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Obiectiv de învățare: Prin
această activitate îl ajutați pe

copil să cunoască diferite
materiale textile și să creeze o

jucărie personalizată.

PRIETENI DE
EXPLORARE

Titlul activității: Timp 
aproximativ: 

o oră

Materiale necesare:
materiale textile, ac, ață,

foarfece, 2 nasturi, umplutură
(vată, haine uzate sau alte

materiale), model imprimat. 

Alegeți forma jucăriei pe care copilul o dorește și decupați modelul de pe hârtie.
Cu ajutorul șablonului de pe hârtie, decupați materialul după forma acestuia în
două exemplare.
Coaseți părțile componente (ochi, aripi, picioare etc) și celelalte accesorii pe
material.
Coaseți împreună cele două forme principale, punând înăuntru materialul de
umplutură.
Dați-i un nume prietenului explorator tocmai creat și bucurați-vă de reușita voastră.

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.
2.

3.

4.

5.

Activ
ita

tea 1
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Obiectiv de învățare:  Prin
această activitate îl ajutați pe

copil să exploreze literele
scrise și să-și dezvolte limbajul
cu ajutorul instrumentului creat.

ALFABETAR
GEOMETRIC

Titlul activității: Timp 
aproximativ: 

o oră

Materiale necesare:  6 foi
colorate, 1 model printat cu

forma unui cub, foaie cu
literele, foarfecă, culori, lipici. 

Decupați toate cele 6 forme ale cubului.
Pe fiecare latură a unui cub lipiți câte o literă, acoperind doar 5 din cele 6 laturi ale cubului.
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.
Când toate laturile sunt gata, se lipesc laturile astfel încât să formeze un cub.
La final, copilul va avea 6 cuburi cu toate literele și cu cel puțin 5 activități de dezvoltare a
limbajului incluse.
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, poate
forma cu ele cuvinte scurte, aruncând mai multe zaruri deodată.

Descrierea activității:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Activ
ita

tea 2
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Obiectiv de învățare: Prin
această activitate îl ajutați pe

copil să își dezvolte
motricitatea fină, care îl va

ajuta la scris și îi veți crește
curiozitatea pentru lectură.

UNIVERSUL
DINTR-O CARTE

Titlul activității: Timp 
aproximativ: 

o oră

Materiale necesare: 6 foi
albe cu modelul unui corp

uman, 2 foi cartonate
colorate, capsator, culori,

foarfecă.

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. 
Apoi taie fiecare pagină pe cele două linii orizontale, până la linia verticală de pe
margină.
Adaugă la începutul și la finalul paginilor, cele două pagini cartonate, astfel încât să
arate precum coperțile.
Capsează-le sau coase-le pe toate împreună.
Scrie un titlul creativ pe copertă și desenează așa cum vrei să arate.
Întoarce părți ale diferitor pagini și vezi ce personaje interesante apar.
Bucură-te de cartea creată, dă nume personajelor noi create și construiește povești
pornind de la aceste personaje.

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.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Activ
ita

tea 3
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imagine preluată de pe capturingparenthood.com
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Obiectiv de învățare: Prin
această activitate îl ajutați pe

copil să observe mediul
înconjurător și schimbările

vremii.

NATURA PUSĂ 
ÎN RAMĂ

Titlul activității: Timp 
aproximativ: 

o oră jumătate

Materiale necesare:
4 crenguțe mai solide,

sfoară și frunze.

Găsiți mai multe crenguțe cu diametrul de cel puțin 2cm și diferite frunze.
Alegeți 4 dintre crengi și puneți-le în forma unui pătrat sau a unui dreptungi, astfel
încât să arate precum un tablou. 
Legați-le cu sfoară la colțuri și înfășurați sfoara de mai multe ori, așa încât să
puteți pune frunzele între ele.
Alegeți frunzele și puneți-le între sfori, astfel încât să fie un tablou natural.
După ce frunzele se usucă, puteți pune fotografii în tabloul făcut.

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.
2.

3.

4.
5.

Activ
ita

tea 4



MESTERIM
CU MAINI
DIBACE

NATURA PUSĂ 
ÎN RAMĂ

Titlul activității:

Activ
ita

tea 4



MESTERIM
CU MAINI
DIBACE

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.

OMIDA
NUMERELOR

Titlul activității: Timp 
aproximativ: 
30 de minute

Materiale necesare:
pietre medii și

rotunde, acuarele și
pensulă.

Alegeți pietrele cele mai potrivite pentru omidă. 
Pictați-le într-o culoare deschisă, la alegere.
După ce s-au uscat, pictați numerele pe ele de la 1 la 10 și capul omidei. 
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.

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.
2.
3.
4.

Activ
ita

tea 5
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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.

MICII 
TRUBADURI

Titlul activității: Timp 
aproximativ: 
30 de minute

Materiale necesare:
o farfurie de hârtie,

acuarele, pensule, 5
clopoței mici, sfoară și

foarfece.

Primul pas este pictarea farfuriei de hârtie. 
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.
Ultimul pas este să vă bucurați de instrument. Puteți să creați împreună ritmuri și
să o folosiți chiar și atunci când ascultați muzică.

