
 
 

 

 

 

 



 
 

Toamna nu este doar despre căderea frunzelor, 
ploaie și zile mai scurte. Toamna înseamnă noi 
experiențe, noi oportunități și noi modalități de a 
trăi frumos fiecare clipă. Alături de familie, alături 
de copii și împreună, orice-ar fi. Să profităm de 
fiecare ocazie de joacă și să le organizăm copiilor 
noștri diverse activități, un bun prilej de conectare 
și de petrecere a timpului frumos.  
 
Dacă sunteți în pană de idei și nu știți cum și ce 
jocuri/activități să le propuneți celor mici, să știți 
că m-am gândit la voi și vin să vă propun nu una, 
nu zece, ci tocmai aproape 100 de activități 
distractive și educative pentru fiecare zi din această 
toamnă. Sper să vă fie utilă această broșură și să 
găsiți aici inspirație și idei pentru a petrece timp de 
calitate cu copiii voștri! 



 
 

 



 
 

1, miercuri – Prima zi de școală – Începem toamna cu bucuria de a revedea colegii 

sau, în cazul copiilor care merg în clasa întâi, cu bucuria noilor provocări.  

2, joi – Planuri pentru noul an școlar – Facem cu copiii planuri pentru noul an 

școlar și scriem în jurnalele lor ce așteptări au pentru anul care urmează și ce pot 

face pentru a-și atinge scopurile. 

3, vineri – Privește cerul și numără norii – La început de toamnă cerul e acoperit 

cu nori, fiind momentul potrivit pentru această activitate. Tot ce trebuie să facem 

este să ieșim afară, să privim cerul și să numărăm nourașii. Eventual, le putem da și 

diverse forme, pentru un plus de distracție. E un moment de conectare cu natura 

și de conștientizare, pe care orice 

copil îl adoră. 

4, sâmbătă – În căutarea 

insectelor – Pentru această 

activitate avem nevoie de o lupă. 

Pornim cu cei mici în căutarea 

insectelor, pe care le vor studia 

cu ajutorul lupei. 

5, duminică – Căutăm comori în 

natură –  Dacă tot e duminică și 

vom ieși la plimbare, de ce să nu 

căutăm comori în natură? Putem 

stabili chiar de acasă ce anume 

căutăm – poate anumite flori sau frunze, poate niște pietre de culori mai deosebite 

sau poate rămurele pe care mai apoi să le folosim la diverse proiecte handmade? 

6, luni – Adunăm un buchețel de frunze de toamnă – Copiii adoră această 

activitate! Ieșim la o plimbare în parc sau în pădure, adunăm frunze de toate 

culorile și dimensiunile și facem din ele un buchețel cu care vom decora biroul. 

7, marți – Album cu amintiri din vara 2021 – Fotografiile din vara care tocmai a 

trecut, trebuie păstrate într-un album sau fotocarte. Azi le alegem pe cele mai 

frumoase și le pregătim pentru a fi printate sau le aranjăm într-o fotocarte online. 

8, miercuri – Ziua Internațională a Științei de Carte - Celebrată pentru prima dată 

în 1967, această zi subliniază importanța cunoașterii scrierii și cititului pentru 

fiecare ființă umană, pentru comunități și societăți. Vom discuta neapărat cu copiii 

la acest subiect și despre faptul că fiecare om are dreptul fundamental de a 

cunoaște scrierea și citirea. 



 
 

9, joi – Desenăm cu creta pe 

asfalt – Aceasta e activitatea 

preferată a copiilor mei. Au 

nevoie doar de o bucată de 

asfalt și nimic nu-i împliedică 

să dea frâu liber imaginației. 

Curtea blocului este perfectă 

pentru a desena cu creta 

frunze, copaci etc. 

10, vineri – Felicitări de 

toamnă – Cu siguranță oricine 

are în familie membri născuți 

toamna. Ce-ați zice dacă vom 

confecționa pentru ei felicitări 

tematice cu frunze, flori sau alte elemente ale toamnei? Vor fi apreciate!  

