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Cres,terea dezvoltării personale 
prin jocuri

Jocurile sunt o parte importantă în cadrul programului 
FACE,  deoarece acestea dezvoltă la elevi conștiința de sine, 
 competențele sociale, abilitățile de relaționare, spiritul de 
 cooperare și de echipă, ajută la îmbunătățirea condiției fizice.

În şcoală, jocurile didactice în procesul de învățare nu în-
seamnă doar a asigura o continuitate în timpul orelor de curs, 
 acestea funcționează și ca tehnici de activare sau calmare a 
elevilor. Unele dintre aceste jocuri pot fi folosite pentru ambele 
situații, atunci când se urmărește un nivel mediu de activare.

Jocurile prezentate în programul FACE sprijină colaborarea în 
grup, socializarea între colegi cu scopul de a se cunoaște 
 reciproc, dezvoltarea conștiinței de sine și a abilităților fizice. 
Cu toate acestea, jocurile din acest program acordă o atenție 
deosebită capacității de comunicare între parteneri, de cu-
noaștere și dezvoltare a capacităților fizice. În programul FACE, 
 jocurile sunt indicate printr-o pictogramă ce reprezintă un 
 iepure atunci când sunt jocurile sunt de activare a elevilor și 
cu o pictogramă ce reprezintă un melc, atunci când acestea 
sunt mai potrivite pentru calmarea grupului.

În general, toate jocurile din FACE pot fi folosite în diferite 
 contexte culturale, dar este responsabilitatea profesorilor de a 
adapta anumite jocuri la nevoile și contextul cultural al elevilor 
lor (de exemplu, atunci când este implicat un contact fizic, 
amestecare sau de separare sexe, etc.).
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Sunete de animale 

Copiii stau în cerc. Un copil stă în mijlocul cercului și 
ține în mână o minge. El aruncă mingea unui alt copil și 

rostește numele unui animal. Copilul din mijlocul cercului 
trebuie să imite sunetul animalului respectiv. În cazul 

în care nu poate reda sunetul, atunci schimbă locul şi rolul 
cu copilul din mijloc.

Desene pe spate Desene pe spate 
Doi copii se joacă împreună. Unul dintre ei stă în fața 

celuilalt. Primul copil începe să deseneze ceva pe 
spatele celuilalt copil (exemplu: o inimă, un cerc, un 

triunghi). Celălalt copil trebuie să ghicească ce i-a fost 
desenat pe spate. Apoi cei doi copii schimbă rolurile.

11
Să  ne cunoasSă  ne cunoas,, tem mai binetem mai bine
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Mingea de adio

Toți copiii stau într-un cerc. Un copil are mingea. 
Ii face cu ochiul unui alt copil, aruncă mingea 
și spune: „La revedere, Cătălin!”. Cătălin prinde 
mingea, face cu ochiul și el, aruncă mingea 
și  spune „La revedere, Anca!”. Cătălin părăsește 
cercul, dar copiii continuă. Jocul se termină 
 atunci când nu a mai ramas nici un copil în cerc.

Joc de salutări 

Copiii se plimbă prin clasă. Li se pune muzică. 
Atunci când muzica se oprește, copiii trebuie să 
se oprească din mișcare, se salută reciproc prin: 
(strângere de mână, bătând palma, atingându-și 
palmele, ridicând mâna, folosind doar degetul 
mic, atingându-și unul altuia nasul, etc.). 
 Apoi  copiii spun: „Numele meu este...” Inainte de 
a începe muzica, profesorul le dă instrucțiuni 
referitoare la modul de a se saluta.

11
Să  ne cunoasSă  ne cunoas,, tem mai binetem mai bine
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Sunt un animalSunt un animal
Profesorul aruncă o minge ușoară unuia 
dintre copii. Acesta se prezintă spunând: 
„Eu sunt un tigru haios. Numele meu 
este...” (copiii pot inventa nume sau își 
pot folosi propriul nume). Profesorul poate 
imita, de asemenea, sunetul scos de 
animalul ales de el. Copiii se plimbă prin 
clasă, prefăcându-se că sunt animalele 
respective.

