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ANDREEA MACRA ANCUȚA-LIANA ACHIM



Dragii mei,

U rmează să citiți o carte surprinzătoare, cu un gen de povești cum n-ați mai 
citit! O carte plină de ghidușii, simplitate și scrisă cu multă dragoste. Exact 

ca atunci când mănânci o salată cu roșii dulci și cubulețe de brânză gustoase, după 
cum mi-a spus o bună și inspirată prietenă. O cărticică autentică, fermecătoare 
prin puterea dragostei și care își întâmpină cititorii cu mare bucurie.

   Despre ce vom citi?
   Pe scurt, despre viață, copilărie și încredere în puterea binelui. Vom afla că binele e 
mai important decât răzbunarea și, astfel, vom descoperi lumina și speranța. 
   Personajele principale sunt inspirate din viața noastră de zi cu zi, redate prin situații 
și întâmplări poznașe, precum cele făcute de copii. Acestea pun în valoare fie consecința 
neascultării de părinți, fie învingerea fricii (de întuneric, de necunoscut etc.) și le arată micilor 
cititori cum, prin încredere în relația cu Dumnezeu și cu cei dragi, lucrurile ajung într-un punct 
de echilibru în viața noastră, iar impulsurile negative sunt mai ușor de gestionat și înțeles. 
    Pătrunzând în lumea poveștilor, copiii sunt încurajați să înțeleagă modul în care 
acceptarea provocărilor (a dificultăților, a bolii - răceala în cazul de față) ajută la 
perceperea lor ca și procese normale din viața noastră și că mama-natură ne este 
mereu un aliat de ajutor.

   Când începe odată povestea? Când ne jucăm?
   Cartea conține povești luminoase, surprinzător de frumoase și jocuri haioase și relaxante.
   Poveștile luminoase se adresează copiilor creativi, cu o imaginație bogată, lărgind 
spațiul interior al copilului, aducând soluții cu totul neașteptate întrebărilor ce îi frământă. 
Nivelul de vârstă recomandat este 4-8 ani, inclusiv pentru copilașii cu diverse (diz)abilități.



   Jocurile de rol din cadrul cărții vin să completeze mesajul poveștii sau să ofere o 
anumită experiență prin învățarea directă. Aceasta, odată trăită alături de părinți, 
generează timp de calitate, creează amintiri, formează deprinderi, crește stima de 
sine, ajută la dobândirea de noi cunoștințe și îi pregătește pe cei mici pentru viață.

   Cu cine, cu ce şi ce ne jucăm?
   Domnul Început, Soarele, frații Bec și Neon, Luna, Căscat și Strănut sunt doar 
câteva dintre personajele prezente în poveștile care, prin simplitatea lor, ajută la o 
mai bună înțelegere a lumii reale sau fictive de la care s-a pornit firul poveștii. 
   Jocurile alese s-au dorit a fi cât mai ușor de realizat, pe înțelesul tuturor și cu 
obiecte ușor de găsit în interiorul oricărei case. Aceste jocuri sunt cheia procesului 
de învățare, având la bază și unele propuneri de învățare experiențială. Cartea 
oferă variante de joc cu produse naturale care nu pun în pericol siguranța copiilor. 
Sunt astfel îmbogățite aptitudinile verbale, cât și cele non-verbale, iar copiii sunt 
ajutați să-și depășească teama, frica, impulsurile negative (tendința de a minți, de 
a nu asculta) și să descopere lumina, speranța și tot ce înseamnă impulsuri pozitive. 
 
   Doresc ca această carte să aducă multă pace și bucurie senină în sufletele micilor 
(și marilor) cititori.

Cu multă dragoste, 
Andreea Macra

   P.S.
   Dedic această carte celor care mi-au fost o sursă inepuizabilă de inspirație: soțului și  
prietenului meu cel mai bun, Sergiu, precum și copiilor mei: Vasilie, Macrina și Fotiní!





