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Dragi părinți,

Un copil nu are nevoie de multe jucării și jocuri pentru a se distra. Ceea ce vede și aude în jurul său, adica 
realitatea, este suficient pentru a-i alimenta imaginația. Cu siguranță v-ați observat copilul jucandu-se jocuri de rol, 
chiar invitandu-vă să o faceți împreună.

La această vârstă, copilul face cunoștință cu lucruri noi din viața de zi cu zi și din viața socială. Dezvoltarea sa 
cognitivă îi permite nu doar să-și imagineze lucrurile, ci să le reprezinte. Limbajul pentru adulți nu este întotdeauna 
inteligibil pentru el, iar jocul de rol îi permite să-și dezvolte înțelegerea lumii. De asemenea, vă permite să asistați la 
această percepție a lumii din jurul lui, ca apoi să știți cum să-l susțineți mai bine.

Când îl observați, în joc, pe copilul tău că se preface/imaginează că...:
• își exprimă realitatea și își reproduce mediul. Acest joc îl ajută să explice o realitate pe care încă o analizează, o 
are de înțeles mai bine, prin care își înfruntă grijile pentru necunoscut.
• învață prin imitație: imită adulții din jurul său, le copiază gesturile și își repetă cuvintele;
• încearcă să se pună în pielea altuia și își dezvoltă treptat empatia;
• își dezvoltă imaginația și învață să facă legături între lucruri;
• încearcă să se apropie de calitățile și caracteristicile personajelor reale, care reprezintă modele - sportivi, 
profesori, polițiști, medici, etc – și pe care îi admiră;
• învață să interacționeze și să colaboreze atunci când se preface că se joacă cu prietenii.
Puteți să încurajați întotdeauna jocul de rol în diferite moduri:
• Jucați-vă „ de-a detectivii” cu copilul, acasă sau când ieșiti afară, pentru a-i ajuta să observe detaliile despre ceea 
ce este în jurul lor, pentru a-și dezvolta simțurile, capacitatea de analiza, de a observa detaliile.
• Păstrați hainele sau accesoriile vechi (palariile, pantofii mari, colierele, țesăturile colorate ) sunt foarte utile când 
vine vorba de a se deghiza/preface ca joaca un rol (de-a doctorul, de-a politistul, etc)

Avantajele jocului de rol sunt fundamentale în îmbunătățirea abilităților necesare pentru dezvoltarea sănătoasă. 
În timpul jocului de rol, copiii se plasează într-o configurație socială imaginativă în care trebuie să găsească o 
modalitate de a interacționa cu ceilalți. În special, copiii vor exersa un rol al unei persoane sau al unui personaj pe 
care le-ar dori.

Nu este de mirare că terapeuții pentru copii folosesc jocurile de rol pentru a ajuta copiii să treacă prin situații dificile 
și chiar pentru a trata afecțiuni. Pe lângă faptul că sunt distractive și venite în mod natural din tendințe umane, 
folosirea imaginației în jocul lor le îmbunătățește creativitatea și susține performanțe în școală, îi ajută să dezvolte 
o abordare puternică de rezolvare a problemelor. Acest lucru se datorează faptului că le permite să imite modele 
care să îndeplinească roluri din viața reală.
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EVENIMENTELE LUNII
Întâlnirile online :)
Luna Mai a adus cele mai multe evenimente, naționale și internaționale, pe care copiii le-au explorat și sărbătorit.

Ziua Muncii-1Mai
Ziua Muncii a început, pentru copii, cu o poveste despre activitățile oamenilor, despre civilizație, despre cum au 

evoluat meseriile.

Știind că jocurile de rol sunt distractive și căi pentru învățare, copiii și-au ales obiecte din casă, pentru a reprezenta 

și prezenta o meserie îndrăgită, iar ceilalți s-o ghicească. Cântăreț, pictor, apicultor, pompier, avocat, medic, 

bucătar sunt roluri pe care copiii și adulții le-au ales pentru a le evidenția importanța din viața lor.

