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1. Conceptul de joc, teorii ale jocului 

În viaţa preşcolarului, jocul ocupă un loc deosebit mai ales putem deprinde cu uşurinţă 

anumite note definitorii şi caracteristice. Jocul este preferat de copii de la cea mai fragedă 

vârstă. El este mijloc de destindere, distractiv, de cunoaştere, de însuşire de noi cunoştinţe, 

îndeplinind în acelaşi timp, şi rolul de şcoală de formare a interesului – trăsătură importantă 

personalităţii copiilor. La dezvoltarea acesteia contribuie în aceeaşi măsură şi cei doi factori: 

familia şi instituţiile în care sunt instituţionalizaţi copiii. 

În zilele noastre educatoarele înţeleg tot mai bine că spre ai spori permanent eficienţa, 

jocul trebuie apreciat ca bază a conceperii întregii activităţi instructiv – educative, că fără joc 

eforturile lor sunt zadarnice, formale şi, deci, lipsite de o reală formalitate. 

Pornind de la concepţia uzuală pe care orice dicţionar defineşte jocul „acţiunea de a 

(se) juca”, fiind o „activitate distractivă”, un alt sens important este cel de „interpretare a unui 

rol dintr-o piesă de teatru”, jocul de scenă fiind „ansamblul mişcărilor unui actor în timpul 

interpretării unui rol” sau altfel spus, „totalitatea mişcărilor prin care un actor întăreşte efectul 

artistic al textului”. 

Ideea de joc, fundamentată pe un istoric bogat, încă neexploatat suficient, „pe o 

ramificaţie culturală extinsă…, aspiră spre statutul de concept…” (Dănilă I, 2000).1  

Vrăjmaş, E., (2014) nota că Ed. Claparède, M. Montessori, J. Piget, A. N. Leontiev, D. 

Dodge, P. Ponescu –Neveanu, U. Şchiopu sunt doar câteva nume consacrate ale celor ce au 

lucrări de referinţă în acest domeniu. Ideea primordială a tuturor studiilor cu privire la această 

problematică, este aceea că în joc copilul învaţă, îşi antrenează creativitatea şi depune efortul 

unei adevărate activităţi de muncă.2 

Astfel jocul este activitatea umană, deoarece numai oamenii îl practică în adevăratul 

sens al cuvântului. 

                                                 
1 Dănilă, I., 2000, p.32-36 
2 Văşmaş E., 2014, p.178 
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Zlate Ş., (2003) menţiona că similitudinea cu comportamentul numit joc al animalelor 

este neconcludentă din următoarele motive: 

- jocul este una din variantele activităţii oamenilor: e determinat de celelalte activităţi 

şi invers, el le determină pe acestea; 

- jocul este o activitate conştientă; 

- jocul introduce pe cel ce-l practică în specificitatea lumii imaginare pe care şi-o 

creează jucătorul respectiv; 

- jocul este o activitate specific umană dominantă în copilărie, prin care omul îşi 

satisface imediat, după posibilităţi, propriile dorinţe, acţionând conştient şi liber în lumea 

imaginară ce şi-o creează singur.3 

Din punct de vedere semantic, cuvântul „joc” are o varietate de semnificaţii, atât în 

sens pozitiv, dar şi negativ. Exemple: a juca şah, da şi de a se juca, „de-a munca”, „de-a 

şcoala” etc. jocul poate numi o activitate cu un caracter constructiv, plăcută, distractivă sau 

dimpotrivă, un joc de hazard, de cărţi etc. 

Zlate Ş., (2003) afirma că evoluţia jocului înseamnă o serie de modificări atât în sens 

progresiv cât şi în sens regresiv, determinate de o multitudine de factori. Se poate vorbi de 

evoluţia conţinutului jocului ca reflectare directă a factorului social sau de evoluţia motivaţiei 

jocului influenţată de factorul social şi al vârstei.4 

Piaget J. acordă un rol important factorului imitaţie în evoluţia jocului, în timp ce alţi 

psihologi socotesc de maximă importanţă evoluţia proceselor de cunoaştere şi mai ales 

trecerea de la planul concret la cel abstract al acţiunii. Copilul se realizează prin sine, prin 

imitarea celor deja realizaţi. Copilul devine el însuţi prin adulţi, prin alţii. 

Şchiopu U.,(1982) nota că jocul este o şcoală deschisă şi cu un program tot aşa de 

bogat precum viaţa. În joc copiii îşi modelează activ achiziţiile, s-ar putea spune că în joc ei 

intră deplin în stăpânirea unor scheme de acţiune şi raportare. 