Salutări de pe Marte

1. Copiii stau într-un cerc. 
 Profesorul îi intreabă dacă 
știu stiluri de salut din alte 
țări ale lumii. În cazul în care 
copiii nu știu alte forme de 
salut, profesorul le poate arăta 
salutul „Wai” din Tailanda: 
Se împreunează palmele în 
fața pieptului și se inclină 
capul. 

2. Apoi, profesorul întreabă copiii 
despre alte forme de salut: 
„Cum altfel ați putea saluta 
pe cineva? Cum credeți că ar 
saluta extratereștrii?”

3. După aceea li se cere copiilor 
să se așeze în perechi și să 
inventeze noi forme de salut, 
imaginându-și că sunt pe 
planeta Marte. Fiecare pereche 
poate inventa trei forme noi 
de salut.

4. Copiii se așează iar în cerc. 
Perechile sunt invitate să 
prezinte „Salutări de pe Marte”, 
în mijlocul cercului. De fiecare 
dată, două perechi vin la 
mijlocul cercului şi se salută 
reciproc.

11
Să  ne cunoasSă  ne cunoas,, tem mai binetem mai bine
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Un păianjen în plasă

Toţi copiii stau în cerc. Ei sunt pânza de păianjen. 
În mijloc se află un copil legat la ochi, adică 
 păianjenul. Se face liniște absolută. Profesorul îi 
dă un clopoțel unui copil. Copilul aruncă clopoțelul 
în cerc. Păianjenul trebuie să meargă de-a bușilea 
prin pânza de păianjen pentru a găsi clopoțelul. 
Apoi un alt copil este legat la ochi și jocul continuă.

GuitGuit,  purcelus purcelus,ule, ule, 
guitguit,
Copiii stau în cerc. Profesorul alege un copil care 
să fie „fermierul”. Toţi ceilalți copii sunt „purce-
lușii”. Fermierul este legat la ochi şi stă în 
mijlocul cercului. Apoi este învârtit de trei ori şi 
începe să se plimbe în interiorul cercului. Se 
aşează în poala unui purcelus şi spune: „Guiță 
purcelușule, guiță!” Atunci când purcelușul guiță, 
fermierul trebuie să ghicească numele copilului. 
În cazul în care fermierul ghicește corect, 
 purceluşul devine fermier în runda următoare. 
Dacă nu, fermierul este învârtit din nou şi merge 
să se aşeze în poala altui purceluș.

11
Să  ne cunoasSă  ne cunoas,, tem mai binetem mai bine
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Ce s-a schimbat? 
Copiii stau în cerc. Se uită în jur și memorează cât 
pot de bine poziția lor în cerc. Profesorul alege un 
copil care să părăsească sala de clasă. Doi copii își 
schimbă locul în cerc. După aceea este chemat 
celălalt copil în clasă. El trebuie să se uite în jur și 
să spună cine și-a schimbat locul. Apoi un alt copil 
este ales să părăsească sala și jocul continuă.

Ce este diferit? 
Doi copii stau față în față. Se uită cu atenție unul la 
celălalt. Un copil se întoarce cu spatele. Un alt copil 
schimbă ceva la felul cum arată, de exemplu: părul, 

hainele, expresia feței, etc. Celălalt copil trebuie 
să  ghicească ce s-a schimbat. Profesorul va oferi 

copiilor anumite instructiuni, cum ar fi când 
să se  intoarcă, etc. Dupa ce ghicesc de două-trei ori, 

copiii schimbă partenerul de joc.

11
Să  ne cunoasSă  ne cunoas,, tem mai binetem mai bine



99Să ne jucăm cu FACE – www.phzh.ch/ipe

Ce este rosCe este ros,u? u? 
Copiii stau într-un cerc. Un copil 
aruncă mingea spre un alt copil și 
întreabă : Ce este roșu? Copilul care 
a prins mingea răspunde: „Rosiile 
sunt roșii”. Apoi întreabă despre o 
altă culoare, de exemplu, „Ce este 
albastru?” și aruncă mingea următo-
rului copil care ar putea răspunde: 
„Cerul este albastru.” Pe parcursul 
jocului, copiii pot întreba despre 
aceleași culori, dar răspunsurile vor 
fi diferite.

Cine este?

