
Mâini și minți dibace 

 

 

Minți dibace: 

 

Obiective pe care le urmărim pentru părinți: 

1. Să cunoască cel puțin 3 modalități prin care să dezvolte curiozitatea pentru lectură. 

2. Să aplice în lecturile sugerate cel puțin o tehnică care contribuie la dezvoltarea limbajului 

timpuriu. 

3. Să valorizeze importanța lecturii în viața de zi cu zi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Carte Obiective Întrebări recomandate pe parcursul lecturii 

1. E cineva ca mine? 

 

Să identifice 

asemănări între 

ce i se întâmplă 

personajului 

principal și o 

întâmplare din 

viața lor 

Să enumere cel 

puțin trei calități 

pe care ei le au 

Cine este personajul principal? 

Care din întrebările pe care și le pune 

măgărușul vi le-ați pus și voi?  

Ce vedeți atunci când vă uitați în oglindă? 

Ce animale sunt în imagine? 

Când anume v-ați comparat cu cineva sau cu 

ceva anume? 

Ce lucruri pe care le face personajul principale 

le puteți face și voi? 

Ce este o calitate? 

 

Mic exercițiu: 

Haideți să ne gândim fiecare la un moment în 

care i-am ajutat pe părinții noștrii sau ne-am 

jucat cu frații noștri. Să ne amintim de un 

moment în care am fost tare mândri că am 

reușit să facem ceva. Care au fost acele lucruri 

și cum le-am putea traduce în calități? 

 

Bonus - De realizat un autoportret prin diferite 

tehnici (desen, pictură, modelaj ) folosind 

diferite materiale (culori, flori, bețe, biscuiți, 

macaroane, capace, cereale, haine). 

2. Nu voi mai fi singură 

niciodată  

Să numească cel 

puțin trei 

personaje 

Dacă ne uităm la imaginea de pe copertă, 

despre ce credem că e povestea? Ce indicii ne 

dă despre ce urmează să se întâmple? 

https://scolicusclipici.noi-orizonturi.ro/wp-content/uploads/2020/11/E-cineva-ca-mine_.pdf
https://scolicusclipici.noi-orizonturi.ro/wp-content/uploads/2020/06/Nu-voi-mai-fi-singur%C4%83-niciodat%C4%83.pdf
https://scolicusclipici.noi-orizonturi.ro/wp-content/uploads/2020/06/Nu-voi-mai-fi-singur%C4%83-niciodat%C4%83.pdf


întâlnite în carte 

Să aprecieze 

valoarea 

prieteniei din 

viața lor 

De la ce vine numele Căstănica? 

Dacă chiar Morris își face câte un prieten nou 

în fiecare zi, câți prieteni are la finalul unui an? 

Care au fost prietenii pe care Căstănica și 

Morris i-au întâlnit în ziua aceea? 

Voi cum vă alegeți prietenii? 

De ce e important să avem prieteni? 

Bonus - povestire cu imaginile personajelor în 

făina, pictură pe folie alimentară. 

3. Prima mea poză de 

familie 

Să numească 

membrii propriei 

familii. 

Să identifice 

elementele 

vizuale care-i 

diferențiază sau 

aseamănă pe 

membrii propriei 

familii. 

Care sunt hainele tale preferate? Dar ale 

părinților tăi? 

De ce crezi că părinții tăi poartă haine diferite 

de ale tale? Ce te face să crezi că părinții tăi au 

haine asemănătoare cu alte tale? 

Cum ai vrea să apari în prima ta poză de 

familie? 

 

Mic exercițiu: 

Realizează împreună cu copilul din imagini 

desenate de acesta arborele genealogic 

(porenști cu desenul de la cei mai bătrâni 

urmași pe care îi cunoști până la cum arată 

familia ta astăzi). 

4. Aristotel Să 

repovestească 

firul principal al 

poveștii. 

Oare ați mai auzit de numele Aristotel? Cine 

era? 

Ce înseamnă că ,,Aristotel avea în față o viață 

lungă de 1000 de ani”? 

https://scolicusclipici.noi-orizonturi.ro/product/prima-mea-poza-de-familie/
https://scolicusclipici.noi-orizonturi.ro/product/prima-mea-poza-de-familie/
https://scolicusclipici.noi-orizonturi.ro/wp-content/uploads/2020/07/Aristotel.pdf


Să creeze un 

obiect folositor 

din materiale 

reciclabile. 

