
 

5 MINUTE DE CREATIVITATE PE ZI 

 

1. 20 de întrebări  

Un jucător se gândește sau notează un cuvânt ( ex: obiect, animal, persoană, țară etc.). Ceilalți 

participanți la joc vor pune întrebări pentru a ghici.  

Cel care a ales cuvântul va răspunde doar cu da sau nu. Acesta va câstiga în cazul în care după 

20 de întrebări adversarii săi nu au ghicit cuvântul. 

2.  Întrebări rapide 

Fiecare membru alege un obiect iar adversarul trebuie să pună cât mai multe întrebări în decurs 

de 2 minute. Câștigă cel care pune cele mai multe întrebări și se încadrează în timp. 

Exemplu : sticla -   La ce folosește? Din ce material e confecționat? Cu ce se închide? Etc…. 

Telefonul -  la ce folosește? Ce culoare are? Are cartelă? Are internet? Rezistă la apa? Etc… 

3. Te-am prins  

Membrii jocului vorbesc prin internediul întrebărilor. Dacă un jucător va răspunde sau va face 

vreo afirmație pierde. Se poate adăuga o pedeapsă pentru amuzament. 

4. Metoda PMI 

Ne gândim la situații ipotetice apoi notăm/ discutăm plusuri- minusuri – ce este interesant. 

Exemplu: Toate mașinile din lume sunt galbene.  

⎯ Plusuri: culoarea galben emana liniște etc. 

⎯ Minusuri: oamenii ar confunda mașinile etc. 

⎯ Interesant: cum o să diferențieze lumea o mașina personală de un taxi 

 

5. Gasește comoara ascultând instrucțiunile – Ascundem un obiect pe care copilul 

pornește să-l caute. Îi vom spune diferite instrucțiuni pentru a parcurge drumul căutării. 

Subliniază faptul că găsirea comorii depinde de capacitatea lui de a asculta. 

Exemplu: fă doi pași la stânga, aleargă până la ușa, mergi într-un picior pe marginea covorului, 

etc și ai ajuns.  

Autor Profesor consilier Andreiu Adina 

 

 

 

 

 

 



UMBRELA GÂNDIRII POZITIVE 

Pentru a-l ajuta pe copil să facă față gândurilor negative și 

situațiilor dificile care apar putem porni de la o analogie purtând 

o discuție bazată pe empatie, înțelegere și sprijin. 

De ce ai nevoie 

• Carton colorat 

• Carioci 

• Lipici 

• Coala A3 sau A4 

Cum se realizeaza 

1. Spune-i copilului că atunci când întâmpinăm dificultăți, ne putem simți fără apărare, 

ca atunci când ne prinde ploaia fără umbrelă. Intreabă-l care sunt situațiile în care se simte 

astfel. E posibil să știi și tu deja când îi este dificil copilului: când ia o notă mica atunci când 

nu ințelege o lecție sau când se ceartă cu un prieten. 

2. Discută apoi despre gândurile care îi vin în minte  momentele respective. De obicei, gândim 

irațional și pesimist atunci când ne lovim de un obstacol: “Nu știu să fac asta!”, “Nu o să reușesc 

niciodată!” etc. Explică-i apoi copilului ca felul în care gândim influențează felul în care ne 

simțim și felul în care vom acționa. Asadar, dacă reușim să reformulam aceste gânduri, este 

posibil să ne descurcăm mai bine în momentele de “vreme rea”. 

3. Scrieți pe carton colorat exemplele care vă vin în minte de astfel de gânduri pesimiste. Apoi 

reformulați-le și scrieți-le și pe cele pozitive sau optimiste pe carton. Decupați-le pe toate. 

4. Desenați apoi o umbrelă și decupați-o. Puteți adăuga și picături de ploaie. 

5. Lipește umbrela în partea stângă, sus a foii. 

6. Așează apoi în coloană fâșiile de carton pe care ai scris gândurile pesimiste și desenează sau 

lipește picăturile de ploaie decupate. Atunci cand suntem pesimiști, triști, furioși, nu putem găsi 

soluții pentru probleme, de aceea suntem lipsiți de apărare în fața lor. 

7. Sub umbrelă așează fâșiile de carton cu gândurile pozitive. Explică-i faptul că gândirea 

pozitivă sau optimismul rațional ne protejează de stres, dar ne și ajută să găsim soluții și să 

continuăm să fim perseverenți. 

Lipeste foaia undeva la vedere, pentru a vă aminti cu toții ca în momentele dificile, puteți alege 

să gândiți pozitiv. 

Sursa: https://www.suntparinte.ro/ 

 

  

https://www.suntparinte.ro/


JOC NUMEȘTE 3 LUCRURI 

Creează propria planșă de joc și distrează-te alături de cei dragi. Ai nevoie doar de un zar și 

pioni. Fii inventiv! Pune capcane, pedepse și comori ascunse. 

Exemplu: 

 
Sursa imagine : https://www.suntparinte.ro/ 

https://www.suntparinte.ro/