Toată lumea stă în picioare într-un cerc. Profesorul 
începe să descrie un copil, de exemplu: „Eu văd pe 

cineva care are părul șaten, poartă un pulover roșu și 
pantofi albi”. Copilul care a fost descris este următorul 

care va descrie un alt copil.

11
Să  ne cunoasSă  ne cunoas,, tem mai binetem mai bine
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Care dintre voi poate sCare dintre voi poate s ...?...?
Toți copiii stau într-un cerc. Profesorul face afirmații de genul 

„Eu pot să joc fotbal”. Toți copiii care pot să joace fotbal se 
adună în mijlocul cercului. Atunci când face afirmațiile, 

profesorul trebuie să se gandească la activități și abilități atât 
pentru băieți cât și pentru fete. Optiune pentru diversificare: 

Profesorul ar putea folosi, de asemenea, abilități haioase. 
Ca o ultimă afirmație, profesorul spune: „Eu pot face muzică 

cu corpul meu / un pahar cu apă /... ”

Cine stă lângă mine? 
Toți copiii stau într-un cerc, pe scaune. 
Un scaun este liber. Copilul așezat în 
stânga scaunului liber începe cu urmă-
toarea frază : „Locul din dreapta mea 
este  liber, vreau să vină langă mine...” 
Copilul care a fost strigat vine și se așează 
lângă primul copil. Apoi este rândul 
 copilului așezat în stânga scaunului liber. 
Profesorul trebuie să se asigure să nu fie 
aleși mereu aceiași copii pentru a face 
schimb de locuri.

11
Să  ne cunoasSă  ne cunoas,, tem mai binetem mai bine
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Să spălăm mas,ina
Acest joc se joacă fără ca cineva să vorbească, în 
liniște absolută. Clasa se aliniază umăr la umăr. 
Copilul de la capătul coloanei este „mașina” 
care trebuie să fie spălată. Copilul se mișcă de-a 
lungul șirului de copii, stând cu spatele la ceilalți. 
Colegii lui sunt bureții de spălat. Ei masează, 
lovesc ușor, mângâie, etc. Lovituri, gâdilat sau 
orice mișcări violente nu sunt permise. Când se 
ajunge la celălalt capăt, „mașina” este curată 
și este rândul următorului copil.

Cercul de bCercul de b t i
Copiii se așează în genunchi și își pun palmele pe podea, 
în așa fel încât să formeze un cerc. Mâna unui copil va fi 
 ținută între mâinile vecinului, ca la un fermoar. Apoi o 
mână  începe să bată din palme (pe podea), apoi următoarea, 
iar următoarea, de la dreapta la stanga. Copiii trebuie să 
 urmărească atât propriile lor mâini cât și mâinile vecinilor 
lor și să se coordoneze. După ce au exersat îndeajuns, 
 poate fi introdus un 
nou element: 
Atunci când o mână 
bate pe podea de două 
ori, direcția trebuie 
să se schimbe.

22
Colaborare de grupColaborare de grup
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Bătăilă 
Toți copiii stau într-un cerc. Profesorul ține 
în mână un mic animal invizibil: Numele lui 
este „Bătăilă”. Bătăilă va alerga în jurul cercului 
și noi va trebui să-l prindem. Profesorul începe 
bătând o singură dată din palme. Apoi copilul 
de lângă el bate o dată din palme, apoi urmă-
torul, etc. Aceasta bătaie unică din palme 
trece de la unul la altul prin tot cercul. 
Apoi profesorul bate de două ori din 
palme. Dacă bate de două ori, atunci se 
schimbă direcția de la stânga la dreapta 
și invers. Obiectivul jocului este acela 
de a-l pune în mișcare pe ‘Bătăilă’cât 
mai mult posibil.

Salata de fructeSalata de fructe
Copiii stau într-un cerc. Profesorul împarte copiii în 
 „grupuri de fructe” (de exemplu, 5 copii sunt căpșuni, 
5 copii sunt mere, 4 copii sunt banane, etc.) Un copil 
este ales să meargă în mijlocul cercului. Scaunul lui este 
eliminat din cerc. Apoi profesorul strigă numele a două 
fructe, de exemplu: căpșuni și mere. Atunci opiii din cele 
două grupuri trebuie să-și schimbe locurile. În acest 
timp, copilul din mijloc trebuie să ajungă la un scaun 
gol. Copilul rămas fără loc este următorul care trece în 
mijlocul cercului. Dacă profesorul strigă „salată de fructe”, 
atunci toți copiii trebuie să se ridice și să-si schimbe 
locurile.