De ce își dorea Aristotel să ajungă în sacul de 

reciclare? 

Credeți că se întâmplă și în realitate ca 

balenele să înghită sticlele de plastic? 

Ce facem noi cu gunoiul de acasă? 

Cine poate să repovestească ce s-a întâmplat 

cu Aristotel de când s-a hotărât că vrea să își 

schimbe viața? Unde a ajuns mai întâi? Cum a 

reușit să iasă din burta balenei? Cine l-a găsit 

mai târziu pe stradă? Cine s-a jucat apoi cu el? 

Cine l-a dus la coșul de reciclare? 

 

Mic exercițiu:  

Haideți să ne gândim ce gunoi am adunat 

acasă astăzi. Ce putem face cu el? Ce culoare 

are coșul în care putem duce sticlele de 

plastic? În ce coș se poate recicla sticla? 

Ce putem face pentru a nu mai aduna atât de 

mult gunoi? 

Realizați din capacele de la sticle diferite litere 

sau chiar o jucărie. 

5. Monstrul de gunoi Să enumere cel 

puțin trei acțiuni 

din povestea 

ascultată  

Să proiecteze o 

nouă invenție cu 

ajutorul unor 

Oare cum arată râul Limonadei? 

Care era ocupația lui Bisu? 

Voi ce faceți cu gunoiul care se adună în casa 

voastră? 

Ce s-a întâmplat în poveste? 

Dacă ați putea crea un aparat asemănător de 

transformat deșeuri în lucruri frumoase, cum 

https://scolicusclipici.noi-orizonturi.ro/wp-content/uploads/2020/06/Monstrul-de-gunoi.pdf


deșeuri ar arăta el? 

 

Mic exercițiu: 

Imaginați-vă cum ar arăta mașina de 

transformat gunoaie printr-un desen sau 

creează din materiale pe care le ai la îndemână 

prin casă un obiect folositor pentru copil (de 

exemplu un suport de creioane din sulul de 

carton de la hârtia igienică) 

6. Ca peștele în apă Să identifice o 

valoare în 

povestea dată 

Să explice cum 

învață ei un lucru 

nou 

De ce îi era frică Raziei? 

Ce sfat i-a dat mama ei? 

Ce vă este vouă teamă să faceți? 

De la cine a învățat Razia să înoate? 

Care a fost cel mai important lucru pe care 

Razia l-a făcut pentru a învăța să înoate? 

Ce alte curiozități mai știi despre pești? 

Care a fost lucrul pe care l-ai învățat cel mai 

recent? 

Cum înveți tu ceva nou? 

 

Mic exercițiu: 

De fiecare dată când apare un pește nou, copiii 

sunt invitați să facă mișcări asemănătoare 

peștilor din imagine. Să își miște mâinile și să 

dea din picioare stând pe un covor. 

 

Bonus - decupați animalele marine imprimate 

și realizați cu ajutorul unui borcan mai mare 

https://scolicusclipici.noi-orizonturi.ro/wp-content/uploads/2020/05/Ca-pestele-%C3%AEn-ap%C4%83.pdf


propriul vostru acvariu, lipind imaginile în 

interiorul borcanului. 

7. Ham - ham Să compare 

diferite reacții 

ale personajelor 

din poveste. 

Să recunoască 

diversitatea 

oamenilor din 

lumea în care 

trăim. 

Ce sugerează imaginea de pe copertă? Despre 

ce va fi povestea de astăzi? 

Cum vă jucați voi cu animalele din jurul vostru?  

Ce reacții observați în imagine? 

Ce a încercat tatăl să facă? 

Ce putem învăța din această poveste? 

De ce este important să ne apropiem de 

animale? 

 

Mic exercițiu: 

Acolo unde este posibil vă recomandăm ca cel 

mic să realizeze un tablou împreună cu tata 

sau cu bunicul intitulat „Animalul - cel mai bun 

prieten al omului”. 

