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Anul acesta am pregătit pentru voi 15 idei de activități creative și 
simplu de implementat, numai bune pentru a petrece timp împreună 
de Sărbători.

Au contribuit la crearea acestui ghid 15 mămici din spatele unor 
conturi de Instagram, tare îndrăgite și apreciate.

Toate activitățile sunt gândite pentru mânuțele mici și ajută la 
dezvoltarea creativității, a coordonării mână-ochi, a abilităților 
motrice fine și contribuie la explorarea senzorială. De asemenea, 
și poate cel mai important, aceste activități vă aduc împreună, să 
petreceți timp de calitate și să simțiți spiritul sărbătorilor de iarnă.

Iată ce vei găsi în interior:

1. Pictăm cu mânuțele
Alexandra Lopotaru - creatoarea contului de 
instagram @povestidinbebelonia

2. Turtă dulce
Daniela Baciu - creatoarea contului de 
instagram @hoinari_prin_lume

3. Sărmăluța de Crăciun
Alexandra Dobrescu - creatoarea contului de 
instagram @derma.mum

4. “Felicitare de Crăciun”
Alexandra Corbu - creatoarea contului de 
instagram @devorbacumami

5. Brăduleții jucăuși
Andreea Bondor - creatoarea contului de 
instagram @dr.andreeabondor

6.  Reconstituim scena Nașterii, folosind 
elemente naturale - activitate de Crăciun
Cristiana Alexandra Lupșea - creatoarea 
contului de instagram @copilarie_printre_
ierburi

7. Împodobește bradul - transfer și sortare culori
Sorina Ilie David - creatoarea contului de 
instagram @home.educated.kids 

8. Brăduleț cu Multe Culori
Geanina Focos - creatoarea contului de 
instagram @fun.withmum

9. Hai să împodobim bradul! 
Andreea Badulescu - creatoarea contului de 
instagram @mami.creste

10. Bulgărași de “zăpadă” sau batoane de cocos 
(bounty baby friendly)
Paula Hizanu - Th. Nutriționist creatoarea 
contului de instagram @mancarea.sugubatului

11. Degustare surpriză cu ochii acoperiți
Roxana Istrate - creatoarea contului de 
instagram @momandluna.blog

12. Brăduți din conuri 
Oana Bradea - creatoarea contului de 
instagram @oana.bradea

13. Felicitare de Crăciun “Om de zăpadă” 
Renata Pelea - creatoarea contului de 
instagram @pachetel_de_baietel

14. Tablou de Crăciun
Amalia Veringa - creatoarea contului de 
instagram @parents_inc

15. Îngerași din hârtie
Laura Brindus - creatoarea contului de 
instagram @parinti_de_meserie
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1. Pictăm cu mânuțele
Aveți nevoie de:

• Folie alimentară
• Acuarele non-toxice
• Coală albă
• Carton
• Foarfecă

Instrucțiuni

Noi nu avem încă decor de Crăciun, așa că am decupat și colorat 
eu un brad. Dar voi puteți folosi orice brăduț sau fulg de zăpadă, 
atâta timp cât sunt plate. Dacă aveți, săriți peste acest pas.

Am pus coala de hârtie peste un carton, pentru a avea susținere. 
Am pus brăduțul în centru și, de jur împrejur, am pus pete de 
acuarele.

Am învelit coala cu folie alimentară, atât cât să fiu sigură că nu 
ies acuarelele și apoi l-am lăsat pe cel mic să taseze coala cu 
podul palmelor. Să se joace, practic.

Puteți să îi ajutați și voi și să întindeți bine culorile în jurul 
brăduțului.

Dacă vă e teamă de mizerie, vă puteți opri aici. Dacă nu, puteți 
scoate coala din folia alimentară și puteți lua brăduțul. Va rămâne 
urma lui albă, pe care puteți pune - pentru extra distracție - 
globulețe cu degețelele.

Sper să vă distrați!

Alexandra Lopotaru - creatoarea contului de instagram
 @povestidinbebelonia
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2. Turtă dulce

Cu câteva zile înainte de Crăciun, cu muzică de colinde în fundal, 
pregătim în familie turtă dulce pentru cei dragi sufletului nostru. De 
când a apărut Marius în viața noastră, această activitate o facem în trei. 
Voi împărtăși cu voi rețeta noastră simplă, dar delicioasă de turtă 
dulce. 

