul lor. Determinăm pentru 

fiecare jucărie care va fi tonul său, astfel încât să poată fi 

atins, cum ar fi bipul bebelușului, blocul de construcție - 

aruncarea, animalele umplute - triunghi, mașina mică - clopot 

etc. Când auziți bipul, jocul este înregistrat. 

Pentru prima dată, este suficient să selectați două sau trei 

jocuri și semnalul audio aferent, care poate fi extins ulterior. 
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12.  Colțul colorat  

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Locații cu culori diferite din grupă (de exemplu roșu: furie; 

verde: relaxare; galben: căutător prieten etc.) 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Recunoașterea emoției, dezvoltarea empatiei, toleranță, 

compasiune, calmant 

Descrierea exercițiilor Haideți să creăm colțuri cu culori diferite împreună cu copiii, 

locuri pe care le definim împreună: dacă sunteți supărat, 

mergeți la colțul roșu dacă sunteți calm, verde pentru a vă 

juca cu un prieten, galben etc. 

Educatorul ar trebui să se asigure că, dacă un copil folosește 

acest instrument, să-și sprijine decizia până să se calmeze și să 

vorbească despre asta mai târziu. Confirmați în principal cu 

armare pozitivă. ("Ai decis să te odihnești puțin, văd ochii 

strălucind mai frumos.") 

 

 

13.  Sacul de box 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Cumpărarea și suspendarea unui sac de box într-o zonă 

corespunzătoare (fără accident) 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Canalizarea emoțiilor, dereglare, autoreglare 

Descrierea exercițiilor Până când copilul învață să-și amelioreze tensiunea și furia 

fără agresiune fizică, putem ajuta prin identificarea unui 

obiect fizic real și sniffer. Dacă avem oportunitatea de a 

achiziționa o pungă de box liber, fără a compromite 

integritatea fizică a altora, putem oferi acest lucru copiilor 

într-o manieră controlată. 
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14.  Împarte iubirea –sistemul de corespondență  

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Hârtii, cutii de carton, creioane 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Auto-calmare, relaxare, autoreglare, încredere în sine, 

conștientizare socială, auto-conștientizare, auto-monitorizare, 

autoreglare, relații (prietenie), identificarea atuurilor, 

promovarea emoțiilor pozitive, manifestarea recunoștinței, 

succesului 

Descrierea exercițiilor • • În fiecare zi când un copil observă comportamentul 

altui copil (amabil, bun, de ajutor), acesta 

„împărtășește iubirea” 

• • copilul ia o bucată de hârtie și desenează ceea ce 

vede 

• • aruncați hârtia în căsuța poștală desemnată 

• • La sfârșitul zilei, profesorul colectează „dragostea” și 
o distribuie copiilor 

Idei utile 

• În funcție de vârstă și abilitate, explicați ideii de bază 
copiilor, astfel încât toată lumea să înțeleagă. 

• Aveți căsuța poștală împreună cu copiii. 

• Încercați să încurajați copiii să observe valori și 
așteptări comportamentale care sunt în conformitate 
cu valorile de bază ale grupului. 

• Copiii mai mici pot avea nevoie de ajutor pentru 
adulți sau cărți de fotografie pre-făcute. 

• • Asigurați-vă că niciun copil (în special copiii cu 

comportament ADHD) nu este lăsat în afara 

procesului. Amintiți-vă că fiecare copil trebuie să-și 

crească încrederea. Așadar, dacă au mai puțin sau 

nicio „carte de dragoste”, atunci trebuie să o 

remediem (să apelăm la atenția altui copil dacă copilul 

este pozitiv sau să ne punem la dispoziție cărți de 

dragoste). 
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15.  Gestionarea sentimentelor irascibile 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Observarea copilului 

 Canalizarea emoțiilor, gestionarea temperamentului, 

autoreglare 

Descrierea exercițiilor Să facem un tabel. Să implicăm copilul în realizarea lui! 

- Identificați stimulii / evenimentele care provoacă copilul. 

- Descrieți ce nu trebuie făcut în caz de răsturnare (de 

exemplu, înjurături, naufragii sau lupte). 

- Descrieți ce putem face - ceea ce ajută copilul să facă față 

situației (de exemplu, așezați-vă, spălați fața, respiră 

adânc, beți un pahar de apă, intrați în colț pentru un 

minut). 

- Lăudați copilul atunci când utilizați o strategie de coping 

din graficul de derulare.  

Sursa, mai multe idei: https://www.lizs-early-learning-spot.com/anger-
management-23-calming-strategy-cards/ 

 

16.  Gestionarea pornirilor prin joc de rol  

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Observarea copilului 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Canalizarea emoțiilor, gestionarea temperamentului, 

autoreglare 

Descrierea exercițiilor Realizați scenarii și jocuri de rol. 

Într-o perioadă relaxată, luați în considerare cu copilul dvs. 

situațiile în care apare de obicei bullying și dezvoltați strategii 

de coping. 

Să încercăm să ne dăm seama (fie desenând cu copilul, fie 

jucându-ne) ce se întâmplă în ei. Haideți să ne jucăm și să 

exersăm cât puteți pentru a le evita sau pentru a le lupta. 

Lucrează cu copilul și părintele pentru a exersa noi strategii 

împreună, acasă și la grădiniță..  

https://www.lizs-early-learning-spot.com/anger-management-23-calming-strategy-cards/
https://www.lizs-early-learning-spot.com/anger-management-23-calming-strategy-cards/
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II. Autoliniștirea, relaxarea 
 

17.  Imaginează-te ăntr-un loc unde …  

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Covor gros, muzică, meditație text / carte 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Dezvoltarea auto-calmante, relaxare, autoreglare, atenție, 

creativitate 

Descrierea exercițiilor Dacă copiii sunt foarte încântați, putem folosi meditația 

ghidată ca relaxare. Se culcă încet pe covor, pornesc muzica 

de relaxare, închid ochii și își imaginează culcat pe plaja unde 

razele soarelui își gâdilă trupurile, briza caldă le atinge fețele 

... etc. Povestea folosită depinde și de muzica și de 

cunoștințele anterioare ale copiilor: o pajiște plină de flori, 

gândaci și o cameră caldă cu șemineu în timpul iernii. 