11, sâmbătă – Gustă și ghicește ce mănânci – Toamna e anotimpul fructelor și a 

legumelor proaspete, astfel încât putem organiza un joc, folosindu-le. Avem nevoie 

de fructe și legume tăiate cubulețe și aranjate frumos pe o farfurie, dar și de o 

batistuță sau o mască, cu care să acoperim ochii copilului. Acesta trebuie să guste 

din cubulețe și să ghicească ce aliment mănâncă.  

12, duminică – Cinematograf acasă – După o săptămână plină, e timpul pentru 

relaxare. Câteva fotolii, popcorn și un film de familie bun e tot de ce avem nevoie 

pentru o duminică seara cu cei dragi. 

13, luni – Oprește-te din joc –  E nevoie de mai mulți jucători, pentru a fi mai 

interesant. Astfel, un jucător numără până la 10, iar ceilalți fac diverse mișcări. Când 

se termină numărătoarea, toți trebuie să rămână complet nemișcați. Jucătorul 

numără din nou până la 10. Iese din joc cel care nu reușește să stea nemișcat până 

când se termină numărătoarea. Persoana care iese din joc va număra data viitoare. 

14, marți – Șotron –  Acest joc, în care trebuie să sari într-un picior după ce arunci 

o pietricică, este foarte îndrăgit de copii. Poate fi jucat și de o singură persoană, 

însă e mult mai interesant cu doi-trei jucători. Important este ca nici unul dintre ei 

să nu calce pe linii, iar cel care reușește să arunce pietricica în pătrățelele de la 1 la 

8, se declară câștigător. 



 
 

15, miercuri – Văd ceva care începe cu litera…  –  Bineînțeles, acest joc îl putem 

face și în casă, dar afară e mult mai interesant. Un jucător spune „Văd ceva care 

începe cu litera X”, iar ceilalți trebuie să ghicească obiectul, numindu-l pe rând. 

Câștigă cel care ghicește primul. 

16, joi – Ziua Internațională pentru 

Protecția stratului de ozon – Ozonul 

este unul dintre cele mai importante gaze 

care contribuie la asigurarea vieții pe 

pămînt. Acest strat are rol de filtru natural 

care absoarbe  cea mai mare parte a 

radiaţiilor ultraviolet. Acestea, în cantităţi 

mari, provoacă grave probleme sănătății 

omului  În această zi vom discuta cu copiii 

despre importanța protejării naturii și, 

mai ales, a stratului de ozon.  

17, vineri – Pregătim ceva gustoșel – 

Vineri seara pregătim un mic dejun pentru sâmbătă, cum ar fi clătite, de exemplu. 

18, sâmbătă – Adunăm nuci și castane – Pentru proiectele de creație pe care le 

vom face pe parcursul toamnei, vom avea nevoie de nuci, ghinde, castane. Astfel, 

azi e ziua potrivită pentru a porni în căutarea acestora. 

19, duminică – Prinde umbra - Acest joc e numai bun de-l făcut în timpul 

plimbărilor de toamnă. E nevoie de un urmăritor, care să încerce să prindă umbra 

celorlalți jucători. Dacă o umbră este prinsă, jucătorul stă deoparte până când sunt 

prinse toate umbrele. 

20, luni – Ne jucăm cu nori –  Și mie îmi place să mă joc cu ei, nu doar copiilor. 

Trebuie doar să privim spre cer, să alegem un norișor și să ne imaginăm cam ce ar 

putea fi în lumea noastră – om, pasăre, dinozaur, copac… 

21, marți – Ziua Internațională a Păcii – 

Confecționăm împreună un hulub al păcii, din 

hârtie. Sau coacem hulubași din aluat. Indiferent 

de activitate, nu uităm să discutăm cu copiii 

despre cât de important este să trăim în pace și 

cum putem păstra pacea.  

22, miercuri – Prindem cuvântul – Pentru acest 

joc e nevoie de mai multe persoane și o minge. 



 
 

Primul jucător spune un cuvânt și aruncă  mingea spre un altul, care trebuie să o 

prindă, să spună cuvântul prins și să o transmită mai departe, însoțită de alt cuvânt. 