1. Pur și simplu o poveste

A fost odată ca niciodată o poveste. Povestea avea un început. Domnul 
Început nu avea un început. Personajele din poveste când l-au văzut că 

vine spre ele, i-au zis:
      — Vrem și noi să ne jucăm cu tine!
      În curtea aceea frumoasă, Domnul Început le-a spus:
      — Jocul este în felul următor: fiecare trebuie să aibă un loc al lui. 
     Și a început Domnul Început să îi pună pe toți pe poziție. Pe Soare l-a 
cocoțat sus de tot, pe Cerul cu Nori l-a împrăștiat deasupra capului, sub el a pus 
Pământul. Ca să nu stea cu picioarele pe Pământ, a presărat un pic de iarbă. Le-a 
găsit loc tuturor.



    Acum, a venit rândul oamenilor. Se tot gândea unde să îi pună. În cer? 
Vor cădea de acolo. I-a pus pe Pământ: pe unii pe munți, pe văi, pe mare, 
prin fel și fel de locuri. 





     Când a venit rândul animalelor, s-a 
gândit foarte bine unde să le așeze. A 
văzut că în junglă nu locuiește nimeni, 
așa că a pus multe acolo. Unele animale 
au zis că lor le place în mare și în râu, 
dintre ele amintim: crocodili, broaște 
țestoase, șerpișori. Maimuțele s-au 
dus peste tot, dintr-un capăt în altul. 





    Pinguinii au descoperit că pot înota foarte bine, dar și că le place să se dea 
pe derdeluș, așa că s-au dus la Polul Sud. Aveau nevoie și de cineva care să îi 

apere, așa că l-au luat cu ei pe cumătrul urs, 
care era alb și pe care nu îl vedea 

nimeni, niciun dușman. Așa au 
trăit în bună pace și poate că 

mai trăiesc și astăzi. Când 
ursul îi apăra pe pinguini, 

aceștia îi cântau drept 
mulțumire, și atunci, 
ursul, de bucurie, 
stătea pe spate cu 
labele în sus!
   Astfel, după ce 

s-a așezat fiecare, 
Domnul Început a văzut 

că fiecare personaj era 
mulțumit de locul lui și că 

toți trăiau în bună înțelegere. Cu 
toții erau bucuroși și trăiau ca o familie 

mare și unită! 
   Copii, haideți să continuăm să trăim în pace cu toți, cu cei cuvântători, dar și 
cu cei necuvântători!





   V-a plăcut povestea, dragii mei? Vă invit acum să pătrundem împreună 
din lumea poveştilor, în lumea jocurilor de rol. Este o lume fascinantă, în care 

eroii veţi fi voi. Sunteţi pregăţi? Fiţi cu ochii în patru la instrucţiuni 
să nu ne rătăcim! Pe locuri, fiţi gata, pornim!!!

*   *
*

Hai în lumea mea! - Un joc care pune Hai în lumea mea! - Un joc care pune 
imaginaŢia la lucruimaginaŢia la lucru

   Cu ajutorul jucăriilor sau al pieselor lego, îi îndemnăm pe copii să construiască 
lumea așa cum o percep ei. Îi lăsăm să se exprime, îi susținem și suntem atenți la 
cuvintele folosite de ei. Îi încurajăm să ne descrie lumea lor exact așa cum o înțeleg ei. 
   Astfel de momente sunt un bun prilej pentru a descoperi ce le place, ce le 
stârnește interesul, de ce le este frică sau ce îi întristează.  
   După ce piesele și jucăriile au fost așezate, le putem adresa întrebări deschise, 
precum: „Cum de te-ai gândit să așezi turnul de control în centru?” (E doar un 
exemplu oferit să vă ajute). Această întrebare o putem folosi cu referire la orice 
jucărie poziționată de copil.
   De asemenea, părinții pot insufla copiilor prin joacă o logică în așezarea lucrurilor 
sau pot afla dacă există o finalitate a obiectelor din jocul lor (un exemplu ar putea fi 
intrarea în cetate: există ea sau nu?, unde este situată?). Întrebări precum: „Și, pe 
unde intră soldații în cetate?” îi ajută pe copii să-și formeze o gândire logică.
   Asemănător, copiii pot fi îndemnați fie să deseneze, fie să picteze această lume 
misterioasă percepută de ei. La final, îi rugăm să ne explice ce au desenat, de ce au 
ales să deseneze într-un anume fel, astfel încât să înțelegem cât mai bine starea lor 
interioară (sentimentele lor).