Alegerea locurilor potrivite pentru copii. 

Sursa, mai multe idei: Cărțile lui Lori Lite: Zborul cu bule, Golful Otra, Caracatița 

furioasă 

 

18. Jocul de-a statuia 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Dispozitiv de redare muzicală 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Dezvoltarea de auto-reglare, atenție, răbdare și atenție unul 

față de celălalt 

Descrierea exercițiilor 1. Atâta timp cât muzica se joacă, copiii se plimbă, sar, 

dansează (profesorul se poate juca cu ei!). Imediat ce arbitrul 

oprește muzica, el trebuie să devină o statuie, rigid în postura 

în care ne aflăm. Muzica este întreruptă pentru o perioadă tot 

mai mare de timp. 

2. Statuile trebuie realizate printr-un instrument de 

metacomunicație (supărat, vesel, somnoros, obosit etc.) care 

corespunde emoțiilor care au fost negociate în avans. 
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19.  Sacul cu fasole mic (diferite mărimi), mingea de stres 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Realizarea de pungi mici de fasole umplute cu fructe, 

achiziționarea de bile de stres (sau scoaterea lor din baloane și 

nisip) 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Relaxare, reglarea emoțiilor, coordonare percepție-mișcare, 

coordonare senzorială motorie, stimuli vestibulari, senzoriali. 

Poate fi folosit și pentru joacă, ameliorarea tensiunii, calmare 

și învățare mută. 

Descrierea exercițiilor Plasarea pungilor de fasole diferită în formă și dimensiune în 

camera de grup din curte. Copiii îl pot folosi desculți pe 

picioare, folosind mișcări de echilibrare, zdrobind mâinile în 

timp ce ascultă povești sau alte activități. Puteți utiliza, de 

asemenea, o minge de cauciuc sau o „aluniță” în formă de bilă 

umplută cu orez sau porumb, o minge de stres comprimabilă. 

 

20.  Instrumente de ocupat mâna 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Cârlig de hârtie, filet de firget, batistă de mătase sau alt 

dispozitiv de fixare cu velcro care se potrivește cu ușurință în 

mâna copilului 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Sensibilizarea 

Descrierea exercițiilor Copilul se poate așeza pe spate și asculta, dacă este capabil să 

rătăcească puțin și îl poate ajuta, de asemenea, să se relaxeze 

folosind instrumentele de măsurare, care sunt necesare în 

principal pentru sarcini de atenție și staționare. În acest fel, va 

acapara degetele și va ajuta la controlul atenției. 

Sursa, mai multe idei: https://lemonlimeadventures.com/sensory-hacks-focus-

fidgety-child/ 

 

21.  Muzica (de relaxare) 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Echipament de redare de muzică, selectați muzica potrivită 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Pentru a calma copiii, pentru a se relaxa 

Descrierea exercițiilor Redarea de muzică de relaxare, are efect asupra copilului, le 

umple de liniște sufletească, liniștitoare într-o stare 

tensionată, excitată, impulsivă. 

Muzica poate fi folosită pentru a începe diverse sarcini, cum 

ar fi. atunci când încărcați, schimbați sarcinile, adormiți, 

înainte sau după ascultarea unui basm. Muzică diferită poate / 

ar trebui folosită pentru a efectua o singură activitate. 

 

https://lemonlimeadventures.com/sensory-hacks-focus-fidgety-child/
https://lemonlimeadventures.com/sensory-hacks-focus-fidgety-child/
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22.  Îngrijirea de animale mici 

Pregătiri necesare / 

materiale necesare 

Pește sau rozătoare mici în mediul de creșă, câine de casă, cal terapeutic, 

alpaca 

La ce servește, care 

este scopul de atins 

Consolidarea și dezvoltarea autoreglementării, responsabilității, îngrijirilor, 

regularității, asumării responsabilităților de muncă 

Descrierea exercițiilor Păstrarea în siguranță a animalelor, îngrijirea lor și mersul cu ele îi învață 

copiilor responsabilitatea de a răspunde prompt la comportamentul lor. 

 

23.  Fulare colorate 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Pânze colorate, câte una pentru fiecare copil. Music player, 

muzică asortată (alegerea muzicii potrivite este importantă). 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Autoreglarea, atenția, exprimarea emoțiilor, creativitatea 

Descrierea exercițiilor După începerea muzicii, copiii dansează în moduri diferite cu 

eșarfele. De exemplu, mișcări ale vântului (lent-lent, slab, 

puternic-slab), orbital și de rotație. 

 

24.  Jocul omului de cauciuc 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Selectarea și pregătirea spațiului, locului adecvat 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Autoreglare, reglare a emoțiilor, empatie, cooperare, 

adaptare 

Descrierea exercițiilor Se umfla - dezumfla. Jucăm în perechi. Unul dintre membrii 

cuplului este cauciucul (pentru el, acest joc va fi un exercițiu 

de întindere și relaxare). Însoțitorul său pompează mai întâi 

omul de cauciuc (cu respirații puternice și exhalații - deci jocul 

nostru este un exercițiu de respirație) până când este plin de 

aer, ceea ce înseamnă că se întinde în întregul corp, apoi 

scoate dopul. Gaura este foarte mică, aerul iese încet. Pe 

măsură ce aerul iese, părțile corpului se relaxează treptat și, în 

cele din urmă, se extind pe sol. 