8. Șosețică și micile 

creaturi 

Să compare 

experiența 

personajului 

principal cu o 

întâmplare din 

viața lor reală. 

Să construiască 

propriul 

personaj 

„Șosețică”. 

Care-i motivul pentru care credeți că s-a 

rătăcit Șosețică de casa lui? Voi aveți prin casă 

șosete care s-au rătăcit de perechea lor? 

Ce culori au șosetele voastre? 

Ce obiecte vedeți în imagine? 

Ce lucruri lungi aveți prin preajmă? 

Care este cea mai lungă șosetă pe care o aveți 

în casă? Dar cea mai colorată și veselă? 

 

Mic exercițiu: 

Găsiți o șosetă care îi place copilului foarte 

https://scolicusclipici.noi-orizonturi.ro/product/ham-ham/
https://scolicusclipici.noi-orizonturi.ro/product/sosetica-si-micile-creaturi/
https://scolicusclipici.noi-orizonturi.ro/product/sosetica-si-micile-creaturi/


mult și coaseți 2 nasturi aproape de vârful 

acesteia ca în imaginea din carte. Mimați apoi 

diverse emoții (bucurie, tristețe, surprindere, 

rușine, teamă). 

 

Bonus - desperecheați mai multe șosete de 

diferite culori și mărimi și împerecheați-le 

împreună cu copilul. 

9. Zanele caută numere Să compare 

experiența lui 

Zanele cu 

propria 

dificultate de a 

vedea numerele 

în obiecte clar 

definite. 

Să numere 

obiecte, acțiuni 

diferite, în 

contexte cât mai 

diverse. 

Ce nu reușea să descopere Zanele? 

Cine o ajută pe Zanele? 

Tu ce ai numărat astăzi? Car e cel mai greu 

număr pe care îl cunoști? 

Unde crezi că stau adunate numerele? Oare au 

viață numerele? 

 

Mic exercițiu:  

Cronometrează trei minute și invită-ți copilul 

la următoarea provocare - cine numără cele 

mai multe obiecte diferite din casă. Cel/cea 

care găsește cele mai multe obiecte de 

numărat devine timp de o săptămână 

prietenul de încredere al numerelor. 

 

 

 

 

 

 

https://scolicusclipici.noi-orizonturi.ro/product/zanele-cauta-numere/


Mâini dibace 

 

Pentru părinți: 

1. Să cunoască cel puțin trei noi modalități prin care să contribuie la dezvoltarea armonioasă 

a copilului. 

2. Să creeze împreună cu copilul cel puțin 8 instrumente și obiecte prin care copilul 

descoperă și învață despre lume. 

3. Să manifeste deschidere pentru a integra diferite tehnici care contribuie la dezvoltarea 

unor competențe în viața de zi cu zi. 

 

 

 Nume activitate Obiective Materiale 

1. Prieteni de explorare Să recunoască diferite materiale. 

 

1 metru pătrat de fetru, 5 nasturi, 

papiota de ață, ac, fișa cu personaj 

de decupat 

2. Alfabetar geometric Să creeze un instrument de 

învățare care ajută la dezvoltarea 

limbajului. 

6 foi colorate, 1 model printat cu 

forma unui cub, foaie cu literele, 

foarfecă, culori, lipici.  

3. Universul dintr-o carte Să-și dezvolte motricitatea fină 

folosind diferite tehnici de lucru. 

6 foi albe cu modelul unui corp 

uman, 2 foi cartonate colorate, 

capsator, culori, foarfecă. 

4. Natura pusă în ramă Să observe efectele schimbării 

anotimpurilor. 

4 crenguțe mai solide, sfoară și 

frunze 

5. Omida numerelor Să își dezvolte limbajul matematic. acuarele și pensulă 



6. Micii trubaduri Să recunoască importanța muzicii 

în viața de zi cu zi. 

o farfurie de hârtie, acuarele, 

pensule, 5 clopoței mici, sfoară și 

foarfece. 

 

7. Dragoni și eroi Să construiască obiecte 3D 

folosind diverse materiale. 

4 pahare de hârtie, perforator, o 

foaie printată cu modelul unui 

dragon, creioane colorate, o sfoară, 

5 mărgeluțe, 1 pai de hârtie, 

acuarele, pensule, lipici, foarfece, 

scoci și clopoțel. 