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.
2.

3.

Activ
ita

tea 6



MESTERIM
CU MAINI
DIBACE

MICII 
TRUBADURI

Titlul activității:

Activ
ita

tea 6



MESTERIM
CU MAINI
DIBACE

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

Împreună veți crea o jucărie
dragon.

DRAGONI 
ȘI EROI

Titlul activității: Timp 
aproximativ: 

o oră

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.

Taie marginea paharelor de hârtie, astfel încât să ajungă la dimensiunea de 7cm.
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.
Pictează paharele în culoarea dorită a dragonului.
Colorează și forma capului de dragon.
Taie sfoara la 50 de cm și fă un nod la unul dintre capete.
Adaugă clopoțelul și celelalte mărgele, iar apoi adaugă unul dintre cele trei pahare. 
Taie paiul de hârtie în 3 bucăți și adaugă-le pe sfoară după fiecare pahar. 
Adaugă și ultimul pahar, care are deschizătura pe fundul paharului și fă un nod înăuntru. 
Lipește capul dragonului de primul pahar și lipește cu scoci o sfoară pe primul pahar,
astfel încât jucăria să poată fi trasă. 

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.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Activ
ita

tea 7
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Obiectiv de învățare: Să
identifice elemente din mediul
înconjurător și să le reproducă
cu ajutorul materialului fimo.

LUTUL CARE
PRINDE VIAȚĂ

Titlul activității: Timp 
aproximativ: 
30 de minute

Materiale necesare:
material fimo,

acuarele și pensule. 

Copilul decide ce obiecte vrea să sculpteze. 
În funcție de obiectul ales se rupe materialul în bucăți mai mici.
Copilul sculptează formele dorite.
Formele 3D se lasă la uscat pentru o zi sau două până când s-au întărit foarte
bine.
După ce s-au uscat se pictează cu acuarele.

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.
2.
3.
4.

5.

Activ
ita

tea 8
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Imagine preluată de pe
http://dolvinartknight.blogspot.com/
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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.

PRIETENII
PĂSĂRILOR

Titlul activității: Timp 
aproximativ: 
30 de minute

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.

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. 
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.
Puneți agățătoare pe fundul sticlei, iar apoi introduceți semințele în sticlă.
Agățați sticla de ramura unui copac și provocați copilul să observe ce păsări vin în
vizită.
Păstrați recipientul curat și adăugați mereu semințe, pentru că de îndată ce păsările
știu unde găsesc hrană, ele vor veni întotdeauna acolo. 

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.

2.

3.
4.

5.

Activ
ita

tea 9
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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.

EXPLORATORI 
ÎN NATURĂ

Titlul activității: Timp 
aproximativ: 

 o oră

Materiale necesare: o
lupă, o foaie de
observație și un

recipient în care se
pot pune câteva

insecte.

Cu ajutorul fișei de observare, copilul va identifica diferitele tipuri de insecte pe care
mai apoi va încerca să le caute în natură.
Folosindu-se de lupă, copilul va merge în explorarea împrejurărilor și va încerca să
găsească cât mai multe insecte. 
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. 
După fiecare insectă găsită, se notează pe foaia de observație un semn că a fost
identificată.
Pentru insectele noi descoperite și care nu se află pe listă, le puteți căuta numele
împreună și desena insectele pe o foaie. 

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.

2.

3.

4.

5.

Activ
ita

tea 10
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Explorator in natura

Numele insectei si cateva
trasturi

În partea dreaptă treceți data când ați

fost împreună cu copilul în expediție.

Fișa pentru activitatea numărul 10 - vă

recomandăm să aveți cu voi și un creion.

Numele insectei si cateva
trasaturi

Numele insectei si cateva
trasaturi

4

Numele insectei si cateva
trasaturi1 2

3



PRIMUL MEU
INSECTAR

Insectele, la fel ca și oamenii, au
dezvoltat creier ceea ce înseamnă că
și ele simt durere spre exemplu atunci
când sunt chinuite?

ȘTIAI CĂ:

Cărăbuș Albină Cosaș

Libelulă Muscă

Fluture

Rădașcă Furnică
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Obiectiv de învățare:  Dezvoltarea
creativității și a simțului estetic.

Observarea și identificarea elementelor
din natură, specifice toamnei. 

IKEBANA DE
TOAMNĂ

Titlul activității: Timp 
aproximativ: 

 o oră

Materiale necesare:
bostan, dovleac, flori

uscate, crenguțe, bețe
de frigărui, conuri de

brad, castane, pământ
sau nisip, sârmă

subțire.
 

Se curăță bostanul în interior.
Se introduce pamțntul sau nisipul astfel încât să umple cam o treime din recipient.
Se toarnă puțină apă.
Se decorează în funcție de preferințele fiecăruia.
Se pune decorațiunea în curte, lângă ușă sau fereastră, pe balcon.

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

Descrierea activității: 
1.
2.
3.
4.
5.

Activ
ita

tea 11
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imagine preluată de pe casaflorista.ro