 

25.  Sunetul de clopoțel 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Un clopot 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Ajută cu tranzițiile, atenția, memoria și conștientizarea 

sarcinilor 

Descrierea exercițiilor Facem aranjamente cu copiii în avans pentru a semnala 

schimbarea celor două activități. 
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26.  Pauza/Time-out  

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Nu necesită nicio pregătire. 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Calmează copilul 

Descrierea exercițiilor Îl scoatem pe copil din situația de conflict (mediul / situația în 

care a avut loc comportamentul său provocator și unde poate 

obține o întărire pozitivă) și îl ducem într-un loc unde se poate 

calma, care este nerăbdător, nu poate să se joace - decât dacă 

solicitați acest lucru. 

Ar trebui să vorbești cu copilul deja calm despre motivul 

pentru care am fost scoși din situație și cum să-l evităm data 

viitoare. Utilizați armatura pozitivă pentru a ajuta la 

remedierea comportamentului dorit. (De exemplu, 

recompensa dacă vedeți că ați dominat, dacă ați împărtășit, 

dacă ați folosit o strategie pre-aranjată în loc de agresiune 

etc.) 

 

27.  Trambulina 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Loc adecvat, pregătire dispozitiv 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Reglarea emoției, relaxare 

Saltul are un efect de reducere a stresului, ajutând la 

satisfacerea nevoii de mișcare. 

Balansarea pe trambulină are un efect relaxant. 

Descrierea exercițiilor Sprituri sau relaxare, balansare, ascultare de povești. 

Ei pot asculta o poveste mică în liniște și bucurie. Mai întâi o 

poveste minusculă, apoi treptat mai voluminoasă. 
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28.  Asigurarea spațiului pentru mișcări mari 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Curtea grădiniței, holul, sală de gimnastică, terasă acoperită 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Reducerea tensiunii, satisfacerea nevoii de mișcare 

Descrierea exercițiilor În mod evident, copiii au nevoie de spațiu mai mare și mai 

puțin aglomerat decât camera de grup și merită să creezi 

spațiu - curte, terasă acoperită etc. - unde poți face liber orice 

mișcare majoră - liberă sau ghidată - fie că alergi, sări etc. 

Exercitarea liberă în mișcări mari ameliorează tensiunea la 

copil. 
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29.  Hamac, scaunul suspendat, leagănul de picură 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Hamac, scaunul suspendat, leagănul de picură 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Relaxare, liniștire de sine 

Descrierea exercițiilor În sala de grupuri, în curte, cât mai mult, întindeți hamacul sau 

agățați patul picătură unde copiii se pot relaxa în mișcare de 

balansare, în funcție de nevoile lor. 

 

30.  Ne jucăm cu păpuși de cărpă 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Pregătirea locului potrivit 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Relaxare, conștientizare a corpului 

Descrierea exercițiilor În timpul jocului liber sau la sfârșitul gimnasticii, jucați-vă cu 

copiii pentru a-și elibera mușchii complet ca niște păpuși de 

zdrență. Apoi, întindeți-le una câte una, apoi eliberați-le din 

nou. 

 

31.  Experiență de miros senzorial 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Arome diferite 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Dezvoltarea funcțiilor de atenție, relaxare, memorie, cognitive 

și senzoriale 

Descrierea exercițiilor Copiii își pot da seama de mirosul pe care îl simt, dar unele 

uleiuri esențiale pot avea un efect calmant: lemn de cedru, 

lemongrass, ylang-ylang, mușețel, lavandă, mandarină. 

Ca o opțiune avansată, puteți juca perechi de parfum, astfel 

încât copilul trebuie să găsească o pereche de parfumuri în 

mâna lui, cu ochii închiși sau cu ochii închiși. 
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32.  Cântece de adormire 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Player muzical, alegând locul potrivit 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Calmarea, îmbunătățirea concentrării, promovarea procesului 

de maturizare a sistemului nervos 

Descrierea exercițiilor Muzica ajută și îmbunătățește părțile creierului responsabile 

de auz, percepție vizuală / spațială, percepția motorie. 

Acestea sunt strâns legate de problemele vorbirii, citirea, 

interpretarea textului, aritmetica, atenția. Învățarea 

instrumentală a muzicii crește concentrarea, stima de sine și 

memoria. Conform principiilor lui Kodály, cu ajutorul Ilonei 

Gróh, fondatoarea Ringató, putem experimenta frumusețea 

imperiului muzical cu copiii cu ajutorul cântecelor, rimei, 

pastilelor de dormit, cavalerilor. 

De la naștere până la vârsta de 3 ani, cântăm alături de 

părinții noștri, scandăm și lucrăm cu copiii mai mari singuri la 

grădiniță. 

Sursa, mai multe idei: https://www.ringato.hu/ 

 

 

 

https://www.ringato.hu/
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III. Atenția – memoria 
 

33.  Jocul de a acoperi  

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Eșarfă, diferite obiecte, imagini diferite 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Dezvoltare de atenție, memorie, răbdare, reguli, toleranță la 

frustrare 

Descrierea exercițiilor Copilul poate privi unele lucruri timp de 15 secunde, apoi să 

acopere aceste obiecte, imagini și să le spună ce a văzut sau în 

ce ordine. Obiectele sunt schimbate din când în când. 

 

 

 

34.  Lanțul de cuvinte 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Alegerea locului potrivit (covor) 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Atenție și dezvoltare a memoriei 

Descrierea exercițiilor Copiii stau în cerc. Unul dintre copii începe să se joace cu un 

animal / plantă, de ex. spune că este un cal. Următorul copil 

adaugă încă unul și spune cu cel anterior: cal, câine. 

Următoarele adăugă încă unul: cal, câine, șoarece, etc. Cine o 

ia, începe din nou acolo. 

Alegeți lungimea jocului, solo, în funcție de caracteristicile 

individuale și de vârstă. 
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35.  Jucuri de memorie, găsirea perechilor 

Pregătiri necesare / 

materiale necesare 

O cutie este un joc de memorie, dar copiii pot desena aceleași sau 

pereche de imagini aferente pe un carton sau pot fi o imagine cu o față 

de copii, mame, mașini, obiecte, oameni sau un proiect, anotimp etc. 