Ingredientele de care aveți nevoie sunt:

• 300 g făină
• o linguriță bicarbonat de sodiu
• o linguriță praf de copt
• 2 lingurițe de scorțișoară
• 1 linguriță praf de ghimbir
• ½ linguriță nucșoară
• 125 g miere
• 100 g unt moale
• 2 ouă
• coaja răzuită de la 2 portocale netratate

Modalitatea de preparare:

1. Cu o seară înainte de a coace turta dulce se pregătește aluatul. Puteți 
să faceți și această activitate împreună cu copiii. Recomand să 
pregătiți cantitățile înainte și să îi lăsați pe ei să le adauge în bol și 
să amestece. Le va face mare plăcere. Garantez!

2. Se amestecă ingredientele uscate, între ele, într-un bol. Într-un alt 
bol se amestecă ingredientele umede.

3. Cele două compoziții se amestecă bine cu o spatulă. Apoi se 
frământă puțin aluatul. Se împachetează în folie și se lasă la frigider 
până a doua zi.

4. Aluatul se scoate din frigider cu 30 de minute înainte de a fi folosit. 

5. Pe blatul de lucru se presară niște făină. Se întinde o foaie subțire 
și se taie cu formele turta dulce. Tăiatul cu formele și întinsul 
aluatului vor fi distractive pentru copii.

6. Le puteți rupe și lor o bucată de aluat ca să îl întindă singuri.

7. Într-o tavă tapetată cu hârtie de copt se așează turta dulce și se coace 
în cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 6 minute. 

8. După ce s-a copt se așează pe un grilaj pentru a se răci.
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9. După ce turta dulce s-a răcit o 
puteți decora cu ciocolată topită 
sau cu creioane de decorat de 
la Dr. Oetker. Noi le-am găsit 
în Oradea la Auchan și au 
costat 11,90 lei. Ciocolata se 
topește într-un bol în cuptorul 
cu microunde. Se introduce în 
ea turta dulce și apoi se așează 
pe o farfurie tapetată cu hârtie 
de copt. Se lasă la frigider până 
când ciocolata se întărește.

10. Se savurează cu poftă și lapte 
cald cu miere.

Vă doresc un Crăciun luminat și liniștit! 

Daniela Baciu - creatoarea contului de instagram @hoinari_prin_lume
 - blog Hoinariprinlume.com.

3. Sărmăluța de Crăciun

Aveți nevoie de: 
o păturică / un cearșaf, un copilaș și imaginație.

Se întinde păturica, adică foaia de varză, apoi se pune copilașul. Copilașul - sărmăluță se frământă 
bine (îl masăm), apoi se adaugă peste el orez (îl gâdilăm ușor, dacă tolerează), ceapă și morcov 
(ciupim ușor cu mâinile atunci când spunem că adăugăm ceapă și morcov). Presărăm sare și piper 
(imaginar, bineînțeles), apoi rulăm sărmăluța, lăsând capul sărmăluței liber. 
Și... mâncăm... adică pupăcim bine de tot sărmăluța noastră. 

Alexandra Dobrescu - creatoarea contului de instagram @derma.mum

4. “Felicitare de Crăciun”

Ai nevoie de: 
• culori pentru pictură cu degetele;
• o foaie de hârtie sau o felicitare albă.

Creați forma unui brad cu ajutorul palmelor copilului, pe care 
ați pus culoarea verde. Desenați apoi trunchiul, globulețele și 
luminițele cu degețelele. Spor la joacă!

Alexandra Corbu - creatoarea contului de instagram
@devorbacumami
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5. Brăduleții jucăuși

Aveți nevoie de:

• bețe din lemn 
• hârtie colorată
• foarfecă și lipici

Descrierea activității:

Brăduleții de Crăciun și-au găsit un 
loc potrivit în așteptarea lui Moș 
Crăciun.

Introducerea bețelor de lemn în suport, o activitate potrivită pentru 
dezvoltarea motricității fine, dezvoltarea atenției și coordonare ochi 
- mână.

Am desenat pe coala colorată mai mulți brăduți, i-am decupat, 
băiețelul a venit în ajutor la partea de lipit pe bețele din lemn.

