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Este un joc distractiv și educativ pentru care avem nevoie de un zar și de 
doi pioni. Jucătorii aruncă zarul și cel care are punctajul cel mai mare pe zar va
începe primul, va avansa pe tabla de joc a inimioarelor și va îndeplini sarcinile
care apar pe traseu. Un rol important al acestui joc este de a-i învăța pe micuți
importanța respectării regulilor și de a conștientiza bucuria de a fi împreună! 
Succes!

TRASEUL INIMIOARELOR
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1. Îmi descopăr 
SUPERPUTERILE! 

START!!! 
 

9. Numește o emoție 
pe care ai simțit-o 

astăzi 

3. Fredonează o 
melodie 

5. Îmbrățișează 
partenerul de joc 

4. Numără până la 
10 

STARTvv

 

6. Stai o tură 

8. Imită un cățeluș 

2. Zâmbește 
partenerului de joc. 

 

7. Respiră adânc de 
5 ori 

10. Închide ochișorii și 
gândește-te la ceva 

frumos 

11. Mergi înapoi trei 
căsuțe 

1. Îmi descopăr 
SUPERPUTERILE! 

START!!! 
 

9. Numește o emoție 
pe care ai simțit-o 

astăzi 

3. Fredonează o 
melodie 

5. Îmbrățișează 
partenerul de joc 

4. Numără până 
la 10 

6. Stai o tură 

8. Respiră adânc de 
5 ori  

2. Zâmbește 
partenerului de joc. 

 

7. Imită un cățeluș 

10. Închide ochișorii și 
gândește-te la ceva 

frumos 

11. Mergi înapoi 
trei inimioare 



 
 
 
 
 
 
 
  

2. Îmi descopăr 
SUPERPUTERILE! 

START!!! 
 

9. Numește o emoție 
pe care ai simțit-o 

astăzi 

3. Fredonează o 
melodie 

5. Îmbrățișează 
partenerul de joc 

4. Numără până la 
10 

STARTvv

 

6. Stai o tură 

8. Imită un cățeluș 

2. Zâmbește 
partenerului de joc. 

 

7. Respiră adânc de 
5 ori 

10. Închide ochișorii și 
gândește-te la ceva 

frumos 

11. Mergi înapoi trei 
căsuțe 

12. Mimează o față 
veselă, tristă, furioasă, 
uimită și una haioasă 

20. Spune repede ce 
zi este astăzi 

14. Înaintează două 
inimioare 

16. Închide ochișorii, 
respiră profund și 

ascultă liniștea 

15. Zâmbește în 
oglindă 

17.Povestește despre 
ceva care te-a făcut să 

te simți bine 

19. Mergi ca un pitic 

13. Îmbrățișează 
jucăria favorită 

 

18. Întinde-te și 
numără până la 10 

21. Privește în ochi 
partenerul de joc și 
spune-i că îl iubești 

22. Cât de important 
este să câștigi? 



 
 
 
 
 
 
 

3. Îmi descopăr 
SUPERPUTERILE! 

START!!! 
 

9. Numește o emoție 
pe care ai simțit-o 

astăzi 

3. Fredonează o 
melodie 

5. Îmbrățișează 
partenerul de joc 

4. Numără până la 
10 

STARTvv

 

6. Stai o tură 

8. Imită un cățeluș 

2. Zâmbește 
partenerului de joc. 

 

7. Respiră adânc de 
5 ori 

10. Închide ochișorii și 
gândește-te la ceva 

frumos 
11. Mergi înapoi trei 

căsuțe 

23. Numește 5 
lucruri pe care îți 
place să le vezi 

31. Închide ochii și 
identifică sunetele din 

jurul tău. Ce auzi? 

25. Numește 3 
lucruri pe care îți 
place să le miroși 

 
 

27. Numește 1 lucru 
pe care îți place să îl 
atingi, să îl mângâi 

 

26. Numește 2 
lucruri pe care îți 
place să le guști 

 

28. Cântă și 
dansează! 

30. Fă-i masaj pe 
umeri partenerului 

de joc 

24. Numește 4 
lucruri pe care îți 
place să le auzi 

 
 

29. Spune ceva bun 
despre tine și despre 
partenerul de joc 

32. Oferă-ți singur o 
îmbrățișare! 

33. FINAL 
Desenează-ți 

SuperPuterea preferată! 
 


