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Include:
·camera de jucarie
·20 de cartonase mari cu imagini
·20 de cartonase mici cu imagini
·5 carduri cu figuri geometrice
Potriveste, muta, urmareste - un joc captivant pentru micutul tau care sa-i starneasca interesul. Aceasta introducere a 
modului de joc ghidat  il familiarizeaza pe copilul tau cu notiuni timpurii de baza, cum ar fi identificarea culorii sau 
potrivirea, in timp ce cu fiecare instantaneu isi dezvolta coordonarea ochi- mana si abilitatile motorii. Pregateste-te 
pentru o poza sau vaneaza doua!
De retinut pentru parinti: in momentul in care copilul dumneavoastra urmeaza instructiuni simple in forma clasica de 
joc, poate obtine beneficii educative reale. Modul in care se joaca ii ofera copilului un context pentru intelegerea mai 
multor directii atat in sala de clasa cat si in afara ei. 
Este foarte important, de asemenea, sa-ti lasi copilul sa exploreze si sa se joace! 
Jocul nestructurat il ajuta pe copil sa se descurce singur in propriul sau ritm, fara presiune.
Ghideaza-l prin instructiunile de mai jos, ofera-i ajutor atunci cand este necesar, distrati-va impreuna!
Jocul parinte-copil 
Gaseste si potriveste 
Ajuta copilul sa introduca o imagine mica in aparatul foto. Gaseste cardul mare cu imaginea corespunzator. Imprastie 
acest card cu alte 3-5 carduri mari pe podea, cu fata in sus. Sa mergem la vanatoarea de poze! Compara imaginea mica 
din aparatul foto cu cele de pe podea. Cand copilul stie ca are o pereche face poza apoi scot cardul mic din aparat si il 
pune peste cardul mare. Ai facut o treaba excelenta – ai gasit-o! Poti introduce un nou card mic in aparat si sa continui 
sa gasesti perechi de carduri.
Surprinde si compara
Acest joc prezinta atribute care infatiseaza anumite subiecte desenate pe carduri cum ar fi: 

·Mancaruri: struguri, mar, portocala si banana

·Animale: catelus, pisicuta, iepure si ratusca

·Articole de imbracaminte: pantofi, sosete, sapca si pelerina de ploaie

·Vehicule: avion, bicicleta, autobuz scolar si barca cu panze

·Jucarii: cuburi, creioane, minge de plaja si ursulet de plus
Cerceteaza cardurile cu imagini si culori si spune ce observi. De exemplu: "Acesta este un caine. Cainele este un animal
bland"
Acum a venit momentul pentru vanatoare! Dar in primul rand da-i o denumire misiunii avand ca atribute noile 
cunostintele dobandite.
Ai urmatoarele exemple: "Poti sa gasesti trei animale? Poti sa gasesti trei lucruri pe care le mananci? Poti sa gasesti 
trei lucruri pe care le porti? Poti sa gasesti trei lucruri cu care te joci?
La fel ca inainte, trebuie sa introduci un card mic in aparat, sa imprastii cardurile mari prin camera (inclusiv imaginea 
care se potriveste la fix)., si incepe sa imortalizezi! Pentru a creste nivelul de dificultate, imprastie toate cele 20 de 
carduri si numeste cate o trasatura pentru ca copilul sa o poata gasi.
Vanatoarea de culoare
Acest joc se concentreaza pe gasirea cardurilor de o anumita culoare. De data aceasta, imprastie cardurile mari in zona 
de joaca cu imaginile indreptate cu fata in jos. Ofera-i copilului tau un obiectiv pentru vanatoarea culorii: "Colecteaza 
trei carduri albastre!" Cand se intoarce copilul, intoarce cardurile sa vezi ce-au gasit!
Figuri geometrice in viata de zi cu zi
Arata toate cardurile cu figuri geometrice. Arata catre fiecare figura si denumeste-o. Apoi, trebuie sa inserezi unul dintre 
carduri in aparat. Poti gasi obiecte de aceeasi forma la tine in casa? (Ai urmatorul exemplu: dreptunghi = cutie de 
cereale) Fa o poza pentru a confirma potrivirea si apoi continua sa gasesti celelalte forme din set. De stiut: daca nu 
resusesti sa gasesti o figura din viata reala, esti liber sa cauti prin pozele din propriul tau telefon sau aparat de fotografiat
pentru a-i arata celui mic!
Potrivirea  perfecta
Imprastie toate cele 20 de carduri mari cu imagini prin casa, insereaza cate un card mic in aparat, pe rand, si apoi cauta 
perechea prin casa. Nu uita sa pozitionezi fiecare imagine mica peste perechea ei mai mare!


