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In invatamantul primar jocul didactic capata pondere aparte atat datorita 
particularitatilor de varsta ale scolarilor, cat si datorita specificului procesului instructiv-
educativ si al disciplinei limba si literatura romana. 

Jocul didactic este o metoda de actiune simulata prin care copilul invata jucandu-se, 
neconstientizand efortul intelectual si fizic,este participant activ, isi satisface nevoia de 
joc, de relaxare, dar si de cunoastere.Jocul didactic creeaza motivatia invatarii, confera 
atractivitate activitatii de invatare, faciliteaza insusirea citit-scisului si dezvoltarea 
capacitatii de comunicare. Prin joc didactic se dezvolta gandirea, spiritul de observatie si 
de cooperare, atentia, memoria, limbajul, imaginatia, vointa. In jocul didactic se formeaza 
trasaturi de caracter: stapanirea de sine, spiritul de competitie, respectul pentru coechipier 
si pentru adversar, rabdarea, corectitudinea. 

Jocul didactic trebuie integrat organic in structura lectiei; se desfasoara ori de cate 
ori se solicita eforturi intelectuale mai mari sau se simte instalarea monotoniei, jocul 
avand menirea sa capteze atentia elevilor, sa dinamizeze lectia, sa ofere relaxare, sa-i 
determine pe copii sa-si insuseasca cunostinte, sa-si dezvolte deprideri fara a constientiza 
dificultatea, efortul psihomotor. 

In invatamantul primar se pot realiza mai multe tipuri de jocuri pentru educarea 
limbajului: 

 jocuri didactice de dezvoltare si stimulare a gandirii prin efortul de a analiza ce 
se petrece in jur:pentru tema „Mediul ambiant,omul si activitatea sa”: Cine sunt? Cu ce 
lucrez? Ce face? Fa ordine! Gaseste perechea !; pentru tema „Anotimpuri, plante, 
animale”: Saculetul fermecat, A venit toamna, In cosuletul toamnei, La piata, Roata 
anotimpurilor; pentru tema „Insusirile obiectelo”: Ce culoare are ? Care este culoarea 
ta? Fii atent!; pentru tema „Orientare in timp si spatiu”: Unde se afla ?, Spune unde sta? 
Tu ce faci? 

 jocuri didactice pentru dezvoltarea imaginatiei si vorbirii: Spune cine este! 
Spune ce este! Traista cu povesti, Cine povesteste mai frumos? 

 jocuri didactice pentru dezvoltarea vorbirii, gandirii, puterii de observatie: 
Gaseste una la fel! Aratati obiectul denumit, Ce s-a schimbat? Proverbul ascuns. 

 jocuri didactice pentru dezvoltarea si imbogatirea vocabularului: Cum se mai 
spune, Daca nu-i asa, cum e? Ce mai inseamna cuvantul? Schimba silaba!. 

 jocuri didactice pentru insusirea structurii gramaticale a limbii: Eu spun una, tu 
spui multe, Ce stii despre mine, Cutia cu surprize, Jocul semnelor, Cauta greseala, Spune 
mai pe scurt, Roata vremii. 
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