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 Jocurile logico-matematice sunt jocuri didactice matematice ce introduc, în verbalizare, 

conectorii și operațiile logice și urmăresc formarea abilităților pentru elaborarea judecăților de 

valoare și de exprimare a unităților logice. 

 Scopul principal al jocurilor de acest tip este de a-i înzestra pe copii cu un aparat logic 

simplu, care să le permită a se orienta în problemele și aspectele realității înconjurătoare, să exprime 

judecăți și raționamente într-un limbaj simplu, familiar. 

 Făcând exerciții de gândire logică pe mulțimi concrete (figuri geometrice) ei dobândesc 

pregătirea necesară pentru înțelegerea numărului natural și a operațiilor cu numere naturale pe baza 

mulțimilor. În principal se solicită efectuarea unor sarcini de clasificare, comparare și ordonare a 

mulțimilor sau elementelor. 

 Exercițiile de formare a mulțimilor după o însușire, două sau mai multe însușiri de culoare, 

formă, mărime, grosime, reprezintă modalități de exersare ale abilităților de clasificare. 

 Folosind un limbaj adecvat, preșcolarii intuiesc operația de complementaritate prin negație, 

reuniunea prin disjuncție logică și ajung să utilizeze principiile generale ale logicii.  

 Jocurile logice corespund, prin structura și conținutul lor necesității de a accentua caracterul 

formativ al actului didactic. În eșalonarea cunoștințelor trebuie respectate cu strictețe particularitățile 

de vârstă: întâi se lucrează cu obiecte concrete, apoi cu obiecte reprezentative și în final cu 

simboluri. Mijloacele didactico-materiale utilizate în cadrul acestor tipuri de jocuri sunt trusele cu 

piese geometrice Dienes, Logi I și Logi II. În ansamblu, jocul logic respectă structura jocului 

didactic. 

 În cele ce urmează voi prezenta jocul logico-matematic ”Așază-mă la căsuța mea!”, 

desfășurat la grupa mică. 

  

PROIECT DE ACTIVITATE 

Grupa: Mică 

Tema anuală de studiu: Când/cum și de ce se întâmplă? 

Tema săptămânii: Hai la joacă afară 

Tema activităţii: ”Așază-mă la căsuța mea!” 

Tipul activităţii: Evaluare de cunoștințe 

Categorii de activităţi de învăţare: Domeniul Științe – Activitate cu conținut matematic 

Forma de realizare: Joc logico-matematic 

Scopurile activităţii: Consolidarea cunoștințelor copiilor referitoare la forma și culoarea pieselor 

geometrice învățate (cerc și pătrat) 

Obiective operaţionale: 

 Să denumească corect forma geometrică aleasă, pe baza cunoștințelor anterioare; 

 Să precizeze corect culoarea formei geometrice alese, pe baza cunoștințelor anterioare; 



 Să așeze corect forma geometrică la ”căsuța” ei, respectând indicațiile educatoarei, pentru a 

forma mulțimi după criteriul formei. 

Sarcina didactică:  

 Denumirea corectă a pieselor geometrice, precum și a culorii acestora; 

 Așezarea corectă a pieselor geometrice pentru a forma mulțimi după criteriul formei. 

Regulile jocului: 

 Copilul indicat alege piesa preferată, o va denumi și va preciza culoarea acesteia, după care o 

va așeza pe tabla magnetică la ”căsuța” ei, în mulțimea cercurilor sau a pătratelor, după caz. 

Elemente de joc: mișcarea, aplauzele, aruncarea și prinderea mingii 

Strategii didactice: 

 Metode şi procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, 

problematizarea, brainstormingul 

 Mijloace didactice: Trusa Dienes magnetică, tablă magnetică, minge 

 Forme de organizare a activităţii: frontal, individual 

Durata: 15 min. 

 

EVENIMENTUL 

DIDACTIC 
CONŢINUT ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII 

DIDACTICE 
EVALUARE 

Moment 

organizatoric 

Asigurarea unui climat optim desfăşurării 

activităţii: 

- aerisirea sălii de grupă; 

- pregătirea materialului didactic necesar; 

- aranjarea mobilierului. 

 Observarea 

comportamentului 

nonverbal 

Captarea atenţiei Se realizează prin prezentarea sub formă de 

surpriză a materialului de pe măsuța 

educatoarei și intuirea acestuia 

Conversaţia Observarea 

atenţiei copiilor şi 

a interesului 

acestora pentru 

activitate 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

Pe rând, va fi ridicată câte o piesă și se va 

cere copiilor să o denumească și să precizeze 

culoarea acesteia 

Demonstrația 

Conversația 

Brainstormingul 

Evaluare orală 

Anunţarea temei 

şi obiectivelor 

Educatoarea anunță copiii că în această zi se 

vor juca jocul ”Așază-mă la căsuța mea!”, 

folosind formele geometrice învățate 

anterior, iar ei vor trebui să denumească 

corect forma geometrică și să precizeze 

corect culoarea acesteia, apoi să o așeze în 

locul potrivit 

Explicația Observarea 

comportamentului 

nonverbal 

Prezentarea 

conținutului și 

dirijarea învățării 

Explicarea jocului 

Educatoarea explică copiilor modalitatea de 

realizare a jocului și anume: cu ajutorul 

mingii vor fi aleși pe rând, vor alege o piesă 

geometrică, o vor denumi, vor preciza 

culoarea și apoi o vor așeza la ”căsuța” ei. 

Desfășurarea jocului de probă 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

nonverbal 



EVENIMENTUL 

DIDACTIC 
CONŢINUT ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII 

DIDACTICE 
EVALUARE 

Copilul ales de educatoare, prin aruncarea 

mingii, vine la măsuță, alege o piesă, o 

denumește și precizează culoarea acesteia. 

Ex. ”Acesta este un pătrat și are culoarea 

roșie”. 

Ulterior va așeza forma geometrică la 

”căsuța” ei și anume, pe tabla magnetică, 

unde sunt desenate forme geometrice mari - 

un pătrat și un cerc. 

Demonstrația 

Obținerea 

performanței 

Desfășurarea jocului propriu-zis 

Rând pe rând, câte un copil ales de 

educatoare prin aruncarea mingii va veni în 

față, își va alege o piesă geometrică de pe 

măsuță, o va denumi și îi va preciza culoarea, 

apoi o va așeza pe tabla magnetică la locul 

potrivit. 

Răspunsurile corecte vor fi recompensate cu 

aplauze, iar cele incomplete sau incorecte vor 

fi completate sau corectate de către colegi. 

Conversația 

Exercițiul 

Brainstormingul 

Aprecierea 

corectitudinii 

răspunsurilor 

Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

Complicarea jocului 

Educatoarea cere copiilor să închidă ochii, 

timp în care ea plasează o piesă în ”căsuța” 

greșită. Când deschid ochii copiii trebuie să 

observe modificarea făcută și să reconstituie 

situația inițială. 

Se continuă astfel de câteva ori. 

 

Conversația 

Problematizarea 

Exercițiul 

Aprecierea 

corectitudinii 

răspunsurilor 

Încheierea 

activităţii. 

Aprecieri finale 

Se fac aprecieri verbale în legătură cu modul 

în care au rezolvat copiii toate sarcinile 

propuse, iar apoi sunt recompensaţi. 

 

 

Conversaţia 

Aprecieri verbale 

stimulative 

Evaluare prin 

recompense 
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