
  
  

INSPECTORATUL ŞCOLAR                                                                   
 JUDEŢEAN SĂLAJ 

 

 

Învățăm normele de igienă prin joc 

Activități pentru copii cu CES 

 
                                         Profesor logoped școlar, Monica Molnar 

Profesor consilier școlar, Neagu Paula 

Profesor consilier școlar, Szőllős Marta 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj 

  

Descriere:  

Această activitate își propune să vină în sprijinul părinților, să îi ajute în procesul de 

acomodare/reacomodare a copiilor cu CES  la noile condiții din școli, și anume respectarea normelor de 

igienă obligatorii reglementate pentru această perioadă fără precedent. Pentru a facilita învățarea și 

însușirea tuturor normelor propunem o activitate de joc simbolic cu păpuși sau jucării pentru a stimula 

implicarea copilului în procesul de învățare. Jocul satisface în cel mai înalt grad trebuinţele copilului: de 

acţiune, de mişcare, de exprimare. În joc totul este permis, totul devine posibil. Jocul este un mijloc de 

exersare a gândirii şi a unor deprinderi, de cunoaştere şi autocunoaştere, mijloc de învăţare, cale de 

relaxare şi distracţie, este un mijloc de socializare dar şi un mod de exersare şi exprimare a originalităţii 

şi creativităţii.  

Locația: Acasă 

Perioada de desfășurare: anul școlar 2020-2021 

Scop: 

- Acomodarea copilului la noile norme de igienă în contextul epidemiei COVID-19, în cadrul 

unității școlare. 

Obiective: 

- Să poarte corect masca de protecție;  

- Să mențină o distanță cât mai mare față de celelalte persoane;  

- Să se spele frecvent și regulat pe mâini, cel puțin 20 de secunde cu apă și săpun;  

- Să evite atingerea ochilor, nasului, gurii și a mâinilor neigienizate;  

- Să-și identifice propriile emoții; 

- Să-și exprime emoțiile. 

Grup țintă: Copii cu CES 
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Timp alocat: 15-20 minute 

Materiale: orice jucării aveți disponibile acasă (păpuși, mascote, mașinute etc.) mască de 

protectie, ulei, acces la apă, săpun, acuarele.  

 

Prima etapă: 

Pentru atingerea primului obiectiv:  ,,Să poarte corect masca de protecție” părinții se pot folosi 

de orice jucărie - mascotă sau păpușă la care se poate pune masca de protecție ( pentru o mai mare 

implicare a copilului se poate folosi jucăria preferată a acestuia).  

Demonstrativ, părintele îi va pune masca de protecție mascotei, astfel încât masca să-i acopere 

nasul și gura. Copilul este rugat apoi să imite acțiunea părintelui.  

În situația în care copilul realizează cu succes acțiunea, părintele îl recompensează cu laude, 

gustări sau diferitele activități preferate (prelungirea timpului de joacă). 

După atingerea obiectivului de la prima sarcină, copilul este rugat să își pună masca în vederea 

protejării personale. În situația în care întâmpină dificultăți, copilul este ghidat de către părinte. 
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Părintele precizează faptul că, purtarea măștii de acum înainte se va realiza în orice situație care 

prevede purtarea acesteia. 

       

                        AȘA NU                                   AȘA DA 

A doua etapă: 

Pentru atingerea celui de-al doilea obiectiv ,,Să mențină o distanță cât mai mare față de 

celelalte persoane” părintele explică nevoia și importanța distanțării fizice față de celelalte persoane, și 

anume faptul că nerespectarea distanțării crește riscul de a ne îmbolnăvi – nu ne apropiem mai mult de 

un braț distanță, nu ne îmbrățisăm, nu ne sărutăm, nu ne ținem de mână. 

Pentru această secvență părintele, din nou se va folosi de jucării pentru a exemplifica procesul. 

Pentru început roagă copilul să întindă brațul pentru a-și forma o imagine clară despre ce implică 

distanțarea fizică, după care îl roagă să se folosească de cât mai multe jucării pentru a le distanța. În 

același timp, părintele atrage atenția asupra faptului că aceste reguli sunt obligatoriu de respectat în 

cadrul școlii. În situația în care copilul realizează cu succes acțiunea, părintele îl recompensează cu 

laude, gustări, prelungirea timpului de joacă sau diferite activități preferate de copil.  
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                AȘA NU                                        AȘA DA 

      

AȘA NU 
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AȘA DA 

 

       

AȘA DA 
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A treia etapă:  

Pentru atingerea următorului obiectiv: „Să se spele frecvent și regulat pe mâini, cel puțin 20 de 

secunde cu apă și săpun”, părintele îi explică copilului de ce este important să se spele corect pe mâini. 

La fel ca și masca, spălatul corect pe mâini este o modalitate de a ne proteja de boli contagioase. 

Pentru a conștientiza importanța folosirii săpunului, copilul este rugat să toarne puțin ulei în 

palmă, să-l frece bine în interiorul palmei, după care este îndrumat să-și spele mâinile doar cu apă, astfel 

constatând și conștientizând că nu este suficient spălatul mâinilor doar cu apă.  

În continuare părintele îl va ruga să folosească apă și săpun pentru a înlătura uleiul. Pentru a 

elimina microbii și virușii, copilul este încurajat să folosească apă și săpun. Părintele ghidează copilul în 

acest proces urmând următorii pașii.  

  

 

AȘA DA 
În situația în care copilul realizează cu succes acțiunea, părintele îl recompensează cu laude, 

gustări, prelungirea timpului de joacă sau diferite activități preferate de copil. 
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A patra etapă: 

Pentru atingerea acestui obiectiv „Să evite atingerea ochilor, nasului, gurii și a mâinilor 

neigienizate” ne vom folosi de acuarele colorate. Părintele va ruga copilul să-și picteze toată mâna, 

după care îi va spune să își atingă fața (nasul, ochii, obraji, etc), pentru a observa cât de mult s-a 

pictat/murdărit pe față. În cadrul acestei activități părintele va face o paralelă între extinderea acuarelei 

pe față și microbii care se răspândesc la fel.  

Pentru această activitate părinții se pot folosi de diferite  poezii, proverbe, cântece care denumesc 

părțile țintă specificate anterior.  

Exemplu:  „Am un nas pe obraz: unu. - (atingem nasul cu degetul arătător) 

Ochi am doi, ca și voi: unu, doi. - (atingem ochii) 

Am trei nasturi la hăinuță: unu, doi, trei. - (atingerea obrajilor și a frunții) 

Am și patru buzunare, și 

În păr mi-am prins o floare: unu, doi, trei, patru. - ( atingerea părului) 

Și mai am cinci degețele… 

Parcă sunt lumânărele: unu, doi, trei, patru, cinci.” - (atingerea consecutivă a degetelor) 
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Recomandările specialistului – dialog între părinte și copil:   

- Se încurajează împărtășirea emoțiilor. 

- Cum te-ai simţit pe parcursul jocului? 

- Ce ai observat? 

- Ce ai învăţat? 

- A fost dificil să pui și să porți masca? 

- Cum te simţi fiind obligat să nu te apropii de alte persoane? 

- Crezi că va fi dificil să respecți aceste reguli? 

- Faceți paralele între acest joc şi viaţa reală. 

 Transmiteți faptul că este firesc să se simtă neliniștit, îngrijorat sau să simtă frică. Se 

încurajează acceptarea emoțiilor dar în același timp întărim faptul că rolul măștii, spălării pe mâini și a 

distanțării fizice este acela de a ne proteja sănătatea. 


