
Clubul părinte-copil – Partea B

Obiective: să încurajeze interacțiunea părinte-copil, abilitează părintele în 

educarea propriului copil, dezvoltă deprinderi premergătoare scrierii și citirii, 

dezvoltă limbajul.

Limba utilizată: cititorul poate folosi limba națională. Mamele și copiii ar 

trebui să se simtă liberi să facă activitățile în limba folosită de ei acasă, limba 

maternă.

Notă pentru lideri: la fiecare tematică sunt listate câteva activități. Alege-ți 

una sau două activități. Dacă nu sunteți membrii ai comunității din care fac 

parte copiii, asigurați-vă că activitățile și gesturile folosite sunt adecvate 

d.p.d.v. cultural.

B1: Fața mea

Activități:

1. Timp de joc liber

•A. Colțul pentru jocul “De-a casa”. Colțul sau dulăpiorul de vase, oale, tigăi, 

borcane cu ghinde și castane (care substituie mâncarea), etc. Asigurați și o 

oglindă mică în care copiii să își poată vedea fața.

•B. Colțul pentru jocuri de construcții. Un colț sau un loc special amenajat cu 

cuburi, mașini de jucărie, etc.

•C. Mese cu puzzle, pagini de colorat, pagini albe.

De ce și cum să facem:

Probabil că deja copiii sunt obișnuiți să se joace singuri. Cereți unui părinte să 

ajute câte un grup de joacă. Atunci când intervenția părintelui nu mai este 

necesară (scopul nostru), atunci părintele poate doar supraveghea și asigura 



calmul și armonia jocului. Păstrați un joc sau o jucărie pentru copiii care vin mai 

târziu. În felul acesta, este ceva de făcut pentru toți.

Când copiii se joacă singuri, vorbiți cu mamele în limba lor maternă sau 

spuneți-le cuvintele noi pe care le-ați învățat din limba lor. În felul acesta le 

arătați că limba lor este importantă pentru voi.

Dacă este prea mult zgomot, puteți să jucați un joc de concentrare pentru 

liniștire. De exemplu, o activitate davar din ultima săptămână.

Timpul pentru povestire biblică/ cântecele/rugăciune

De ce și cum procedăm:

Începeți pregătirea, cerând mamelor și copiilor să se așeze undeva, în mod 

respectuos. Faceți o distincție clară între această activitate și altele. Folosiți 

același cântecel pentru a începe această secțiune. Acest lucru creează 

structura activității și ajută copiii să își amintească ce se întâmplă sau ce se 

așteaptă de la ei. Această secțiune nu trebuie să depășească durata de atenție 

a copiilor mici. Acest lucru înseamnă că povestirea va dura maxim7 minute. 

Sugestie pentru povestirea biblică: Bartimeu, Luca 18:45-53.

Altă sugestie pentru povestire. Spuneți o povestire adecvată situației în care 

sunt copiii. (Mai întâi, gândiți-vă la scopul povestirii. De exemplu, acesta poate 

fi aducerea în atenție a unui comportament specific: cum să ne comportăm 

când avem musafiri. Creați o povestire care să aibă legătură cu cultura locală. 

Vedeți exemplele posibile de mai jos).

Activități (alegeți una sau mai multe)

1. Mimarea igienei (faceți ce fac și eu). Mimați că vă pieptănați. Cereți copiilor 

să vă imite. Arătați cum vă spălați pe dinți. Copiii trebuie să vă imite. Mimați 

cum vă suflați nasul. Vorbiți despre faptul că este important să vă suflați nasul 

sau să puneți mâna la gură când tușiți. Explicați conceptul de bacterie 

părinților. Puteți alege să vă spălați pe față și să spuneți de ce acesta este un 

lucru sănătos.

De ce și cum procedăm: toată lumea stă în cerc. Dumneavoastră numiți un 

gest (pieptănarea părului). Imitați-l în mod exagerat. Cereți copiiilor să facă 

același lucru. În mod sigur, vor apărea motive de amuzament. Apoi numiți ceva 

și spuneți: Să vedem dacă puteți și voi face asta. Asigurați-vă că jocul se 



desfășoară suficient de repede. Oferiți alternative de joc, dacă este interes și 

entuziasm pentru joc. Această activitate îi învață pe copii cum să asculte, să se 

concentreze, cum să vadă diferențele.