Teorii ale jocului. În elaborarea unei teorii ştiinţifice despre joc, o importantă 

contribuţie au adus punctele de vedere ale pedagogilor din trecut, dezvoltate ulterior de către 

psihologi şi pedagogi de pe poziţiile concepţiei ştiinţifice despre natura şi rolul jocului în 

dezvoltarea psihică a copilului. 

Pedagogul K. D. Uşinski (1973) a definit jocul ca o formă de activitate liberă prin care 

copilul îşi dezvoltă capacităţile creatoare şi învaţă să-şi cunoască posibilităţile proprii. Acelaşi 

                                                 
3 Zlate, Ş.,2003, p. 47 
4 Idem  
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pedagog a mai arătat că pentru a fi atractiv, pentru a trezi interesul, jocul trebuie să fie 

original, să fie creat de copilul însuşi. Numai jocurile care sunt produsul imaginaţiei şi sunt 

accesibile copilului devin atractive şi contribuie la dezvoltarea lui psihică. 

P.H. Leshaft (1973) afirmă că jocurile ocupă un loc foarte important, tot ceea ce se 

exersează se dezvoltă şi se desăvârşeşte, tot ceea ce nu se exersează decade.  Pedagogul mai 

sus menţionat arată că ele au un caracter imitativ. Copii repetă şi reproduc în jocurile lor ceea 

ce au reuşit să observe în mediul înconjurător. Leshaft a arătat că reglementarea jocurilor duce 

la uniformitate, la stabilitate şi plictiseala apăsătoare. 

Stanley Hall pune baza explicării jocului, legea biogenetică a lui Haeckel, de unde 

reiese că jocul ar fi o repetare a instinctelor şi formelor de viaţă primitive în ordinea 

cronologică a apariţiei lor, rezultând teoria repetiţiunii. 

Karl Gross, conform teoriei sale biologice teoria pre-exerciţiului său spre viaţă, 

afirma că jocul ar fi un exerciţiu pregătitor pentru viaţa adultului prin faptul că ar fi un mijloc 

de exersare a predispoziţiilor în scopul maturizării. Ajunge să identifice jocul copiilor cu cel 

al animalelor, biologizând esenţa socială a jocului. 

H. Spencer, tot de pe o poziţie biologizantă, elaborează teoria surplusului de 

energie, conform căreia jocul ar fi modalitatea de a cheltui acest surplus. Teoria prisosului de 

energie uneşte anumite forme ale jocului, neexplicând în totalitate conduitele ludice ale 

copiilor care se manifestă şi în situaţiile de oboseală sau boală. 

S. Freud atribuie jocului unei tendinţe refulate ce îşi găseşte concretizarea prin 

intermediul acestei modalităţi de exprimare. Adepţii acestei teorii consideră jocul ca o formă 

maladivă de activitate, eliberând Eul prin compensare. 

A. Adler apreciază jocul ca o formă de exprimare a „complexului de inferioritate”, o 

formă prin care copilul ar exprima incapacitatea de a se afirma în viaţă.  

Maria Montessori porneşte de la o concepţie formalistă şi de aceea exclude jocul de 

creaţie din categoria mijloacelor de dezvoltare intelectuală. 

A. N. Leontiev consideră jocul ca o activitate de tip fundamental cu rol hotărâtor în 

evoluţia copilului constând în reflectarea şi reproducerea vieţii reale într-o modalitate proprie 

copilului, rezultat al interferenţei dintre factorii biopsihosociali. Jocul este transpunerea pe 

plan imaginar a vieţii reale pe baza transfigurării realităţii, prelucrării aspiraţiilor, tendinţelor, 

dorinţelor copiilor. 

Teoria lui Ed. Claparède cu privire la joc îşi are originea în teoria exerciţiului 

pregătitor a lui Karl Gross, cu care este de-acord cu fundamentul biologic al acestuia. 
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 Ed. Claparède afirma că punctul de vedere biologic prea neglijat de psihologi poate să 

ne ofere o înţelegere mai profundă a activităţii mintale. 

Claparède mai notează curentul dorinţelor noastre al intereselor care alcătuiesc Eul 

nostru, caută o ieşire în ficţiune, prin joc, atunci când realitatea nu-i oferă cai suficiente de 

manifestare. 

J. Chateau apreciază că la vârsta mică, antepreşcolară, jocul funcţional constituie 

motorul de declanşare a comportamentului ludic şi anunţă trezirea personalităţii. Chateau 

subliniază că pentru copil contează antrenarea funcţiei. Un rol important în activitatea de joc 

sunt: regula, ordinea şi disciplina în grup, formele de joc, specificitatea grupurilor de joc pe 

vârste si genuri. 