Acel jucător care nu spune cuvântul corect sau nu prinde mingea, iese din joc. 

23, joi – Plimbare prin pădure - Pădurea ne oferă o mulțime de posibilități. Acolo 

nu doar ne putem plimba și respira aer curat, ci le putem oferi copiilor adevărate 

lecții de botanică. În pădure avem acces la o mulțime de plante, pe care trebuie 

doar să le descoperim și să le aflăm tainele. Copiii sunt pur și simplu fascinați de 

această activitate.  

24, vineri – Pictăm ploaia cu pensulă și pai – Toamna e anotimpul ploilor, iar dacă 

azi nu plouă afară, putem aduce noi ploaia… pictând-o. Paiele de la suc pot fi 

folosite în pictură, iar efectele obținute sunt de-a dreptul extraordinare. Cu ajutorul 

acestora  vom face o ploaie ciobănească. Tot ce trebuie să facem este să picurăm 

vopsea de culoare albastră pe o foaie albă și să lăsăm copilul să sufle cu paiul peste 

picătură. Iar dacă nu avem paie, pictăm  ploaia prin stropire: înmuiem pensula în 

vopsea, după care ușor o lovim, astfel încât picăturile să cadă pe foaie. Lăsăm 

desenul la uscat, apoi îl înrămăm.  



 
 

25, sâmbătă – Confecționăm o 

coroniță de pus la ușă – O bază 

pentru coroniță din crengi uscate, 

plus câteva frunze și pomușoare 

uscate, ne vor ajuta să facem o 

coroniță extraordinară. 

26, duminică – Picnic în sufragerie 

– Un picnic poate avea loc cu 

succes nu doar în sânul naturii, ci 

chiar acasă, în mijlocul sufrageriei. 

Pregătim cu cei mici un coș plin cu de toate, aranjăm la podea o păturică și ne 

bucurăm de timpul frumos petrecut împreună, luând în același timp și prânzul. 

27, luni – Mingea la perete – Pentru acest joc avem nevoie de un perete, o minge, 

mai mulți  jucători și un aruncător. Jucătorii se aliniază la perete, iar aruncătorul 

aruncă mingea spre ei și încearcă să le nimerească picioarele, în timp ce aceștia sar 

pentru a se feri. Jucătorul lovit este următorul aruncător. 

28, marți – Pregătim o 

plăcintă cu mere – Cea mai 

delicioasă plăcintă cu mere e 

cea făcută toamna. 

Frământăm aluatul obișnuit, 

apoi îl umplem cu mere feliate 

sau date prin răzătoare. 

MMM.... 

29, miercuri – Mergem la 

cumpărături – Pentru că deja 

e răcoare, mergem să 

cumpărăm șosete călduroase 

și pijamale pentru anotimpul 

rece. 

30, joi – Vânătoare de comori în casă – Maturii ascund diverse obiecte prin casă, 

iar copiii trebuie să le găsească, într-un termen stabilit din timp (10 minute, de 

exemplu). Câștigă cel care a găsit cele mai multe obiecte. 



 
 

 



 
 

1, vineri – Ziua internaţională a persoanelor în vârstă – Vom discuta cu copiii 

despre cât de frumos și important este să ai o bătrânețe fără griji. De asemenea, le 

vom propune să ajute azi o persoană în vârstă – o vecină, un bunic.  

2, sâmbătă – Discutăm despre mediul înconjurător și despre cât de important 

este să fim prietenoși cu natura. 

3, duminică – Ședință foto cu 

familia – O ședință foto este 

întotdeauna binevenită, căci 

amintirile nu sunt niciodată 

prea multe. Mergem cu toată 

familia în parc sau în pădure și, 

în multitudinea de culori, 

facem fotografii. 

4, luni – Azi începe 

Săptămâna Mondială a 

Spațiului Cosmic, care va 

dura până la 10 octombrie. Cu 

această ocazie, vorbim cu cei 

mici despre cosmos, despre 

primele expediții în cosmos, 

despre cât de fascinant e 

spațiul cosmic. La fel, vom 

face și proiecte handmade – o 

rachetă, un avion, sistemul 

planetar. 

