
„Eu și familia mea” - activități creative zilnice pentru creșterea coeziunii și a 

rezilienței familiale 

 

Dragi copii și părinți! 

 

Luni: Astăzi vă invităm la o activitate de desen. Veți lucra în perechi (copilul cu un 

părinte, după care cu celălalt părinte). Aveți nevoie de o foaie A4 și o singură 

cariocă. Veți desena folosind amândoi aceiași cariocă, prinzând instrumentul de 

scris amândoi.  

Pe foaie veți desena următoarele: în mijlocul paginii o casă; lângă casă, în partea 

drepată un copac, iar în partea stângă un cățel; în partea de sus a paginii, la mijloc 

desenați nori, iar în colțul drept va fi soarele. Aveți posibilitatea să desenați mai 

multe detalii, dacă vă face plăcere. În timpul procesului de creație  încercați să nu 

vorbiți, comunicarea se va realiza cu ajutorul ”mâinilor”. 

După ce ați finalizat desenul, puteți discuta despre creația voastră, cum ați reușit 

să comunicați. Cine a condus, cum s-a simțit cel care a condus, dar cel care a fost 

condus? Cum v-ați simțit în timpul desenului comun? Dacă v-a plăcut, puteți repeta 

oricând desenul, având alte teme. 

 

Marți: Astăzi este o zi de nostalgie. Scoateți albumele cu poze, colecțiile cu 

fotografiile digitale. Uitându-vă împreună la poze, să vă reamintiți, să retrăiți 

evenimentele plăcute, marcante din viața voastră. După ce ați terminat vizionarea, 

fiecare dintre voi, individual, gândiți-vă dacă s-a întâmplat vreodată ca un 

eveniment important pentru voi să nu fi fost fotografiat. Acum aveți ocazia să 

desenați fotografia care lipsește. După ce fiecare dintre membrii familiei a realizat 

desenul, împărtășiți cu ceilalți, discutați despre evenimentele nefotografiate, iar în 

continuare realizați în comun fotografia care lipsește pentru întreaga familie. Care 

a fost evenimentul marcant din viața voastră care nu a fost fotografiat? 

 

Miercuri: Identificați în casă o masă, pe care să puneți un material textil. Fiecare 

membru al familiei care dorește să participe la joc, individual (fără să fie văzut de 

alții) va căuta cinci obiecte mici (de exemplu: creion, radieră, minge mică, baterie, 

jucărie de pluș, lego, agrafă, cub, etc.) pe care, pe rând, fără ca ceilalți să se uite, 

le va pune pe masă, sub materialul textil. 



În continuare, fiecare membru al familiei va lua un obiect de sub material, pe care îl 

va identifica pe baza pipăitului și îl va denumi. 

După ce fiecare dintre voi ați luat un obiect, veți răspunde la întrebările: când este 

obiectul respectiv fericit și când este trist. Faza acesta a jocului va continua, până 

când toate obeicetele au fost extrase de sub material. 

Acum, fiecare dintre voi aveți în fața voastră obiectele extrase. Oare ce au în 

comun aceste  obiecte? Pentru ce se pot folosi obiectele respective în afara uzului 

comun? Gândiți-vă la niște metode de folosire neconvenționale! 
 

Joi: Astăzi vom fi sculptori și vom sculpta. Vom lucra iarăși în perechi, copilul cu un 

părinte. Unul dintre ei este sculptorul, iar celălalt ”materialul”,  din care artistul va  

crea sculptura.  Sculptorul ”va modela”, va pune într-o poziție anume sculptura, 

încât aceasta să semene cu tema la care s-a gândit. După finalizarea creației, 

sculptorul va relata ce reprezintă sculptura, din ce material s-a realizat opera de 

artă și unde va fi expusă. Sculptura va împărtăși cum s-a simțit în timpul procesului 

de creație și cum se simte acum, ca o sculptură. După aceea se schimbă rolurile. 

Copiii ar trebui să aibă posibilitatea să lucreze cu ambii părinți. 

 

Vineri: Astăzi vom crea o poveste comună. Vom face o poveste în lanț: stăm în cerc, 

fiecare va spune o propoziție, o parte din poveste din care se va forma povestea. Să 

nu folosiți elemente sau personaje din poveștile cunoscute, totul să fie ceva nou, 

creativ și neconvețional. Orice se poate întâmpla în acestă poveste, cu personajele 

ei fantastice. După realizarea poveștii, fiecare dintre voi va alege un personaj din 

aceasta. Acum aveți posibilitatea să puneți pe scenă, să jucați povestea. La final  

desenați personajele alese de voi, precum și povestea trăită de fiecare. Dați un 

nume poveștii! 

 

Sâmbătă: Astăzi vom crea coletul fericirii. Fiecare dintre  voi va desena sau va 

scrie acele cinci lucruri care îl fac fericit. După aceea, împărtășiți coletul vostru cu 

ceilalți. Urmează să realizați coletul fericirii al familiei, care va cuprinde zece 

lucruri care vă fac fericiți. 

 

Duminică: Astăzi vom crea o zi de sărbătoare, Ziua Familiei Voastre. Pe ce zi se va 

sărbători ziua familiei? Identificați o dată din calendar, după care gândiți-vă la 

următoarele aspecte: Ce se întâmplă în ziua respectivă la voi, aveți o regulă legată 

de vestimentație (dresscode), aveți un meniu special, dar tradiții și obiceiuri? La 

acestă sărbătoare veți invita și oaspeți, sau sărbătoriți numai cu familia? Proiectați 

un tort pentru evenimentul acesta special, Ziua Familei Voastre! 