2. Fețe în acțiune. Toată lumea ascultă cu atenție. Spuneți (dar nu mimați) ce 

trebuie să facă copiii (dați din cap, deschideți-vă gura, închideți ochii, uitați-vă 

furioși, zâmbiți, dați din cap...).

Alternativă: cereți unui părinte să conducă jocul în limba maternă a copiilor.

Alternativă: cereți unui copil să conducă jocul.

Alternativă: puteți adăuga de câte ori trebuie să se repete o mimică (închideți 

ochii de 3 ori). Nu cereți repetarea mai mult de 5 ori.

De ce și cum procedăm: similar cu activitatea nr. 1 de mai sus. Activitatea 

dezvoltă limbajul, abilitățile sociale implicate în a vedea și înțelege diverse 

expresii faciale.

3. Colorați o față umană. Dați tuturor copiilor o coală de hârtie pe care este 

conturată o față umană. Cereți-le să o coloreze. Alternativă: cereți-le să 

deseneze o față umană pe o coală de hârtie neagră.

De ce și cum procedăm: vorbiți despre fața umană și elementele ei. Întrebați 

copiii ce lipsește unei fețe/ din ce este alcătuită o față: nasul, gura, ochii, etc. 

Cum se numesc aceste lucruri în limba maternă?

Puteți utiliza această activitate pentru a vorbi și a identifica multe lucruri 

diferite: culori, poziție, fenomenul cauză- efect (cap chel, pălărie), obiceiuri 

sociale, igienă, etc. De exemplu, vorbiți mai mult despre localizarea 

elementelor. Ochii sunt deasupra gurii. Ce mai este sub ochi?

Atunci când ai un păr în ochi, te deranjează. Care este un mod corect de a-ți 

scoate părul din ochi?

Ce tip de păr ai pe față? (gene, sprâncene). Și D-l X? (numiți pe cineva care are 

mustață sau barbă). D-l X are o barbă lungă. D-na X are păr lung. Ce culoare 

are părul ei? D-l X nu are păr deloc. Este chel. El întotdeauna poartă o pălărie 

pe vreme rece. Gândiți-vă la aceste lucruri din timp. Pregătiți-vă mai multe 

subiecte de discutat decât să vă limitați strict la cât timp aveți la dispoziție. 

Este mai bine să fiți pregătit cu mai multe subiecte, decât să nu aveți ce face 

sau discuta.

4. Spuneți o poveste (vedeți exemplul din „Eu însumi”). Pe măsură ce povestiți, 

adăugați expresii faciale. Exagerați expresiile faciale: foarte fericit, foarte 

șocat, foarte mulțumit. Ascultătorii trebuie să imite expresiile faciale pe care le 

mimați. Cereți unui părinte să indice numele fiecărei expresii faciale, prima 

dată în limba maternă a copiilor. Cereți cuiva să repovestească istoria în limba 



maternă. Dvs puteți spune ce se întâmplă în povestire după expresiile faciale 

ale povestitorului.

B2: Moale/tare

Introducere: alegeți una sau mai multe activități

1. Luați un recipient (găleată) în care să puneți nisip uscat (moale), iar în altul 

nisip ud (tare). Toți copiii trebuie să experimenteze aceste senzații, dar cu ochii 

închiși. Coordonați mâna copilului într-un recipient. El trebuie să spună dacă 

obiectele pe care a pus mâna sunt tari sau moi. (Puteți folosi și alte materiale: 

mazăre moale și tare, pâine moale și pâine tare care este prăjită, macaroane 

uscate sau fierte, etc).

2. Folosiți o bucată de material curat care este moale și o bucată de material 

murdar care este tare. Arătați un exemplu: materialul curat e moale, materialul 

murdar și pătat este tare.

