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lumeA copiilor

Jocuri distractive
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Doctorul şi pacientul – copiii adoră
jocul acesta şi se simt responsabili, fac o
treabă importantă. Lăsaţi copilul să vă
bandajeze piciorul (ȋl sfătuiţi asfel cum să
se ferească de accidente şi ce să facă ȋn
cazuri de urgenţă), să vă ungă cu o cremă
miraculoasă şi să vă dea pastile.
Vânătoarea de mărunţiş - pot participa: minim 2 copii. Materiale necesare:
mărunţiş, pahare de unică folosinţă.
Spuneţi-le copiilor să părăsească camera, ȋn timp ce dvs. ascundeţi pretutindeni mărunţiş (sub perne, ȋn sertare, ȋn
spatele draperiei, pe cărţi, sub covor şi aşa
mai departe). Când se ȋntorc toţi copiii ȋn
cameră daţi fiecăruia câte un pahar de
unică folosinţă, şi la semnalul dvs. toţi
jucătorii pot ȋncepe vânătoarea de mărunţiş. După cinci minute, căutarea se
opreşte şi fiecare ȋşi numără mărunţişul.
Jucătorul cu cei mai mulţi bănuţi câştigă.
Lăsaţi copiii să păstreze mărunţişul pe care
l-au găsit.
Acul plutitor - pot participa: minim 2
copii. Materiale necesare: apă, un castron,
o pagină de ziar, ac de cusut, detergent
lichid.

Tăiaţi o bucată de ziar de aproximativ
5 cm pătraţi. Umpleţi castronul cu apă şi
aşezaţi ziarul pe suprafaţa apei. Ȋn centrul
ziarului puneţi acul, şi cu grijă ȋmpingeţi
colţurile ziarului ȋncet ȋn apă. După ce

ziarul se umezeşte şi se scufundă, acul va
rămâne la suprafaţa apei plutind. Acum,
adăugaţi o picatură de detergent lichid ȋn
apă, la marginea vasului. Observaţi cum
acul se scufundă rapid! Notă: Tensiunea
suprafeţei a făcut posibilă plutirea acului.
Acul a fost susţinut de apă, iar detergentul
a fost cel care a provocat o întrerupere a
tensiunii suprafeţei din jurul acului, acesta
scufundându-se.
Farfuria cu bule de săpun - pot participa: minim 1 copil.
Tot ce aveţi nevoie pentru această ac-
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tivitate distractivă este o farfurie mică, un
pai de băut, detergent lichid de spalat vase
şi apă de la robinet. Cu grijă turnati două
picături de detergent ȋn farfurie, apoi
puţină apă (lăsaţi apa să curgă peste detergent pentru a se forma spuma). Aşezaţi
apoi farfuria pe o suprafaţă plană, solidă,
cum ar fi masa din bucătărie. Pentru a crea
bulele, suflaţi uşor şi ȋncet ȋn apa cu detergent, dar nu prea repede, pentru că nu va
funcţiona (lent şi constant). După ce ȋi
arătaţi copilului cum se procedează, lăsaţil să ȋncerce, ȋnsă aveţi grijă să nu inspire
aerul ȋn loc să ȋl expire!
Ghici, cine a plecat? - joc de atenţie.
Regula jocului: Se organizează cu un
grup mai mare de copii sau chiar adulţi.
Copilul ales să ghicească cine a plecat din
cameră (locul de joacă), va ţine ochii
ȋnchişi până când conducătorul jocului va
decide că este suficient. Conducătorul
jocului dă comanda: Ghici, cine a plecat?
Dacă nu ghiceste prea repede, copilul
poate fi ajutat sau indus ȋn eroare prin
ȋntrebări de tipul: “e băiat?, e fetiţă?, unde
a stat?, are părul scurt/lung?, are ochelari?” sau: “hai să/l strigăm ȋmpreună!”.
Cu siguranţă mai sunt şi alte feluri ȋn
care puteţi să vă jucaţi cu copilul/copiii
d.voastră, dar eu mă limitez la acestea.
Poate că e mult sau puţin, dar mi s-au
părut utile, aşa că mă bucur să le ȋmpart
cu d.voastră. Oricât de ocupaţi sau obosiţi
am fi, trebuie să ne facem timp pentru
copii. Ȋn plus, joaca ȋmpreună cu copiii
este una dintre modalităţile de a scapa
de stres. Nu ştiu cât ȋşi va aminti copilul
de diversele feluri de mâncare gătite sau
de multitudinea de haine şi jucării
cumpărate, dar cu siguranţă va povesti
despre joaca ȋmpreună cu părinţii sau despre micile secrete ȋmpărtăşite sub
plapumă, ȋn ȋntuneric, sau de prăjiturile
deformate făcute ȋmpreună cu mama.
FLORESCU MARIA
PROF. ȋnv. PRIMAR şI PREşCOLAR
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o primăvară
de poveste