La ce servește, care este 

scopul de atins 

Concentrarea, atenția, dezvoltarea memoriei, dezvoltarea vizuală, 

recunoașterea formei 

Descrierea exercițiilor Dintre cărțile distribuite cu fața în jos, următorul jucător întoarce 

întotdeauna două, dacă iese o pereche le scoate, dacă nu, inversează 

la loc și vine următorul jucător. 

Cu alte cuvinte: 

Pentru joc desenăm imagini pe diferite forme geometrice. Cărțile sunt 

întoarse, amestecate și așezate pe masă. Căutați perechea de cărți 

întoarse. Primul jucător aruncă, să zicem, o carte triunghiulară cu un 

om de zăpadă. Apoi întoarce o altă formă triunghiulară pentru a vedea 

dacă are un om de zăpadă. Dacă da, pune ambele cărți în fața ta și, 

dacă nu, lasă ambele cărți cu fața în jos pe masă. Jucătorii încearcă 

apoi pe rând. După ce ați găsit perechile fiecărei cărți, puteți număra 

cine a colectat cele mai multe perechi de cărți. 

 

36.  Căutarea de imagini după sunet 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Pregătirea diferitelor imagini 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Atenție, memorie 

Descrierea exercițiilor Plasând imagini în sala  grupei, după ce sunetele sunt făcute, 

copiii merg la placa de sunet împerecheată, cu cadrul didactic 

de la grădiniță  determinat prin mișcare și postură. (De ex. 

Clopoțel, furtună, sonerie, sunete de animale, zgomote - 

mers, sărituri în perechi, urcare, târâre - imagine în jur, 

șezând, ghemuit, culcat pe stomac.) 

O altă versiune: 

Copiii se deplasează la muzică în mișcări arbitrare, cu o carte 

mică în jurul gâtului, în două sau mai multe grupuri. În sala de 

grupuri, cadrul didactic de la grădiniță  plasează instrumentele 

care sunt pe colier. Când muzica se oprește, trebuie să stați 

într-o postură predeterminată (stând, stând în picioare, 

ghemuit etc.) pe obiectul corespunzător. Locația obiectelor și 

colierul sunt schimbate. 
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37.  Labirintul (în spațiu și altfel) 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Banda de mascare, banda de etanșare sau blocuri de 

construcție 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Percepția spațială, orientarea, atenția, dezvoltarea memoriei, 

coordonarea percepție-mișcare, coordonare 

Descrierea exercițiilor Puteți juca labirintul pe o tablă de sarcini, pe o tablă 

interactivă sau puteți crea labirintul în natură. Este posibil să 

se creeze un labirint cu bandă și bandă adezivă pe podeaua 

sălii de grup, sala de sport sau spațiul comun, care poate fi 

utilizat de copii într-o varietate de moduri. 

De exemplu: echilibrare, rulare lentă, târâre, urcare, deplasare 

înapoi, poate folosind o mătură sau alt dispozitiv. 

Este recomandabil să desenați cu cretă pe trotuar, șină și 

poate fi folosit în aer liber în aer liber. 

Îl putem construi din diferite blocuri de construcții sau din 

orice joc mai mare. De asemenea, puteți lipi un câmp de joc 4 

× 4, 5 × 5, 6 × 6 pătrat prin care pot fi utilizate cărți cu direcții 

diferite - de-a lungul unui traseu pre-desenat. 
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38.  Ce s-a schimbat? 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Alegeți locul potrivit 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Atenție, memorie 

Descrierea exercițiilor Împreună cu copiii, aruncăm o privire atentă asupra 

împrejurimilor noastre sau chiar spunem cu voce tare locația 

unei jucării sau a unui mobilier. Schimbăm locația unora 

dintre echipamentele și jucăriile din camera de grup - colectiv 

- prin a cere 1-2-3 copii să părăsească camera. Pe măsură ce îi 

chemăm înapoi, trebuie să își dea seama ce s-a schimbat. 

Poate fi chiar cazul în care niciun copil nu se uită la ceea ce 

schimbăm, cerându-i să le întoarcă spatele. 

 

39.  Cineva a dispărut… 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Atenție, memorie, conștientizarea regulilor 

Descrierea exercițiilor Copiii stau într-un cerc, selectează un copil și se închid la ochi. 

Apoi ascundem într-un fel un alt copil (în spatele păturilor, 

mobilier etc.). Scoatem eșarfa din ochii primului copil ales ... 

„Mergeam în pădure, am pierdut un bărbat. Spune-ne cine nu 

este cu noi ?! ”Copilul trebuie să-și dea seama care dintre 

camarazii săi  lipsește din grup. 

 

40.  Schimbarea ordinii  

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Obiecte, imagini 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Atenție, memorie 

Descrierea exercițiilor Punem poze pe masă, cca. cinci la rând, apoi copilul întoarce 

spatele în timp ce schimb schimbul de poze. Apoi, copilul se 

întoarce la imagini și trebuie să-și dea seama ce s-a schimbat. 

Vă puteți juca cu articole casnice zilnice, jucării, echipamente 

sportive etc. 
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41.  Oul de cuc 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Jucării, obiecte necesare jocului 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Atenție, memorie 

Descrierea exercițiilor Vitrine pentru copii 4-6 instrumente, obiecte - de ex. articole 

de toaletă - și puneți un ou de cuc, de exemplu. papuci: „Aflați 

ce nu este în grup!” Puteți juca cu poze, jucării, instrumente 

muzicale, orice. 

 

42.  „Dirijorul” 

Pregătiri necesare / 

materiale necesare 

Nu necesită nicio pregătire. 

La ce servește, care 

este scopul de atins 

Atenție, observație 

Descrierea 

exercițiilor 

Copiii stau într-un cerc, trimitând un copil din hol. Alegem un „dirijor” și cu 

toții alegem poza lui. De acum înainte, îl vom monitoriza și îi vom urma 

fiecare mișcare, dar în așa fel încât jucătorul reamintit să nu poată afla cine 

inițiază mișcarea sau cine este dirijorul. Acesta nu este un joc de oglinzi, 

stânga este stânga, dreapta este dreapta. 

