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Stresul din ultima perioadă pricinuit de aceasta nouă situație ne afectează viața și 

funcționarea noastră ca indivizi la toate nivelurile. Fără să ne dăm seama, acest lucru aduce 

consecințe neplăcute și asupra modului în care relaționam cu copiii. Relația părinte-copil 

este foarte importantă și trebuie să fie una sănătoasă și pozitivă. Orice moment de calitate 

petrecut alături de copilul tău va conduce la întărirea relației părinte-copil. Cea mai bună 

metoda de a întări relațiile de familie este să vă distrați împreună. Fie ca jucați un joc de 

societate, unul de cărți sau un joc de rol, copilul va avea numai de câștigat. 

O alternativă de activitate cu copilul se realizează și prin jocul creativ. 

Jocul creativ se dezvoltă cu precădere în perioada preșcolară și presupune un joc care nu 

are o structură clară, cu personaje și roluri multiple sau pur și simplu solitar, în care 

obiectele dobândesc funcții simbolice, nu există un scenariu, iar derularea are loc în funcție 

de hotărările protagonistului. Creativitatea, umorul, deschiderea emoțională, curiozitatea și 

comunicarea sunt câteva din caracteristicile cele mai importante ale jocului creativ.  

Te-ai întrebat cum anume ai putea să-i dezvolți imaginatia și creativitatea prin intermediul 

jocului creativ? Iată câteva idei: 

1. Dezvolta-ți abilitatea de a fi comic și jucăuș. Acest lucru înseamnă să ai momente de 

tachinare și chef de joacă, de glume și păcăleli în preajma copilului tau. Chiar și atunci 

când întâmpinați o problemă, ea poate fi tratată serios sau cu umor pentru a detensiona 

atmosfera păstrând simtul realității în același timp. Poți să gătești prăjituri în forme cât mai 

variate, să-i pictezi camera în culori deschise și tot felul de modele inventate de amândoi.  

 

2. Colorează și desenează împreună cu copilul tau fără a impune nicio regulă. Desenează 

ce-ti trece prin minte și lasă-l și pe copil să facă același lucru. 

3. Creați povesti care să nu aibă o structură anume. Unul din voi poate să înceapă 

oferind un cadru general și câteva personaje, în timp ce restul membrilor familiei pot pur 

și simplu să spună ce le trece prin cap, scenarii care mai de care mai trăznite. Este vorba 

de o poveste în lanț în care fiecare poate adâuga noi personaje, exclude altele sau schimbă 

cu totul cursul poveștii. 

 

4. Foloseste materialele si obiectele de care nu mai ai nevoie pentru alte scopuri. 

Creati lucruri "handmade". Din dopuri de sticle pot fi create mărgele, brățări, lanțuri sau 

adevarați monștri, din bucați de carton și sticlă, diverse obiecte decorative etc. Pur și 

simplu, lasați-vă creativitatea să zboare. 

 

5. Învață-l ca orice problemă poate să aibă mai multe soluții, de aceea încearcă să-i ceri 

părerea încă de mic în privința unor aspecte cu care deja e familiar: “Ce facem cu cele două 



bluzițe albe și cosul de rufe albe? Cum să le spălam pe toate deodată?”, “Ce să mai adăugăm 

în salata de fructe pentru a o face mai gustoasă?” etc. 

 

6. Decupați steluțe și forme geometrice din carton și decorați un perete din casa cu 

ele. Puteți crea și o perdea pe care să o așezați undeva la intrarea în casa ori pe balcon.  

 

7. Dacă aveți CD-uri pe care nu le mai folosiți, ați putea capta soarele pe balconul 

vostru. Pur și simplu înșirați-le pe o sfoară și lăsați-le să “curgă” frumos. Când soarele 

bate spre ele va oferi o priveliște foarte drăguță și multicoloră. 

 

8. Literele si cifrele, atât cât le cunoaște la această vârstă pot fi utilizate in activități 

creative. Amintește-ti că orice ai la îndemâna în casă, în poșetă, pe stradă, în debara sau 

curte poate fi folosit într-un fel sau altul pentru a-i dezvolta spiritul creativ. Dacă încă nu 

te-ai convins de asta, pur și simplu pune-i la dispoziție niște materiale și întreabă-l: “Oare 

cu astea ce am putea face?”. Vei avea parte de o surpriză. 

  

Nu uita că la vârsta preșcolară, copiii descoperă lumea și realitatea înconjurătoare, 

caracteristicile și limitările, obstacolele cărora trebuie să învețe să le facă față, prin 

intermediul jocului. Împreună cu el și tu poti redescoperi plăcerile copilariei prin jocuri de 

creativitate.  

  

Recomandarile tale 

Tu ce jocuri creative pui în practică alături de copilul tău?  

  

 