Prin acest joc, fiecare a avut ocazia de a-și exprima preferința/visul/pasiunea, de a-și expune creativitatea prin 

găsirea, în propria casă, a lucrurilor specifice meseriei și de a-și valorifica resursele fizice și mentale, încât ceilalți 

să ghicească meseria.
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Ziua Tatalui-9 Mai
Iată c-a sosit rândul taților pentru a fi sărbătoriți.

Fiecare copil i-a pregătit tatălui său o surpriză colorată și declarată printr-un mesaj de iubire.

În același timp, copiii au împărtășit celorlalți jocurile,

activitățile pe care le preferă cu tații lor.
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Ziua Europei-9 Mai
Ziua dedicată păcii și unității europene a fost sărbătorită și de noi. Copiii și-au ales steagul unei țări din Europa, 

pentru a-l crea, dar și o personalitate reprezentativă, pentru a ne prezenta cum se numește, ce a făcut/face 

important și de ce l-au ales. Pentru a face jocul mai interesant, fiecare s-a deghizat în personalitatea aleasă, 

folosindu-se de accesoriile diverse din casă. Astfel, pe ecran au apărut regele României, regina Angliei, medicul 

antic, Hippocrate, Clopoțel de la Gașca Zurli, prima femeie presedinte, Vigdís Finnbogadóttir, președintele Franței.

Ziua Regalitatii-10 Mai
Ziua dedicată păcii și unității europene a fost 

sărbătorită și de noi. Copiii și-au ales steagul unei 

țări din Europa, pentru a-l crea, dar și o personalitate 

reprezentativă, pentru a ne prezenta cum se numește, 

ce a făcut/face important și de ce l-au ales. Pentru 

a face jocul mai interesant, fiecare s-a deghizat în 

personalitatea aleasă, folosindu-se de accesoriile 

diverse din casă. Astfel, pe ecran au apărut regele 

României, regina Angliei, medicul antic, Hippocrate, 

Clopoțel de la Gașca Zurli, prima femeie presedinte, 

Vigdís Finnbogadóttir, președintele Franței.
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La multi ani, Miruna!
Draga noastră colegă, Miruna, a împlinit 6 ani pe 10 Mai :) ! Am sărbătorit, prin cântat, ultima aniversare petrecută 

alături de noi. Miruna se pregătește pentru o altă etapă din viața ei, școala :) !
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Ziua internatională a familiei
Ce este familia? Din cine este compusă ea? Este natural sa aibă doi membri (un părinte și un copil), trei (un părinte 

și un copil adoptat/un copil și părinții), patru (doi copii si doi bunici/doi copii și părinții), 6 (patru copii, un părinte 

natural și unul vitreg) și alte variante care le trezesc curiozitatea copiilor?

Cartea care a fost ascultată cu interes de către copii și pe care o recomandăm, “Love is a family”, scrisă de Roma 

Downey, aduce, prin imagini, forme, culori, realitatea unor familii, care au ca valoare principală iubirea, indiferent de 

numărul membrilor avuți, de componența lor.

După citirea poveștii, am revenit la propria legătura cu familia fiecăruia. Copiii și-au confecționat din materiale 

diverse (lemn, carton, ață), membrii familiei. Caracteristicile lor fizice (picioare lungi, cravată, rochii, codițe) și 

mentale (căști conectate la telefon pentru a asculta muzică) au fost transpune în noile jucării  , ceea ce arată 

capacitatea copilului de a observa, analiza detaliile, de a le reproduce, de a conștientiza asemănări, diferențe, 

preferința, de a înțelege, treptat, că fiecare pesoană este unică.
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Ziua luminii
Copii arată un interes deosebit pentru a înțelege cum funcționează lucrurile, lumea. Ziua luminii a fost o altă 

oportunitate pentru a descoperi care sunt sursele de lumină naturală și artificială, cum ne ajută ele în mediul 

familial și extern.

