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A5. Educație parentală 

5 sugestii de a petrece timpul cu familia ta 

 

Jocurile sunt unelte puternice care ajută oamenii să vadă problemele din altă 

perspectivă, să își schimbe percepțiile, atitudinile, comportamentele nedorite. Jocurile au 

valoare terapeutică în sine, de aici și motivul pentru care oamenii deprimați sunt încurajați să 

se implice în diverse activități. 

Un simplu joc poate aborda aptitudinile sociale, de comunicare, de interacțiune, odată 

cu construirea stimei de sine, a relațiilor. Activitățile în echipă nu numai că acoperă diverse 

subiecte, dar se fac și în diverse forme. Cele mai populare sunt activitățile în aer liber, care 

sunt și cele mai eficiente, însă atunci când e vreme rea afară, când trebuie să așteptați undeva, 

unele activități realizate împreună vor face timpul să treacă mai repede și cu folos. 

Activitățile în care copiii și părinții au un rol activ contribuie la menținerea unei relații 

afectuoase între ei și la dezvoltarea unui atașament sănătos. De asemenea, se creează 

atmosfera unei familii unite. 

Fiind implicați alături de părinți în aventura cunoașterii despre lume și viață, copiii: 

 devin mai încrezători în forțele proprii și mai inteligenți; 

 își dezvoltă imaginația, creativitatea, gândirea logică, simțul observației, vorbirea, 

memoria, motricitatea, simțurile; 

 își exprimă emoțiile și sentimentele, își împărtășesc experiențele trăite; 

 devin mai sociabili, învață să stabilească relații cu cei din jur; 

 devin mai disciplinați, deoarece orice activitate sau joc cere respectarea regulilor; 

 învață să colaboreze în echipă; 

 învață să facă față eșecului și să se bucure de succes. 

Totodată, părinții: 

 își cunosc mai bine copiii; 

 descoperă talentele și abilitățile lor; 

 determină preferințele și necesitățile copiilor; 



 
 

 
 

 văd lucrurile prin ochii copilului; 

 îi ajută să caute soluții și să se descurce în situații dificile. 

 

Iată o sugestie de 5 activități pe care le puteti realiza cu copilul dvs. acasă, la drum, în 

parc etc. 

 

1. SUNT CEEA CE MĂNÂNC 

 

Ai nevoie de: • carnețel • creion • poster • markere și carioci • băț 

Desfășurarea activității: Timp de câteva zile, cere-i copilului să noteze/ să deseneze în 

carnețel tot ce a mâncat. Când termină lista, încurajează-l să deseneze o piramidă mare pe 

poster. Dacă dorește, poate desena un cap, brațe și picioare pentru ca desenul să semene cu 

corpul omenesc. Folosiți ghidul de mai 

jos pentru a împărți piramida în grupe 

de alimente. Cereți-i să deseneze sau 

să scrie cuvintele pentru a arata toate 

felurile de alimente pe care le-a 

mâncat cât timp și-a înregistrat 

obiceiurile alimentare. Asigurați-vă că 

pune desenul potrivit la secțiunea 

corespunzătoare.  

Împreună studiați piramida și 

comentați fiecare grupă de alimente și 

dacă aceasta a fost reprezentată sau 

nu. Decideți dacă a mâncat sănătos și 

echilibrat. Ar trebui să facă schimbări? 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. COPACUL MEU 

 
Ai nevoie de: • coală de hârtie • creion • 

creioane colorate sau carioci  

Desfășurarea activității: Desenați împreună un 

copac și scrieți pe tulpina acestuia numele 

copilului. 

Adăugați-i cât mai multe crenguțe și notați apoi 

pe fiecare dintre acestea trăsăturile copilului: 

calități, lucruri pe care le cunoaște, lucruri de 

care este mândru/ mândră, lucruri pe care le 

face cu plăcere, lucruri pe care consideră că 

trebuie să le îmbunătățească, dorințe, emoții 

trăite etc. 

La final, colorați copacul!  

 

 

3. ARENA CĂRŢILOR  

 

Ai nevoie de: cărți cu povești preferate 

Desfășurarea activității: Amenajaţi un loc special, afară (dacă aveţi curte şi vă permite 

vremea) sau în casă, care să fie destinat exclusiv citirii cărţilor de poveşti. Roagă-ţi copilul 

(sau copiii) să-şi aducă cărţile preferate şi să petreceţi timp împreună doar citind şi spunând 

poveşti.  

Recomandare:  

– aduceţi o gustărică, popcorn sau ciocolată de casă  

– citeşte cartea ta preferată de când erai copil  

– discutaţi despre poveste, ce v-a plăcut şi ce nu, ce sentimente aveţi despre acea carte.  

 

Poeziile, poveștile si basmele cu eroi fantastici va stimula copilului tău imaginația. Într-o 

lume tot mai captivată de internet și de puterea imaginii, cei mici pot pierde ușor bucuria 

lecturii. Ajută-l chiar tu pe copilul tău să deprindă obiceiul cititului. 



 
 

 
 

 

4. JOCURI DE SOCIETATE  

 

Scrabble, Monopoly, Puzzle, Dobble, Piticot, Nu te supara frate sau Coloniștii din Catan, 

Tabinet,  Macao sunt doar o parte dintre jocurile cu ajutorul cărora poți pune la încercare și 

chiar stimula inteligența celui mic. Petreceți seri în familie practicând aceste jocuri și vă veți 

distra învățând.  

 

  
 

5. FAZAN 

 

Este un joc distractiv si educativ. Totodată, îmbunătățește limbajul. Unul dintre copii spune în 

gând alfabetul, iar un alt jucător trebuie să spună „Stop”. Litera la care ajunge va fi cea cu care 

trebuie să înceapă primul cuvânt. Unul dintre copii spune un cuvânt care începe cu litera la 

care „s-a oprit” alfabetul și care este format din cel puțin trei litere. Următorul copil trebuie 

să formeze un alt cuvânt cu ultimele două litere ale cuvântului spus de precendentul.  

Exemplu: PIATRĂ – RĂȘINĂ – NĂMOL – OLAR  

 

Copilul care nu mai știe un cuvânt cu silabele primate, primește un “F”. Fiecare jucător are 

dreptul la cinci greșeli, penalizate, pe rând, cu „F”, „A”, „Z”, „A”, „N”, dupa care este exclus 

din joc. În joc nu se folosesc niciodată nume proprii, prepoziții și în niciun caz nu se repetă 

cuvintele. 

 


