
1. Concentreză-te la ceea ce faci! 

2. Ce urmează să faci acum? 

3. Te simți în siguranță acolo? 

4. Sunt aici dacă ai nevoie de ajutorul meu. 
5. Te rog să pui bățul undeva cât timp alergi. (Pot păstra eu bățul  pentru tine
cât alergi) 
6. Poți să faci acest lucru fără grabă. 
7. Hai să ne jucăm într-un loc mai puțin aglomerat. 
8. Am observat că ești într- zona aglomerată și sunt îngrijorată că cineva te-ar 
putea dărâma în timp ce aleargă. Fii atent la cei din jur și păstrează distanța 
pentru a le oferi spațiu celor care aleargă. 
9. Hai să ne jucăm acest joc într-o zonă mai liberă. 
10. Am văzut că sunt multe denivelări pe unde alergi tu, fii atent! 
11. Dacă vă jucați cu bețe este necesar să stați mai departe unul de celălalt. Ia 
distanță, copilul acela are un băț mare! 
12. Ce ai de gând să faci cu acel băț (piatră) mare? 
13. Înainte de a arunca mingea la ce trebuie să fii atent? 
14. Te rog să mergi încet și cu atenție pe.... (scara cea înaltă). 
15. Vă rog să  păstrați distanță suficientă astfel încât nimeni să nu fie nevoit să 
se împingă sau să fie fie lovit din greșeală. 
16. Îți ții bine echilibrul? Te simți stabil? 
17. Ai nevoie de mai mult spațiu? 
18. Privește în ochi copilul înainte de a alerga către el pentru a te asigura că 
este pregătit pentru atacul tău.  
19. Uită-te în jur și asigură-te că toată lumea se amuză cu acest joc și oprește- 
te dacă cineva pare deranjat. 
20.  Întreabă-o dacă este ok. 
21. Întreabă-l dacă se distrează. 
22. Întreabă-l dacă îi place acest joc și vrea să vă mai jucați. 
23. Să verificăm împrejurimile pentru a stabili unde este sigur să vă 
jucați/ascundeți în această zonă. 
24. Te rog să rămâi în zona dedicată copiilor. 
25. Te rog să stai într-o zonă în care poți avea contact vizual cu mine. 

Adesea putem observa un copiii 
experimentând/jucându-se cu pericolul, dar 
putem și observa capacitatea acestora de a îl 
controla perfect, dacă li se dă ocazia. 
Ca părinte sau educator putem rămâne 
vigilenți și interveni doar le nevoie.

JOACĂ CARE PARE 
PERICULOASĂ
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CE LE PUTEM 
SPUNE COPIILOR 
ÎN LOC DE 
   
”AI GRIJĂ!”

 
Un exemplu perfect este un copil dând alt copil în leagă și cel din leagăn 

prefăcându-se că îl lovește cu picioarele. Dacă adultul nu intervine verbal sau 
fizic, poate observa că cei doi se amuză și că unul va întinde piciorul la limită 
iar celălalt se va preface că stă să fie lovit, dar de fapt râd fără a își provoca 

răni.
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