Andreea Bondor - creatoarea contului de instagram
@dr.andreeabondor

6. Reconstituim scena Nașterii, folosind elemente naturale - activitate 
de Crăciun

 O idee de joacă sustenabilă & cu 
zero consum, ceea ce cred că e foarte 
binevenit într-o perioadă din an când se 
consumă excesiv.

De ce aveți nevoie: tot ce găsiți în 
natură & vă inspiră să luați acasă: 
pietricele, ramuri, scoarță, păstăi, 
semințe, frunze, petale, nuci, castane, 
ghinde, măceșe, mușchi etc. 

Pornind de la aceste elemente, 
construiți un tablou care poate fi 
simplu, adică în el să apară doar Iosif, 
Maria și Pruncul sau poate fi complex, 
adică să reprezentați staulul, animalele, 
păstorii, magii etc.
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Noi am pornit de la o poveste extraordinară pe care o citim în fiecare an de Crăciun - se cheamă 
“Măgărușul Mariei”, așa că în scena noastră pe lângă iesle apare și un măgar.

Singurul necesar este imaginația, să dați frâu liber la creativitate, așa cum vă dictează inima. 

Bineînțeles că la final piesele pot fi și lipite, dacă veți dori să păstrați tabloul și pentru anul viitor. 

Cristiana Alexandra Lupșea - creatoarea contului de instagram @copilarie_printre_ierburi

7. Împodobește bradul - transfer și sortare culori

Interesul pentru identificarea locurilor apare undeva la 18 luni. Astfel, la 2 ani puteți propune 
această activitate de sortare pompoane în funcție de culorile de pe fundul cofrajului.

Materiale necesare:

• cofraj de ouă
• acuarele
• hârtie colorată
• pompoane
• clește 

Concret, am decupat un cofraj de ouă 
și l-am pictat cu verde pentru a obține 
un brad. Am adăugat în fiecare spațiu 
hârtie colorată pe care cel mic o va 
folosi drept reper pentru sortare. Cu 
ajutorul unui clește sau a degetelor, 
dacă cel mic nu poate încă folosi 
cleștele, va transfera pompoanele 
pe culorile corespunzătoare pentru a 
împodobi bradul. 

Aptitudini dezvoltate:

• coordonarea mână - ochi
• recunoașterea culorilor
• motricitatea fină
• orientarea în spațiu
• dexteritatea

!!! această activitate se face sub supravegherea unui adult; există 
riscul de înec cu piese mici.

Sorina Ilie David - creatoarea contului de instagram @home.
educated.kids
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8.  Brăduleț cu Multe Culori

Pentru activitate am folosit:

• o bucată de carton
• hârtie colorată
• pom pom
• foarfecă
• lipici

Wow mami, ce brăduț colorat! Cel mai 
colorat brăduț! Aceasta a fost reacția lui Fabian la
rezultatul final al muncii noastre, de aici și denumirea activității.

Pașii sunt simpli, am desenat pe o bucată de carton 2 brăduți pe care 
i-am decupat iar pe mijloc, i-am tăiat astfel încât la final în momentul 
suprapunerii celor 2 brăduți să obținem un brad care sa rămână în 
picioare.
Pe urmă am tăiat fâșiile de hârtie colorată în mod egal.

Momentul care a stârnit interes pentru Fabian a fost cel în care am început 
să aplicăm împreună lipici pe bucățile de carton decupate în formă de 
brăduți.
Sfatul meu e să aplicați lipici doar pe carton nu și pe fâșiile decupate.

Aici a fost partea în care Fabian s-a implicat total, a avut extrem de multă 
răbdare să lipească fiecare bucățică de hârtie colorată, milimetric chiar; 
l-a ajutat pe partea de răbdare și îndemânare activitatea.
La final a lipit un pom pom în vârful brădulețului.

Voila! Cel mai colorat brăduleț.
La final a exclamat fericit “mami, suntem cei mai tari”

Geanina Focos - creatoarea contului de instagram @fun.withmum
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9. Hai să împodobim bradul! 

Materiale necesare:

• O cutie
• Bețișoare de urechi
• Carioci / markere / acuarele 
• O pensulă
• O foarfecă / cuțit și un instrument pentru făcut găuri mici (eu 
am folosit o forfecuță de unghii)

Pe o cutie am desenat și colorat un brad (eu am folosit acuarele, 
dar îl poți colora și cu creioane sau carioci), am dat găuri, 
am tăiat pe jumătate bețișoarele și le-am colorat cu markere și acuarele (îți recomand să folosești 
carioci sau markere, nu e nevoie să le lași la uscat atât de mult) et voila...hai să împodobim bradul!