8. Lutul care prinde viață Să identifice diferite forme din 

mediul înconjurător. 

material fimo, acuarele și pensule. 

9. Prietenii păsărilor Să identifice diferite resurse de pe 

pământ  

Să înțeleagă cum pot contribui la 

conservarea resurselor Planetei. 

o sticlă de plastic de 1l, două linguri 

de lemn sau două crengi, cuțit sau 

foarfecă, semințe (porumb, grâu, 

semințe de floarea soarelui etc) și 

un cârlig 

10. Exploratori în natură Să observe și să recunoască 

principalele insecte din mediul 

apropiat. 

o lupă, o foaie de observație și un 

recipient în care se pot pune câteva 

insecte. 

 

 

 

 

 

 

 



Materiale 

Lupă, recipient de plastic cu capac sub forma unui pahar, 2 linguri de lemn, foarfecă, cârlig, 5 

pahare de carton, creioane colorate, sfoară, acuarele, scoci, lipici, creioane colorate, 7 mărgele 

cu spațiu gol la mijloc, 7 clopoței mici (ca pentru o  tamburină), 2 farfurii de hârtie, 1,5 metri 

pătrați de fetru, 7 nasturi, papiotă de ață, ac, 10 foi cartonate colorate, 4 pensule de desen, 6 fișe 

printate model cu corpul uman, fișă cu șablon de cub, fișă model printat cu litere, fișă cu cap de 

dragon printat, material fimo, vată, 4 fișe cu model de jucărie.  



Titlu activitate: Prieteni de explorare 

Obiectiv de învățare: Prin această activitate îl ajutați pe copil să cunoască diferite materiale 

textile și să creeze o jucărie personalizată. 

Materiale necesare: Materiale textile, ac, ață, foarfece, 2 nasturi, umplutură (vată, haine uzate 

sau alte materiale), model imprimat 

Timp de desfășurare: aproximativ 1:30 h 

Sugestii: Implicați copilul în fiecare pas al procesului. În funcție de vârsta acestuia, el poate găsi 

lucrurile necesare pentru activitate, poate decupa forma, o poate colora, poate tăia materialul, 

poate contribui la idei cu care să fie umplută jucăria sau chiar coase o parte din materiale. 

Descrierea activității: 

1. Alegeți forma jucăriei pe care copilul o dorește și decupați modelul de pe hârtie. 

2. Cu ajutorul șablonului de pe hârtie, decupați materialul după forma acestuia în două 

exemplare. 

3. Coaseți părțile componente (ochi, aripi, picioare etc) și celelalte accesorii pe material. 

4. Coaseți împreună cele două forme principale, punând înăuntru materialul de umplutură. 

5. Dați-i un nume prietenului explorator tocmai creat și bucurați-vă de reușita voastră. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titlu activitate: Alfabetar geometric 

Obiectiv de învățare: Prin această activitate îi ajutați pe copii să exploreze literele scrise și să-și 

dezvolte limbajul cu ajutorul instrumentului creat. 

Materiale necesare: 6 foi colorate, 1 model printat cu forma unui cub, foaie cu literele, foarfecă, 

culori, lipici.  

Timp de desfășurare: aprox. 1h 

Sugestii: În funcție de nivelul de cunoaștere al literelor, copilul poate colora și decupa literele sau 

le poate desena singur fără a avea nevoie de un model șablon.  

Descrierea activității: 

1. Decupați toate cele 6 forme ale cubului. 

2. Pe fiecare latură a unui cub lipiți câte o literă, acoperind doar 5 din cele 6 laturi ale cubului. 

3. După ce toate literele au fost lipite, pe latura rămasă liberă puteți desena diverse semne 

precum: o lupă, o față zâmbitoare, casă, carte, copac și un animal. Semnele desenate 

trebuie să reprezinte o idee de activitate precum: o lupă- să găsească un cuvânt nou care 

începe cu acea literă, o față zâmbitoare- să descrie o emoție care începe cu acea literă, 

casă- să găsească un obiect din casă care începe cu acea literă, carte- să găsească titlul 

unei cărți sau o imagine dintr-o carte care începe cu acea literă, copac- să găsească un 

cuvânt din natură care începe cu litera respectivă, un animal- să numească un animal care 

începe cu litera aceea. 