Discuție de grup.

•Cum ajung hainele murdare? Acest lucru poate fi diferit în anumite culturi.

•Ce părere ai despre hainele murdare? Cum le simți?

•Ce părere ai despre cârpele murdare care au fost folosite pentru a curăța 

mobila, mașina și vasele, și ce părere ai despre mobila, mașina și vasele care 

devin curate?

3. Pantomimă: jucați rolul cuiva care spală haine, de la prima fază până la 

uscarea hainelor. Asigurați-vă că spălați după modelul oamenilor din 

comunitate. Puteți vorbi din timp cu un părinte ca să joace acest rol. Folosiți 

gesturi exagerate, de ex., dacă aveți spumă de la detergent, exagerați 

gesturile care arată cât de moale este spuma. Grupul de copii trebuie să 

ghicească ce se întâmplă și la ce faceți referire.



4. Loviturile sunt tari, mângâierile sunt moi. Demonstrați acest lucru pe 

suprafața tare a unei mese. Discutați fenomenul cu copiii. Aveți un animal? 

Care este cel mai bun mod de a atinge animalul: prin lovire sau mângâiere? 

Părinții voștri vă mângâie capul, obrajii, umerii? Vă place acest lucru? Când vă 

place ca ei să facă acest lucru: când mergeți la culcare, când sunteți triști, când 

plângeți pentru că s-a întâmplat ceva dureros, când plecați de acasă sau când 

vă întoarceți acasă?

5. Atunci când copiii se bat, ei nu se mângâie. Dimpotrivă, se lovesc foarte 

tare. Discutați acest lucru. Ati văzut vreodată copii bătându-se? Este bine să 

loviți alți copii? Ce alte opțiuni ar fi?

Povestirea biblică/ cântecele/rugăciune/ citirea unei povești

Lucru manual. Alegeți unul sau mai multe

6. Faceți un obiect moale, care este plăcut la atingere, cum ar fi un pompon din 

lână sau o cârpă pusă pe un băț, sau o pană falsă.

7. Faceți o cutie tare. Puteți aduna lucruri tari în cutie, din natură. De exemplu, 

capete de păpădie care au făcut semințe.

8. Desenați activitatea spălatului. Faceți aceste desene din timp și cereți 

copiilor să le coloreze, sau cereți copiilor să deseneze fazele spălatului. Fiecare 

secvență trebuie să fie un desen separat. (În funcție de circumstanțele locale, 

aceste faze ar putea fi: Luați o găleată. Puneți apă în ea. Adăugați săpun. 

Frecați hainele. Limpeziți hainele. Stoarceți hainele. Puneți hainele la uscat. 

Împăturați hainele. Puneți hainele în dulap.) Amestecați desenele. Cereți 

copiilor să le pună în ordine.

9. Faceți un săculeț cu sentimente în care puneți lucruri moi și tari. Toți care vor 

să simtă ceva din săculeț și să ghicească ce sunt acele lucruri, trebuie prima 

dată să se spele pe mâini. Dați exemplu cum vă spălați pe mâini.

10. Toată lumea își mângâie mâna înainte să iasă afară.



B3: Încet și tare (sunete)

Introducere. Alegeți una sau mai multe activități.

1. Întrebați copiii care dintre ei știe cum se poate face un sunet tare? Cum se 

poate face un sunet încet? Faceți pe rând un sunet tare și unul încet.

2. Jocul „telefonul”. Stați în cerc. Șoptiți un cuvânt în urechea celui de lângă 

voi. El îl șoptește la cealaltă persoană, până la ultima persoană din cerc. A 

înțeles ultima persoană cuvântul rostit de prima?

3. Cântați câteva cântecele. După aceasta, liderul bate ritmul unui cântec fără 

să pronunțe cuvintele. Accentuați prin bătăi mai puternice silabele accentuate 

ale cântecului. Ce cântec este?