22
Colaborare de grupColaborare de grup
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Pisica sPisica s, i pisicuti pisicut,ulul
Un copil este mama pisică şi aşteaptă în colţul clasei. 

La celălalt colț, copiii (sau profesorul) arată spre un copil 
care urmează să fie pisicuțul. Toti copiii se plimbă prin 

clasă ca niste pisici. Din când în când pisicuțul 
zice „miau”. Mama pisică trebuie să-și găsească 

 pisicuțul. Când crede că l-a gasit, anunță. Un alt copil 
poate fi apoi mama pisică.

„miau”„miau”

RobotRobot,i si s, i mecanicii mecanici
Profesorul împarte clasa în mai multi roboți și doar 

câțiva mecanici (de exemplu: 15 roboți și 5 mecanici). 
Roboții pot merge doar drept înainte. Când au lovit 
un obstacol, ei încep să emită un semnal sonor. 

Atunci mecanicii trebuie să întoarcă roboții, astfel 
încât aceștia să poată să meargă din nou. Este sarcina 
mecanicilor de a păstra toti roboții în mișcare pentru 

ca aceștia să nu mai emită nici un semnal sonor.

22
Colaborare de grupColaborare de grup
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Ou stricatOu stricat
Toți copiii stau într-un cerc. O singură persoană (A) poate 

părăsi locul și să alerge în afara cercului. El lasă să cadă un 
obiect – oul stricat (în realitate, o batistă sau o minge de 

hârtie) – în spatele cuiva (B). B trebuie să reacționeze cât mai 
repede posibil și să alerge după persoana care a abandonat 
obiectul (A). În cazul în care (A) este prins de (B), (A) trebuie 

să mai repete o tură. Dacă (A) a reușit să fugă pană la spațiul 
liber lăsat în cerc, atunci (B) fuge în afara cercului și aruncă 

din nou obiectul în spatele altcuiva.

Mesajul secret
Copiii stau în picioare într-un cerc. 
Profesorul șoptește un mesaj 
la  urechea unui copil, iar acesta il 
șoptește la urechea următorului 
copilul pană când mesajul este 
trecut prin întreaga clasă. Ultimul 
copil anunță mesajul. A fost corect? 
După prima rundă, copiii inventează 
singuri un alt mesaj. Se joacă 
 câteva ori.

22
Colaborare de grupColaborare de grup
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De-a sDe-a s, optituloptitul
Copiii stau într-un cerc. Profesorul începe prin 
a șopti o propoziție scurtă la urechea copilului 
care stă lângă el. Acesta trebuie să transmită 
copilului de langă el mesajul primit. Astfel, mesajul 
circulă în jurul cercului. La sfârșit, ultimul copil 
spune mesajul cu voce tare. Va fi amuzant pentru 
toti să vadă cât de mult s-a schimbat mesajul 
inițial. Apoi profesorul numește un alt copil care 
să înceapă să șoptească.

Simon spuneSimon spune

Toți copiii stau într-un cerc. Profesorul începe prin a 
spune: „Simon spune să bateți din palme” Toți copiii 

bat din palme. Profesorul: „Simon spune să săriti.” 
Copiii sar. Profesorul spune: „Stati jos.” Copiii rămân în 

picioare. Ei fac ceva numai atunci când profesorul 
începe propoziția cu „Simon spune”. Dupa aceea, 

 câțiva dintre copii pot da și ei astfel de instructiuni pe 
rând, colegilor.

22
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Mă as,ez în poala ta
Întreaga clasă se află într-un cerc. Toți copiii se întorc 
spre dreapta, în așa fel încât să stea cu spatele la urmă-
torul copil. Apoi se așează foarte aproape unul de altul și 
după ce profesorul numără pană la trei, se așează pe 
genunchii copilului din spatele lor. Când s-au așezat cu 
toții, pot încerca impreună să meargă câțiva pași.

