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Petrecere cu Jocuri de societate – Board Games
La sediul nostru sau oriunde doriti, joculetele propuse de noi sunt cele clasice, cu tabla, piese,
pioni si diverse imagini, iar componentele si mecanismele sunt adecvate varstei micutilor dvs.
Copiii:
vor fi supravegheati si indrumati pentru a intelege regulile jocurilor
vor socializa intre ei, departe de dispozitive electronice
isi vor dezvolta gandirea, capacitatea de concentrare, imaginatia, memoria, comunicarea,
viziunea in spatiu, dexteritatea, spiritul de echipa si de fair play
vor deveni mai increzatori in fortele proprii
se vor distra de minune
Joc de creativitate – Story Cubes

In Story Cubes avem 6 cuburi, unde sunt ilustrate - pe fiecare latura a fiecarui cub - diverse
imagini. Aruncam cu ele pe masa de joc iar prichindeii dezvolta o poveste cu simbolurile
respective.
Jocul ajuta imaginatia, capacitatea de asociere, vocabularul si coerenta in exprimare si gandire.
Il putem folosi inclusiv pentru a invata mai usor o limba straina.

Joc de memorie – Bonbons

In Bonbons, diverse cartonase cu bomboane sunt intoarse cu fata in jos pe mijlocul mesei, dupa
ce initial au fost afisate. Copiii isi vor dezvolta memoria pentru a gasi imaginea corespunzatoare
cartonasului cu bomboana din tura lor curenta.

Joc de atentie – Dobble

In Dobble avem cartoline pe care sunt desenate diferite imagini. Intre oricare doua carti exista un
simbol comun, iar micutii trebuie sa il identifice cat mai rapid.
Nu intamplator, cartile sunt rotunde iar simbolurile sunt desenate in pozitii si dimensiuni
diferite. Jocul dezvolta deasemenea si trecerea de la concentrarea vizuala la cea verbala.

Joc de dexteritate – Turnul Instabil

In acest joculet formam un turn din piese de lemn iar copiii extrag pe rand din structura sa si le
pozitioneaza deasupra, scopul fiind ca turnul sa nu se darame. Jocul dezvolta rabdarea,
dexteritatea si atentia.

Jocurile expuse mai sus se adreseaza copiilor intre 5 si 9 ani. Pentru copii mai mari, jocurile vor fi
diferite.

Multumim pentru deschidere si increderea oferita. Echipa noastra are experienta de peste 5 ani
in activitati cu jocuri si copii, in diverse contexte: petreceri private, iesiri in familie la locatiile
noastre partenere, Scoala Altfel, colaborari cu AfterSchool-uri&Gradinite si evenimente pentru
companii cu micutii angajatilor.

