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Ascultă un audiobook. Poți 

asculta o carte din aplicația 

Povești Dulci.

un joc de masă. 

Joacă cu părinții șah, cărți sau 

Uită-te împreună cu părinții tăi la 

filmulețe și poze de când erai mic. 

Faceți un colaj sau un filmuleț cu 

amintirile cele mai frumoase.

 al familiei. Fă o poză și trimite-o 

tuturor membrilor familiei tale.

Realizează împreună cu 

părinții tăi arborele genealogic

Fă un desen sau scrie o scrisoare

pentru cineva drag. Trimite plicul 

prin poștă.

Pregătește floricele de

porumb și uită-te la un film.

Vizionează piese 

de teatru online. Poți alege din 

cele propuse în link. 
Ascultă cele mai populare

melodii  din anul în care te-ai 

născut.



Uită-te seara pe cer 

și identifică constelațiile.

Poți folosi aplicația Sky Map.

imagini formează. Desenează-le 

pe cele mai interesante.

Uită-te la nori și descoperă ce

Fă baloane de săpun și

numără cât de multe poți 

face unul după altul.

cu familia sau prietenii și

faceți apoi un concurs în curte

sau în parc.

Construiește avioane de hârtie

Pune bărcuțele în apă.

Găsește o băltoacă și construiește

bărcuțe din frunze și bețe.

Organizează un concurs de 

atletism cu familia sau prietenii. 

Cine sare cel mai departe? Cine 

aleargă cel mai repede?  

Confecționează medalii din hârtie 

și oferă-le câștigătorilor. 

Joacă-te de-a magazinul în parc 

sau în curte. Folosește conuri de 

brad, frunze, bețe, pietre și 

păpădii. Ce fel de magazin vei 

crea?

Folosește bețe, frunze, pietricele și 

încearcă să creezi animale sau 

insecte. Poți face un fluture din 

patru frunze și un băț? Pozează 

apoi creațiile și trimite-le 

prietenilor și familiei.



Pregătește micul dejunul 

pentru toată familia. 

Gătește după o rețetă video sau 

înregistrează-te când gătești 

rețeta preferată.

Combină 5 ingrediente pe care le 

ai în casă pentru a face niște 

fursecuri delicioase. 
din fructe.

Fă înghețată în casă doar

Pregătește un picnic în 

sufragerie.

Fă o degustare de fructe în 

familie și votați fructul preferat.

Fă limonadă cu lămâi și miere.

Provocare cu clătite. 

Pregătește clătite și mănâncă-le

cu 3 umpluturi diferite.



Desenează sau pictează peisajul 

pe care îl vezi de la fereastra 

casei tale.

Fă dintr-o cutie de carton o căsuță 

pentru animalul tău de pluș 

preferat. Folosește materiale 

reciclate să o decorezi. 

taie un steag pentru noul tău 

castel.

Construiește un fort din pături, 

perne și scaune. Desenează și

Desenează și taie globuri de 

înghețată din hârtie și creează 

diferite arome. Joacă-te de-a 

chioșcul de înghețată. Care aromă 

de înghețată se vinde cel mai 

bine?

Construiește un drum pentru 

mașini pe podea. Folosește bandă 

adezivă sau sfoară. Poți face un 

tunel dintr-o rolă de hârtie.  

Vânătoare de comori: ascunde un 

obiect și scrie câteva indicii care 

duc spre el. Invită apoi familia să îl 

găsească.

Organizează-i unei jucării de pluș 

ziua de naștere.

Învață un truc de magie și arată-l 

celor dragi.