4. Cineva stă în mijloc cu ochii închiși. Liderul arată spre un alt copil. Acesta 

merge foarte încet și se așează în spatele copilului care stă cu ochii închiși în 

mijloc. Continuați acest joc cu mai mulți copii. După un timp, persoana din 

mijloc trebuie să ghicească câți copii s-au așezat în spatele lui. Au auzit corect?

5. Toți copiii se împrăștie în clasă și stau cu ochii închiși. Liderul cântă un 

cântec în timp ce se plimbă prin clasă. Când liderul s-a oprit din cântat, toți 

copiii trebuie să arate cu degetul unde s-ar afla liderul. Dupa aceea, toți copiii 

deschid ochii să vadă dacă au arătat corect. Schimbați rolul celui care cântă.

6. Discuție de grup. Un sunet tare poate să te sperie. Te poate face să 

tresari/să sari. Cui i s-a întâmplat acest lucru? Cereți-le să descrie situația.

Timpul de povestire biblică /cântecele/rugăciune/citirea unei povestiri

Lucru manual. Alegeți una sau mai multe activități.

7. Dați fiecărui copil sau fiecărui grup copil- părinte, 12 bucăți mici de hârtie. 

Fiecare trebuie să deseneze 6 lucruri care fac un sunet încet, și 6 lucruri care 

fac un sunet tare. Acest lucru va fi diferit în funcție de situație.



8. Faceți schimb de desene cu colegul vostru. Colegul vostru trebuie să sorteze 

desenele în funcție de noțiunile „ încet” și „tare”. Tu ai aranja lucrurile la fel ca 

și el?

9. Cineva acoperit cu o pătură face un sunet tare sau unul încet. Restul 

grupului trebuie să ghicească cine este copilul.

10. Alegeți un dans care se potrivește cu copiii. Multe dansuri includ baterea 

din palme, tropăitul, facerea de zgomote mari. Învățați dansul cu grupul.

B4: Aspru/neted

Activități. (Alegeți una sau mai multe.)

1. Puneți niște obiecte netede și aspre într-o cutie sau geantă. Cere-ți copiilor 

să simtă aceste lucruri cu mâinile, fără să se uite la ele. Întrebați-i care este 

diferența. Unul este ............ iar altul este ............. .

2. Discuție de grup. Numiți ceva care este neted și ceva care este aspru. Acest 

lucru poate fi diferit în funcție de cultură. Copiii pot spune pe rând exemple de 

câte un obiect neted și unul aspru.

3. Vorbiți despre un bebeluș pe care îl știu toți copiii din grup. Discutați cât de 

moi sunt obrajii lui. Apoi numiți pe cineva care nu se prea bărbierește. Bărbia și 

obrajii lui sunt aspre.

4. Adunați 10 bucăți de material care au aceeași mărime, dar care au textură 

diferită, de la foarte moale, la textură foarte aspră. Cereți copiilor să le pună în 

ordine, în funcție de asprime, de la cel mai moale la cel mai aspru. Dacă grupul 

de copii este foarte mare, puteți să îl împărțiți în mai multe grupuri mici, fiecare 

cu setul lor de materiale.

Timpul de povestire biblică/ cântecele/rugăciune



5. Fiecare copil trebuie să deseneze o acțiune pe care o fac cu mâinile sau 

fețele aspre. Acest lucru va fi diferit în funcție de activitate: spălat de haine, 

munca la câmp, vânzarea de lucruri la piață, lucru manual.

6. Vânătoarea de comori. Împărțiți grupul în grupuri mai mici de câte 3, 4 sau 5 

persoane. Fiecare grup de copii caută în clasă după cel puțin 3 lucruri care sunt 

netede și 3 care sunt aspre. După aceasta, fiecare grup arată celorlate grupuri 

ce a găsit. ( Notă: fie ascundeți din timp în sala de clasă lucrurile, fie copiii pot 

identifica lucruri care nu pot fi luate în mână, de exemplu peretele).

7. Faceți șmirghel din nisip și lipici. Folosiți carton. Întindeți pe el lipici și apoi 

nisip. Lăsați să se usuce. Dați fiecărui copil o bucată de șmirghel și una de 

lemn. Șmirghelul este aspru, iar lemnul devine neted prin frecare.