 

43.  ÁJocul de umbre 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Imagini cu ilustrații simple și fotocopiate, schițe conturate 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Atenție, dezvoltarea operațiilor de gândire 

Descrierea exercițiilor Jocul de umbră necesită imagini și negativele lor, copiii 

trebuie să asorteze figura cu negativul figurii. Putem să ne 

facem poze, să facem poze cu obiectele, să le imprimăm de 

două ori, să decupăm o imagine a unui obiect dintr-o 

fotografie, doar rama rămâne, aceasta va trebui să fie asociată 

cu fotografia. 
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44.  Grupează-le după caracteristicile date  

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

O selecție de imagini sau obiecte care împărtășesc 

caracteristici comune 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Atenție, memorie 

Descrierea exercițiilor Poate fi  jucat cu imagini sau obiecte reale. Dintr-un anumit 

set, trebuie să sortați obiecte, lucruri, de ex. toate galbene sau 

triunghiulare, sau moi sau vii etc. 
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IV.  Funcțiile de execuție: controlul de inhibiții, întârzierea, decizia, 
ordinea de zi, structura 

 

45.  Metoda ceasului, întârzierea 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Un ceas de carton cu perioade de culoare roșie (sfert, 

jumătate de oră) 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Autoreglare, controlul inhibiției 

Descrierea exercițiilor Copiii sunt liberi să se deplaseze în cameră. Putem să coloram 

ceasul astfel încât copiii să știe când se va întâmpla. Când 

cursorul arată partea roșie, copiii trebuie să se oprească, iar 

pe măsură ce cursorul se mișcă mai departe, ei se pot mișca 

liber. 
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46.  Jocul de roboți  

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Nu necesită nicio pregătire. 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Autoreglare, control inhibitor, dezvoltare a atenției 

Descrierea exercițiilor a) Copii - Roboți. Se deplasează într-un spațiu specific, 

deplasându-se pe anumite semnale acustice, de exemplu: 1 

aplauze - face dreapta, 2 aplauze - face stânga, fluieră - 

înaintează, face clic - se deplasează înapoi. 

b) Programez copiii - roboți - atingând înainte: umărul drept - 

întoarcerea dreaptă, umărul stâng - întoarce stânga, atingând 

fruntea - pas înainte, atingând spatele - pășind înapoi pentru a 

ajunge la un anumit punct din rețeaua imaginară. Puteți juca 

afară și desenați plasa cu cretă pe asfalt. 

 

47.  Nu te supăra frate! 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Post-ite-uri (imagini colorate) pe podea (maxim 6 rânduri), 

aprox. La 30 cm distanță; zaruri colorate 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Autoreglare, control inhibitor, dezvoltare a atenției 

Descrierea exercițiilor Copiii se deplasează pe câmpuri colorate spre un obiectiv, 

fiecare copil are propria sa zonă colorată (cele mai avansate 6 

culori, de exemplu galben, verde, roșu, albastru, portocaliu). 

Al șaptelea copil rulează un zar colorat pe măsură ce culoarea 

se rostogolește, copilul înaintează cu un pas înainte. 

Câștigătorul care ajunge la sfârșitul câmpului cât mai curând 

posibil, devine apoi jucătorul cu role, astfel încât copilul cu 

zaruri poate înlocui cel mai rapid copil dacă trece prin câmpul 

său (aproximativ 5 câmpuri). 
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48.  Ordinea de zi, tabelul colorat a sarcinilor 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Cărți, imagini, masă 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Atenție, memorie, planificare 

A módszer leírása: Rutine zilnice, evenimente, sarcini în formă cronologică, 

tabulară. La grădiniță, ilustrat cu imagini, la școală puteți avea 

litere, cuvinte și propoziții. Este important să avem culori 

bogate. Ar trebui așezat într-o poziție proeminentă, pe un 

perete, la nivelul ochilor, astfel încât să fie vizibil copiilor, cum 

ar fi trezirea, un basm, micul dejun, dressingul, periajul, ovi 

etc. Dacă există o activitate specială, șavis ovis, mersul, orice, 

atunci este, de asemenea, o parte importantă a zilei. Seara 

îmbrăcarea, cina, scăldatul, povestea de seară, dormitul. 

 

49.  Pentru a lua decizii: posibilitatea alegerii dirijate 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

comunicare 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Consolidarea stabilității emoționale, stabilirea controlului 

emoțional 

Descrierea exercițiilor Când vine vorba de a-i determina pe un copil să facă ceea ce 

noi le cerem să facă, va fi mai eficient să le oferim alegeri. Este 

important să fii scurt și concis, să-i dai două opțiuni, dar 

decizia ar trebui să fie a lui. De exemplu: „Trebuie să îți 

împachetezi jucăriile. Vrei să începi cu un lego sau cu 

creioanele tale? " 

 

50.  Executarea sarcinilor pe uzică, pe lumini, semnale  

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Regândirea și proiectarea locului potrivit 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Atenție, memorie, dezvoltare rapidă a răspunsului, 

satisfacerea nevoii de mișcare 

Descrierea exercițiilor Copiii se mută într-o cameră de grup, împrăștiați în aer liber. 

Semnale diferite (muzică, lumină stinsă, aplauze, tobe ...) 

îndeplinesc diferite sarcini (ghemuite, minți, burtă, duble ...) 

Într-un grup mai bun, copiii pot fi arbitri (chiar și copii cu 

ADHD). 
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51.  Poți să te joci cu jucăria ta preferată cân ai pus la loc pe ceea cu care te-ai 

jucat anterior   

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Instrumente necesare pentru un joc sau activitate 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Fundația regulilor, dezvoltarea memoriei 

Descrierea exercițiilor Ca o regulă simplă, vom fi de acord cu copiii la începutul 

anului: ei vor putea juca un alt joc doar dacă au înlocuit ceea 

ce au jucat până acum. O excepție de la acest lucru este dacă 

doriți să faceți jocul mai distractiv, de exemplu, dacă jucați cu 

o mașină, construiți un garaj sau invers. 