5, marți – Ziua Mondială a 

Educației și Ziua Profesorului – Azi copiii vor merge la școală cu un buchet de 

flori și vor mulțumi profesorilor pentru munca depusă. De asemenea, vom discuta 

despre importanța și dreptul la educație. 

6, miercuri – Colecționăm plante pentru un ierbar – Când mergem în pădure, le 

putem propune celor mici să colecționeze diverse plante, pe care să le usuce, iar 

apoi să facă din ele un ierbar. Acest lucru ne oferă posibilitatea să cunoaștem mult 

mai bine plantele și întrebuințarea acestora. 



 
 

7, joi – Alergăm pe afară – Cât mai mult. Important e să nu stea cel mic prea mult 

în soare (dacă soarele încă arde puternic), cu capul descoperit, dar o pălărie și un 

pic de cremă de protecție solară rezolvă problema. 

8, vineri – Confecționăm 

frunze din hârtie colorată 

– Copiii adoră să se joace cu 

hârtia! Câteva foi de hârtie 

colorată, un pic de 

imaginație, o foarfecă și 

niște lipici ar trebui să ne 

țină ocupați ceva timp. La 

final, din frunzele obținute, 

vom face o ghirlandă. 

 

9, sâmbătă – Ziua Mondială a Poștei – Azi vom vorbi cu cei mici despre cât de 

important a fost și rămâne a fi acest sistem de comunicare și transport – poșta. De 

asemenea, vom merge la Poșta Centrală a Moldovei și vom trimite scrisori celor 

dragi. 

10, duminică – De-a v-ați ascunselea – Cu toții în copilărie ne jucam de-a v-ați 

ascunselea, însă copiii de acum nu prea mai știu ce e cu acest joc. E nevoie de mai 

multi jucători, pentru mai multă distracție. Un jucător trebuie să numere până la 

10-20, cu ochii închiși, iar ceilalți se ascund. Când a terminat de numărat, strigă 

„Cine nu e gata, îl iau cu lopata” și pornește în căutare. Căutătorul, dacă îl vede pe 

cel ascuns, fie trebuie să îl atingă, fie să strige „Am văzut pe X”. Câștigă ultimul 

jucător rămas ascuns. 

11, luni – Imită-mă – Este un joc ce poate fi făcut nu doar afară, însă e mult mai 

bine să-l jucăm în aer liber, unde avem mai mult spațiu la dispoziție. E nevoie de 

minimum doi jucători. Unul dintre ei e șeful și face diverse mișcări, pe care ceilalți 

trebuie să le imite. Iese din joc persoana care nu reușește să imite corect mișcările. 

12, marți – Batem din palme și prindem mingea – Fiecare jucător va primi trei 

vieți. Toți se aranjează la o distanță de câțiva pași unul de altul. Aruncătorul aruncă 

mingea către un jucător, rostind o cifră. Înainte de a prinde mingea, jucătorul 

trebuie să bată din palme de atâtea ori cât este numărul anunțat de aruncător. 

Dacă reușește, dă mingea mai departe altui jucător, rostind la rândul său un număr. 

Dacă nu, pierde o viață. Iese din joc atunci când pierde toate trei vieți. 



 
 

13, miercuri –  Ascultăm cântecul păsărelelor din pădure – Chiar dacă e luna 

octombrie, în pădure încă sunt multe păsări. Aici este locul unde putem auzi 

sunetele scoase de acestea, iar copiilor chiar le place această activitate. Dacă nu 

cunoaștem sunetele, le putem înregistra, apoi putem apela la ajutorul unui 

specialist.  

14, joi – Plouă cu frunze – Când mergem în parc sau în pădure și observăm pe jos 

un covor de frunze, e momentul potrivit să lăsăm la o parte grijile și să ne jucăm 

cu ele. O bătaie cu frunze e tocmai ceea ce trebuie! 

 

15, vineri – Facem o supă-cremă din dovleac – Dovleacul este legume-vedetă a 

toamnei și nu trebuie să lipsească din meniul săptămânal. O supă-cremă, în care 

punem multe legume, dar și mai mult dovleac, le fierbi, apoi le pasăm prin blender, 

va fi apreciată de toți membrii familiei. 



