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Include:-5 hambare numerotate in 5 culori; 5 degetare sub forma de animalute prietenoase
Unde este porcusorul? Haideti sa ne uitam in hambarul rosu! Invata sa identifici culorile si numerele cu puii de animale 
care sunt mereu pregatitI sa se joace cat este ziua de lunga. Usor de desfacut, hambarele formate din 2 piese sunt 
perfecte pentru a ascunde animalutele in interior- peek-a-boo! Potriveste partea de sus cu cea de jos a hambarului pentru 
a spori distractia la numarat, sau pune animalutele pe degete si incepe spectacolul. Alegerea este a ta! Aduna-ti cei mai 
buni prieteni si indreapta-te spre ferma pentru a învă?a lucruri noi.
Pentru parinti: Mintea copilasului vostru explodeaza de curiozitate. In acest stagiu al dezvoltarii lor, jocul liber si 
explorarea pot duce la beneficii educationale concrete. Expune toate piesele si lasa micutele lor manute si minti sa fie 
puse la contributie! Copilasii pot, cel mai simplu, sa aseze animalutele in hambare, sa puna capacele , sa scoata capacele
si sa scoata animalutele afara din nou. Este grozav: jocul repetitiv este distractiv si educativ! Ghideaza-le curiozitatea cu
intrebari: "Ce culoare are hambarul? Ce animal este acela? Poti arata spre nasul lui? Unde-i sunt ochii?"
Treci treptat la intrebari educationale mai concrete. Observa corespondenta dintre numere si punctele tiparite pe 
hambare: "Cate puncte sunt acolo?" Numara cu voce tare in timp ce arati fiecare punct- "unul, doi...doua puncte!" - apoi 
arata catre numarul imprimat: "Acesta este numarul 2. Este acelasi numar cu punctele pe care le-am numarat". Atunci 
cand copilul tau este pregatit de mai mult, urmatoarele idei de activitati iti vor veni in ajutor!
Activitati:

·Dezvolta capacitatea de identificare a culorii numind culorile de pe hambare. Indruma-l pe copilul tau sa repete 
numele culorilor. Spune o culoare ("albastru") si cere-i sa atinga hambarul potrivit. Apoi, pune animalele in scena pentru
a-i extinde copilului paleta de culori! Cere-i sa inchida ochii ("fara sa tragi cu ochiul!") in timp ce tu ascunzi cate un 
animal in fiecare hambar si pui capacele. Lasa-l pe copil sa indeparteze unul din capace, sa se uite in interior, si sa 
numeasca noul animalut. Formeaza o propozitie simpla in care sa integrezi culorile animalului si al hambarului: "Rata 
galbena este in interiorul hambarului verde!" Se descurca la fel si cu celelalte animale ramase ascunse? Incearca!

·Poti introduce sortarea pe culori pozitionand 2 obiecte in fata fiecarui hambar: unul care sa se potriveasca culorii 
hambarului, si inca unul care sa nu se potriveasca. Intreaba, "Care din ele se potriveste cu hambarul? Care dintre ele nu 
se potriveste?" Roaga-i pe copii sa numeasca ambele culori si sa pozitioneze obiectul potrivit in interiorul hambarului. 
Pot sa gaseasca alte mici obiecte care sa se potriveasca la culoare (de exemplu: masinuta de jucarie sau figurine) pentru 
a introduce in interior?  Continua cu hambarele ramase si cu obiectele.

·Identifica numerele de pe hambare impreuna cu copilul tau. Arata catre ele si spune fiecare numar in parte. Fii sigur 
ca ai numarat toate punctele, observand corespondenta dintre numar si puncte (vezi Pentru parinti). Apoi, spune-le 
copiilor sa aseze hambarele in ordine numerica, incepand cu 1. Alta metoda distractiva pentru a prezenta corespondenta 
numerelor : pune un animalut pe deget, tine-l deasupra fiecarui hambar, si da din cap pentru a indica numarul.(de 
exemplu: da o singura data din cap pentru numarul 1; da din cap de 5 ori pentru numarul 5).

·Joaca "Ce lipseste?" pentru a dezvolta memoria si gandirea.  Incepe prin a pune 3 sau mai multe animale sau hambare 
pe un rand. Indeamna-l pe copilul tau sa se intoarca cu spatele in timp ce tu  iei unul dintre obiecte. In momentul in care 
copilul se intoarce cu fata intreaba-l ce obiect lipseste. Pentru varietate, lasa-l pe copil sa vada ca ai pus un animalut in 
unul dintre cele 3 hambare. Acopera hambarele si amesteca-le! Oare isi vor aminti in ce hambar se ascunde animalutul? 
Au fost capabili sa urmareasca hambarul corect cu ochii? Mareste nivelul de dificultate prin pozitionarea animalutelor in
toate cele 3 hambare , amesteca-le, iar apoi cere-i copilului tau sa iti gaseasca un anumit animal.
·Discuta despre animalele de la ferma. Copilul tau poate sa numeasca si sa imite fiecare animal? (de exemplu: "Vaca 
face Muu!, mielul face Bee!")? Integreaza jocul plin de imaginatie intr-o poveste distractiva sau un cantec, cum ar fi 
"Batranul MacDonald", folosind degetarele sub forma de animalute. De exemplu: "Toate cele 5 animalute se joaca pe 
teren. Doua dintre animale, porcul si calul, decid sa traga un pui de somn (pune-i in hambar). Cate animale raman in 
joc?"


