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Setul include: 

• o tavita pentru sortare pentru 6 briose 

• 60 de mini briose din plastic in 6 culori (albastru, verde, galben, portocaliu, rosu si mov) 

• 2 zaruri de spuma (unul cu culori si unul cu numere); 

• 1 penseta; 

• 12 cartonase cu model fata-verso pentru activitati de sortat 

Alegeti briosele, sortati-le, atat de multe moduri de joaca pentru a dezvolta motricitatea fina si abilitatile de sortare si gandirea logica. 

Jocul  propune o varietate de activitati de potrivire, numarare si identificare a culorilor cu piese tematice care vor starni apetitul 

pentru invatare tuturor copiilor. 

Sortati briosele in tavita, apoi le puteti scote cu ajutorul pensetei si forma siruri colorate. 

Nota: Inainte de a incepe activitatile, oferiti-le copiilor o multime de timp liber pentru a  explora, pentru a se juca cu tava pentru 

briose, cu mini-briosele si cu penseta, pentru a se familiariza cu piesele de joc.  

Activitati propuse: 

Sortare si potrivire 

Asezati cartonasele pentru sortare in partea de jos a tavitei, in fiecare cupa. Cereti -le copiilor sa se uite in cupe si sa potriveasca 

briosele in cupa corespunzatoare.  

Potriviti-ma 

Introduceti toate briosele in tavita. Alege una dintre briosele din tavita. Cereti copiilor sa gaseasca o briosa care sa se potriveasca 

perfect cu briosa care a fost scoasa. Copiii pot scoate briosa cu penseta sau cu mainile. Aliniati briosele una langa cealalta pentru a va 

asigura ca aveti o pereche. 

Repetati aceasta activitate folosind briose de culori diferite. 

Una dintre aceste briose nu se potriveste 

Introduceti toate briosele in tavita. Alegeti trei briose care sunt de aceeasi culoare, apoi gasiti inca o mini briosa care are o culoare 

diferita. Apoi formati un sir cu cele 4 mini briose si cererti copilasilor sa gaseasca o mini briosa diferita si sa va spuna de ce este 

diferita. 

Jocul culorilor 

Introduceti toate briosele in tavita. Rostogoliti zarul cu numere sau spuneti un numar precum "6", apoi o culoare cum ar fi "albastru". 

Rugati unul dintre copii sa gaseasca cele 6 briose de culoare albastra din tavita apoi sa le numere. Repetati aceasta activitate folosind 

diverse numere si culori. 

Rezolvarea povestilor - problema 

Puneti toate mini briosele intr-o gramada pe masa. Spuneti-le copiilor o poveste – problema si cereti-le sa foloseasca mini-briosele 

pentru a "rezolva" problema. Spre ex: "Am avut 2 briose albastre, apoi mama mi-a dat 2 briose galbene. Cate briose am in total?" 

Repetati aceasta activitate pentru probleme de adunare si scadere. 

Jocul bucatarului cel istet 

Asezati toate mini briosele in tavita. Folositi zarul pentru a determina cate mini briose sa scoateti din tava. Scoateti briosele cu 

penseta. Jucati-va pana cand tava cu briose ramane goala. 

Pentru a varia jocul, jucati acelasi joc dar de data aceasta folositi zarul cu culori si zarul cu numere pentru a determina cate mini 

briose si in ce sa scoateti din tava. 

Cursa mini brioselor 

Puneti 10 mini-briose (de orice culoare) in fiecare cupa a tavitei. Primul jucator joaca pe randul de sus al tavitei, iar al doilea jucator  

pe randul de jos. Obiectivul jocului este acela de a fi primul care goleste toate mini briosele de pe randul sau. 

Rostogoliti zarul cu numere pentru a vedea cate mini briose trebuie sa scoti cand este randul tau. Foloseste penseta pentru a scoate 

briosele. Continuati sa dati pe rand cu zarul si sa scoateti mini briosele. Primul jucator care a a reusit sa isi goleasca toate mini-

briosele de pe randul sau este castigatorul. 

 

 