S,arpele muzical
Toți copiii se încolonează în așa fel încât să forme-
ze un „șarpe” lung. De îndată ce se aude muzica, 
șarpele începe să se miște. Copilul din față, „capul 
șarpelui”, face diverse mișcări, cum ar fi sărituri, 
mersul de-a bușilea, mersul pe vârfuri, etc. Ceilalți 
copii îi imită toate mișcările. Când muzica se 
oprește, copilul din față se așează la coada șarpelui 
și atunci este rândul copilului următor.

22
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Unde e comoara?Unde e comoara?
Copiii stau strâns unul lângă altul într-un cerc, cu 

 mâinile la spate. Un copil stă în mijloc și închide ochii. 
Profesorul dă o comoară (chei, minge, etc.) unuia dintre 
copiii din cerc. Copilul din mijlocul cercului deschide 
ochii. Ceilalți copii trec comoara prin spatele lor, unul 
de la celălalt, fără a face prea mult zgomot. Copilul din 

mijloc trebuie să ghicească și să indice cu degetul 
unde este comoara. Dacă a ghicit corect, copilul care a fost 

indicat trece în mijlocul cercului.

22
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Desene pe spateDesene pe spate
Doi copii se joacă împreună. Unul dintre ei stă în 

fața celuilalt. Primul copil începe să deseneze 
ceva pe  spatele celuilalt copil (exemplu: o inimă, 

un cerc, un triunghi). Celălalt copil trebuie să 
 ghicească ce i-a fost desenat pe spate. Apoi cei doi 

copii schimbă rolurile.

Fii oglinda mea 
Doi copii stau față în fața. Un copil 
începe să facă o anumită mișcare 
(de exemplu, bate din palme sau din 
picioare). Celălalt copil trebuie să 
fie oglinda lui și face exact același 
lucru. Apoi primul copil face o 
 mișcare diferită. Oglinda trebuie să 
facă același lucru. Dupa câteva 
mișcări, profesorul le spune copiilor 
să schimbe rolurile. Acum celălalt 
copil este oglinda.

33
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Traseu pe dibuiteTraseu pe dibuite
Profesorul pregătește un mic traseu în clasă. 
De exemplu: slalom printre scaune, mers de-a 
bușilea pe sub masă, sărituri peste o linie, mersul 
în linie dreaptă, etc. Copiii fac circuitul în perechi. 
Un copil este legat la ochi și celălalt trebuie să-l 
conducă prin circuit. În acest scop, copiii pot 
folosi și holul grădiniței. Acest joc poate fi jucat și 
afară, în aer liber. După un anumit timp, copiii 
inversează rolurile.

Nu râde
Doi copii stau unul în fața celuilalt. 
Cine rezistă cel mai mult fără să râdă? 
Devine mai dificil atunci când ambii 
copii încep să facă fețe amuzante.

33
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Sunt umbra taSunt umbra ta
Copiii lucrează în perechi și stau unul în spatele 

 celuilalt. Atât timp cât se aude muzica, copilul 
din  spate trebuie să fie umbra celuilalt, adică imită 

toate mișcările copilului din fața lui. Mișcările trebuie 
să fie imitate cât mai precis posibil. După două 

 minute copiii se schimbă. 

Facem prăjituri
Se joacă pe perechi. Un copil stă asezat, celălalt stă în 
picioare, în spatele lui. Profesorul le dă instrucțiuni 
 pentru a face prăjituri, de exemplu: „În primul rând 
 brutarul întinde si rulează aluatul.” Copilul care stă în 
picioare trebuie să ruleze aluatul cu mâinile, pe spatele 
celuilalt copil. „Când aluatul este plat, brutarul face 
 prăjituri. El folosește anumite forme pentru acest lucru.” 
Copilul care stă în picioare desenează 
diferite forme pe spatele celuilalt copil. 
Acesta trebuie să ghicească ce formă 
este. „Apoi prăjiturile sunt puse în 
cuptor”. Copilul care stă în picioare 
pune ambele palme pe spatele 
celuilalt copil și miscă prăjiturile. 
„După ceva timp, prăjiturile sunt 
gata. Brutarul le scoate din cuptor”. 
Copilul trebuie să sufle peste prăjituri.
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Sculptor sSculptor s, i sculptoriti sculptorit,
Un copil este blocul de marmură brută care trebuie 