 

52.  Diversiune care implică alte simțuri 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

regândirea oportunităților 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Stabilirea și consolidarea controlului emoțional 

Descrierea exercițiilor În unele situații în care anumite funcții inhibitoare pot să nu 

funcționeze bine (cum ar fi furia), un sunet, miros, efect de 

lumină sau altă activitate bruscă poate expulza copilul din 

comportament. 

 



 

33 

V. Alinierea percepției și mișcării, coordonarea senzorială motorie, 
stimuli vestibulari, senzoriali 
 

53.  Emisfera de dezvoltare 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Achiziționarea de echipamente de mișcare 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Coordonarea mișcării cognitive, coordonarea senzorială 

motorie, vestibulari, stimuli senzoriali, coordonarea mișcării, 

dezvoltarea echilibrului, susținerea maturării nervoase 

Descrierea exercițiilor Copiii o pot folosi pentru a echilibra, pentru a se contesta, 

pentru a-și testa propria dexteritate și limitări. 

Sursa, mai multe idei: http://www.huple.hu/main.php  

 

54.  Bilă sub scaun, bandă de cauciuc pe scaun 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Bandă de cauciuc, frânghie, minge din cârpă, role de burete 

etc. 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Coordonare de recunoaștere-mișcare, coordonare senzorială 

motorie, stimuli vestibulari, senzoriali 

Descrierea exercițiilor Întinderea unei benzi elastice între cele două picioare ale 

scaunului sau atașarea unei mingi din cârpă  la o frânghie, 

permite copilului să facă mișcări diferite în timp ce stă. De 

exemplu: lovind cu piciorul, călcând în timpul unei sarcini, 

mâncând, citind un basm, desenând, făcând o foaie de sarcini. 

Ajută la creșterea concentrării și a mișcării de antrenare. 

Sursa, mai multe idei: www.specialdirect.com   

 

55. Unde auzi clopoțelul (toba, ceasul)? 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Șaluri, clopote, tobe sau căpușe mai tare 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Coordonare de recunoaștere-mișcare, coordonare senzorială 

motorie, stimuli vestibulari, senzoriali 

Descrierea exercițiilor Trei copii sunt legați la ochi și escortați în trei puncte diferite din 

cameră. Rotiți fiecare dintre ele în jurul axei sale pentru a preveni 

orientarea. Vom suna un clopot undeva în cameră, de preferință la 

o distanță egală de cei trei copii. Copiii cu ochii închiși ar trebui să 

meargă acolo unde sună clopotul. Primul care ajunge acolo este 

câștigătorul. 

O altă versiune: 

Dă-i copilului cu ochii în ochi. În timp ce atinge tamburul și se 

plimba, copilul orb ar trebui să urmeze direcția sunetului. 

 

http://www.huple.hu/main.php
http://www.specialdirect.com/


 

34 

56. Mingi mari, mingi de balance 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Cumpărați mingi gonflabile mari 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Coordonare de recunoaștere-mișcare, coordonare senzorială 

motorie, stimuli vestibulari, senzoriali 

Descrierea exercițiilor Echilibrarea pe burtă, spate etc. 

Echilibrul micromobilității care stimulează sistemul nervos 

 

57.  Peretele de cățărare 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Perete cu nervuri, perete de cățărare 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Coordonare de recunoaștere-mișcare, coordonare senzorială 

motorie, vestibulari, stimuli senzoriali, planificare, atenție 

Descrierea exercițiilor Urcarea pe un perete de cățărare / șină este o activitate de 

dezvoltare în sine, dar găsirea obiectelor plasate pe capturi, 

trepte, evitarea centurilor și urcarea este o altă provocare 

pentru copii. 

 

58.  Sare mingea 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Mingi de cauciuc  

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Coordonare de recunoaștere-mișcare, coordonare senzorială 

motorie, stimuli vestibulari, senzoriali 

Descrierea exercițiilor „Sari ca o minge!” Săriturii cu o minge în picioare sau în 

mișcare, individual sau simultan. Pe măsură ce copiii se mișcă, 

ei zic cu voce tare: „mingea sare mai sus!” Mingea poate fi în 

mâna ta sau între picioare. 

 

59.  Mingea fierbinte  

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Jucător de muzică, minge 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Coordonare de recunoaștere-mișcare, coordonare senzorială 

motorie, stimuli vestibulari, senzoriali 

Descrierea exercițiilor Copiii se plimbă și își dau reciproc o minge. Cei mai mici îi pot 

da unul altuia sau cei mai mari se pot arunca unul altuia. Ori 

de câte ori este posibil, redați muzica pe care cineva o oprește 

brusc. Cine are mingea în acel moment va fi în afara jocului (ar 

putea fi opritorul de muzică în runda următoare). Dacă muzica 

nu este disponibilă, aplauzele sau bipurile se pot opri. 
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60.  Cortul magic  

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Țesătură mare, mai puternică, circulară sau cu carouri, foaie, 

„parașută” 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Alinierea percepției și mișcării, coordonarea motorie 

senzorială, stimulii vestibulari, senzoriali, atenția 

Descrierea exercițiilor Copiii se înfășoară și apucă foaia de cort rotund colorată 

(pătură, foaie), ceea ce vă permite să jucați o mulțime de 

jocuri mutând-o astfel: 

• ciuperca 

• fluturând (unul câte unul, toată lumea ridică mâinile pe rând 

și apoi înapoi, ca fanii la un meci) 

• schimbul de locuri  

• floricele: există multe bile în umbrelă, toate bilele trebuie să 

fie decupate 

• idem.ca și precedentul, dar ideea este să ții toate bilele în 

interior 

• Rularea unei mingi cu o undă (de exemplu, ar trebui să fie 

trimisă cuiva) 

• Salată de fructe: oferim copiilor numele fructelor. Când 

arbitrul spune un fruct, cum ar fi prunele, toate prunele 

trebuie să schimbe locurile. 

