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 Literele ca si noi si tot ceea ce este in jurul nostru au o forma. Hai sa construim litere 
de tipar cu ajutorul corpului nostru si sa gasim cuvinte care incep cu acele litere! 
Jocul poate fi realizat si in echipe in functie de numarul de persoane din cadrul familiei. O 
echipa formeaza litera si cealalta gaseste cat mai multe cuvinte cu acea litera care poate fi 
la începutul cuvantului, in interiorul cuvântului sau la sfarsit. Apoi echipa care a spus 
cuvintele va forma litere, iar cealalta va gasi cuvinte. Se continua cu despartirea in silabe a 
cuvintelor si identificarea pozitiei sunetului ales. 
Pot fii oferite indicii  copiilor in situatia in care parintii observa ca ei intampina mici 
dificultati in gasirea unui cuvant. Obs. Este de ajutor pentru a preveni instalarea frustrarii, 
temerii de a gresi, instalarea refuzului de a mai continua jocul. 
 
*echipele pot fi schimbate dupa cateva exercitii cu litere. Timpul poate fi stabilit de comun 
acord. 45 de minute de exemplu, pentru ca ambele echipe sa poata trece prin cele trei 
nivele: constructia de litere, gasirea de cuvinte, despartirea in silabe si identificarea pozitiei. 
 
*pentru literele Ş si Ţ se imita pozitia literelor S si T si se adauga virgulita folosind o palma. 
 
*literele pot fi imitate si cu ajutorul bratelor, palmelor, degetelor. 
 
*jocul se poate extinde si in zona de consiliere psihologică. Unul dintre părinți, sau amandoi 
pe rand, pot pune intrebari de tipul: cum a fost jocul pentru tine? Ce ti-a placut, ce nu ti-a 
placut in cadrul lui? Cum a fost sa joci in echipa? In ce echipa ti-a placut mai mult? De ce? 
Ce emotii ai experimentat? Ce ai gandit? In ce echipa te-ai simtit mai putin confortabil? Ce 
emotii ai trait? Ce gandeai? In ce situație te-ai mai simtit asa? 
Ce ai putea sa faci tu in privinta aceasta? 
 
*pentru a fi incurajati copii sa se exprime, parintii pot sa inceapa chiar ei sa verbalizeze cum 
a fost pt ei experienta. Cum s-au simtit in ambele echipe, ce au gandit, ce li s-a parut dificil, 
ce i-a ajutat etc. 
 
*Pot fi realizate fotografii pentru a avea un fel de suvenir de familie. 
 
Obiectivele jocului: 
- stimularea atentiei si a auzului fonematic 
- antrenarea capacitatii de exprimare verbala si nonverbala, exprimarea emotiilor 
- coordonare intre imaginea mintala a formelor literelor cu pozitiile corporale 
- antrenarea memoriei vizuale si auditive 
- cresterea increderii in propria persoana 



Un exemplu posibil este prezentat in fotografia de mai jos. 
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