Și cum încep poveștile ? Încep cu ,,A
fost odată ca niciodată…” Și vă voi povesti despre copilărie, despre frumusețea
și puritatea ei, despre cum să formăm
copiii să fie oameni buni, prietenoși și
sufletiști.

Ce este copilăria? Este vârsta frumuseții
sufletești, un tărâm al fanteziei, este acea
perioadă a vieții în care totul este simplu și
frumos, este o lume plină de miracole, cu
jocuri și cu prietenii parcă pe viață, lipsită de
griji și plină de veselie și de culoare.

Copiii trebuie să fie puri, zâmbitori,
lipsiți de răutăți și prietenoși. Educatorii și
învățătorii trebuie să îi ajute pe școlari și
preșcolari să nu uite să fie copii.
Și cum e importantă puterea exemplului,
am hotărât cu câteva colege de la secția
maghiară, dar și cu colega educatoare, de la
secția română, să facem câteva activități
împreună.
- continuare în pagina 2 -

pAște
Fericit!
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Vă ureAză
primăriA și consiliul
locAl Al comunie ozun
pAştele este ceA mAi importAntă sărbătoAre

A creştinătăţii,

cAre AADus pentru creDincioşi mântuireA şi ViAţA Veşnică, prin sAcriFiciul lui iisus Hristos, ÎnViereA FiinD „SIngURA MInUnE CARE SE ARAtă

stimaţi cetăţeni!

tUtUROR, CREDInCIOşI şI nECREDInCIOşI”

Sărbătoarea Paștelui poate fi asociată
şi cu primăvara, când asistăm la
trezirea naturii după o perioadă lungă
de iarnă, cu nopţi lungi şi geroase, retrezire care de fapt poate să simbolizeze noua viaţă pe care noi am
căştigat prin crucificarea şi învierea lui Iisus Hristos.
În timpul postului comemorăm evenimentele premergătoare învierii Domnului
Isus, iar începând cu Duminica Floriilor,
adică în săptămâna Patimilor ne concentrăm asupra morţii şi învierii lui Isus
Hristos. Din păcate, după 6 zile de la
sărbătoarea intrării lui Isus în Ierusalim,
aceeaşi oameni care în Duminica Floriiilor
susţineau pe Iisus, vinerea mare solicitau
răstignirea Lui. Asemenea oameni fără caracter, din păcate, sunt şi azi între noi. Dar
din fericire Hristos a înviat şi a biruit, pentru El şi pentru noi. Noi, oamenii ar fi trebuit să învăţăm din această pătimire a
Domnului.

(PăRIntELE ARSEnIE BOCA)

Iisus a prezis de mai multe ori că va fi
răstignit, şi a treia zi se va învia. Şi aşa s-a
întâmplat, după trei zile a înviat din morţi.
Minunea s-a întâmplat! Prin suferinţa şi
moartea lui Iisus Hristos, noi ne bucurăm
de „înviere” din păcatele noastre. Dar până
când? Până când pot fi suportate toate
păcatele noastre de fiecare zi? Trecem pe
lângă semenii noştri fără să observăm
suferinţele acestora, ne duşmănim cu
vecinii şi cu rudele pentru o palmă de teren,
suntem invidioşi pe cei care lucrează de
zori fiindcă noi nu dorim să muncim, etc.
Iisus Hristos a murit pentru noi și a triumfat
pentru noi. În Moartea Lui stă mântuirea
noastră, în învierea Lui stă biruința noastră.

