
STĂM ACASĂ CU FOLOS! 

Idei de activități educative și distractive  

pentru preșcolari ajutați de părinți! 
 

Din dorința de a fi alături de dumneavoastră și de copii în aceste zile mai 

puțin obișnuite, vă sugerăm câteva activități pe care le puteți realiza acasă. Este o 

modalitate de a petrece timp de calitate cu copiii, folosind materiale simple, la 

îndemână, distrându-vă și învățând lucruri noi. 

Veți observa în poze copiii celor care vă propun aceste joculețe. Ei s-au 

distrat, ceea ce vă garantăm și dumneavoastră!  
 

Matematică cu ce ai în casă 
 

 ACTIVITĂȚI DE SORTARE: PE CULORI ȘI PE FORME 

Materiale necesare: decorațiuni pentru prăjituri și elastice 

 

 

  

 

 ORDONARE DE LA CEL MAI MIC LA CEL MAI MARE 

Materiale necesare: dopuri de la diverse modele de sticle  

 

  

 

 

 CONTINUAREA ȘIRULUI DUPĂ UN MODEL 

Materiale necesare: macaroane de forme diverse 

 

 

 



 NUMĂRARE ȘI ÎNVĂȚAREA NUMERELOR 

Materiale necesare: coșulete pentru brioșe, semințe, carioca 
 

 

 

 

 

 

 

 Jocuri pentru stimularea limbajului 

 BRĂŢARA DIN HÂRTIE 

       Materiale necesare: hârtie colorată, foarfece, lipici, abţibilduri 

sau imagini decupate din reviste, cărţi sau ziare, capsator 

 

              

 

        

 

 

Instrucţiuni:  

-Tăiaţi o fâşie dintr-o bucată de hârtie colorată! 

-Selectaţi abţibilduri sau decupaţi imagini din reviste, ziare, cărţi, care 

să facă parte dintr-o anumită categorie (legume, fructe, jucării etc.), 

pe care le lipiţi pe hârtie!  

-Capsaţi sau lipiţi capetele hârtiei şi obţineţi o brăţară minunată! 

-Denumiţi imaginile de pe brăţară!  

 

 SĂCULEŢUL CU OBIECTE 

 Materiale necesare: săculeţ, obiecte sau jucării din casă 

 

                      

 



Instrucţiuni: 

-Puneţi diferite obiecte sau jucării din casă într-un săculeţ! 

-Cereţi copilului să scoată obiectele din săculeţ şi să le denumească!  

 

 CĂRTICICĂ ÎN IMAGINI 

 Materiale necesare: hârtie colorată, imagini din reviste, ziare, 

cărţi, lipici, capsator 

 

                                

 

 Instrucţiuni: 

-Alegeţi câteva foi colorate, pe care le capsaţi formând o cărticică! 

-Decupaţi imagini din reviste, ziare sau cărţi, pe care le lipiţi pe paginile 

colorate! 

-Denumiţi imaginile şi despărţiţi cuvintele în silabe! 

 

 CĂSUŢE DIN PAHARE 

 Materiale necesare: pahare de unică folosinţă, cartonaşe cu 

imagini, minge, băţ 

                

  Instrucţiuni: 

-Tăiaţi paharele astfel încât, puse cu 

gura în jos, să intre mingea în interior! 

   -Deasupra fiecărui pahar puneţi 

câte un cartonaş! 

-Încurajaţi copilul să împingă mingea cu băţul în paharul „căsuţă”, denumind  

„căsuţa” precum imaginea!   

 



 

 GHICEȘTE CADOUL! 

 

Materiale necesare: pungă pentru cadouri, foarfecă, un pahar mai larg, creion 

grafic, capsator,  diferite obiecte (jucării, tacâmuri, obiecte de igienă etc.).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucțiuni: 

  - Alegeţi o pungă pentru cadouri de dimensiuni mai mari, iar apoi trasați 

două cercuri mari! 

- Decupați cele două cercuri, pentru a putea intoduce mâinile prin ele! 

- Capsați partea de sus a pungii, pentru a nu se vedea în interior! 

- Introduceți (fără să vadă copilul) diferite obiecte, prin cele două orificii! 

- Copilul va introduce mâinile în pungă și va ghici obiectele, pe baza simțului 

tactil. 

- După ce a denumit obiectul îl va scoate afară pentu a vedea dacă a 

ghicit. 

- Copilul va despărți cuvântul în silabe, plasând mâna sub bărbie pentru a 

intui deschiderea gurii. 



 POST-IT 

Materiale necesare: două seturi de notițe adezive, foarfecă, lipici, scotch, 

imagini decupate din reviste sau caiete de lucru vechi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucțiuni: 

- Lipiți cele două seturi de notițe adezive cu scotch! 

- Decupați imaginile! 

- Lipiți pe fiecare bilețel câte o imagine! 

- Formulați propoziții cu câte două cuvinte (luați îmaginile în ordine sau la 

întâmplare)! 