 
 

16, sâmbătă – Ziua 

mondială a 

alimentaţiei – Azi vom 

discuta cu copiii despre 

foamete, malnutriție, 

sărăcie alimentară, dar și 

despre abundența 

alimentară și importanța 

unei alimentații corecte. 

Vom citi cartea „ABC de 

nutriție” de Mihaela 

Bilic. 

17, duminică – Dăm 

mingea mai departe –  

Toți jucătorii se aranjează în cerc. Unul dintre ei pornește muzica, iar ceilalți își 

pasează mingea de la unul la celălalt. La un moment dat, jucătorul desemnat 

oprește muzica, fără avertisment. Jucătorul care rămâne cu mingea în acel moment, 

este eliminat. Câștigător este ultimul participant rămas în joc. 

18, luni – Ghici ce lipsește – Este un joc perfect pentru întreaga familie. Adunăm 

lângă noi diverse obiecte. O persoană alcătuiește un grup de obiecte (4-5), iar alta 

le privește atent, dupa care închide ochii. Se ia un obiect, dupa care jucătorul 

trebuie să spună ce obiect lipsește. Câștigător este cel care ghicește de cele mai 

multe ori. 

19, marți – Adunăm comori pentru DIY – Atunci când mergem în pădure sau în 

parc, putem descoperi diverse obiecte, numai bune pentru  a le recicla sau a face 

din ele diverse compoziții. Iarba, crenguțele uscate, diverse frunze sau alte lucruri 

din natură, sunt ideale pentru DIY-uri. 

20, miercuri – Preparăm gem proaspăt din fructe de toamnă – Putem folosi 

mere, pere, prune, struguri. Idiferent de fructul ales, gemul va ieși delicios! 

21, joi – Capcană pentru gândaci – În aceste luni de toamnă gândăceii mișună 

peste tot. Ce-ai zice dacă am face cu copilul o capcană pentru ei? Așa îi va putea 

studia îndeaproape. Avem nevoie de o lopățică, cu ajutorul căreia săpăm o groapă. 

Punem în groapă o găletușă sau un pahar,  având grijă ca marginea acestuia să fie 



 
 

la nivelul solului sau mai jos, 

nicidecum mai sus. Lăsăm paharul 

acolo pentru câteva ore, apoi 

verificăm dacă am prins ceva. Cu 

siguranță  vom găsi o insectă care 

nu găsește calea de ieșire: 

miriapod, furnică, păianjen, melc. 

Studiem gândăceii, dupa care îi 

lăsăm la libertate.  

22, vineri – Facem suporturi 

pentru lumânări – Pentru a încălzi 

serile de toamnă, aprindem lumânări parfumate. Și pentru ca acestea să arate bine, 

meșterim suporturi din borcane, pânză de sac, castane, nuci. Imaginația nu are 

limite, așa că, indiferent de metoda aleasă, vom obține ceva drăguț. 

23, sâmbătă – Pregătim grădina pentru perioada rece, iar dacă nu avem grădină, 

replantăm și îngrijim florile de cameră. Copiii adoră această activitate! 

 



 
 

24, duminică – Seară de filme – Un film de familie, cu câte un bol de pop-corn, 

culcușiți sub plapuma călduroasă, ne va conecta și ne va ajuta să uităm de griji. 

Netflix propune multe filme în acest sens. 

25, luni – Detectivul copacilor – Cel mai ușor mod de a identifica un copac este 

să-i examinăm frunzele. Pornim cu cel mic în căutare de frunze, apoi le observăm 

forma, marginile, textura. Putem face și o colecție cu cele mai frumoase frunze, 

având grijă ca, atunci când revenim acasă, să le punem la uscat între foile unei cărți. 

 

26, marți – Opere de artă în pădure – Atunci când suntem în pădure, putem folosi 

lucrurile din jurul nostru pentru a crea opera de artă. Cu ajutorul pietrelor de 

diverse forme, îi propunem copilului să facă o floare, iar din pietrele de aceeași 

mărime poate crea cercuri. Și bețele uscate pot fi folosite pentru a forma diverse 

sculpturi sau șiruri, dar și nucile, castanele, ghindele sau frunzele copacilor.  