să ia o anumită formă. El stă in picioare, fără să 
se  miște. Celălalt copil este „sculptorul”. Primul pas 

este acela de a crea sculptura, atingând, îndoind 
sau  întorcând copilul in poziția dorită. Apoi, copiii 

schimbă rolurile.
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Ghici ce simtGhici ce simt
Toată clasa stă în picioare într-un cerc. Profesorul șoptește 

un cuvânt ce reprezintă un sentiment, la urechea unui 
copil. Copilul mimează sentimentul respectiv și ceilalți 

trebuie să-l ghicească. Apoi este rândul unui alt 
 copil să șoptească la urechea cuiva un sentiment. 

Lansăm racheta
Toți copiii stau într-un cerc. Ei sunt cosmonauți. 
Racheta este gata de lansare (copiii își bat palmele 
de picioare). Racheta este pe cale să fie lansată 
(bătaia din palme devine mai rapidă). Racheta 
pornește și se înaltă spre cer (copiii încep să sară 
de pe scaunele lor și să ridice brațele). Optiune 
pentru diversificare: Înainte de lansare, profesorul 
poate să numere împreună cu copiii de la 10 la 0.
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Furtună cu fulgere s, i tunete
Toți copiii se așează într-un cerc şi fac linişte. Profesorul 

imită sunetul unei furtuni care se apropie. Copilul din 
stânga lui trebuie să imite sunetul, care apoi se repetă de la 

copil la copil până ajunge din nou la profesor. Profesorul 
însoţeşte sunetele cu o descriere a furtunii cu fulgere, care 

se apropie. Frecaţi-vă mâinile una de alta pentru a imita 
vântul, pocniți din degete pentru a imita căderea stropilor 
de ploaie, bateți palmele de coapse pentru a imita o ploaie 

torențială, bateți din picioare pentru a imita tunetele şi 
fulgerele. Furtuna a ajuns acum la punctul culminant şi 

apoi încet încet începe să se calmeze. Reluați toate sunetele 
în sens opus până când soarele strălucește din nou.

Mâini calde de soare
Copiii stau așezați într-un cerc și închid ochii. 

 Profesorul joacă rolul soarelui care încălzește cu razele 
sale și trezește copiii unul după altul. Își freacă mainile 

una de alta ca să se încălzească și apoi le pune pe 
spatele copiilor. Cel care a fost trezit de soare, se ridică 

și merge la locul său.
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Îmi pot manifesta sentimentele

1.
Profesorul și copiii mimează, cântă și 

dansează un cântec despre sentimente. 
Profesorul discută cu copiii despre modul în care diferite 
sentimente au un efect asupra felului în care o persoană 

arată sau se mișcă. 

2.
Toată clasa este așezată într-un cerc. Profesorul le explică 

programul de antrenament în sentimente. El este antrenorul, 
iar copiii îl imită. În primul rând, copiii spun ce sentiment 

ar vrea să exprime și abia apoi fac mișcările respective. 

3.
Apoi, în cerc, unii dintre copii fac programul 

lor de  antrenament în sentimente în fața 
întregii clase.

SENTIMENTSENTIMENT MIMIs, CĂRI POSIBILECĂRI POSIBILE

Sunt puternic Stați cu picioarele puțin depărtate. 
Brațele sunt lăsate relaxate de o parte și de alta a corpului.

Mi-e frică Ridicați umerii. Deschideți ochii. Deschideți uşor gura. 
Așezați bratele în față, ca şi cum v-ați apăra.

Sunt curajos Stați cu ambele picioare puțin depărtate și bine înfipte în pământ. 
Spatele drept. Puneți mâinile pe şolduri.

Sunt trist Stați cu umerii căzuți. Mâinile atârnă de-a lungul corpului. 
Privirea în pământ.

Mă consolez Brațele în jurul corpului, pentru a vă consola singuri.

Sunt fericit Ridicați mâinile și strigați „Uraaaa!”

Sunt supărat Bateți cu picioarele în podea. Dinții încleștați și privirea încruntată. 
Strângeți din pumni.

Sunt foarte fericit Aruncați brațele în aer, săriți în mod repetat şi strigați „Uraaaa!”

