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Include: 

 

• Paunul Pedro  

• 5 pene colorate si numerotate de la 1-5. 

 

Pregatiti-i pe copilasi sa invete lucruri noi cu simpaticul Petro care dezvolta abilitati motrice fine. Pedro incurajeaza 

mainile micute ale copilasilor sa apuce piese tactile pe care le pot impinge, trage, intoarce, depozita si multe altele. 

Prezinta-l pe Pedro copilului tau si aventura pentru invatare incepe! Jocul practic ajută copiii să înțeleagă relatia cauza - 

efect, creste increderea in propria capacitate de a rezolva problemele si de a lucra independent. 

Si in timp isi dezvolta puterea in manute, cheia pentru sarcini care depind de motricitatea fina cum ar fi, sa tina 

ustensilele, sa se hraneasca, sa se imbrace si sa isi lege sireturile,  iar in cele din urma, vor invata sa deseneze si sa scrie. 

Motricitatea fina este cu adevarat o abilitate utilizata de-a lungul vietii. Totul incepe insa cu imaginatia bogata a 

copilului dumneavoastra si cu o minte curioasa. Pedro este gata pentru calatorie! 

Nota pentru invatare: 

Copilul dumneavoastra isi dezvolta puterea in degetul mare si in aratator atunci cand ridica obiecte mici, cum ar fi, 

penele lui Pedro. Acest lucru reprezinta un element esential in activitati ca hranirea, activitatile creative si tinerea in 

mana a unui creion sau  a unui stilou. Liniutele din partea de sus a penelor sunt menite sa dezvolte intocmai aceasta 

abilitate, in timp ce copilul le apuca si le plaseaza pe spatele lui Pedro. 

Inainte de a trece la activitati, descoperiti cum trebuie sa tineti penele prin pozitionarea corecta a degetelor. 

Activitati propuse: 

Începeți prin a va ajuta copilul sa puna o pana pe spatele lui Pedro cu precizie. Puneti penele in gaura si apasati in jos. 

Lasati copilul sa se joace cum doreste cu penele, impingandu-le, scotand u-le si aranjandu-le in orice ordine. Distractie 

placuta! 

• Lasati copilul sa simta si sa descrie texturile de pe fiecare din pene pentru a-si construi vocabularul senzorial, 

cum ar fi: dur, neted, denivelat si asa mai departe. Dupa denumirea si discutarea texturilor jucati un joc tactil 

de-a v-ati ascunselea. Puneți toate penele într-o pungă sau într-un castron mare. Numiti o  textură identificată 

anterior. Copilul poate gasi pana potrivita doar prin simpla atingere? Puneti pana pe spatele lui Pedro și 

continuați să va jucați. 

• Numiti  cate o culoare pentru ca copilul să găsească și să o pună pe spatele lui Pedro pana in culorea 

corespunzatoare. Continuați cu toate culorile disponibile. Îndepărtați penele în același mod, prin indicarea 

culorilor, pentru a consolida capacitatea de a recunoaste culorile. 

• Identificați numerele de pe pene impreuna cu copilul dumneavoastră. Puneti-le in ordine,  de la 1-5, aratand 

fiecare numar si numindu-l, apoi faceti acelasi lucru in sens invers de la 5 la 1. Ulterior, puneti penele pe 

spatele lui Pedro, numarandu-le si realizati un curcubeu. Indepartati-le in acelasi mod pentru a consolida 

identificarea numerelor. 

• Jucati un joc de memorie! Puneti toate penele pe spatele lui Pedro. Rugati copilul sa inchida ochii si eliminati o 

pana. Rugati copilul sa se uite din nou si sa incerce sa numeasca culoarea sau numarul care lipseste. 

 

 