J. Piaget contribuie la teoria problemelor jocului, fiind un derivat al studiului 

psihologului francez Chateau, îl face asupra genezei şi evoluţiei inteligenţei, definindul ca 

„pol al exerciţiilor funcţionale în cursul dezvoltării individului”, şi celălalt pol fiind 

„exerciţiile neludice, când subiectul învaţă să înveţe într-un context de adaptare cognitivă şi 

numai joc”.5 

Prima treaptă a jocului este jocul exerciţiu, apoi jocul simbolic şi a treia categorie 

jocurile cu reguli. O altă categorie o reprezintă jocurile de construcţie dezvoltă baza jocului 

simbolic, după 5 – 6 ani. Pentru Piaget jocul are următoarele funcţii: 

- funcţia de adaptare; 

- funcţia formativă; 

- funcţia de descărcare energetică şi rezolvare a conflictelor afective; 

- funcţia de socializare;       

Piaget acceptă ideea că jocul simbolic se referă şi la conflicte inconştiente, apărarea 

împotriva angoasei, fobiile, agresivitatea sau identificarea cu agresorii, retragere din frica de 

risc sau competiţie. 

Începând cu sec. XIX – lea s-au conturat două categorii de interpretări ale jocului, 

respectiv cele biologizante şi psihosociologice. De la o teorie la alta, este de observat evoluţia 

concepţiilor referitoare la domeniul ludic. 

 

2. Funcţiile jocului 

Jocul ca activitate instructiv – educativă, specifică vârstei timpurii, are următoarele 

funcţii: 

                                                 
5 Idem 
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 Funcţia adaptivă ce se manifestă prin asimilarea realităţii fizice şi sociale şi prin 

acomodarea Eu-lui la realitate; 

 Funcţia formativă – jocul preşcolarului este un mobil al dezvoltării cognitive, 

afectiv - emoţionale, psihomotorii şi de modelare a personalităţii; 

 Funcţia informativă – prin intermediul jocului, copilul acţionează informaţii, 

noţiuni, concepte necesare înţelegerii lumii reale; 

 Funcţia de socializare – presupune exersarea prin joc şi asimilarea în plan 

comportamental al exigenţelor vieţii sociale; 

Jocul activează la copii funcţii mintale şi motrice, funcţia principală fiind realizarea Eu 

– lui, manifestarea personalităţii. Funcţiile secundare au rolul de divertisment, de element 

odihnitor, de relaxare. Jocul este o formă de manifestare socială şi agent de transmitere a 

ideilor, a obiceiurilor de la o generaţie la alta. 

Jean Piaget stabileşte următoarele funcţii ale jocului: 

- funcţia de adaptare – cea mai importantă – se realizează prin „asimilarea realului” la 

Eu şi prin „acomodarea”, prin imitaţie, a Eu – lui la real; 

- funcţia formativă şi informativă; 

- funcţia de descărcare energetică şi de rezolvare a conflictelor afective, adică funcţia 

catarhică a jocului; 

-  funcţia de socializare a copilului. 

Mitu, F. şi Antonavici, S. (2005) menţionau că substratul jocului îl reprezintă: 

 capacitatea omului de a transfera realul în imaginar; 

 capacitatea de a opera frecvent cu simboluri cu semne atribuite obiectelor, acţiunilor 

şi faptelor care semnifică altceva decât în realitate; 

 capacitatea omului de a acţiona în spirit creativ în diferite situaţii concrete de viaţă.6 

Jocul prin natura lui, are deosebite valori formative, cum ar fi: 

- dezvoltă spiritul de observaţie şi de investigaţie; 

- dezvoltă gândirea logică, creativă; 

- cultivă imaginaţia; 

- dezvoltă memoria; 

- formează conduita morală ş. a. m. d. 

 

 

                                                 
6 Mitu, F., Antonovici, Ş., 2005, p. 16 - 17 
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3. Clasificarea jocurilor 

Clasificarea jocurilor în literatura de specialitate sunt cunoscute mai multe încercări de 

clasificare: 

 W. Stern distinge următorii factori: 

- jocuri individuale; 

- jocuri sociale. 

 Ch. Buhler clasifică jocurile în cinci grupe: 

 - jocuri funcţionale (senzorio – motrice); 

- jocuri iluzorii (de ficţiune); 

- jocuri receptorii; 

- jocuri de construcţie; 

- jocuri colective. 

 J. Piaget clasifică trei grupe: 

- jocuri exerciţiu; 

- jocuri simbolice; 

- jocuri cu reguli. 