Sunt mândru de mine Vă bateți singuri ușor pe umeri deoarece ați făcut ceva foarte bine. 
Stați cu pieptul înainte.
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Cap sCap s, i umerii umeri

1.
Încălzire: Cântecul „Cap și umeri”. Cântați cântecul împreună cu 

copiii și faceți mișcările (textul și muzica le găsiți la pagina 
următoare).

2.
Copiii stau în cerc.

3.
Profesorul începe să prezinte anumite mișcări ale corpului. 

Copiii urmează mișcările, de exemplu: 

 ▪ își ating picioarele cu mâinile 
(fără a îndoi genunchiul)

 ▪ își ating umărul stâng cu degetul mâinii 
drepte punând brațul deasupra capului

4.
E rândul copiilor să facă mișcări pe 

care ceilalți să le imite. 

5.
Câțiva copii sunt întrebați 

cum se simt după aceste exerciții. 

6.
La final, repetați cântecul.
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CÂND CÂNTATCÂND CÂNTAT, I, FACETI, FACET, I ACESTE MISI ACESTE MIS, CĂRICĂRI

Cap: Arată spre cap
Umeri: Arată spre umeri

Genunchi: Arata spre genunchi
Degete: Arată spre degete

Ochi: Arată spre ochi
Urechi: Arată spre urechi

Gura: Arată spre gură
Nas: Arată spre nas

CÂNTECUL: CÂNTECUL: 

Cap sCap s, i umerii umeri
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D râmrâm m suluri de cartonm suluri de carton
Cutiile (sau suluri de hârtie igienică) sunt așezate pe 

o masă. Fiecare copil încearcă să dărâme cutiile, aruncând 
spre acestea o minge din ziare. Copiii pot marca câte 

o  liniuță pentru fiecare partidă câștigată. 
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Pietrele 
mele frumoase

1. Profesorul ține în mână două pietre 
și citește copiilor o poezie.

Pietrele mele frumoasePietrele mele frumoase
Am trei pietre frumoase și rotunde
Nu-s la fel dar sunt atât de mândre
Sunt preferatele mele și eu le-am găsit
Cu ele o să jucăm un joc mai dichisit

2. Profesorul se duce cu copiii afară 
pentru a aduna pietre (câte trei 
pentru fiecare copil). Când se întorc, 
pregătesc acuarele, apă și pensule. 
Copiii vopsesc două pietre cu aceeași 
culoare, iar a treia piatră o vopsesc 
cu o culoare diferită. Profesorul scrie 
numele copiilor pe pietre, folosind o 
carioca mai groasă.

3. Apoi joacă „Pietricica”. La început 
fiecare copil se joacă singur. Piatra 
colorată diferit de celelalte două este 
aruncată în fața copilului. Apoi cele 
două pietre de aceeași culoare sunt 
aruncate cât mai aproape de cealaltă 
piatră. Pietrele de aceeași culoare 
trebuie să fie aruncate cât mai aproa-
pe de prima piatra. Copiii se joacă în 
perechi. Cine caștigă? Se discută 
regulile jocului: să nu arunce pietrele 
spre alți copii, să nu arunce pietrele 
prea departe sau cu putere.

4. După ce s-au jucat aproximativ 
15 minute, copiii formează un cerc 
și țin pietrele în mână. Profesorul 
recită din nou poezia, iar copiii o 
repetă împreună cu el.
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„„Am trei pietre frumoase sAm trei pietre frumoase s, i rotundei rotunde
   Nu-s la fel dar sunt atât de mândre   Nu-s la fel dar sunt atât de mândre
   Sunt preferatele me   Sunt preferatele mele sle s, i ei eu le-am gu le-am g sitsit
   Cu ele o s   Cu ele o s  juc juc m un joc mai dichisitm un joc mai dichisit”

Pietrele mele frumoasePietrele mele frumoase

NumeNume NumeNume

55
Activităţi  fiziceActivităţi  fizice



3030Să ne jucăm cu FACE – www.phzh.ch/ipe

AruncArunc m mingea m mingea 
într-o cutieîntr-o cutie

Copiii încearcă să arunce mingile într-o cutie. 
Un copil primește toate mingile grupului din care face 
parte. Fiecare copil primește atâtea puncte câte mingi 

a reușit să arunce în cutie.
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