VALIZA CU JOCURI
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Dragi copii,
Cu siguranță nu vă este ușor să stați numai în casă, știu că vă doriți să mergeți în
parc, să vă jucați cu prietenii voștri. De aceea m-am gândit să vă pun într-o valiză
câteva jocuri pe care să le folosiți atunci când jocurile din propria valiză s-au terminat.
Puteți să îi invitați și pe părinții, frații, surorile voastre să vi se alăture în această lume
fantastică a jocurilor. Și acum să așezăm jocurile…
1.Vânătoarea obiectelor
Alegeți câteva obiecte care vă plac și ascundeți-le cât puteți de bine în diferite
locuri din casă. Rugați membrii familiei să le caute, dându-le sau nu indicii atunci când
vă cer (voi hotărâți). Puteți transforma jocul în concurs. Cine găsește mai multe obiecte
ascunse de voi primește un premiu hazliu.

2. Gogoașa buclucașă
Faceți împreună cu mama gogoși gustoase, ca cele de mai jos.

Rugați unul dintre părinți să vă ajute să le fixați pe o ață, cam așa…

Încercați să mâncați gogoșile gustoase fără a vă folosi mâinile.
3. Te invit la spectacol
Cu siguranță aveți în casă multe obiecte care vă pot ajuta să creați obiecte noi
(farfurii de plastic, pungi de hârtie, cutii etc.). Creați personaje împreună cu familia,
care pot avea rol principal într-o poveste pe care să o puneți în scenă.
Câteva idei de personaje…

4. Ghici ghicitoarea mea.
Căutați ghicitori sau compuneți voi ghicitori haioase. Scrieți-le pe bucățele
colorate de hârtie și puneți-le într-un bol. Invitați membri familiei să extragă câte o
ghicitoare și provocați-i să le ghicească. Dacă vreți să ghiciți și voi, rugați părinții să
pună și ei propriile ghicitori în bol și astfel veți avea ocazia să extrageți și voi o
ghicitoare pe care să o ghiciți.
V-am pus și eu o ghicitoare, pe care vă las să o ghiciți singuri.
Chip de om, minte nu are
Nici nu cere de mâncare
Știe jocuri mii și mii
E iubită de copii
Am lăsat valiza deschisă pentru a pune și voi alte jocuri pe care le puteți crea
singuri. Și, dacă nu mai aveți idei și vreți să jucați și alte jocuri, rugați părinții să-și
deschidă propriile valize. Cu siguranță sunt pline cu jocurile copilăriei, dar și cu jocuri
noi.