 
 CĂRTICICA NUMELUI 

Materiale necesare: foi A4 colorate, imagini diverse(decupate 

din reviste, de pe internet), carioci, lipici, capsator  
Pregătire: căutați cât mai multe imagini a căror denumire 

să înceapă cu literele din numele copilului 

Instrucțiuni: 

 -Coperta se realizează scriind numele copilului cu litere mari de 

tipar(pot fi scrise sau tipărite); de la fiecare literă se 

desenează o linie verticală care duce la un pătrățel; în acel 



pătrățel copilul va lipi o imagine a cărei denumire începe cu fiecare literă din 

nume. 

- Fiecare pagină a cărții conține o literă din nume cu câte două imagini a căror 

denumire începe cu litera respectivă. 

- Capsați și cărticica-i gata! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocuri pentru dezvoltarea abilităţilor pregrafice 

 

 NE AJUTĂ ŞABLONUL! 

Materiale necesare: forme geometrice, șabloane sau planşă din carton, hârtie 

A4, creioane, foarfecă  

Instrucțiuni: 

- Desenaţi forme pe un carton, apoi decupaţi-le împreună! 

- Identificaţi şi denumiţi formele  şi dimensiunile lor! 

- Copilul desenează după instrucţiuni date, de exemplu: Desenează un triunghi 

mare!, Desenează un cerc mic!, Desenează după modelul dat! (2-3 

forme după o anumită ordine) 

  
 
 
 
 

 



 DEGEŢELUL ARĂTĂTOR ÎN PLINĂ MISIUNE! 

 

Materiale necesare: tavă sau farfurie, făină, ciocolată topită, foi colorate, 

marker  

Instrucțiuni: 

- Desenăm forme,  

litere, cifre  

cu degetul arătător  

în farfurii  

   

 

 

 

 JUCĂRIILE DEMULT UITATE POT FI DE 

FOLOS! 

Materiale necesare: joc cu piuneze, hârtie, 

carioca 

Instrucțiuni: 

- Copilul realizează formele ca şi cele desenate 

 
  

 BEŢIŞOARE JUCĂUŞE 

 

  Materiale necesare: foi A4 colorate, scobitori sau 

orice alt tip de beţişoare  
  Instrucțiuni: 

-   Copilul  realizează forma ca cea din model 

 

 

 SĂ FIM ATENŢI LA CONTUR! 

Materiale necesare: foi A4, carioca, mărgele 

(pietre, etc) şi o jucărie 
Instrucțiuni: 

- Copilul se obişnuieşte cu conturul formelor, 

literelor, cifrelor, purtând jucăria pe traseu 

 



Jocuri pentru dezvoltarea motricității fine și grosiere 

 

 ARICIUL DIN CEREALE 

       Materiale necesare: plastilină, scobitoari, cereale  

 

        

 

 LA PESCUIT 

 Materiale necesare: două cutii de plastic,o clemă de rufe, un 

polonic mic sau o lingură, jucării de dimensiuni mici 

 

   

 

 UN ALTFEL DE ARICI 

 Materiale necesare: acuarele, pensulă, cui sau obiect ascuțit 

pentru găurit, carton, paie sau bețișoare  

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 BARZA 

 Materiale necesare: două eșarfe, jucării de pluș 

 

 

 

 

 

 

Instrucțiuni: 

  - Așezați eșarfele astfel încât să aveți două cercuri! 

  - Adunați jucării de pluș într-unul din cerculețele formate! 

  - Stând doar pe un picior, mutați jucăriile una câte una, dintr-un cerc în 

altul! 

 

 LALELE 

 Materiale necesare: hârtie colorată, foarfecă 

Pregătire: tăiați lalele de hârtie (două culori diferite) 

 

 

   

 

Instrucțiuni: 

  - Roșu: săriți cu picioarele strânse pe floare 

  - Galben: săriți cu picioarele depărtate  

  - Traseu nr.1.: așezați alternativ cele două culori 

  - Traseu nr.2.: așezați florile amestecate, săriți pe floricele după 

preferință 

  



 IMITAREA MERSULUI ANIMALELOR 

 Materiale necesare: un zar, o hârtie, animăluțe de jucărie,       

cronometru               Broască                                              Jaguar                                 

        Ursuleț  

 

 

 

    

                                      

                                          

 

 

 

 

   

 

 

 

   Maimuță   Șopârlă      Crab 

 

Instrucțiuni: 

  - Aruncați cu zarul, după care imitați mersul animalului corespunzător 

numărului aruncat! 

  - Porniți cronometrul – realizați mișcările animalului timp de 20 secunde: 

Broască - săriți ca broasca; Ursuleț - cu mâinile și picioarele pe pământ, 

mergeți timp de 10 secunde în dreapta și timp de 10 secunde în stânga;  

Jaguar - mișcare pe loc (20 de secunde); Maimuță - mergeți ca maimuța după 

modelul din poză; Șopârlă: târâți-vă ca o șopârlă; Crab - mergeți ca și crabul 

doar în spate! 

Material întocmit de: Adela Gâlgău, Ana Sabou, Codruța Cristolțan,  

Etelka Rózsa, Zsuzsanna Péterfy, profesori logopezi, CJRAE-Sălaj 