 

61.  Foc, apă, avion 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

scaune 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Alinierea percepției și mișcării, coordonarea motorie 

senzorială, stimulii vestibulari, senzoriali, atenția, dezvoltarea 

rapidă a răspunsului 

Descrierea exercițiilor Copiii aleargă. Când profesorul de grădiniță strigă „foc!”, 

Trebuie să te ghemuiești pentru a te încălzi la foc. Când strigă 

„apă!” Trebuie să urce undeva pentru a nu se uda în 

inundație. Și dacă spune „zbor!”, El trebuie să fie jos pe 

pământ, pentru că un avion zboară jos. 

Pregătire: Stăm într-un cerc spațios, toți pe un scaun. Vom 

discuta pentru ce sunt cele trei cuvinte de comandă. 

Foc: ne ghemuim în fața propriului nostru scaun. 

Apa: Ne așezăm cu picioarele în sus pe scaunul nostru. 

Avion: ne strecurăm sub scaun. 

Sarcină: Arbitrul strigă o comandă și trebuie să ne supunem 

celor discutate anterior. 
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62.  Excursie în mlaștină  

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Brichete sau foi de hârtie, frânghie 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Coordonare percepție-mișcare, coordonare senzorială 

motorie, vestibulari, stimuli senzoriali, coordonare, 

concentrare, dexteritate, spirit competitiv, dezvoltare de 

rezistență 

Descrierea exercițiilor Delimităm o zonă cu frânghia- este omlaștină. Puteți trece 

prin aceasta folosind două cărămizi de burete (foi de desen). 

El stă pe una dintre cărămizi, îl pune pe celălalt în fața lui și se 

mută. Se întoarce înapoi pentru prima cărămidă, o pune în 

fața lui, trece din nou peste ea, pentru a putea trece prin 

mlaștină. 

 

63.  Bicicleta fără pedale 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Alergați cu bicicleta, un loc bun 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Coordonare de recunoaștere-mișcare, coordonare senzorială 

motorie, stimuli vestibulari, senzoriali 

Descrierea exercițiilor Joc de exerciții fizice în curte, pe coridor, chiar și cu 

construcția unei piste 

 

64.  Legănarea, cățărarea pe copaci 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare  

Oportunități de curte pentru alpinism, balansare, primăvară, 

leagăn, leagăn cuib, adolescenți, spațiu potrivit 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Coordonare, concentrare, dexteritate, stimuli vestibulari, 

senzoriali, coordonare percepție-mișcare 

Descrierea exercițiilor Leagănele de diferite dimensiuni și funcții permit mișcarea în 

curte, coridor, terasă etc. Swinging-ul are un efect calmant 

asupra sistemului nervos, amintind de plutirea intrauterină a 

bebelușului în lichidul amniotic al mamei și oferind un 

sentiment de securitate. Urcarea pe copac are un efect 

excelent asupra dezvoltării creierului (planificare, coordonare 

ochi-mână-picior, dezvoltarea echilibrului). 
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65.  Fotoliul umplut/locul de refugiu 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Fotolii umplute  

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Relaxare, calmare de sine. 

Descrierea exercițiilor În sala grupei, pe hol, prin plasarea scaunelor umplute, 

asigurăm retragerea și relaxarea copiilor. 

Relaxarea poate fi rezolvată cu muzică de relaxare liniștită, 

lumină, perdele separate (loc de odihnă, colț de agățat). 

 

66.  Tablă/bancă de echilibrare  

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Bancă de echilibrare, bord, scânduri 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Coordonare de recunoaștere-mișcare, coordonare senzorială 

motorie, stimuli vestibulari, senzoriali 

Descrierea exercițiilor Dotate cu instrumente de echilibrare în camera de grup, 

nevoile individuale de mobilitate ale copiilor sunt asigurate. 

 

67.  Tunel, fotoliul rotativ/loc de relaxare 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Fotoliu rotativ  

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Coordonare de recunoaștere-mișcare, coordonare senzorială 

motorie, stimuli vestibulari, senzoriali 

Descrierea exercițiilor Dacă este posibil, putem folosi fotoliile pivotante din camera 

de grup pentru a crea un „loc de odihnă” sau putem folosi 

funcția de rotație a fotoliului pentru a sprijini stimularea / 

relaxarea sistemului nervos. 

 



 

38 

 

68.  Ghicește, cine sunt! 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Crearea locului potrivit 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Atenție, memorie 

Descrierea exercițiilor Toată lumea închide ochii. Educatoarea se plimbă în cerc și se 

atinge spatele unui copil care scoate un sunet de animal. 

Numărul persoanelor și gradul de dificultate sunt 

reglementate de educatoare. Când trec sau copiii anulează 

sunetele animalelor în secvență sau ghicesc ce sunete ale 

animalului au fost făcute de către acel copil. 

 

69.  Pistă cu obstacole în curte  

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Echipamente, echipamente gimnastice (rafturi, bănci, 

tampoane, scaune, funii etc.) 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Coordonare de recunoaștere-mișcare, coordonare senzorială 

motorie, stimuli vestibulari, senzoriali 

Descrierea exercițiilor Trebuie să urmați traseul desemnat în curte - urcarea scărilor, 

tobogane, loc de nisip, pasarele etc. implicarea copiilor - 

îmbunătățim orientarea copiilor pe piață. 

