
Surubele vesele -LER0594 

 

Setul “Surubele vesele” este o activitate practica foarte distractiva cu numere, culori si forme! Surubelele foarte 
mari sunt create special pentru maini micute sa poata fi cuprinse, snuruite, numarate, sortate si stivuite. Este o 
modalitate grozava pentru a consolida coordonarea ochi-mana! 

Include: 30 de suruburi in culorile curcubeului, 1 tablita de joc reversibila, 90 cm de snur 

Joc distractiv  

Inainte de a incepe activitatile structurate mai jos, permite-le copiilor sa se joace liber. Arata-le copiilor cum sa 
stivuiasca surubelele. Fa un nod la unul din capetele siretului si ajuta-i pe copii sa snuruiasca suruburile. 

Stivuirea in culori 

Pozitioneaza tablita pe partea colorata mai solida. Pune 5 surubele colorate diferit pe un rand deasupra 
covorasului. Indeamna copiii sa sorteze surubelele dupa culoare. Solicita copiilor sa completeze fiecare rand cu 
suruburi care se potrivesc. Copiii trebuie sa spuna cu voce tare culoarea pe masura ce pun suruburile pe covoras. 
Repeta activitatea, dar roaga copiii sa construiasca turnuri colorate prin stivuirea lor. 

Cursa culorilor 

Acest joc necesita 2 sau mai multi jucatori. Obiectivul acestui joc este de a completa un rand de suruburi de 
aceeasi culoare. Pentru inceput, pozitioneaza tablita cu partea colorata solida in sus. Plaseaza 5 suruburi colorate 
diferit pe un rand al tablitei. Alege toate suruburile care se potrivesc la culoare si pune-le intr-un recipient opac. 
Solicita copiilor sa ghiceasca ce culoare “castiga” cursa culorilor. Apoi, permite-le sa faca cu randul pentru a extrage 
un surub din recipient si sa-l puna pe randul cu culoarea potrivita. Primul rand de culori complet este cel 
castigator! 

Cursa culorilor 2 

Obiectivul acestui joc este acelasi ca cel de mai sus. Fiecare jucator alege o culoare la inceputul jocului si pune un 
surub pe tablita. Pune suruburile ramase (care se potrivesc cu culoarea aleasa) intr-un recipient opac. Jucatorii fac 
cu randul pentru a extrage un surub. Daca aleg o culoare diferita de surub, trebuie sa puna inapoi surubul in 
recipient si vine randul altui jucator. Primul jucator care isi completeaza randul de suruburi este castigator! 

Vanatoarea de culori 

Ascunde suruburile prin camera prin plasarea lor aproape de obiecte care au culoarea similara. Incurajeaza copiii 
sa gaseasca suruburi in timp ce se uita dupa obiecte care se potrivesc la culoare cu suruburile. Copiii mai mici se 
pot uita dupa suruburi de o singura culoare (de exemplu: ascunde doar suruburile albastre). 

Numaratoarea 

Indeamna copiii sa stivuiasca suruburile cat mai sus posibil. Solicita copiilor sa numere cu voce tare pe masura ce 
stivuiesc fiecare surub. Apoi, creeaza 5 gramezi de suruburi pentru a arata numerele de la 1 la 5 (de exemplu, 1 
surub rosu, 2 suruburi albastre, 3 suruburi galbene, etc.). Intreaba copiii, “cate suruburi rosii sunt?” si “cate 
suruburi albastre sunt?” etc. Ajuta copiii sa compare gramezile de suruburi. Foloseste cuvinte cum ar fi “mai 
multe” sau “mai putine” pentru a descrie gramezile. 

Modeleaza 

Pozitioneaza tablita cu partea imprimata in sus. Ajuta copiii sa identifice diferitele forme: cerc, oval, triunghi, 
patrat, trapez, dreptunghi. Spune-le copiilor, “umpleti patratul cu suruburi albastre” sau “foloseste suruburi mov si 
galbene pentru a umple dreptunghiul”. Incurajeaza numaratoarea prin intrebari adresate copiilor cum ar fi “cate 



suruburi sunt necesare pentru a umple triunghiul?” sau, “care este forma cu cele mai multe suruburi, triunghiul 
sau patratul?” 

Distractia la snuruit 

Suruburile pentru snuruit sunt un exercitiu grozav pentru coordonarea ochi-mana. Incurajeaza recunoasterea 
culorii indemnand copiii sa spuna culorile cu voce tare pe masura ce snuruiesc fiecare surub. Dezvolta abilitatile de 
numarat indemnand copiii sa numere cu voce tare in timp ce snuruiesc fiecare surub.  

Modele din suruburi 

Ajuta copiii sa isi dezvolte interesul pentru modele prin snuruirea suruburilor. Incepe cu structuri usoare (de 
exemplu, snuruieste urmatoarele suruburi: rosu, albastru, rosu, albastru). Aceasta poarta numele de model AB. 
Intreaba copiii, “ce culoare de surub urmeaza?” Pe masura ce se acomodeaza copiii cu strucuri simple, adauga alta 
culoare sau incearca un model ABB (rosu, albastru,albastru, rosu, albastru, albastru). 

Poti sa ghicesti? 

Pune 5 suruburi colorate diferit pe un rand al tablitei de joc. Indemana copiii sa studieze suruburile, apoi sa isi 
inchida ochii in timp ce tu ascunzi 1 surub. Solicita copiilor sa ghiceasca ce culoare de surub lipseste. Repeta 
aceasta activitate dar schimba rolurile, astfel incat tu sa ghicesti ce surub lipseste. 

 