8. Folosiți bucățile mici de șmirghel ca să faceți o masă mică, colivie, sau ceva 

care se potrivește culturii comunității.

9. Dacă umblați desculți, vă veți face talpa aspră. Cereți fiecărui copil să 

privească la talpa picioarelor lui. Câte degete aveți? La un picior 5, iar la altul 5. 

Care degete sunt similare? Au aceste degete nume specifice? De exemplu, 

degetul mare, mic, mijlociu? Cum aveți grijă de picioarele voastre? Vorbiți 

despre tăiatul unghiilor și spălatul picioarelor. Discutați despre ce se întâmplă 

când călcați în ceva murdar.

10. Încheiere. Cereți copiilor să se pună în următoarea ordine: cei cu cele mai 

mici picioare prima dată, apoi copiii cu cele mai mari picioare. Copiii pot ieși din 

sala de clasă în această ordine.



B6: Ușor/greu

Activități (alegeți una sau mai multe).

1. Pantomimă. O persoană jocul rolul unui om care ridică ceva foarte greu. O 

altă persoană joacă rolul unuia care culege ceva foarte ușor.

2. Discuție de grup: Spuneți-mi câteva lucruri care sunt foarte ușoare. Spuneți-

mi câteva lucruri care sunt foarte grele. Vorbiți despre lucruri care pot fi găsite 

în cadrul comunității. Denumiți-le în limba maternă a copiilor, pentru a le 

dezvolta vocabularul.

3. Munca în echipă. De câți oameni avem nevoie pentru a ridica această masă 

grea? (Poate fi orice alt obiect din clasă. Dacă este necesar, cereți ajutorul unui 

adult din clasă.) Prima dată, lăsați copiii să ghicească să estimeze. Apoi 

încercați să ridicați masa cu exact acel număr de voluntari.

4. Cântarul. Fiecare se cântărește, după care primește o hârtie cu numele și 

greutatea notate pe ea. Liderul poate de asemenea întreba cine este mai ușor 

si cine este mai greu, copiii sau adulții?

5. Așezați pe masă o bucată mică de hârtie și o bucată grea de lemn. Fiecare 

copil vine să țină în mână obiectul pe care îl preferă. Dacă aleg obiectul ușor, 

trebuie să mai numească încă un obiect ușor. Dacă aleg obiectul greu, atunci 

trebuie să observe mușchii pe care îi folosesc. Discutați puțin despre mușchi.

Povestirea biblică/ cântece/rugăciune

6. Imaginați-vă că trebuie să mutați ceva care este prea greu pentru o 

persoană. Cum ați putea face asta? ( De exemplu, un camion mare, care nu 

vrea să pornească, poate fi împins de mai mulți oameni, sau poate fi tras de un 

cal. Fiecare spune soluții.)

7. Păsările sunt acoperite de pene. Sunt penele ușoare sau grele? De ce? 

Arătați copiilor o pană. Dați fiecărui copil o coală de hârtie pe care este desenat 

axul unei pene. Fiecare copil trebuie să termine desenul și să îl coloreze.



8. Faceți lucru manual pentru a confecționa păsări. Puteți folosi modele pentru 

conturul păsărilor, sau puteți decora ceva, cum ar fi o cutie, o felicitare, o oală, 

etc. cu păsări.

9. Fiecare copil trebuie să deseneze obiecte grele sau ușoare pe bucăți mici de 

hârtie. Amestecați hârtiile. Fiecare face schimb de hârtii cu persoana de lângă 

el, după care trebuie să sorteze hârtiile pe categoriile “greu” sau „ușor”.

10. Creați un joc de cărți cu câte patru cărți pe tema obiectelor ușoare și grele. 

De exemplu, primul set de 4 cărți conține: o casă cu un geam, o podea, o ușă și 

un perete. Un alt set de patru cărți poate să reprezinte: o pasăre cu o aripă, o 

coadă, un cioc și un ochi, sau un camion cu un volan, o roată, un șofer și un loc 

pentru bagaje.
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