27, miercuri – Zi de pălăvrăgeală – Discuțiile cu copiii sunt foarte importante, iar 

azi vom petrece această zi discutând, povestind și spunându-ne unii altora 

gândurile, emoțiile. 



 
 

28, joi – Colaje din frunze de 

toamnă – Imaginația nu are limite! 

Astfel, copiii, din frunzele adunate în 

timpul plimbărilor, pot face diverse 

colaje – păsări, animăluțe, tablouri.  

29, vineri – Coacem pâine – Toamna 

e și mai frumoasă dacă avem pe 

masă pâine coaptă acasă. Iar dacă 

mai participă și copiii la frământarea 

și coacerea acesteia, vom crea o 

amintire de neuitat și cea mai delicioasă pâinică. 

 

30, sâmbătă – Ordine în haine – Pentru că se apropie anotimpul rece, e timpul să 

scoatem la lumină garderoba de iarnă. Îi implicăm și pe cei mici, iar dacă unele 

haine le-au rămas mici, le vom aranja într-un pachet și apoi le vom dona. E un 

moment potrivit pentru a discuta despre bunătate și fapte bune. 

31, duminică – Brambura prin oraș/sat – E minunat să călătorești toamna! Astfel, 

cu toată familia, pornim în descoperirea unor locuri noi din localitatea în care trăim. 



 
  



 
 

1, luni – Capcana urmelor - Pentru că toamna multe animale mișună prin păduri 

sau chiar prin curte, împreună cu cei mici facem o capcană a urmelor. Avem nevoie 

de o tavă mare, nu prea adâncă, în care să punem pământ sau nisip. Așezăm tava 

lângă o gaură din gard, lăsând-o peste noapte. Dimineața vom putea observa ce 

animale au trecut prin ea, studiind urmele lăsate.  

2, marți – În căutarea semințelor – Toamna copacii au tot felul de semințe, nuci 

și fructe. Acestea cad pe pământ, iar noi le putem aduna împreună cu cel mic, iar 

mai apoi le putem folosi la proiecte handmade. 

3, miercuri – Pluviometru – pentru că toamna plouă des, vom face împreună un 

pluviometru – o unealtă simplă pentru a măsura ploaia. Avem nevoie de un pahar 

cu capac curbat, care are o gaură în mijloc. În pahar punem câteva pietricele și 

turnăm apă până le acoperim. Punem peste pahar capacul curbat cu susu-n jos. 

Începând de la nivelul apei, marcăm o scară în sus pe pahar, împărțită în centimetri. 

Punem pluviometrul afară. Dupa ploaie, verificăm nivelul apei. Așa cel mic va 

observa cât a plouat.  

4, joi – Inventăm povești despre obiectele din jur – Cineva începe să inveneze 

povestea despre un obiect din jur, iar ceilalți jucători adaugă câte o propoziție. La 

final vom obține o poveste frumoasă și poate ne prinde și somnul. 

5, vineri – Bibliotecă și cărți – Azi mergem la bibliotecă și alegem cărți pe care le 

vom citi pe parcursul lunii noiembrie. 

6, sâmbătă – Petrecere cu 

ceai – Dacă e sâmbătă, e 

timpul pentru petrecere. Și 

nu o petrecere obișnuită, ci 

una cu ceai, la care să 

discutăm cu cei mici 

despre bunele maniere. Ne 

îmbrăcăm frumos, ne 

așezăm toată familia la 

masă, iar cei mici își iau și 

prietenii de pluș și savurăm 

dintr-o cană cu ceai. Apoi, 

urmează muzica și dansul. 



 
 

7, duminică – Giugiuleli, îmbrățișări, desene animate: Lăsăm copilul să doarmă 

mult dimineața, iar atunci când se trezește, îl surprindem cu un mic dejun delicios, 

dupa care îl invităm la o sesiune de giugiuleli și îmbrățișări.  