Cu aceste gânduri vă urez multă
sănătate, linişte sufletească şi Paşte
Fericit!
DR. RADULy IStvAn
PRIMAR

Fie cA bucuriA ÎnVierii Domnului să Vă ADucă În suFlet linişte, pAce şi
FericireA De A petrece Aceste clipe mAGice Alături De cei DrAGi.
Hristos A ÎnViAt!
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Am creat un cadru optim unor activități
reușite, am îndrumat, am făcut schimb de
idei și de sentimente, am lăsat loc
spontaneității, originalității și creativității,
am acceptat să învățăm de la alții.
Ceea ce au realizat elevii noștri
este minunat: lucrări reușite, prietenii și amintiri frumoase.
Acum suntem clase prietene,
ne salutăm în curtea școlii, ne
putem striga pe nume, ne zâmbim
când ne vedem pe holul școlii.
Elevii mei, de la secția
română, clase simultane, în ora de
Arte vizuale și abilități practice,
împreună cu clasa a III-a B și
învățătoarea tuzes Edit au realizat, pe cartoane A3, șase acvarii cu pești,
iar cu clasa a IV-a B și învățătoarea nebreda timea frumoase felicitări pentru
mame, de 8 Martie. Activitătile practice sau desfășurat într-o atmosferă plăcută,
veselă, iar elevii au conversant unii cu
ceilalți, dar și cu doamnele învățătoare și
s-au implicat activ în realizarea lucrărilor.
Acvariile cu pești pot fi admirate pe panoul
de pe holul școlii, iar de felicitări s-au bucurat mamele elevilor.
Între grădiniță și școală este o legătură
foarte strânsă datorită prieteniei dintre
mine și doamna educatoare, dar și datorită

faptului că școlarii și preșcolarii sunt frați,
vecini și prieteni. Cu copiii de la grădiniță
și cu educatoarea am desfășurat multe
activităti comune. Am colindat la Catedrala din Sfântu Gheorghe și la Biserica din
Ozun, cu ocazia Sfintelor Sărbători de
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Crăciun, în decembrie 2017. În această
lună am muncit împreună, cu bucurie, pentru a construi un castel fermecat, cu: o
prințesă, turnuri, metereze, soldați, poduri,
șant cu apă, copaci și stegulețe.
Cu preșcolarii ne întâlnim săptămânal,
la grădiniță sau la școală, pentru că
pregătim câteva dansuri populare românești și doi dintre preșcolari vor dansa
alături de școlari. Vrem să mergem în luna
mai împreună și într-o excursie.
Am continuat coaborarea și cu clasa a
IV-a B si doamna învățătoare timea nebreda. Am realizat cadouri minunate pentru Paște: coșulețe cu frumoase ornamente
specifice acestei sărbători: flori, puișori,
iepurași și ouă roșii.
Aceste activități cu clasele prietene le
dezvoltă copiilor noștri emoții și sentimente pozitive, îi determină să participe
activ și responsabil la ore, îi ajută să își
cunoască colegii, le formează abilități de
lucru în echipă, le dezvoltă vacabularul și
le deschide inima spre noi prietenii.
Sărbătorile care se apropie ne
vor găsi mai buni, mai deschisi
sufletește spre cei din jur. Așa că,
aceste Sfinte Sărbători de Paște să
vă găsească sănătoși, cu mesele
pline de bucate tradiționale, cu oameni dragi alături și cu credință în
suflet.

sărbători pAscAle
FrumoAse!

