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CUVÂNT-ÎNAINTE

Nu ne putem imagina copilăria fără râsetele şi 
jocurile sale. Sufletul şi inteligenţa devin mari prin joc. 
Despre un copil nu se poate spune că el creşte şi atât;

trebuie să spunem că el se dezvoltă prin joc.

— Jean Château

Dragii noştri copii inteligenţi! Aţi găsit exact cartea pe care v-o doriţi de mult timp! 
Ea cuprinde tot ce aveţi nevoie pentru a vă distra, a exersa şi a vă dezvolta inteligenţa 
şi creativitatea într-un mod plăcut. Monştri, piraţi, fantome, vrăjitoare… toate aceste 
personaje aşteaptă să le descoperiţi în jocurile amuzant ilustrate din această carte! 
Succes!

Dragi părinţi! Doriţi să îi distrageţi atenţia copilului dumneavoastră de la televizor,  
jocurile pe computer sau telefonul „inteligent”? Sau poate copilul dumneavoastră are 
invitaţi colegi şi prieteni, şi, pe lângă distracţiile clasice — jucării, prăjituri etc. —, doriţi să 
le oferiţi şi ceva inedit? Aceasta este cartea care îi va provoca la o întrecere amuzantă, 
în care copiii, individual sau în echipă, se vor strădui să găsească răspunsuri interesante 
şi inteligente. Şi — de ce nu? — poate că şi copilului din dumneavoastră i-ar plăcea să se 
mai joace, amintindu-şi de copilărie…

Stimaţi colegi, învăţători şi profesori! Cu toţii cunoaştem, teoretic, importanţa 
jocului didactic pentru asimilarea cunoştinţelor, stimularea atenţiei, dezvoltarea voinţei, 
îmbogăţirea vieţii afective, formarea deprinderilor de comunicare şi de interacţiune 
directă sau în grup. Practic, această carte vă oferă sprijin în activitatea dumneavoastră 
la clasă, în condiţiile noilor provocări oferite de adaptarea la clasa pregătitoare, în 
activităţile integrate, în proiectarea şi desfăşurarea unui opţional sau în activităţile 
desfăşurate în cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun”.

Vă rog să citiţi cu sufletul următorul mesaj: Cine nu ştie să se joace cu copiii şi este 
destul de nepriceput ca să creadă că acest amuzament este mai prejos de demnitatea 
sa nu trebuie să se facă educator. (C.G. Salzmann)
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MONSTRUL NEBUN
Monstrul acesta ţopăie ca nebunul! 
Care umbră i se potriveşte exact?
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ÎN PISCINĂ
Care dintre piese completează puzzle-ul:

a, b, c, d sau e?
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LA MECI
Poţi descoperi şase diferenţe între cele două imagini?
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