8, luni – Ora de pictură – Azi vom organiza o oră întreagă de pictură, în care vom 

desena elemente ale toamnei, folosind culorile specifice ale acesteia.  

9, marți – Hrănitori pentru păsări – Unele păsări nu au plecat în țările calde, iar 

pentru a le face zilele mai ușoare, vom avea grijă de ele. Astfel, vom face căsuțe 

din cutii de metal sau lemn, le vom agăța în copacii din parc sau le lângă casă și 

vom avea grijă să le punem zilnic mâncare.  

10, miercuri – Ghicește ce mănânci - Pentru a-i oferi copilului doza zilnică de 

vitamine, tăiem în bucăți mici câteva fructe și/sau legume, îl legăm la ochi și-i 

propunem celui mic să guste câte o bucățică și să denumească fructul/leguma pe 

are tocmai a gustat-o. 



 
 

11, joi – Picnic în sânul naturii – Cine a zis că nu putem organiza un picnic în 

livadă, grădină, parc, pădure chiar în luna noiembrie? Copilul va fi cel mai fericit de 

aceste momente în care toată familia va mânca afară, sub copac. 

12, vineri – Confecționăm o ikebană – Scopul zilei de astăzi este de a aduna cât 

mai multe plante uscate, pe care le vom organiza într-o ikebană. Mai apoi, o vom 

vopsi și o vom păstra pe un perete din casă. 

13, sâmbătă – Seara confesiunilor –  Creăm o atmosferă primitoare, cu un ceai și 

o gustare delicioasă și ne spunem povești. Nu din alea clasice, ci povești de viață. 

Ne spunem  fiecare dorințele, visele, nemulțumirile. Până la urmă, despre asta e 

familia, doar că prea puțin timp avem pentru astfel de discuții… 

 

14, duminică – Ziua Mondială a Diabetului – Azi vom discuta cu cei mici despre 

importanța unei alimentații corecte, despre pericolul care se ascunde în unele 

alimente și despre cât de nesănătoase sunt acestea. La fel, vom discuta în termeni 

simpli despre diabetul în rândul copiilor.  



 
 

15, luni – Facem animăluțe din castane și ghinde – Dacă ne-am tot plimbat în 

această toamnă prin pădure și parc, am adunat mai multe castane și ghinde, care 

abia așteaptă să fie folosite în diverse proiecte handmade. Azi vom face din ele 

diverse animăluțe, cu ajutorul plastilinei și a bețișoarelor de lemn. 

16, marți – Colorăm desene – Printăm mai multe desene de toamnă și, contra 

cronometru, le colorăm. Câștigă prietenia, bineînțeles! 

17, miercuri – Facem jucării din 

conuri de brad și jumătăți de nucă 

– Miezul de nucă îl mâncăm, iar 

cojile le folosim la confecționarea 

jucăriilor – ciupercuțe, de exemplu. 

Iar din conurile de brad putem face 

bufnițe sau aricei.   

18, joi – Confecționăm un copăcel 

de toamnă – Câteva rămurele 

uscate se pot transforma într-un 

copăcel drăguț. Trebuie doar să 

lipim pe ele câteva bucăți de sârmă 

plușată și pom-pom-uri și copăcelul 

e gata pentru a fi pus pe biroul 

copiilor. 

19, vineri – Ochelari din frunze – 

Câteva frunze uscate, lipite pe ochelarii-jucărie sau pe o mască l-ar putea înveseli 

pe cel mic, iar momentul îl vom fotografia neapărat. 

20, sâmbătă – Organizăm o discotecă în familie – Stingem toate luminile din casă 

și aprindem luminițele pe care le punem în Pomul de Crăciun, alegem un playlist 

care ar fi pe placul tuturor și dansăm. E un moment foarte frumos de conectare. 

Noi organizăm periodic astfel de discoteci și sunt printre evenimentele de care 

copiii își amintesc cel mai des. 

21, duminică – Petrecere în pijamale – Dacă tot am cumpărat pijamale moi, 

pufoase și călduroase, de ce să nu facem o petrecere îmbrăcați în ele? Muzică 

dansantă, o ciocolată caldă și câteva jocuri de societate, vor face din această 

petrecere una de neuitat. 