4. Când toate laturile sunt gata, se lipesc laturile astfel încât să formeze un cub. 

5. La final, copilul va avea 6 cuburi cu toate literele și cu cel puțin 5 activități de dezvoltare 

a limbajului incluse. 

6. Folosiți cuburile într-un mod jucăuș, astfel încât cunoașterea literelor să fie o activitate 

distractivă, iar interesul copilului pentru lectură să crească. Pe măsură ce le învață, pot 

forma cu ele cuvinte scurte, aruncând mai multe zaruri deodată. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titlu activitate: Universul dintr-o carte 

Obiectiv de învățare: Prin această activitate îi ajutați pe copii să își dezvolte motricitatea fină, 

care îi va ajuta la scris și le veți crește curiozitatea pentru lectură. 

Materiale necesare: 6 foi albe cu modelul unui corp uman, 2 foi cartonate colorate, capsator, 

culori, foarfecă. 

Timp de desfășurare: aprox. 60 min 

Sugestii: La începutul activității, întrebați copiii ce personaje interesante cunosc și cum arată ele. 

Lăsați-i să povestească cât mai mult, astfel încât atunci când vor trebui să deseneze personajele 

să fie cât mai detaliate.  

Descrierea activității: 

1. Folosind creioanele colorate, desenează câte un personaj pe fiecare pagină. Crează 

oameni precum o balerină, un astronaut, un dansator, un pilot, o polițistă etc. Poți desena 

chiar și personajele preferate din desenele animate.  

2. Apoi taie fiecare pagină pe cele două linii orizontale, până la linia verticală de pe margină. 

3. Adaugă la începutul și la finalul paginilor, cele două pagini cartonate, astfel încât să arate 

precum coperțile. 

4. Capsează-le pe toate împreună. 

5. Scrie un titlul creativ pe copertă și desenează așa cum vrei să arate. 

6. Întoarce părți ale diferitor pagini și vezi ce personaje interesante apar. 

7. Bucură-te de cartea creată, dă nume personajelor noi create și construiește povești 

pornind de la aceste personaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titlu activitate: Natura pusă în ramă 

Obiectiv de învățare: Prin această activitate îi ajutați pe copii să observe mediul înconjurător și 

schimbările vremii. 

Materiale necesare: 4 crenguțe mai solide, sfoară și frunze 

Timp de desfășurare: aprox. 1h30min 

Sugestii: Această activitate este de preferat să se întâmple afară, într-un loc în care copii pot găsi 

materialele necesare. Fie că e o pădure, un parc din apropiere sau o grădină ieșiți cu copilul dvs 

la o plimbare cât de lungă doriți să fie și explorați împreună ce are natura să ofere.  

Descrierea activității:  

1. Găsiți mai multe crenguțe cu diametrul de cel puțin 2cm și diferite frunze. 

2. Alegeți 4 dintre crengi și puneți-le în forma unui pătrat sau a unui dreptungi, astfel încât 

să arate precum un tablou.  

3. Legați-le cu sfoară la colțuri și înfășurați sfoara de mai multe ori, așa încât să puteți pune 

frunzele între ele. 

4. Alegeți frunzele și puneți-le între sfori, astfel încât să fie un tablou natural. 

5. După ce frunzele se usucă, puteți pune fotografii în tabloul făcut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titlu activitate: Omida numerelor 

Obiectiv de învățare: Prin această activitate copiii învață numerele și își dezvoltă limbajul 

matematic. Veți crea o omidă din pietre, pe care vor fi desenate numerele. 

Materiale necesare: pietre medii și rotunde, acuarele și pensulă 

Timp de desfășurare: aprox. 50 min. 

Sugestii: Atunci când copilul se joacă afară, dați-i provocarea să găsească 11 pietre rotunde, de 

mărime potrivită, astfel încât să fie loc pe ele pentru a scrie. Poate aduna chiar mai multe și le 

alegeți împreună apoi.  