România, ţara mea - joc de cunoaştere a România, ţara mea - joc de cunoaştere a 
propriei ţăripropriei ţări 

   
   E bine să ne cunoaștem țara, cu istoria ei, cu formele de relief, cu orașele mari 
și frumoase pe care le are, cu satele sale pitorești, să putem indica poziția ei pe 
continentul din care face parte (Europa), cât și a continentului pe glob. 
   E important să știm că București e capitala țării noastre.
   De preferat ar fi să luăm globul pământesc sau un atlas geografic și să căutăm 
acolo România. Putem să le arătăm copiilor și care sunt vecinii țării noastre. E mai 
ușor să îi vorbim copilului și îi este mai lesne să rețină când avem ceva palpabil în 
față.
   Pentru a-l face să înțeleagă diferența între formele de relief principale (munte, 
deal, câmpie etc.), vă propun să faceți următorul joc:
   Pe pat, suprapuneți mai multe perne. Lângă pat, pe jos, așezați o saltea, o plapumă 
sau o pătură mai groasă. Explicații copilului următoarele comenzi ale jocului:
   „Urcăm pe munte!” înseamnă că se urcă pe perne.
   „Ne ducem pe deal!” – se lasă de pe perne în pat.
   „Ne rostogolim la vale și ajungem la câmpie!” – prin rostogolire ușoară, ajunge din 
pat pe jos.
   Acest joc îi consumă energia și îl va binedispune, mai ales dacă adultul intră în joc 
și execută comenzile alături de el.
   Avem o țară binecuvântată de Dumnezeu cu tot ce ne trebuie. Avem munți, 
dealuri, câmpii, fluviul Dunărea și chiar mare, Marea Neagră. 
   Vă invit să ne cunoaștem țara, să o iubim și să fim mândri că suntem români!
 



Prietenii meiPrietenii mei

   Joc interactiv care pune accentul pe comunicarea cu prietenii: cum se salută și 
cum se adresează unii altora. 
   Poate fi jucat atât de părinți și copiii lor, cât și de frați, între ei. Se implică în 
joc chiar și mascote, jucării de pluș sau mașinuțe, un animal preferat sau un obiect 
din natură – orice le face plăcere copiilor.
   Se propune, pentru început, un moment de întâlnire a prietenilor, iar mai apoi se 
începe discuția.
   Dacă ne referim la o situație de joc între un adult și un copil, adultul poate să 
înceapă discuția, primul: 
   „Salut, ... (numele copilului)! Ce mai faci? Cum ești? Nu te-am văzut de mult! Pe 
unde ai mai umblat? Ce ai mai făcut de la ultima noastră întâlnire?”
   În funcție de răspunsul oferit, discuția poate continua pentru a înțelege starea 
de spirit a copilului, modul în care percepe interacțiunea cu prietenii lui. Prin faptul 
că adultul e cel care pornește discuția, practic el este cel care îi oferă un model 
comportamental juniorului. 
   Cel mai important de reținut e că în urma unui astfel de joc, cel mic preia comportamentul 
văzut la părinți. Astfel, va ști să salute la început, apoi cum și ce întrebări să adreseze. 
Este  un bun exercițiu pentru a învăța să salutăm când ne întâlnim cu cineva, cum și 
ce întrebări am putea să adresăm și cum să ne comportăm.
   Toate acestea se învață prin puterea exemplului oferit de părinți/frații mai mari.
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