 
 

22, luni – Zi de gătit – Azi vom 

prepara cele mai delicioase și 

aromate fursecuri cu scorțișoară! 

23, marți – Experiment cu 

crizanteme albe – Pentru că 

crizantemele sunt florile toamnei, 

le vom folosi la realizarea acestui 

experiment. Astfel, în mai multe 

pahare cu apă, în care am adăugat 

colorant alimentar de diverse 

culori, vom pune câte o floare și le 

vom lăsa pe câteva ore în acele pahare. Dupa ceva timp, copiii vor observa că 

petalele crizantemei au fost colorate în culoarea vopselei puse în apa din pahar. 

Explicăm copilului cum florile absorb apa prin tulpină și apoi se evaporă prin petale. 

24, miercuri – Lăsăm copilul să decidă cu ce ne vom ocupa azi. 

25, joi – Punem roșii la murat – Copiii adoră să-i ajute pe maturi la bucătărie. Azi 

vom pune împreună roșii la murat, atât de gustoase în perioada iernii... 

26, vineri – Seara jocurilor de societate – Voi când ați jucat ultima dată un joc 

împreună? Eu zic să facem un obicei din asta și seara de vineri să fie o seară a 

jocurilor de societate.  

27, sâmbătă – Coacem mere – 

Merele coapte sunt delicioase, 

mai ales dacă sunt servite cu 

miere și scorțișoară! 

28, duminică – Ziua mondială 

de comemorare a victimelor 

accidentelor de trafic – În 

ultima duminică a lunii 

noiembrie marcăm Ziua 

mondială de comemorare a 

victimelor accidentelor de 

trafic. Azi vom vorbi cu copiii 

despre siguranța rutieră. 



 
 

29, luni – Meșterim decorațiuni de iarnă – Împodobim  bradul la 1 decembrie, de 

aceea pregătirile încep din luna noiembrie. Astfel, inspirație pentru diverse 

decorațiuni găsim pe Pinterest, iar copiii vor fi încântați de o seară de creație. 

30, marți – Albumul cu amintiri – Pentru că în această toamnă am avut parte de 

multe momente frumoase, am făcut și multe fotografii. Azi le organizăm într-un 

album de toamnă. 

 

Sper ca aceste idei să te ajute să petreci timp frumos cu copilul și întreaga familie, 

iar dacă nu ai timp pentru a face una din activitățile propuse, să știi că oricând poți 

alege o altă activitate, dintr-o altă zi. Scopul acestui ghid este să te inspire! 

 

 

 

https://www.pinterest.com/acasianmustea/pins/


 
 

CE TREBUIE SĂ ȘTIE CEL MIC CÂND SE AFLĂ ÎN SÂNUL NATURII: 
• Niciodată nu atinge animalele și păsările sălbatice sau cuiburile lor. 

Le poți face rău sau poți fi otrăvit. 
• Nu culege flori sau plante. Poți distruge întreaga planta. 
• Pune lucrurile înapoi unde le-ai găsit și lasă totul așa cum era. 
• Nu culege niciodată frunze care încă se găsesc în copaci! 
• Fii întotdeauna însoțit de un adult! 

 
CE TREBUIE SĂ ȘTIE CEL MIC CÂND FACE ACTIVITĂȚI ÎN CASĂ: 
• Niciodată nu folosi pistolul cu clei fierbinte fără acordul unui matur! 
• Nu fă nici un experiment dacă nu ai un matur lângă tine! 
• Nu gusta din semințele sau plantele aduse de afară pentru proiectele 

handmade și nici nu le pune în gură! 
• Folosește foarfeca doar sub supravegherea unui adult! 

 
Respectând aceste reguli simple, copiii se vor putea bucura de o joacă în 
siguranță, fără pericole, iar noi, părinții, supraveghindu-i și îndrumându-
i, vom înțelege cât de importante sunt aceste clipe petrecute împreună 
cu ei. 
 
O toamnă frumoasă vă doresc, plină de experiențe pozitive și multă joacă! 
 
Cu drag, SuntMamă.blog! 