Fiind izolați, jucăm un rol plăcut copiilor - “de-a detectivii” în propria casă. Astfel, ne crește atenția asupra 

funcționalității lucrurilor avute și le descoperim/atribuim o utilizare. Soarele zărit prin/pe fereastră sau din curte, 

veioza, becul, lanterna, lumânarea, globul multicolor pentru dormit seara sau dat petreceri  sunt de mare ajutor în 

viața noastră.

Pentru că fiecare sesiune aduce noutate, licuriciul, peștele undițar și aurora boreală sunt alte surse de lumină care 

au primit fascinația copiilor.
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Ziua mondiala a albinelor
“Zum, zum, zum, albinuța mea” :) ! Nu, n-am cântat “Albinuța mea”, ci am sărbătorit, pe Zoom, prin cunoașterea 

părților corpului unei albine, a rolului important pe care ea îl are în natura, cum produce mierea și ce alte beneficii 

alimentare gustoase ne sunt oferite.

Copiii au observat o ramă cu fagure dintr-un stup,  au descoperit celulele hexagonale create de albine din fagure 

pentru a locui, a-și depune ouăle, mierea.

De asemenea, fiecare și-a confecționat/desenat o albină, pentru a se juca cu ea.
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01. Materiale:
• Tuburi din carton/ o cutie de lemn compartimentată 

în 10 secțiuni cu cifrele între 0-9 scrise cu negru pe 

peretele interior al cutiei

• 45 de bețe

• Un borcan/recipient pentru bețe

• 9  legături

02. Scopuri directe:
• Înțelegerea faptului că fiecare simbol reprezintă o 

anume cantitate de obiecte separate

• Înțelegerea conceptului de zero și a simbolului său

• Consolidarea ordinii numerelor

când ai făcut această prezentare.

03. Scop indirect:
• Transmiterea faptului ca nu există alte simboluri în 

afara 0-9

04. Prezentare:
1.Invită copilul la raft

2. Arată cutia cu fuse

3. Roagă s-o ducă la masă

4. Spune: “aceste sunt fusele, le vom folosi pentru 

numărat”

5. Asigură-te că știe cifrele

6. Arată, pe rând, cifrele scrise pe cutie

7. Întreabă: “ce cifră este aici?”

8. Arată cu degetul cifra 1 de pe cutie

9. Spune: “1 “

10. Ia 1 fus cu dreapta

11. Așează-l în palmă stângă

12. Spune: “ 1”

13. Așează fusul în căsuța cu cifra 1

14. Spune: “ 1”

15. Arată cu degetul cifra 2 de pe cutie

16. Spune: “2 “

17. Ia două fuse cu dreapta

18. Așează-le în palmă stângă în timp ce le numeri: “ 

1,2”

19. Așează fusele, pe rând, în căsuța cu cifra 2

20. Spune: “ 2”

21. Invită copilul să continue

22. Spune: “ acum sunt puse toate fusele”

23. Arată cutia goală în care au fost

24. Spune: “ aici este 0. 0 înseamnă nimic”

25. Scoate din cutie o ață

26. Întinde ața pe masă, sub cutia cu fuse

27. Așează, pe rând, fusele de la cifra 2

28. Spune: “ la 1 nu vom lega fusul pentru că e singur”

29. Leagă fusele

30. Așează-le în spațiul pentru 2

31. Spune: “ aceasta este cantitatea lui 2”

32. Invită să continue cu 3 până la 9

33. Spune: “ acum sunt toate cantitățile legate”

34. Invită să le desfacă pentru a reîncepe

35. Fusele se numără pe măsură ce sunt puse în cutie

36. Întreabă: “ de ce nu este niciun fus în spațiul 

pentru 0?”

05. Vârsta:
• 4 ani

Cu drag,
 Oana-Isabela, Oana și Simona 

Materialul pentru acasa
Tuburile cu bețe


