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 Mijloacele de învăţământ sunt instrumente sau complexe instrumentale menite a 
facilita transmiterea unor cunoştinţe, formarea unor deprinderi, evaluarea unor achiziţii, 
realizarea unor aplicaţii practice în cadrul procesului instructiv – educativ. 
 Specific pentru munca educatoarei este preocuparea de a proiecta acele mijloace prin 
care să se asigure contactul direct al copilului cu realitatea, dezvoltându-i astfel 
independenţa în acţiune. 
 Eficienţa acţiunilor educative cu preşcolarii depinde de îmbinarea reuşită a metodelor 
intuitive cu cele verbale, de integrare a unor mijloace de învăţământ adecvate, înviorând 
astfel întregul proces de învăţământ 
 Deoarece vârsta preşcolară presupune folosirea unei game foarte variate de materiale 
didactice şi având în vedere caracterul intuitiv al gândirii copilului, se impune tot mai 
mult discernământ în modul cum folosim aceste mijloace, cum le concepem şi mai ales 
cum le integrăm. Orice mijloc de învăţământ abordat trebuie să fie corect utilizat în 
funcţie de vârsta, posibilităţile mentale ale copiilor, conţinutul de idei transmis pe cale 
verbală. 
 Aceasta necesită preocupare şi mai ales măestrie din partea educatoarei în a-l integra 
armonios, ca element organic legat de sarcinile propuse. Educatoarea este aceea care 
stabileşte momentul optim în care va integra mijlocul de învăţământ, urmărind să 
sporească în mod real, randamentul activităţii. Atenţie deosebită trebuie să se acorde 
modului în care este conceput materialul din punct de vedere al compoziţiei, astfel încât 
el să contribuie la ridicarea tonusului activităţii prin satisfacerea estetică pe care o 
generează. De aici se desprinde o primă concluzie şi anume, orice material prezentat în 
faţa copiilor trebuie să stimuleze gândirea, simţul de răspundere, implicarea personalităţii 
educatoarei. Mai mult decât atât, nu trebuie să se uite că orice mijloc de învăţământ 
folosit, fie clasic sau modern trebuie să-şi pună amprenta în mod pozitiv asupra 
personalităţii copiilor, să le cultive însuşirile fundamentale necesare în viaţa fiecărui om: 
spirit critic, independenţa, gândire creatoare, aptitudini. 
 Mijloacele didactice prin care se desfăşoară jocurile didactice sunt multiple şi variate. 
Pregătirea şi folosirea lor necesită atenţie specială în confecţionare şi selectare. Trebuie 
să se găsească soluţii interesante de prezentare astfel încât procedeul folosit să trezească 
interesul pentru joc. 
 Mijloacele de învăţămât se pot grupa în două mari categorii: 
 mijloace de învăţământ ce cuprind mesaj didactic; 
 mijloace de învăţământ care facilitează transmiterea mesajelor didactice 
 În prima categorie sunt incluse următoarele mijloace: 
 obiecte naturale, originale (animale vii sau conservate, ierbare, insectare, acvarii); 
 obiecte substitutive, funcţionale şi acţionale (machete, mulaje, modele); 
 suporturi figurative şi grafice (diapozitive, filme, benzi audio şi/sau video) 
  

  



Printre mijloacele de învăţământ care favorizează transmiterea informaţiilor didactice, se 
pot enumera: 
 instrumente muzicale şi aparate sportive; 
 calculatoare electronice; 
 simulatoare didactice 
 Există diferite seturi de materiale tipărite special pentru jocurile didactice cum ar fi: 
„Cu ce călătorim?”  „Meseriile”, „Mobila păpuşii”, etc.. Unele jucării sau obiecte 
confecţionate special pentru jocuri didactice sunt mijloace atractive pentru copii în joc 
datorită coloritului, designului. Astfel mobilierul păpuşii în miniatură, colorat 
corespunzător sau trusa de îmbrăcăminte a păpuşii sunt mânuite mai cu plăcere decât 
ilustraţiile. Animalele sălbatice şi domestice din material plastic utilizare în diferite jocuri 
sunt la fel de plăcute copiilor. 
 „Săculeţul fermecat” devine cu adevărat fermecat atunci când conţine lucruri 
atractive: jucării în miniatură, truse de veselă, de uz personal, etc.. 
 În jocurile „Magazinul de textile”, „Pănglicuţele”, se pot folosi obiecte mărunte, 
deşeuri care contribuie prin diferite însuşiri (culoare, formă, mărime) la precizarea unor 
cunoştinţe ale copiilor. 
 Materialul didactic nu trebuie considerat ca «un decor», ci ca un mijloc de învăţare, 
de aceea trebuie evitat eventualul efect perturbator şi să fie «ascuns» după folosire, pentru 
a nu distrage atenţia copiilor în secvenţele următoare ale lecţiei. 

Cuvântul însoţit de imagine ajută copilul în mod real, scurtându-i drumul spre cunoaştere, 
trezindu-i dorinţa de a ştii, de a descoperii, de a descifra şi înţelege, de a simţii, după care 
se pot emite judecăţi exprimate în plan verbal şi ulterior comportamental. 
 Tot ce intră în contact cu simţurile copilului trebuie să oglindească într-un mod mai 
simplu sau mai bogat în detalii, mărit sau micşorat, transpunându-l pe acesta în lumea 
frumosului prin formă, culoare, expresivitate, constituind toate la un loc nişte mesaje care 
aşteaptă să fie decodificate de către copil, dirijat de educatoare. 
 Ca şi celelalte activităţi din grădiniţă, jocul didactic şi exerciţiul necesită mijloace de 
învăţare variate din toate punctele de vedere, fapt ce implică educatoarea în conceperea 
ştiinţifică a acestora, în selectarea lor, solicitându-i măestria în acelaşi timp, dar şi 
discernământ în integrarea acestora în vederea creşterii eficienţei activităţii didactice, în 
vasta şi migăloasa pregătire a copilului pentru şcoală, pentru viaţă. 
 Concluzionând, putem afirma că realizarea obiectivelor precesului de învăţământ 
reclamă cu necesitate alegerea strategiei didactice optime care nu presupune un demers 
rigid, mecanic. Dimpotrivă necesită stabilirea – în modalităţi creatoare a metodelor şi 
procedeelor didactice adecvate, corelarea lor cu mijloacele de învăţământ adecvate şi cu 
formele de organizare a activităţii elevilor corespunzătoare. 
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