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Jocul fiind una dintre cele mai importante forme de manifestare a copilului am folosi-

o ca metodă de predare învățare la clasă, şi în special pentru învăţarea cititului. 

 “Jocul copilului - spune Emile Planchard, nu este numai o oglindă fidelă a 

personalităţii sale în formare…, ci poate fi utilizat ca şi auxiliar educativ şi chiar să servească 

drept bazǎ a metodelor de predare în şcoală preelementare şi elementare”. 

Pentru copiii cu dizabilități, jocul este forma permanentă a procesului de învățare şi  

recuperare. Jocul didactic constituie o formă de activitate accesibilă, care rezolvă unul sau mai 

multe sarcini didactice pe baza îmbinării tehnicii de realizare a acestor sarcini cu elementul joc. 

La Abecedar, pentru învăţarea literelor alfabetului, jocurile didactice i-au ajutat atât la 

fixare, cât şi la etalarea cunoştinţelor dobândite etapă cu etapă. Notez câteva nume de jocuri 

didactice utilizate: „La magazinul de litere”, ,,Trenul literelor’’, ,,Trenul silabelor’’, ,,Jocul 

silabelor duble’’, „ Ce lipseşte”. 

În primul joc, „La magazinul de litere”, i-am pus pe copii în situaţia de a „cumpăra” 

litere şi a forma cuvinte. Fiecare elev poate efectua cumpărături pentru două cuvinte, în funcţie 

de jetoanele primite. Vânzătorul, ,,elevul expert în litere”, reţine pe cele care nu se potrivesc. 

Încurajează o altă căutare. Elevul cumpărător se corectează şi alege alte litere, cele potrivite. Este 

felicitat şi invitat să mai vină ,,la cumpărături ”. Compune apoi pe banca lui cuvântul dat 

orientându-se după jetonul pe care îl are. Este încurajat cu aplauze. 

În jocul ,,De-a cuvintele ‘’ elevii trebuie  să spună cât mai multe cuvinte care încep cu o 

anumită literă scrisă pe tablă.Le-am cerut ca aceste cuvinte să fie formate din una, două, trei sau 

mai multe silabe pentru a lucra diferențiat şi pentru a antrena toți copiii din clasă . 

    -ban, bancă ,batistă,bețisoare, bibliotecă  etc. 



,,Jocul literelor’’ este  un joc foarte îndragit de copii pe care l-am folosit mai ales ca 

activitate în completare la orele de limba română care avea ca scop formarea capacității de a 

recunoaşte literele alfabetului şi de a le forma din bețisoare. Fiecare elev are pe bancă cutiuța cu 

bețisoare. La comanda învățătoarei,, Începeti” elevii vor forma pe bănci literele alfabetului pe 

care le-au învățat. După un timp,  învățătoarea  va spune- ,,Stop ‘’şi elevii înceteaza jocul. 

Câstigă cel care a format mai multe litere. Ca variantă am propus desfăşurarea jocului în perechi 

pentru a-i ajuta şi pe elevii care şi-au însuşit mai greu literele alfabetului.  

 Deoarece am constatat că sunt în clasă copii care confundă sunetele : v şi f am 

desfăşurat jocul : “Găseşte-ţi locul”, urmărind ca scop : exersarea organului fonator, corectarea 

defectelor de pronunţie, îmbogăţirea vocabularului, dezvoltarea gândirii. 

Am început prin mişcări pe melodia “Bate vântul frunzele”. Vântul  le-a împrăştiat şi 

trebuie să le găsim locul. Unii vor merge la Floriţa, iar alţii la Viorel. Copiii vor trage pe rând 

câte un jeton şi vor „citi” imaginea , aşezându-le fie în coloana Floriţei, fie în coloana lui Viorel, 

după sunetele cu care încep cuvintele din imagine. În încheiere, copiii trec la loc imitând prin 

onomatopee vântul sau pufăitul locomotivei. 

Pentru dezvoltarea capacităţii de analiza fonetică a cuvintelor am creat jocul ,,Spune 

la ce m-am gândit?”, prin care ne-am propus ca sarcină didactică de a completa cuvântul 

început de învăţătoare. Copiii au fost organizaţi în coloană câte unul, iar în faţa lor un pod format 

din învăţătoare şi un copil cu braţele întinde sus. Copiii merg ţinându-se unul de mijlocul 

celuilalt şi trec pe sub pod, ascultând versurile : 

“Pe sub pod v-aţi învârtit  

Noi pe tine te-am oprit.  

Spune la ce m-am gândit,  

Să vedem dacă-ai ghicit?” 

Cei ce formează podul prind între braţe copilul, iar învăţătoarea rosteşte prima silabă 

(sau) primele ale unui cuvânt bi - sau trisilabic, de exemplu : floa - (re), a - (tǎ), ta - (blă), ca - 

(iet), ma - şi - (nǎ), po-rum-(bel), trac - to - (rist), va - can - (ţǎ). 



La întrebarea: “La ce m-am gândit?”, copilul reţinut trebuie să completeze cuvântul. 

 În joc, copilul  îsi încearcă iscusința, caută să vadă dacă este sau nu capabil să ducă 

la îndeplinire sarcina primită. 

     Pe baza textului ,,Regina albinelor” din cartea de Abecedar,clasa I, am desfăşurat jocul 

de rol prin intermediul caruia doi elevi au ţinut locul celor două personaje din text - Gina si Gigi . 

Ei au gasit o albină cu aripile rupte, care le-a şoptit ceva la ureche. Copiii au susținut un dialog 

imaginar cu albina. Astfel prin intermediul jocului de rol abordat am contribuit la exersarea 

creativității, imaginației, formării unor trăsături pozitive de caracter, dar şi dezvoltarea 

vocabularului. 

Activizarea predării-învățării presupune folosirea unor metode, tehnici,şi procedee 

care să-l implice pe elev în procesul de învățare urmărindu-se dezvoltarea gândirii, stimularea 

creativității, dezvoltarea interesului pentru învățare în sensul formării lui ca participant activ în 

procesul de educare . 
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