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Rolul jocului la preşcolari 

 

 „Pentru copil aproape orice activitate este joc. Jocul este munca, este binele, 

este datoria, este idealul vieţii. Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa 

psihologică poate să respire în consecinţă poate să acţioneze.”(E. Claparede) 

 

În dicţionarul Enciclopedic al Limbii Române, noţiunile de „joc” şi „a se juca”, 

au diverse definiţii şi sensuri. Astfel, cuvântul „joc” poate avea sensuri: de amuzament; 

un sens figurat ca de exemplu „jocul cu focul”; poate semnifica un lucru ieşit din comun, 

„jocul naturii” ori ceva întâmplător, cum e „jocul destinului”. 

Verbul „a se juca” este folosit în sensul de amuzament şi deconectare sau de 

interpretare a rolului într-o piesă; în sens figurat poate însemna simularea (a juca o 

comedie), o acţiune excitantă (a juca pe nervi), ocuparea unei anumite poziţii ierarhice (a 

juca un rol conducător), o doză de risc (a se juca cu viaţa), o atitudine uşuratică, 

nechibzuită faţă de ceva (a se juca cu focul), manifestări de o deosebită voiciune şi 

strălucire. 

Jocul în perioada preşcolară reprezintă principalul mijloc de dezvoltare în 

urmatoarele domenii: fizic, cognitiv, social, emoţional şi lingvistic. Jucându-se, 

preşcolarii îşi dezvoltă creativitatea şi imaginaţia, învată să gândească şi să se descurce în 

situaţii problematice, achiziţionează noi aptitudini, îşi dezvoltă personalitatea şi stabilesc 

o baza importantă pentru învaţare. 

Cel mai important aspect al jocului este faptul că acesta poate fi utilizat ca 

instrument al educaţiei. În timp ce se joacă, preşcolarul învaţă diverse forme, culori si 

dimensiuni ale obiectelor, precum şi modalităţile prin care părţile componente se îmbină, 

pentru a forma un întreg. Treptat, preşcolarul învaţă să îşi facă planuri de acţiune, să 

dezvolte strategii şi să evalueze situaţia pentru a elabora soluţii la diverse probleme.  



În primul rând, jocul este un mijloc de dezvoltare fizică  şi refulare a energiei 

pentru preşcolar - în timpul pauzei, curtea grădiniţelor şi a şcolilor iese în evidenţă prin 

gălăgia extraordinară; copilul îşi fortifică muşchii şi în acelaşi timp îşi descoperă gustul 

pentru performanţă. La această vârstă este obligatoriu atunci când condiţiile climaterice 

permit, ca cea mai mare parte din timpul acordat jocului să fie petrecută afară, în aer 

liber. Prin jocuri manipulative: mozaic, înşiratul margelelor pe aţă, puzze-ul, lego, jocuri 

cu alte materiale mărunte, preşcolarul îşi poate dezvolta aptitudinile motorii care îl vor 

ajuta să scrie mai târziu. Specialiştii susţin că la vârsta preşcolară este esenţial să 

promovezi jocul în aer liber şi jocurile de mişcare la copii. Acestea le permit libertate de 

mişcare şi ajută la fortifierea musculaturii, la călirea organismului, la întărirea oaselor şi 

la consumarea energiei în plus. Dezvoltarea abilităţilor motorii fine se face cu ajutorul 

jocurilor de îndemanare, a jocurilor de construcţie cu material mărunt şi a celor care 

necesită controlul mâinilor. Acestea au rolul de a-l ajuta pe copil să scrie mai uşor atunci 

când va învaţa acest lucru. 

Prin joc dezvoltarea intelectuală este puternic influenţată  în sensul dobândirii 

de noi cunoştinţe, pe de o parte şi a diversificării acţiunilor mintale, pe de altă parte. Jocul 

ajută la dezvoltarea atitudinilor imaginative, a capacităţilor de creare a unor sisteme de 

imagini generalizate despre obiecte şi fenomene, posibilitatea de a opera mintal cu 

reprezentări după modelul acţiunilor concrete cu obiectele. Realitatea înconjurătoare este 

foarte complexă şi copilul o descoperă prin intermediul jocului. De aceea unii psihologi 

consideră jocul ca o activitate de pre-învăţare. Esenţa jocului constă în reflectarea şi 

transformarea pe plan imaginar a realităţii înconjurătoare cu care copilul vine în contact 

încă de mic. Jocul nu constituie pentru copil o simplă distracţie deoarece jucându-se, el 

cunoaşte şi descoperă şi lumea şi viaţa într-o formă accesibilă şi atractivă. 

