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Asigurați-vă că toți copiii și toate familiile se simt incluse.
Tratați copiii ca indivizi.
Adaptați abordarea la nevoile fi ecărui copil.
Țineți cont de diferențele dintre familii.

Cereți părinților permisiunea de a folosi fotografi ile în care apar.
Realizați jetoane despre fi ecare familie. Cumpărați folie metalică tip oglindă (rolă autocolantă 
pentru perete). Preparați și tăiați pătrate cu laturi de 7 * 7 cm. Faceți un exemplu, utilizând 
fotografi a unei familii. Pentru cei mai mici pregăți cardurile, iar copiii de 3-6 ani își pot realiza 
propriile jetoane.
Vocabular nou: mama (mămică/mami), tata (tatic/tati), eu, fratele, sora, bunica, bunicul, /mătușa, 
unchiul, vărul - daca e necesar/.

Folie metalică tip oglindă:https://www.amazon.co.uk/Proumy-Rectangle-Bathroom-Remov-
able-Self-Adhesive/dp/B07G15LXTY/

Ca pregătire, vorbiți-le părinților despre programul planifi cat, vorbiți cu fi ecare părinte despre 
membrii familiilor lor. Pentru pregătire, spuneți-le să aducă câte o fotografi e. Când toți v-au dat 
câte o fotografi e despre familia lor, puteți începe lecția. Dacă vreuna dintre fotografi i lipsește, nu 
puteți să realizați această activitate!

Nu uitați să cereți părinților permisiunea de a folosi fotografi a, faceți copii ale fotografi ilor dacă 
este necesar.



Pasul 1 (5-10’)
Introduceți noțiunea de familie copiilor utilizând o fotografi e despre propria dvs. familie, încercați 
să folosiți un exemplar mare pentru a putea fi  văzut de oriunde. Identifi cați fi ecare persoană de 
pe fotografi e, lăsați-vă ultima. Indicați fi ecare persoană și denumiți-o: de ex. - Acesta este tatăl 
meu - tati - tăticul meu.

Cereți-le să explice ce face fi ecare persoană din poză. Faceți-i să vă răspundă la fi ecare întrebare.

Începeți întotdeauna cu versiunea mai scurtă a denumirii, pe care o cunosc, de ex. Tati, tătic, în 
loc de introducerea unei versiuni mai lungi, de ex. Tată. Utilizați cât mai multe sinonime posibil. 
Vorbiți cât trebuie. Odată ce încep să-și piardă interesul, începeți să cântați.

Lăsați să se vadă că sunteți puțin emoționat(ă) atunci când vorbiți despre familia dvs., astfel copiii 
vor simți importanța familiei în viața fi ecărui om.
Pasul 2 (5’)
Cântați cântecul tatălui și al degetelor, utilizând degetele dumneavoastră: degetul mare - tatăl, 
degetul arătător - mama, degetul mijlociu - fratele, inelarul - sora și detul mic - bebelușul. 
Nu aveți nevoie de niciun material vizual, dacă le arătați degetele într-un spirit ludic, ei își vor 
imagina că degetele dvs. s-au transformat în părinții lor. Odată cu primul vers, arătați-le degetul 
de pe o mână, iar cu cealaltă mâna arătați spre persoana la care vă gândiți. Apoi, ascundeți-vă 
spontan mâinile la spate. Apoi, începeți din nou, și repetați cu fi ecare deget în parte - arătător, 
mijlociu etc. 

Introduceți cântecul de două ori, astfel încât a doua oară să cânte și ei. Apoi repetați de două ori 
împreună.
Se vor bucura chiar și ccopiii mai mari ai grupului dar chiar și aceia care cunoșteau deja piesa, 
că au ocazia se joace cu degetele lor. / Mai târziu, în timpul activităților de lucru manual copiii mai 
mari pot face marionete simple pentru degete/

Cântecul tatălui și al degetelor cunoscut și ca Piesa familiei și a degetelor
Versuri:

Tatăl deget, tatăl deget, unde ești?
Iată-mă, sunt aici. Ce mai faceți?

Mama deget, mama deget, unde ești?
Iată-mă, sunt aici. Ce mai faceți?

Frate deget, frate deget, unde ești?
Iată-mă, sunt aici. Ce mai faceți?

Soră deget, soră deget unde esti?
Iată-mă, sunt aici. Ce mai faceți?

Deget bebeluș, deget bebeluș, unde ești?
Iată-mă, sunt aici. Ce mai faceți?

ex. https://www.youtube.com/watch?v=fz931pcxUR8



Pasul 3 (10’)
Faceți un jeton  despre familia lor.

Baza este reprezentată de o simplă hârtie în format A4. Permiteți-le să aleagă o culoare pastel 
sau să utilizeze o hârtie albă simplă. Ajutați-i pe cei mici să plieze hârtia asemenea unui jeton. 
Lipiți fotografi a familiei lor în stânga iar folia metalică tip oglindă în dreapta.
Copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani au nevoie de ajutor în timpul lipirii, mai ales cu oglinda 
care necesită îndrumare și ajutor. Dacă folia se lipește în mod corespunzător, ei vor vedea numai 
refl exia acesteia.

Pentru grupul de vârstă de 3-6 ani nu este nevoie atât de mare ajutor, dar aveți grijă și cu folia. 
Nu-i lăsați să devină dezamagiti!
Cei mai mari vor avea nevoie de mai puțin timp, în timp ce așteaptă, își pot desena familia pe 
partea superioară a cardului. Asigurați-vă că jetonul nu este lipicios. Utilizați bandă cu lipici pe 
ambele părți! În acest caz, aceștia pot desena imagini imediat după terminarea lipirii.

Lăsați-i să se joace cu partea de oglindă. Întreabați-i pe cine pot vedea în refl exie. Mai ales grupul 
de vârstă cuprins între 0-3 ani necesită o astfel de discuție, un copil foarte mic (de peste 2 ani) va 
avea nevoie de verifi care pentru a-și vedea refl exia.

Ca observații de încheiere: numiți fi ecare copil din grupul dvs., să vorbească unul câte unul