Descrierea activității:  

1. Alegeți pietrele cele mai potrivite pentru omidă.  

2. Pictați-le într-o culoare deschisă, la alegere. 

3. După ce s-au uscat, pictați numerele pe ele de la 1 la 10 și capul omidei.  

4. Când s-au uscat și numerele, așezați-le în ordine crescătoare. Puteți face diferite jocuri 

apoi cu copilul în care să observe că trei pietre înseamnă cifra 3, 5 pietre cifra 5 și tot așa; 

ordine crescătoare sau descrescătoare, operații de adăugare sau scădere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titlu activitate: Micii trubaduri 

Obiectiv de învățare: Prin această activitate copiii învață să recunoască importanța muzicii din 

viața de zi cu zi și să creeze noi ritmuri. Împreună veți construi o tamburină 

Materiale necesare: o farfurie de hârtie, acuarele, pensule, 5 clopoței mici, sfoară și foarfece. 

Timp de desfășurare: aprox. 50 min 

Sugestii: La începutul activității, recomandăm să explicați copilului termenul de tamburină în 

cazul în care îi este necunoscut. O modalitate prin care se poate face asta este ascultând un 

cântec și identificând sunetul de tamburină. 

Descrierea activității:  

1. Primul pas este pictarea farfuriei de hârtie.  

2. După ce s-a uscat acuarela, cu ajutorul sforii se agață cei 5 clopoței, astfel încât să rămână 

loc pentru mâna copilului ca să prindă tamburina. 

3. Ultimul pas este să vă bucurați de instrument. Puteți să creați împreună ritmuri și să o 

folosiți chiar și atunci când ascultați muzică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titlu activitate: Dragoni și eroi 

 

Obiectiv de învățare: Prin această activitate copilul va învăța să creeze forme 3D, folosind diferite 

materiale. Împreună veți crea o jucărie dragon. 

Materiale necesare: 4 pahare de hârtie, perforator, o foaie printată cu modelul unui dragon, 

creioane colorate, o sfoară, 5 mărgeluțe, 1 pai de hârtie, acuarele, pensule, lipici, foarfece, scoci 

și clopoțel. 

Timp de desfășurare: aprox. 60 min 

Sugestii: În locul dragonului puteți alege orice alt model, astfel încât copilul să se bucure de 

jucăria pe care o vor crea.  

Descrierea activității:  

1. Taie marginea paharelor de hârtie, astfel încât să ajungă la dimensiunea de 7 cm. 

2. Cu ajutorul perforatorului sau a unei foarfece, fă câte două găuri la același nivel la mijlocul 

paharului, de o parte și de alta pentru 3 dintre paharele de hârtie, astfel încât să poată fi 

trecută o sfoară prin ele. La al patrulea pahar, faceți o gaură pe fundul acestuia, la mijloc. 

3. Pictează paharele în culoarea dorită a dragonului. 

4. Colorează și forma capului de dragon. 

5. Taie sfoara la 50 de cm și fă un nod la unul dintre capete. 

6. Adaugă clopoțelul și celelalte mărgele, iar apoi adaugă unul dintre cele trei pahare.  

7. Taie paiul de hârtie în 3 bucăți și adaugă-le pe sfoară după fiecare pahar.  

8. Adaugă și ultimul pahar, care are deschizătura pe fundul paharului și fă un nod înăuntru.  

9. Lipește capul dragonului de primul pahar și lipește cu scoci o sfoară pe primul pahar, astfel 

încât jucăria să poată fi trasă.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titlu activitate: Lutul care prinde viață 

Obiectiv de învățare: Să identifice elemente din mediul înconjurător și să le reproducă cu ajutorul 

materialului fimo. 

Materiale necesare: material fimo, acuarele și pensule. 

Timp de desfășurare: aprox. 50 de min 

Sugestii: La începutul activității căutați câteva lucruri prin casă sau găsiți diferite obiecte în cartea 

preferată a copilului. Dacă este o imagine din carte, la finalul activității puteți face comparare 

între cum arată forma 2D și cum arată forma 3D. 

Descrierea activității:  

1. Copilul decide ce obiecte vrea să sculpteze.  

2. În funcție de obiectul ales se rupe materialul în bucăți mai mici. 

