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Jocul este o „activitate distractivă, practică din plăcere”(cf.Dicţionar Enciclopedic,1993) 
cu un rol important in dezvoltarea ontogenetica a omului şi prezinta următoarele caracteristici: 
tip de activitate autotelică (cu scop ȋn ea ȋnsăşi); opusă muncii (din punct de vedere a scopului); 
ȋl pregăteşte pe copil pentru munca adultului (K.Gros,biolog); destinată să utilizeze o parte a 
energiei necheltuite ȋn exercitarea unei profesii (H.Spenen,biolog); activitatea ȋn care copilul 
repetă rolul “de a fi mare”(J. Chateau,psiholog). 

Jocul este o activitate fizică sau mintală deliberată, ce se realizează doar pentru a produce 
bucurii (J. Chateau,1967). 

Pornind de la acest aspect, situaţile de instruire conferă acestora atractivitate şi 
posibilitatea de a menţine interesul copiilor pentru activitate. 

Jocul este o activitate libereă ȋn care jucătorul se implică voluntar, limitele de spaţiu şi 
timp sunt bine fixate iar rezultatul sau cursul acţiunilor sunt predeterminate. El valorifică 
tendinta naturală a copiilor pentru mişcare, şi astfel devine un mijloc de instruire important ȋn 
domeniul activităţilor motrice formative. 

Are un rol important ȋn formarea personalităţii copilului prin definirea trăsăturilor sale 
cognitive, afective, moral-volitive. 

Ȋn construirea situaţiilor de instruire trebuie să se ţină cont de faptul că pentru copil jocul 
devine o activitate serioasă, ȋn care asimilarea realului se produce conform unor reguli precise. 
De aceea profesorul trebuie să organizeze eficient ,să conducă ferm şi corect jocul ,să intervină şi 
de cȃte ori se ȋncalcă reguliile şi ȋntrerupe jocul. 

Participȃnd la joc de fapt copilul “nu se joacă “ ,el ȋşi ia sarcina ȋn serios şi vrea să fie 
tratat cu respect şi corectitudine. Prin joc copilul preia modelul social la care asistă, activitatea 
ludică avȃnd o semnificaţie morală, copilul urmează un model sau o regulă sociala, care 
antrenează o moralitate voalată (J. Chateau,1967). 

De aceea, deşi aparent este uşor să organizăm jocurile copiilor, trebuie să ne informăm ȋn 
mod deosebit asupra metodologiei utilizării lor. 



Jocurile de mişcare (dinamice) reprezintă  unele dintre cele mai eficiente mijloace de 
ȋnsusire a conţinutului specific educaţiei fizice şi sportului. Siedentop (1980) consideră că 
educaţia fizică include, de astfel, orice acţiune motrică ce are obiectiv ȋnsuşirea de către copii a 
modului de a participa la forme competitive şi expresive de activităţi motrice. 

Jocul de mişcare (dinamic) reprezintă o varietate a activităţii ludice ȋn care  rolul  
mişcărilor este clar exprimat. Baza jocului o constituie diferitele acţiuni motrice efectuate de 
subiect şi ȋngrădite, parţial, de o serie de reguli. Conţinutul se stabileşte ȋn funcţie de scop şi 
determină forma jocului. 

Jocul de mişcare reprezintă unul dintre mijloacele de bază ale educaţiei fizice, indiferent 
de vȃrsta elevilor cu care lucrează .El ocupă un loc deosebit de important la vȃrsta  prescolară (3-
6 ani). El se utilizează ca mijloc pentru realizarea temelor din calităţi motrice sau deprinderi 
motrice, dar poate constitui el ȋnsuşi tema de lecţie. Ceea ce ȋl caracterizează sunt regulile, relativ 
puţine (dar suficiente pentru a conferi un caracter organizat activităţii) şi simplitatea sarcinilor 
motrice pe care copiii le au de executat. Se recomandă ca deprinderile motrice folosite ȋn candrul 
jocurilor să se afle ȋn faza de conolidare. Ca forme de organizare, se constată că cele mai 
eficiente sunt jocurile care presupun intrarea succesivă ȋn acţiune a copiilor, deoarece capacitatea 
acestora de relaţionare socială ȋn condiţii determinate sunt reduse. 

Aceeasi pondere ȋnsemnată o deţine jocul de mişcare şi la vȃrsta şcolară mică (6-10 ani). 
Şi la acest nivel instruirea vizează formarea deprinderilor motrice fundamentale, pe fondul 
valorificării tendiţei naturale a copiilor de a se mişca. Este foarte importantă urmărirea realizării 
unor obiective de instruire concretă. 

Complexitatea regulilor şi sarcinilor motrice creşte comparativ cu vȃrsta anterioară. 
Copiii sunt capabili să ȋnţeleagă şi să memoreze reguli mai numeroase, pe care ulterior le pot 
aplica la jocurile din timpul liber.Totuşi, jocurile rămȃn ȋn continuare relativ simple permiţȃnd 
copiilor să rezolve probleme legate de cunoaşterea posibilităţilor de mişcare ale propriului corp. 
Se recomandă folosirea jocurilor tip ştafetă , de ȋntrecere ȋn echipe, precum şi a celor de aruncare 
la ţintă, cu condiţia să nu se impună un anumit tip de aruncare. 

Decentrarea de pe obiecte, ameliorarea repertoriului motric, creşterea capacităţii de 
comunicare cu cei din jur permite copilului, ȋncepȃnd cu 9-10 ani, să participle la jocuri 
pregătitoare pentru ȋnvăţarea jocurilor sportive. De asemenea se constată că durata jocurilor 
(respectiv intensitatea efortului) se modifică de la an la altul, ȋn sens crescător, corespunzator 
creşterii capacităţii de efort a copiilor. 

Prin intermediul jocurilor de mişcare se dezvoltă spiritual de echipă şi se educă trăsăturile 
de personalitate care să favorizeze integrarea socială a micului şcolar (comunicarea, cooperarea, 
toleranţă). 

La vȃrsta şcoalară mare (11-14 ani) ponderea jocurilor de mişcare scade comparativ cu 
ciclu de ȋnvăţămȃnt anterior. Totuşi rămȃne un mijloc important la clasele a V-a şi a Vl-a. Cu 
ajutorul lor se rezolvă temele şi calităţi motrice, dar şi unele din deprinderi şi priceperi motrice. 
Pondere mai mare ȋn lecţie o vor avea jocurile sportive, cu varietatea lor modificate, adaptate 
nivelului de instruire a copiilor. 



Această modificarea a ponderii este evidentă ȋn ciclul liceal, unde jocul este prezent sub 
forma jocurilor sportive, ȋn forme apropiate sau identice cu cele competiţionale. 

Jocul este un important mijloc didactic, dar ȋn acelaşi timp el satisface şi cerinţele unei 
metode de instruire, prin aceea că defineşte o manieră specifică de realizare a obiectivelor de 
instruire. 
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