 

70.  Exerciții de ioga  

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Covor (Yoga), player muzical 

La ce servește, care este scopul de 

atins 

Coordonare de recunoaștere-mișcare, coordonare senzorială 

motorie, stimuli vestibulari, senzoriali 

Descrierea exercițiilor Chiar și la grădiniță, puteți folosi exerciții simple de yoga, care 

se concentrează pe respirația corectă, care are un efect 

deosebit asupra calmării organismului. Cu toate acestea, nu 

numai respirația, dar și relaxarea grupelor musculare are un 

efect excelent asupra stării sufletești a copiilor. 
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VI. Creativitate, autoexprimare, comunicare 
 

71.  Joc de rol, dramatizare 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 
•  Instrumente necesare pentru acest joc  

•  Cărți de joc 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Planificarea, empatia, creativitatea, dezvoltarea proceselor de 

socializare 

Descrierea exercițiilor Un joc clasic de jocuri de rol în sală de păpuși-mumie, în care 

copiii își imită părinții, vecinii, alți adulți într-o varietate de 

situații. Aceasta poate fi o activitate spontană sau ghidată și își 

pot da seama de anumite situații pentru ca aceștia să-și aleagă 

rolurile și să decidă ce ar face dacă ar fi adulți. Acest lucru 

poate fi ilustrat cu carduri, de ex. Cărți pentru mâncare, ziua 

de naștere, nunta ... 

Sursa, mai multe idei: https://toolsofthemind.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://toolsofthemind.org/
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72.  Colțul de creație, joc cu diverse materiale 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Alegerea unui loc, achiziția de materiale 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Dezvoltarea creativității, experienței senzoriale, dezvoltării 

motorii fine, controlului emoțiilor, exprimării emoțiilor 

Descrierea exercițiilor Găsiți un loc în apartamentul / camera dvs. de grup unde 

puteți crea un colț de creație în care copilul dvs. se poate crea 

singur. Plasați cât mai mult material posibil în colțul creativ cu 

care copiii pot accesa și lucra. 

Accesoriile includ acuarelă, perie, lut art, plastilină, creioane 

colorate, hârtie desenată, zdrențe colorate, lipici, ziare vechi / 

fâșii de lemn, bucăți de lemn, fire, elemente din plastic, 

nasturi, fire, lut, nisip, făină etc. 

 

73.  Teatrul de păpuși 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Păpuși, măști 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Creativitate, auto-exprimare, comunicare, ameliorare a 
stresului 

Descrierea exercițiilor Păpușă, păpușă. Întotdeauna o metodă care poate fi imediat 

preluată de fiecare dată, nu ai nevoie nici măcar de o 

marionetă reală, poți „să filmezi” orice obiect și să te ascunzi 

în spatele lui - chiar dacă nu ai un ecran, doar o pungă de 

hârtie maro pe o mână indică faptul că jucătorul nu vorbește. 

- cuvântul se naște mai devreme. Te poți juca și cu măști. 

În mod alternativ, putem păpuși elevii cu „fețele” desenate pe 

mâini. 

 

74.  Ce ar fi, dacă …?  

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Pregătirea locului potrivit 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Proiectare, dezvoltare ordine, dezvoltare creativitate 

Descrierea exercițiilor Copiii vorbesc sau se uită la o imagine pe un covor sau o pernă 

de zână. Arbitrul (într-un grup mai priceput, chiar și un copil) îi 

cere coechipierilor săi. Ex: Ce-ar fi dacă era iarnă? Dacă am 

trăi în Zâna Zânelor? Dacă aș avea o piatră magică în mână? 

Dacă aș putea zbura undeva ... 

Copiii pot răspunde în moduri diferite (mișcându-se, verbal, cu 

mimică, cu sunet). 
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75.  „Zâna nopții” 

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Covor, clopot, design adecvat spațiului 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

detensionarea, dezvoltarea atenției, relaxarea 

Descrierea exercițiilor Copiii sunt așezați confortabil pe covor. Profesorul de 

grădiniță spune: 

„Ne urcăm pe o navă și călătorim spre o insulă. Nava 

balansează la stânga și la dreapta, iar soarele strălucește 

”(copiii se balansează). „Tragem pânza în sus, agățăm 

picioarele în apa rece de gheață” (copiii îngheață sau se simt 

bine pentru ei). „Să vedem ce insulă vine. O văd ca pe o insulă 

de lei. Să devenim lei, pentru ca animalele care trăiesc acolo 

să nu ne cunoască. " 

După ce sună clopotul, leii se transformă în pasageri și se 

întorc în următoarea insulă pentru a se întoarce la navă. 

Ultima oprire ar trebui să fie întotdeauna grădinița la care 

ajungeți prin enumerarea caracteristicilor mediului. 

 

76.  Folosirea instrumentelor muzicale în mod liber, muzică după bunul plac  

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Instrumente muzicale, în special instrumente ritmice 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Expresia de sine, ameliorarea stresului, atenția unul asupra 

celuilalt, creativitatea 

Descrierea exercițiilor Oferind copiilor utilizarea gratuită a instrumentelor muzicale - 

în special instrumentele ritmice - le oferă posibilitatea de a se 

exprima liber, de a improviza și de a experimenta bucuria de a 

cânta împreună, ceea ce dezvoltă un sentiment de 

comunitate. 

Aveți grijă să nu provocați bullying senzorial la un copil 

sensibilizat. 

 

77. Expunerea de întâmplări–povestirea  

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

Diverse imagini decupate din reviste și ziare 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Ordine, creativitate 

Descrierea exercițiilor Realizați/compuneți povești din diferite imagini, spunând 

povești individual sau în grupuri mici 
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78. Completează o foaie laminată cu plastilina   

Pregătiri necesare / materiale 

necesare 

• Imagini laminate, desenate cu animale, structuri, plante. 

• Plastilina 

La ce servește, care este scopul 

de atins 

Îmbunătățește atenția, proiectează și dezvoltă creativitatea, 

abilitățile motorii fine și sentimentul frumuseții. 

Descrierea exercițiilor Adăugați plastilină în imaginile laminate. Ex.: 

- realizarea prânzului cu pătură din plastilină (de 

exemplu, spaghete) 

- modelarea părților lipsă ale animalelor (melc - corn, 

cal - picior, câine - coadă) 

- adăugați la copacul stearc cum arată toamna, 

primăvara, vara (frunze, flori, păsări etc.) 

- decora tortul gol cu lumânări și flori la alegere 

- completarea feței 

 


