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SOLITAR DAR SOLIDAR
Arta de a fi… rezilient

Dublată de 
puterea părinților,  

trimite-ne  pe 
pagina de 
facebook 

CJRAE/CMBRAE 
Proiecte și 

activități de 
succes 

superputerea ta 
ilustrată ptrintr-un 

desen!

Jocul de mai sus este adresat preșcolarilor. Este un joc simplu,
pentru care este nevoie de un zar și doi pioni. Începe jucătorul
care are punctajul cel mai mare pe zar și va avea de îndeplinit
sarcinile ce apar pe traseu. Dorim ca prin intermediul acestui
joc micuții să înțeleagă importanța jocului și să li se explice de
fapt despre reziliența emoțională. Învățăm să fim puternici și
să ne acceptăm emoțiile așa cum vin.

Distracție plăcută!

Copile drag,

Vei petrece o perioadă mai lungă de timp în casă, dar poți 
face lucruri amuzante! 

Pentru asta, îți propunem un joc la sfârșitul căruia vei 
descoperi lucruri noi despre tine. Vei afla că ai superputeri 
precum: RĂBDAREA, RAPIDITATEA, CUNOAȘTEREA, 
PRIETENIA, HAZUL, dar și altele despre care nici noi nu știm! 

Succes!



2. Zâmbește 
partenerului 

de joc!
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SOLITAR DAR SOLIDAR
Arta de a fi… rezilient

1. Îmi 
descopăr 

superputerile! 
START!

3. Spune 
rapid ce 
zi este 

azi!

4. Numește 
o emoție pe 

care ai 
simțit-o azi

5. Oferă o 
îmbrățișare 

unui membru 
din familie!

8. Respiră 
adânc și 
numără 
până la 

10!

6. Stai o 
tură. 

Ascultă 
un sfat!

7. 
Provocare: 
învârtește-

te ca un 
titirez!9. Povestește 

despre ceva 
care te-a 

făcut să te 
simți bine

10. 
Mergi 

trei 
căsuțe 
înapoi

11. Supune-ți 
partenerul de 

joc la o  
provocare!

12. Cum îi 
încurajezi pe 
cei de lângă 
tine atunci 
când sunt 

triști?

13. Care culoare a 
semaforului o 

asociezi cu cea a 
furiei? De ce?

14. 
Înaintea
ză două 
căsuțe!

15. Cât de 
important 

este să 
câștigi?

16. Stai 
o tură!

18. 
Numește 
pe cine 
iubești

17. Provocare: 
joacă-te cu 
partenerul 

”Rezistență, forță 
și cadență”!

19. 
Încurajează-ți 
partenerul!

20. Sari două 
căsuțe în față!

21. Mimează:
O față uimită

O față 
furioasă

O față veselă
O față haioasă

22. Cum ai 
reacționat atunci 

când ai fost 
nervos/nervoasă?

24. Cântă și 
dansează 
pentru a 

merge mai 
departe!

25. 
Desenează-ți 
superputerea 

preferată

23. Spune 
ceva bun 
despre 
tine!