Jocul este un vehicul al stimulării cognitive. Prin intermediul activităţii ludice, 

copiii fac descoperiri senzoriomotorii privind mărimile şi formele, noţiunile de „jos” şi 

„sus”, „tare” şi „moale” etc. Ei mânuiesc, manipulează, identifică, ordonează, 

structurează şi măsoară diferite obiecte sau materiale. Înălţând şi dărâmând prin 

intermediul jocurilor de construcţie şi nu numai, se familiarizează cu proprietăţile 

lucrurilor şi dobândesc cunoştinţe despre greutate, înălţime, volum şi textură. Exersându-

şi percepţia, formându-şi reprezentări despre obiecte, fiinţe, fenomene, dezvoltându-şi 



abilitatea de a reacţiona şi abilitatea gândirii, copilul acumulează experienţă directă. 

Jocurile afective fac o deosebită plăcere copiilor prin emoţiile plăcute sau mai puţin 

plăcute pe care le provoacă. Uneori, chiar şi durerea amuză dacă este acceptată de 

bunăvoie (cufundarea într-o baie cu apa rece, creează plăcere prin fiorul pe care-l 

provoacă) frica provocată prin joc („de-a tâlharii”, „de-a bau-bau”) toate acestea 

contribuind la exercitarea voinţei. 

Jocurile de inhibiţie care constă într-o oprire voluntară, o reprimare a mişcărilor, 

au mare importanţă prin faptul că preşcolarii trebuie să-şi frâneze impulsul, să înveţe să 

se stăpânească înainte de-a acţiona. Exercitarea acestei funcţii de oprire a dat naştere 

multor jocuri: stăpânirea râsului (atunci când situaţiile sunt comice si te provoacă la râs), 

a anumitor gesturi reflexe (interzicerea de a închide ochii când apropii mâna de el), 

stăpânirea unor mişcări voluntare, exerciţii de imobilitate (de-a statuia). 

Jocul este o modalitate eficientă de dezvoltare a limbajului copilului preşcolar. 

Copiii ascultă şi învaţa elemente de vocabular, gramatică şi sintaxă chiar fară a-şi da 

seama; este suficient un mediu propice, de interacţiune cu adulţii. Părinţii trebuie să-i 

provoace pe copii la tot felul de discuţii, să manifeste interes pentru ceea ce povesteşte 

copilul chiar dacă pentru aceştia discuţiile pot fi banale sau fără sens, să îi stimuleze pe 

copii să povestească evenimentele prin care au trecut dar şi să creeze propriile scenarii. 

Sunt importante în această perioadă interacţiunile cu adulţii, comunicarea şi încurajarea 

povestirilor pentru a ajuta la dezvoltarea limbajului şi a creativităţii verbale. Jocurile cele 

mai indicate la această vârstă sunt cele în care îl stimulezi pe copil să vorbească şi să 

folsească cât mai mult limbajul. 

Jocul stimulează fantezia şi un anume gen de percepţie a ideilor. Este vorba de 

fapt despre creativitatea jocului. Copilul este stimulat să cerceteze, să emită idei şi nu în 

ultimul rând este capabil să facă legături intuitive între lucruri, să caute şi să descopere 

legături cauzale între obiecte, întâmplări şi fenomene. Prin intermediul jocului copilul îşi 

descoperă propriul său potenţial inovativ şi îl poate experimenta. Pe de altă parte dat fiind 

că jocul face posibilă trecerea de la realitate la fantezie şi invers, el permite copiilor să 

experimenteze cele mai incitante idei având posibilitatea să se transforme în vrăjitoare, 

fantomă, animal sălbatic etc. Prin intermediul episoadelor imaginare copiii se pot înfrunta 

fără riscuri cu aceste creaturi şi pot să le domine. 



Jocul îi pregăteşte pe copii pentru viaţă într-o manieră specifică. Jucându-se, 

copiii se experimentează şi se exersează pe ei înşişi ca agenţi activi ai mediului şi nu doar 

ca elemente reactive. În familie şi la grădiniţă copiii sunt frecvent chemaţi să acţioneze în 

conformitate cu anumite seturi de modele, dar în lumea jocului ei pot fi cei care iau 

deciziile. Prin intermediul jocului, alături de nevoia de a se integra, copilul 

experimentează şi nevoia de a-şi apăra şi de a-şi afirma individualitatea. Obligat de 

context să iasă din el însuşi şi să se privească dintr-o altă perspectivă, copilul îşi 

construieşte un sens propriu al identităţii, sens concretizat în imaginea de sine. 

O altă caracteristică a jocului o constituie faptul că el reflectă relaţiile 

determinate ce se stabilesc între oameni şi contribuie la educaţia socială a preşcolarului. 

Rolurile interpretate de către copiii reflectă funcţiile realizate de maturii ce-i înconjoară. 

În joc, copiii îşi imaginează că muncesc şi imită relaţiile de ajutor, trăiesc aceleaşi bucurii 

ca urmare a succeselor obţinute încolectiv, asemeni adulţilor pe care-i copiază. Elementul 

cheie în dezvoltarea socială a preşcolarului este jocul cu reguli. La vârsta preşcolară 

copilul este apt sa respecte reguli şi să se implice în jocuri care se bazeaza pe reguli. De 

asemenea, jocurile de grup îl ajută pe copil să devină o persoană sociabilă, deschisă, 

prietenoasă, comunicativă, descoperă importanţa spiritului de echipă, parteneriat, 

cooperare, respect şi ajutor reciproc, munca în echipa şi „fair play”. 

