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1. PISICILE SOMNOROASE 

Tip: joc de liniștire 

Vârsta: 2-4 ani 

Vizează: liniștirea, detensionarea, destinderea, relaxarea 

Nr. Participanți: min. 3 

Durata: 5-10 minute 

Loc de dăsfășurare: interior 

 Copiii se întind pe covor, comod, mimând a fi pisicuțe cuprinse de somn. 

Conducătorul de joc trece printre ”pisicuțe” pășind ușor, vorbind blând, mângâindu-le delicat. 

Cine se mișcă, iese din rol și devine, la rândul său, stăpânul ”pisicuțelor”. Dar sunt considerați 

câștigători aceia care au rezistat cât mai mult în rolul de pisicuță somnoroasă. 

 

2. SĂLCIILE 

Tip: joc de liniștire 

Vârsta: 4-7 ani 

Vizează: liniștirea, detensionarea, destinderea, relaxarea 

Nr. Participanți: min. 2 

Durata: 4 minute 

Loc de dăsfășurare: interior 

 Scenariul acestui joc anunță copiii că vor întuchipa arborii numiți sălcii, cărora le 

place apa, soarele, vântul, ca și lor, de altfel. Sălciile cresc la marginea apelor, iar ramurile lor 

lungi sunt foarte unduioase, subțiri, tot ca ei, dar stau plecate spre apă și se mișcă ușor în 

bătaia vântului. Așa că ei, stând relaxați, cât să nu-și atingă brațele întinse lateral, vor începe 

să imite mai întâi vântul: ”Vvvvvv”, ”Ffffffff”, pronunțate pe expirații lungi. Apoi pe fundalul 

de suflături se vor apleca, cu brațele lăsate moi, atărnând liber, și se vor pendula în relaxare, 

dreapta-stânga.  

La un semnal, ”sălciile”se lasă jos de tot, pe vine, apoi se așează, ținând picioarele relaxate și 

mișcând în continuare mâinile și trunchiul. Din mișcarea de pendulare, ”sălciile” sunt 



doborâte de vânt, copiii lăsându-se pe spate, pe podea, unde trebuie să rămână cât li se 

continuă în povestire scenariul, care le spune că sșlciile au adormit obosite. După aproximativ 

30 sec. – 1 min. (cât se poate menține starea de relaxare totală), soarele răsare și mângâie ușor 

ramurile, inviorând arborele. Ei trebuie să se trezească zâmbitori și liniștiți, căci nu mai este 

vânt.  

 

3. TRENULEȚUL DE MASAJ 

Tip: joc de relaxare și detensionare 

Vârsta: 5-8 ani 

Vizează: detensionarea fizică 

Nr. participanți: min. 3 

Durata: 15-20 minute 

Loc de dăsfășurare: interior/ exterior 

 Copiii vor fi așezați pe o băncuță încălecând-o sau pe scăunele fără spătar, astfel încât 

să stea unul cu fața la spatele celuilalt.  

Se procedează în continuare la o înlănțuire de tehnici de masaj, adaptate copiilor. Se 

urmărește ca ei să înțeleagă câtă presiune pot să aplice colegilor (fraților acasă) din față, astfel 

încât să nu le provoace disconfort și să se simtă și ei bine în același timp. 

 Ștergătoare de parbriz. Fiecare copil își aplică ambele palme cu degetele ușor 

desfăcute pe spatele celui din fața sa. Pornind de sus în jos, apoi coborând ușor prin 

mișcări simetrice dreapta-stânga, la început, apoi prin mișcări circulare, fără să 

desprindă palmele de pe suprafața de contact cu spatele colegului, vor face mișcări de 

netezire. Trebuie să li se demonstreze atât mișcarea propriu-zisă, cât și presiunea 

aplicată și viteza de mișcare. Fiind prima mișcare din înlănțuirea de exerciții ale 

acestui joc, va fi o mișcare ușoară, lentă, pentru a crea o senzație de mângâiere. Se 

execută de 3 ori. 

 Broscuțele înoată pe spatele nostru! După exercițiul anterior, când ambele palme ale 

copilului au ajuns în zona lombară a celui din fața sa, el va desfășura în continuare o 

mișcare ascendentă cu palmele sale apropiate, plasate în dreapta, respectiv în stânga 

coloanei vertebrale a colegului, iar când ajunge sus, în dreptul umerilor, va coborî prin 

lateralele corpului spre partea inferioară a corpului. Exercițiul se execută de 5 ori. 

 Frământăm coca umerilor. Copiii vor începe să aplice o presiune ușor crescută în 

degete, imitând – delicat! – frământatul pâinii. Trebuie să li se spună și să li se 

demonstreze cum presiunea se aplică pe toate lungimea degetului mare, dar și că nu se 

folosesc vârfurile degetelor, ci falangele terminale ale acestora. Mișcările vor fi de 

strângere delicată, alternând strângerea cu relaxarea. Se va insista pe mișcări mai 

degrabă grațioase, decât intense. Exercițiul se desfășoară de 10 ori, în porțiunea 

superioară a spatelui. 



 Sus-jos! Cu degetele depărtate ușor, apăsând delicat cu podul palmelor, copiii își vor 

plimba mâinile de-a lungul coloanei vertebrale a colegului din față, în sus și în jos, de 

aprox. 6-7 ori. Mișcarea se aseamănă cu cea de aplatizare a unui bastonaș de plastilină. 

 Ploaia. Exercițiul de mobilitate pentru degete, ploaia, se aplică și la masaj, creând 

mișcarea de tapotare. Copiii vor desfășura acest exercițiu la un nivel ușor, ca un 

gâdilat, de sus în jos și de jos în sus, dar și circular, pe tot spatele colegului din față. 

 Grebla. Degetele palmelor se depărtează unele de celelalte, formând ”dinții greblei”. 

Astfel fiecare copil va pune puțină presiune în această mișcare. Este de preferat ca 

aceasta să desfășoare cu preponderență de sus în jos. Se va executa de 5-6 ori. 

 Se încheie prin reluarea exercițiului 1, ”Ștergătoare de parbriz”. Acesta va conferi o 

senzație de calmare, de liniștire. 