3. Copilul sculptează formele dorite. 

4. Formele 3D se lasă la uscat pentru o zi sau două până când s-au întărit foarte bine. 

5. După ce s-au uscat se pictează cu acuarele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titlu activitate: Prietenul păsărilor 

Obiectiv de învățare: Prin această activitate copiii vor învăța să identifice diferite resurse de pe 

pământ și să înțeleagă cum pot contribui la conservarea resurselor Planetei. Împreună veți 

construi o hrănitoare pentru păsări. 

Materiale necesare: o sticlă de plastic de 1l, două linguri de lemn sau două crengi, cuțit sau 

foarfecă, semințe (porumb, grâu, semințe de floarea soarelui etc) și un cârlig 

Timp de desfășurare: aprox. 30min 

Sugestii: Folosiți materiale pe care le aveți la îndemână. Alegeți linguri care sunt uzate și o sticlă 

pe care o aveți deja acasă. E important copilul să înțeleagă că resursele Pământului sunt limitate 

și că le putem folosi cât mai mult. 

Descrierea activității:  

1. Cu ajutorul unui cuțit sau a unei foarfece perforăm sticla în două părți, astfel încât să 

putem introduce lingura de lemn. Perforăm și celelalte găuri pentru a doua lingură, la o 

distanță de 6cm, dar să fie în poziție opusă. La final lingurile trebuie să formeze un x în 

mijlocul sticlei.  

2. Se introduc cele două linguri de lemn și se fac două găuri deasupra lingurilor, astfel încât 

să fie locul de unde păsările pot mânca semințele. 

3. Puneți agățătoare pe fundul sticlei, iar apoi introduceți semințele în sticlă. 

4. Agățați sticla de ramura unui copac și provocați copilul să observe ce păsări vin în vizită. 

5. Păstrați recipientul curat și adăugați mereu semințe, pentru că de îndată ce păsările știu 

unde găsesc hrană, ele vor veni întotdeauna acolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titlu activitate: Exploratori în natură 

Obiectiv de învățare: Prin această activitate copilul își va dezvolta abilitatea de observare și va 

recunoaște principalele insecte din mediul apropiat. La această activitate veți colecta cât mai 

multe insecte din împrejurimi. 

Materiale necesare: o lupă, o foaie de observație și un recipient în care se pot pune câteva 

insecte. 

Timp de desfășurare: aprox. 1h 

Sugestii: Vă recomandăm ca pentru această activitate să mergeți undeva în natură, unde pot fi 

găsite mai multe insecte. Este o activitate atât de interesantă, astfel încât copilul poate merge în 

,,expediții” scurte pe parcursul mai multor zile să găsească insectele. 

Descrierea activității:  

1. Cu ajutorul fișei de observare, copilul va identifica diferitele tipuri de insecte pe care mai 

apoi va încerca să le caute în natură. 

2. Folosindu-se de lupă, copilul va merge în explorarea împrejurărilor și va încerca să 

găsească cât mai multe insecte.  

3. Fiecare insectă găsită poate fi pusă într-un recipient de plastic pentru a putea fi observată 

mai bine. După numele insectei este identificat corect, aceasta este scoasă din recipient 

și lăsată liberă în natură.  

4. După fiecare insectă găsită, se notează pe foaia de observație un semn că a fost 

identificată. 

5. Pentru insectele noi descoperite și care nu se află pe listă, le puteți căuta numele 

împreună și desena insectele pe o foaie.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titlu activitate - Ikebana de toamnă 

Vă recomandăm să folosiți materiale pe care le aveți la îndemână. 

Obiective de învățare: Dezvoltarea creativității și a simțului estetic. Observarea și identificarea 

elementelor din natură, specifice toamnei.  

Materiale necesare: bostan, dovleac, flori uscate, crenguțe, bețe de frigărui, conuri de brad, 

castane, pământ sau nisip, sârmă subțire. 

Timp de desfășurare – aproximativ o oră 

Descrierea activității: 

1.      Se curăță bostanul în interior. 

2.      Se introduce pamțntul sau nisipul astfel încât să umple cam o treime din recipient. 

3.      Se toarnă puțină apă. 

4.      Se decorează în funcție de preferințele fiecăruia. 

 

 

 