 După poziţia copilului în timpul jocului se pot distinge două grupe: 

- jocuri de mişcare 

- jocuri sedentare. 

 Pedagogia preşcolară clasifică jocurile în următoarele categorii: 

- jocuri de mişcare; 

- jocuri didactice. 

Jocurile pot fi clasificate si după alte criterii: formă, conţinut, sarcină didactică 

prioritară, gradul lor de evoluţie. În toate ştiinţele, mai ales în cele exacte, se apelează la 

clasificări prin diviziune, şi când ea nu mai este necesară din considerente practice, se 

continuă clasificarea prin enumerare. 

Categorii de jocuri rezultate prin diviziune: 

 Jocuri simbolice  -  jocuri specifice preşcolarilor cu reguli intriseci. 

 Jocuri cu reguli – sunt de două feluri jocuri cu subiect şi jocuri fără subiect. 

La rândul lor, jocurile simbolice se clasifică în funcţie de evoluţia comportamentului 

ludic al copiilor: 

a) Jocuri simbolice primare (manipulative sau exercitive, imitative); 

b) Jocuri simbolice evolutive (jocurile simbolice din viaţa cotidiană, jocuri simbolice 

cu poveşti). 
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 În funcţie de domeniul jocurilor cu viaţa cotidiană sunt: 

- jocuri de convieţuire socială („De-a familia”); 

- jocuri de construcţie („Oraşul nostru”, „Macara”); 

 În funcţie de jocurile de poveşti/basme: 

- jocuri dramatizări („De-a Scufiţa Roşie); 

- dramatizări („Carnavalul literelor”). 

 În funcţie de natura obiectului operaţional: 

- jocuri didactice, ele pot fi: jocuri de mişcare (motrice simple, motrice complexe); 

jocuri psihice (jocuri cognitive, jocuri senzoriale, jocuri intelectuale, jocuri de inteligenţă, 

jocuri de expresie afectivă); 

- jocuri distractive. 

 În funcţie de complexitatea sarcinii jocului didactic sunt: 

- jocuri didactice simple; 

- jocuri didactice complexe. 

Categorii de jocuri rezultate prin enumerare: 

 Jocurile de manipulare poartă în general numele materialului pe care le mânuieşte 

copilul: jocuri cu material mărunte („Să facem coroniţă de flori”), jocuri cu material din 

natură („Covor din frunze uscate”), jocuri cu bile („Ocheşte ţinta”), jocuri cu beţişoare („Casa 

piticilor”), jocuri cu figuri geometrice („Jocul celor trei cercuri”), jocuri cu păpuşi. 

 Jocurile imitative poartă numele acţiunilor sociale transfigurate („Ţine păpuşa în 

braţe”): jocurile de convieţuire socială se raportează la cunoaştere, motivaţie şi îndemânare. 

 Jocurile de construcţie şi la priceperea de a construi („Grădiniţa noastră”) cu ARCO, 

MOZAIC etc. 

 Jocurile dramatizări apar în funcţie de impresiile pe care le produc poveştile şi 

basmele învăţate. 

 Jocurile motrice simple se realizează cu sau fără jucării şi materiale: alergări, 

căţărări, mers pe bicicletă etc. 

 Jocuri motrice complexe se desfăşoară mai cu seamă în cadrul activităţilor de 

învăţare dirijată (educaţia fizică); exerciţii de mers variat, concursuri sportive etc. 

 Jocurile de expresie afectivă: teatru de păpuşi, imitaţia, afecţia, plânsul ş.a. 

 Jocurile senzoriale: jocuri pentru sensibilizarea auzului, jocuri pentru dezvoltarea 

sensibilităţii tactile şi chinestezice, jocuri pentru sensibilizarea acuităţii vizuale, jocuri pentru 

dezvoltarea sensibilităţii gustativ – olfactive. 
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 Jocurile intelectuale: jocuri pentru îmbogăţirea vocabularului, jocuri pentru 

cunoaşterea mediului înconjurător, jocuri matematice, jocuri cu text şi cânt, jocuri pentru 

dezvoltarea operaţiilor gândirii, jocuri logice. 

În concluzie, putem spune că jocul este o parte deosebită şi primordială din viaţa 

copilului prin afirmaţia lui Claparède, Ed (1975): „Jocul este singura atmosferă în care fiinţa 

sa psihologică poate să respire şi în consecinţă poate să acţioneze. A ne întreba de ce se 

joacă copilul înseamnă a ne întreba de ce este copil, nu ne putem imagina copilărie fără 

râsetele şi jocurile sale.” 
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