Interesant este faptul că, deşi în general mediul familial presupune reguli 

flexibile, în cadrul jocului abaterile nu sunt tolerateşi sunt aspru penalizate de către 

partenerii de joc.  

Jocul contribuie categoric la educaţia morală a copilului. Modul în care se 

joacă un copil scoate la iveala forţa sau slabiciunea sa morala. Un copil care se 

îmbufnează pentru că nu a câstigat, sau îşi bate joc de copiii mai mici, manipulează, ori 

păraseşte jocul atunci când nu câştigă, dovedeşte neânţelegerea simţului dreptăţii şi al 

cooperării. Aceste atitudini morale se dezvoltă devreme şi continuă să se fortifice prin 

„lecţii morale”. Aceasta se realizează în special prin intermediul jocurilor care presupun 

reguli. La vârsta preşcolară copilul este apt să respecte reguli şi să se implice în jocuri 

care se bazează pe ele. De asemenea, jocurile de grup îl ajută pe copil să devină o 

persoană sociabilă. El deprinde astfel importanta spiritului de echipă, parteneriat, 

cooperare, respect etc.  



Învăţarea respectării regulilor presupune cooperarea cu ceilalţi copii; din aceste 

interacţiuni preşcolarul învaţă să perceapă calităţile şi defectele celorlalţi. Astfel 

preşcolarul îşi dezvoltă sensibilitatea, egoismul, încapaţânarea, aroganţa, altruismul - 

trăsaturi de personalitate care îi diferenţiază pe copii la această vârstă. Preşcolarii care nu 

se joacă cu alţi copii de aceeaşi vârstă îşi dezvoltă personalitatea în mod deficitar. 

Jocul este o modalitate de realizare a educaţiei estetice a preşcolarului, care se 

iniţiază în tainele frumosului şi învaţă să-l creeze. Din pricina aceasta, multiple sarcini 

revin jocului şi îndrumarea şi controlul acestuia de către adult este absolut necesar, deşi 

unele teorii susţin interzicerea intervenţiei adultului în jocul copiilor, cu mult tact şi 

diplomaţie adultul poate îndruma jocul copilului, transformândul într-un mijloc eficient 

prin care să dezvolte simţul estetic al acestuia, fără ca el să simtă vreo constrângere sau 

impunere din partea adultului. Intervenţia adultului în jocul copilului determină 

transformarea jocului simplu în jocuri mai bogate, mai plăcute, mai complete, cu 

informaţii complexe şi elemente simbolistice numeroase. De o importanţă majoră este 

însă procesul transformării jocului în muncă, fără a altera plăcerea elementului distractiv, 

pregătindu-l totuşi pe copil pentru activitatea de învăţare. 

În concluzie prin joc, copiii au prilejul de a-şi forma, consolida şi perfecţiona 

următoarele abilităţi şi competenţe: 

 

Comportament cognitiv: 

 Explorează şi manipulează concepte; 

 Testează idei; 

 Se concentrează pe sarcini; 

 Plănuiesc strategii; 

 Exersează, testează şi evaluează abilitaţi; 

 Realizează conexiuni cu experienţele trecute; 

 Antrenează memoria secvenţiala şi cronologică; 

 Gândesc creativ şi reprezintă simbolic obiecte, idei, persoane. 

Comportament socio-afectiv:  

 Leagă prietenii şi au încredere unii în ceilalţi; 

 Negociază şi rezolvă conflicte; 



 Experimentează sensul puterii, imitând adulţii; 

 Exprimă fără teamă sentimente de veselie, tristeţe, supărare; 

 Îşi modifică propriul comportament în interesul grupului; 

 Acceptă şi punctul de vedere al altor persoane. 

Comportament motor:  

 Exersează  mişcarea fină a muşchilor; 

 Dezvoltă coordonarea oculo-motorie; 

 Se orientează în spaţiu şi timp; 

 Negociază şi reglează nevoia fizică de spaţiu. 

Comportament verbal:  

 Vorbesc - exprimă liber gânduri, sentimente şi emoţii, dialoghează, pun întrebări; 

 Îşi îmbogăţesc vocabularul; 

 Spun şi ascultă poveşti, poezii; 

 Exersează şi îşi autoreglează procesele de memorare şi reproducere a unui 

conţinut concret sau verbal: imagini, cuvinte, mişcari. 

Jocul este cea mai sigură cale de acces spre sufletul copilului, spre minunata lui 

lume de gânduri şi vise având reale valenţe formative. El contribuie la dezvoltarea 

intelectuală, socială, emoţională, fizică şi estetică a copilului, cultivă încrederea în forţele 

proprii şi spiritul de competiţie. 
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