PEnCIU DAnIELA

Jocuri distractive acasă
Cronica de Ozun

ȋn agitaţia de zi cu zi, de multe
ori suntem ȋntr-un impas atunci când
cel mic/cea mică ne roagă să ne
jucăm cu el/ea. Cum să îl/o bucurăm,
ce activități să mai desfășurăm, ce
jocuri să mai inventăm, numai să-i
vedem bucuria sinceră, de copil, pe
chip, si ȋn aceeași măsură să fim
mulţumiţi că am reuşit să petrecem
ceva timp cu copilul nostru?
Am
încercat, în rândurile ce urmează, să
vă dau câteva idei de jocuri și
activități cu copiii mici, și nu numai,
pentru în casă, activități pe care leam desfășurat eu şi băieţii mei, dar şi
cu micuţii de la grădiniţă.

pescuiţi cu penseta dintr-un bol mai
mare nasturi, biluţe de hârtie, scobitori,
paie de plastic, cuburi lego. Pentru a-l face
mai interesant pentru copiii mai mari,
puteţi transforma jocul ȋntr-o competiţie,
folosind un cronometru.

lumeA copiilor

antrenaţi ȋn activităţi de “oameni mari”.
Cea mai bună activitate este ştersul prafului sau a oglinzilor. La fel de ȋncântaţi vor
fi să vă ajute la organizarea dulapului –
mai ales dacă aveţi şi haine de care vreţi
să scăpaţi; Gătiti ȋmpreună.

Desenaţi pe oglindă. Cu un marker ce
se şterge rapid, puneţi oglinda ȋn faţa
copilului, iar acesta să ȋşi deseneze o
mustaţă sau chiar autoportretul. Faceţi şi
poze la final, pentru a păstra amintirile.
Hârtie colorată şi un perforator. Ȋndoiţi hârtia colorată de mai multe ori, până
obţineţi un pătrat mai mic. Cu un perforator mic, ideal pentru copii, faceţi găuri din
loc ȋn loc. Când desfaceţi hârtia veţi obţine
mici opere originale.
Faceţi un picnic pe covor. Afară
plouă? Nu-i nimic. Puteţi face un picnic
chiar pe covor. Luaţi gustarea de dupăamiază pe o păturică şi jucaţi un joc de
imaginaţie. Vă puteţi imagina că sunteţi ȋn
parc şi povestiţi fiecare ce vedeţi ȋn jur.
Este mai distractiv şi scoateţi copilul din
starea de plictiseală.
Faceţi curăţenie. Poate d.voastră nu
vă face plăcere, dar copiilor le place să fie

un abac. Ȋnvaţaţi matematica ȋntr-un
mod distractiv. Puteţi realiza un abac
rapid dintr-o bucată de carton (de la o cutie
de pantofi, de exemplu). Aveţi nevoie de
aţă, mărgele sau biluţe găurite, prin care
să puteţi introduce aţa. Este un joc pentru
copii de +4 ani.
Baschet cu şosete. Folosiţi coşul pentru rufe şi câteva perechi de şosete şi
exersaţi aruncarea la coş.
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nisipul kinetic! Ȋţi oferă o experienţă
la atingere pe care nu o poţi descrie şi care
mă surprinde de fiecare dată. Folosim
formele de nisip şi ne distrăm ȋmpreună.
“Cine pune primul degetul pe culoarea ...?” ;
Desenaţi cu degetele/palma.
Jucaţi “De-a v-aţi ascunselea”;
“Baba-oarba!”; “Telefonul fără fir”;
“Ṣotron”; “Mima”, încercând să imitaţi
animale, personaje, chiar să sugeraţi cuvinte.
Faceţi binoclu din unirea a două suporturi pentru hârtie igienică şi prefaceţivă că sunteţi cercetași.
“telefoanele”- folosiţi pahare de
plastic și un cablu lung-lung, pentru
conectare între pahare.
Citiţi-i o poveste ȋnainte de culcare;
Faceţi desene pe hârtie sau chiar pe
faţă.
Jucaţi fotbal / Luaţi-vă la ȋntrecere –
‘cine aleargă mai repede?’.
Faceţi baloane de săpun – e foarte distractiv şi relaxant; Bătaie cu pernele.
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