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ZARUL CU PROVOCĂRI 

Beneficiile acestui joc 

Unii copii au nevoie de mai multă susţinere în iniţierea unor jocuri, în a-şi organiza timpul 

cât mai plăcut. Ei au nevoie să fie încurajaţi mai mult de cei din jur. Acest joc de situaţii îi va ajuta 

în dezvoltarea abilităţii de flexibilitate, aducându-i în situaţia de a imita/a se confrunta cu 

obstacole/de a crea noi provocări, relaţionând cât mai mult şi mai bine cu cei din jur. 

Sugestii  

Găsiţi împreună cu copilul provocări diverse sau susţineţi-l să găsească singur. 

Puteţi fi parteneri în joc, să acceptaţi şi d-voastră provocarea sau puteţi fi doar observatori. 

Mesaj/explicaţii pentru copil 

Te salut omuleţ drag! Ai nevoie de un zar cu bulinuţe pe el, 6 coli de hârtie şi de o 

persoană care să scrie ideile/provocările. 

1. Analizează zarul, are 6 feţe care vor reprezenta (după numărul de bulinuţe), provocarea 1, 

2, 3, 4, 5, 6. 

2. Pe 6 coli de hârtie, numerotate de la 1 la 6, roagă pe cineva să scrie 6 provocări, pe fiecare 

coală câte una (ideile pot să fie doar ale tale sau pot să fie găsite împreună cu 

fratele/sora/mama/tata). Îţi prezint câteva exemple:  

✓ În fiecare zi din săptămână, poţi să imiţi câte o persoană/un personaj cunoscut, 

plăcut de tine - mama, tata, bunici, d-na educatoare, personaj din desene 

animate/poveşti, etc. 

✓ Fă turul unei încăperi sărind cu picioarele apropiate, cu faţa/spatele şi cu ochii 

deschişi/închişi; 

✓ Telefonează unei persoane pe care o iubeşti pentru a vedea ce mai face şi pentru 

a-i vorbi despre tine; 

✓ Cântă un cântec ales de ceilalţi jucători; 

✓ Acceptă să imiţi un animal; 

✓ Fă o reţetă pentru o prajitură şi discută cu mami/tati să o testaţi; 

✓ Închide ochii şi înaintează cu încetinitorul printre obiecte/obstacole pe care nu 

trebuie să le atingi. 

3. Îndoaie hârtiile cu provocări, astfel încât să rămână vizibil doar numărul provocării. 

4. Pe rând, fiecare jucător (sau doar tu dacă te vei juca singur) aruncă zarul şi 

răspunde/execută provocarea care se găseşte pe coala cu numărul rezultat după aruncarea 

zarului. 

5. După terminarea provocării, povesteşte cum te-ai simţit şi cere şi partenerilor tăi de joacă 

să povestească despre cum s-au simţit.  

 În cazul în care te joci singur, desenează pe o foaie provocarea/acţiunea şi cum te-ai simţit. 
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