Andreea Badulescu - creatoarea contului de instagram @mami.creste

10. Bulgărași de “zăpadă” sau batoane de cocos (bounty baby friendly)

Nu conțin ou sau alte alimente ce necesită preparare termică, așadar 
le puteți face împreună cu cei mici, fără să stați cu grijă că pot băga în 
gură.
 
Eu le-am făcut prima dată împreună cu Șugubățul când acesta avea 1 
an și jumătate. Ne-am distrat puțin, și sincer s-a lăsat cu mai puțină 
mizerie decât mă așteptam. 

Vă recomand să folosiți banane foarte coapte fiindcă sunt mai dulci 
și să folosiți doar ulei de cocos pentru cei cu alergie la proteina din 
laptele de vacă. 



www.jucarii-vorbarete.ro

În funcție de preferințe, pot fi lăsate fără glazură și servite imediat după formare, simple sau 
tăvălite prin fulgi de cocos, cum a făcut și Șugubățul meu.

Bulgărași / batoane de cocos 

1 1/2 banană (150 g fără coajă)
150 g fulgi de cocos
20 g unt / ulei de cocos topit

Extra: 
fulgi de cocos pentru tăvălit
sau glazură din: 80 g unt, 50 g ulei de cocos, 3 lingurițe carob,
1 linguriță scorțișoară Ceylon

Pasați banana cu furculița. Adăugați fulgii de cocos, untul și amestecați bine.
Formați biluțe, apoi tăvăliți-le prin fulgi de cocos dacă vreți să faceți niște “bulgărași de zăpadă”. 
Păstrați biluțele la frigider, într-o caserolă, până la momentul servirii.

Pentru bebeluși, vă recomand să le faceți sub formă de bastonașe, ca în poze, pentru a putea fi prinse 
mai ușor în mânuțe, sau bile mai mari decât pumnul lor.

Pentru “bounty” baby friendly, formați batoanele din compoziția rezultată, apoi așezați-le pe o tavă 
(sau pe un tocător) tapetată cu hârtie de copt. 
Introduceți tava în congelator pentru câteva ore sau peste noapte (în funcție de cum vă puteți organiza).
Pentru glazură topiți untul cu uleiul de cocos, împreună cu carobul și scorțișoara. 
Turnați glazura într-un pahar sau cană mai îngustă și introduceți, pe rând, câte un baton. Cu ajutorul 
unei lingurițe acoperiți toată suprafața cu glazură.

Fiindcă batoanele de cocos sunt reci, de la congelator, aceasta se va întări repede. După ce ați trecut 
toate batoanele prin glazură repetați procedeul încă o dată. 

Introduceți batoanele înapoi în congelator câteva minute pentru a se întări bine glazura, apoi păstrați-le 
la frigider până la servire. 

Poftă bună!
 
Paula Hizanu - Th. Nutriționist @mancarea.sugubatului
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11. Degustare surpriză cu ochii acoperiți

1. Se pregătesc câteva alimente dulci si sărate pe o farfurie. 
Atenție! Să fie alimente pe care cel mic le cunoaște deja și 
nu ar fi indicat sa folosiți ceva ce nu este pe placul lui. Veți 
corupe încrederea pe care o are în părinte făcând asta. 
Noi am ales fructe de pădure, măslină, porumb, lămâie, un 
vârf de lingură de miere și unt de arahide.

 
2. Pregătiți o eșarfă  sau o căciulă de Moș Crăciun  (sau orice 

alt tip de căciulă) 

3. Pregătiți un scăunel 

4. Pe rând se așază câte un membru din familie pe scaun, își 
acoperă ochii cu eșarfa / căciula, iar ceilalți îi oferă sî guste 
din alimentele pregătite 

5. Cine se află pe scaun trebuie sî ghicească ce aliment a 
gustat (dacă cel mic încă nu vorbește îi puteți oferi variante de răspuns) 

6. Când cel mic este cel care oferă alimentele spre degustare, îl puteți încuraja să aleagă el ce 
alimente își dorește. Astfel surpriza va fi mai mare. În cazul nostru, Luna a dorit să combine 
porumb cu unt de arahide și să-i ofere mamei. A fost “delicios” :)

7. Se poate face această activitate și doar implicând mirosul sau pipăitul. Este foarte distractiv! 

Roxana Istrate - creatoarea contului de instagram @momandluna.blog
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12. Brăduți din conuri

Îți propun o activitate foarte simplă pe 
care o poți face cu micuțul tău în această 
perioadă. Tot ce ai nevoie sunt niște 
conuri de brad, pompons, acuarele și 
pensule.

