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       Jocul este cel mai important mijloc de realizare al activităţii la vârsta timpurie. 
Prin joc, copilul învaţă mai uşor ceea ce are adultul de transmis.  În joc, copilul nu 
are nevoie de sprijinul adultului, se poate întrece cu prietenii, colegii săi, adultul 
având rol de sursă de inspiraţie pentru copil. 

      Există mai multe tipuri de jocuri: 

1. Jocurile spontane: sunt cele în care lipseşte intervenţia dirijată. Educatoarea 
observă copii, preferinţele lor în alegerea jocurilor şi le poate pregăti materiale, 
jucării. Intervenţia ei va fi cât mai discretă, pentru a nu deranja copiii în timp ce se 
joacă. 

2. Jocurile exerciţiu: au rol de antrenament al analizatorilor, limbajulului sau al 
deprinderilor motrice. Copilul sare, aleargă, selectează obiecte după mărime, 
formă, culoare, îşi exersează atenţia. Elementele de joc şi regulile sunt simple, 
competiţia cu sine sau cu alţi este importantă, predominantă. Jocul de exersare 
trebuie acceptat şi încurajat de adult. 

3. Jocul simbolic sau de creaţie: subiectele şi regulile acestui joc sunt inventate 
de copii. Jocurile acestea pot fi jocuri din viaţa cotidiană, cu subiecte din poveşti şi 
basme, sugerate de obiecte uzuale pe care le utilizează în alte scopuri sau jocuri de 
construcţie cu diferite materiale. Adesea preşcolarii aleg subiecte fanteziste, despre 
viitor, roboţi, extratereştrii, fiinţe ireale. Spre grupa mare, jocul de creaţie devine 
mai complex, intervin înţelegeri asupra respectării regulilor, se negociază variante. 



4.Jocul de construcţie: trece de la manipularea materialului de construcţie cu 
eventuale încercări şi reuşite de suprapuneri specifică la 3 ani, la realizarea unor 
construcţii sofisticate din cuburi, lego. