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CĂRȚI ȘI APLICAȚII EDUCAȚIONALE PENTRU
DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR PRACTICE
ȘI CUNOAȘTREA DIFERITOR PROFESII

Când voi crește mare:
activități practice și jocuri
care te vor ajuta să afli ce
meserie ți se potrivește / text
de Georgina Segarra; il. de
Bernadette Cuxart. – Buc.:
Litera, 2013. – 96 p.

Copilul dvs. visează să ajungă actor, balerina, veterinar, creator de moda
sau... printesa? În această carte va descoperi cum să confecționeze
obiecte specifice profesiei preferate și se va juca cu acestea, exersând
diferite activități. Urmând sfaturile și indicațiile ilustrate, copilul va
putea explora o lume plină de posibilități. Va invăța astfel că, prin muncă
și rabdare, va reuși în orice iși va propune, indiferent de domeniul ales.

Fii organizat!: idei ingenioase
care te vor ajuta să păstrezi
ordinea, să reciclezi și să
decorezi / Georgina Segarra. –
București: Litera, 2013. – 96 p.

Aveți, probabil, în casă o mulțime de lucruri care nu vă mai sunt de folos.
Copilul dvs. le poate reutiliza pentru a-și decora obiectele sau pentru a le păstra
în ordine. Prin idei ingenioase și ilustrații sugestive, cartea îi învață pe cei mici
importanța păstrării ordinii și a reciclării materialelor.

Cum să-ți faci viața
extraordinară în școala
primară: o mulțime de lucruri
grozave pentru a fi isteț,
puternic și sănătos. – Buc.:
Corint junior, 2013. – 188 p.

Textele distractive și ilustrațiile amuzante îl ajută pe copil să descopere că
îndeletnicirile zilnice – temele, păstrarea ordinii, disciplina, comportamentul și
exprimarea corectă, cititul, igiena personală – pot fi distractive și îl ajută să
devină o personalitate.

Profesii de învățare
(GoKids)

Un joc distractiv, cu ajutorul căruia copiii vor cunoaște diferite profesii (doctor,
profesor, mecanic auto, croitor, pompier, bucătar, polițist, constructor, artist,
coafor). De asemenea va cunoaște ce instrumente sau dispozitive se folosesc în
diferite profesii, ce calități sunt necesare într-o profesie sau alta. Sunt integrate
3 tipuri de sarcini, în care copilul va trebui să aleagă spațiul de lucru, să
descopere cine a luat instrumentul greșit și să distribuie corect instrumentele. În
mai multe limbi, inclusiv engleza și rusa. Poate fi utilizat off-lie.

Sara Cooking Klass
(Spil Games)
Rating 4,3

Este o aplicație, cu ajutorul căreia copilul împreună cu părinții poate învăța
cum să prepare diferite rețete gustoase, și să aplice ulterior abilitățile culinare
formate și într-o bucătărie reală. Va cunoaște foarte multe ingrediente și
ustensile de bucătărie. În diferite limbi, inclusiv engleza și rusa.

Doctor Kids (Copii doctori)
(Bubadu)
Rating 4,1

Cu ajutorul acestui joc copiii pot fi în rol de medic care tratează copii la un
spital de pediatrie. Jocul oferă 6 cabinete medicale: stomatologie, oftalmologie,
pentru vaccinare, laborator pentru analize și raze x, ambulanță). Aici copilul
poate diagnostica și vaccina pacienții, poate să-i trimitp la dentist pentru a le
peria și trata dinții, face un test de examinare a ochilor, folosi un microscop
pentru a face unele teste de laborator și a elimina virușii, utiliza aparatul de raze
x pentru a localiza și vindeca fracturile. Sunt incluse 6 minijocuri tematice.

Doctor Pets
(Bubadu)
4,1

Copilul se va bucura de experiența de a fi doctor de animale. Va învăța cum să
vindece animalele care vin laspitalul din pădure. Unele au febră, răni, infecții la
ureche, dureri în gât și dureri de stomac sau mușcături de șarp. L aînceput va
pune diagnosticul apoi îl va trata. După un tratament reușit copilul se va bucura
împreună cu animalul și „vor bate palma”.
Un joc care îl ajută pe copil să intre în lumea modei, a stilului și designului,
lucrând într-o casă de modă virtuală. Va învăța care sunt etapele în procesul de
confecționare a hainelor, va alege stofa și ața, va croi modelul, va folosi masina
de cusut, va asorta nasturi, accesorii ș.a. Copilul își va pune în aplicare
creativitatea și imaginația, își va exersa îndemânarea. Poate fi utilizată off-line.

Tailor Kids (Micii croitori)
(Bubadu)
Rating 3,8
Curățire casa mea (MyHouse
Cleanup)
(Girl Games – Vasco Games)
Rating 4,0

Un joc, cu ajutorul căruia copilul învață cum să facă curățenie în casă, alegând
să facă ordine în diferite spații ale casei (bucătăria, dormitorul, baia, sufrageria)
sau să curețe mașina de spalat vase sau acvariumul – totul într-un mod
distractiv. Poate fi utilizată off-line.

Acasa curata joc
(Selfie Soft)
Rating 3,9

Copilul va invăța cum să facă ordine și să curețe murdăria, ajutând-o pe mama
să facă curățenie în camera de zi, dormitor, baie,camera pentru copii, salon,
bucătărie.

Pizza Maker Kids Cooking
Game (Bubadu)
Rating 3,9

Creați propria pizza delicioasă. Dați frâu imaginației, alegând dintr-o gamă
largă de ingrediente și creați tipul de pizza care va place. În momentul în care
pizza arată așa cum doriți, e dată la cuptor. Poate fi utilizată off-line.

Builder Game
(Bubadu)
Rating 4,1

Cu ajutorul acestui joc copilul se va distra, conducând un atelier de construcție.
Activități precum săpatul solului, construirea sau demolarea de case și blocuri,
construirea de obiecte din lemn (scăunel, căsuță pentru păsări ș.a.), sudare și
alte lucruri. Va cunoaște instrumente și mecanisme care pot fi folosite în
construcție. Poate fi utilizată off-line.

Meșteri pricepuți
(Ascendia design SRL)
Rating 3,9

Pentru copii de 4-7 ani. Copilul construiește Arca lui Noie. Cu ajutorul cifrelor,
literelor, culorilor și formelor geometrice, copiii vor pune lemnele, vor bate
cuiele și vor unge cu smoală. 5 nivele cu grade diferite de dificultate. Va fi
însoțit de Noie care va reacționa la acțiunile copilului, felicitându-l atunci când
reușește, încurajându-l și explicându-i atunci când greșește. Poate fi utilizată
off-line.

Jocuri copii cumpărături
(Hippo Kids Games
Rating 3,9

Mami hipopotam face o lista de cumpărături. Hippo Pepa, împreună cu tati și
frățiorul mai mic merg la magazin să facă cumpărături. În partea de sus a
ecranului sunt arătate produsele și lucrurile pe care trebuie să lecumpere. Pepa
păune în cărucior lucrurile incluse în listă și în același timp trebuie să fie atentă
ca tati și frățiorul să nu pună lucruri în plus. Când toate sunt în coș, merg la
casă și achită cumpărăturile, numărând banii. Poate fi utilizată off-line.

Kids ATM Simulator
(Kids Fun Studio)
Rating 4,2

Un joc de educație financiară a copilului, cu ajutorul căruia copilul va extrage
bani de la banca sau de la bancomat, apoi va merge la cumpărături. Va trebui să
aleaga ce va cumpăra,ținând cont de suma de bani pe care o are. Poate fi
utilizată off-line.

Car factory Maker Simulator
(Kids Fun Studio)
Rating 4,1
Truck Factory (Fabrica de
camion)
(Kids Fun Studio) Rating 4,1

2 jocuri în care copilul va construi propria mașină, alegând modelul, culoarea și
va asambla toate elementele. Poate fi utilizată off-line.