De aici lași creativitatea sa te ghideze. 

Pasul 1 -  îți amenajezi un spațiu unde 
puteți lucra în voie.

Pasul 2 - luați câte un con de brad și îl decorați cu “globuri” din 
pompons. 

Dacă vrei să explorezi și mai mult activitatea cu aceste conuri 
le puteți picta în culorile preferate și le puteți transforma într-o 
decorațiune personalizată pentru bradul de Crăciun. 

După ce le pictați trebuie doar să le mai atașezi ața cu pistolul de 
lipit și asta-i tot: decorațiunile sunt gata! 

Oana Bradea - creatoarea contului de instagram @oana.bradea
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13. Felicitare de Crăciun “Om de zăpadă”

Materiale necesare:

• Hârtie colorată A4
• O carioca neagră și una roșie
• Lipici sau pistol de lipit
• Foarfecă
• Dischete demachiante rotunde 
• Vată
• Accesorii craft: sârmă plușată și pompom mini 

Mod de realizare:

• Îndoaie hârtia colorată în două pentru a forma baza felicitării.
• Folosind lipiciul sau pistolul de lipit, poziționează și lipește dischetele demachiante astfel încât sa 
formezi un om de zăpadă.
• Lipește mini pompomurile pe post de nasturi iar din sârma plușată formează și lipește fularul.
• Desenează ochii, gura și căciula omului de zăpadă folosind carioca neagră. Cu cea roșie trasează 
nasul.
• Sub omul de zăpadă format pune lipici și acoperă cu vată, pentru a forma zăpada. La fel procedezi 
și în cazul fulgilor de zăpadă.

Felicitarea ta e gata! O poți face cadou persoanelor dragi !
Sper sa va placă și vouă această felicitare la fel de mult cum ne place și nouă!

Renata Pelea - creatoarea contului de instagram @pachetel_de_baietel
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14. Tablou de Crăciun

Ai nevoie de: 
• o coală A3 de hârtie (poți lipi doua coli A4 între ele)
• stickere
• marker negru
• opțional un plic.

Desenează conturul unei forme care să îți amintească 
de perioada Crăciunului (om de zăpadă, brad, Moșul, 
spiriduș, glob).

Lipește coala de perete și lasă-l pe urmaș să decoreze în 
voie cu stickere. 

Opțional, poți lipi un plic lângă 
și să adăugați în el dorințe de 
Crăciun, pe măsură ce ele apar. 
Personajul din tablou devine 
astfel mesagerul Moșului. 

Știi ce e cel mai frumos? 
Cu atâtea stickere la îndemână 
și un loc de lipit pentru care 
tu să nu îți faci griji... te 
poți relaxa ușor cu o cafea 
binemeritată. 

Distracție plăcută!

Amalia Veringa
 - creatoarea contului de 
instagram @parents_inc

15. Îngerași din hârtie

Pentru confecționarea îngerașilor din hârtie avem nevoie de:

• O coală de hârtie A4
• Foarfecă 
• Lipici și / sau pistol de lipit
• O sfoară / ață de aproximativ 10 cm
• O mărgea din lemn cu orificiu

1. Îndoim coala de hârtie la jumătate după care, cu ajutorul unei foarfeci, o tăiem.

2. Suprapunem cele două coli, iar mai apoi le pliem după tehnica evantai. 

3. Când sunt gata pliate le separăm.
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4. Îndoim fiecare evantai în parte la aproximativ 5 cm de vârf. 

5. Lipim cele două coli între ele exceptând partea îndoită, cei 5 cm, lipim și partea exterioară 
(“aripioarele”).

6. Introducem sfoara în orificiul mărgeluței, legăm printr-un nod cele două capete ale sforii.

7. Lipim mărgeluța în partea de sus a îngerașului deja confecționat.

Laura Brindus - creatoarea contului de instagram @parinti_de_meserie
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Vă urăm
Sărbători Fericite

și zile pline de veselie!
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