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Nu mai sta pe gânduri!
C\l\tore[te în lumea fascinant\ a jocurilor de inteligen]\!



CUVÂNT-ÎNAINTE
Via]a este tare plicticoas\ pentru cei care vor s\ se amuze.

– Ramón Gómez de la Serna

Stima]i p\rin]i [i profesori!

V\ aminti]i, poate, aceast\ povestioar\ din manualele vechi de limba român\. Este

scris\ de Victor Sivetidis [i se nume[te „Cel mai bun prieten”. Iat\, pe scurt, povestea:

Un copil avea multe juc\rii. S-a jucat ce s-a jucat cu ele [i a început s\ se plictiseasc\.

Tat\l a încercat s\-i cumpere alte [i alte juc\rii, dar b\iatul tot se plictisea.

Pân\ când i-a f\cut cadou o cutie de plastilin\. 

— De ce nu m\ mai plictisesc? l-a întrebat pe tat\l s\u.

— Pentru c\ ]i-ai g\sit cel mai bun prieten!

În societatea noastr\ mult prea dornic\ de informa]ie oferit\ de gadgeturi din ce în

ce mai diversificate [i costisitoare, copiii no[tri nu mai modeleaz\ plastilin\, ci utilizeaz\

telefoane performante, iPod-uri [i iPad-uri, sau pierd ore întregi în fa]a computerului.

De cele mai multe ori, p\rin]ii nu de]in controlul asupra accesului pe care cei mici îl au

la diferite jocuri sau site-uri. Ca psiholog, constat din ce în ce mai des lipsa de aten]ie,

de chef [i de motiva]ie, lipsa de concentrare sau aptitudinea slab\ de comunicare a

copiilor no[tri. Printre altele, este o adev\rat\ problem\ faptul c\ tân\ra genera]ie nu

mai cite[te o carte adev\rat\, care s\ miroas\ înc\ a cerneal\ proasp\t\ din tipografie. 

Consider c\ aceast\ carte este alegerea perfect\ pentru a face trecerea treptat\ de

la joc la activitatea de înv\]are, îmbinând amuzamentul cu dezvoltarea unor aptitudini

importante pentru evolu]ia copiilor. Aici, ei vor descoperi jocuri inteligente [i antre -

nante, imagini atr\g\toare, idei surprinz\toare [i distractive, potrivite pentru orice

vârst\. Acas\ sau la [coal\, copiii nu vor mai [ti ce înseamn\ plictiseala!

ADRIANA-DANIELA SOFRONEA

Inspector de specialitate 

pentru înv\]\mântul primar, I.S.M.B.
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În desenul al\turat, trebuie s\ fii foarte atent când traversezi strada, 
ca s\ descoperi unde se ascund toate obiectele de mai jos.

MERGI ÎNCET!
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Te pricepi s\ identifici obiecte? Ar trebui s\ te descurci foarte bine! 
Cu ajutorul cuvintelor care denumesc obiectele de mai jos, completeaz\ corect grila.

(Indiciu: A poate fi [i |.)

CUVINTE ÎNCRUCI{ATE
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În grupul acesta de dinozauri, doi sunt exact la fel. 
Uit\-te atent la to]i [i încercuie[te-i pe cei doi identici.

DUETUL DINO




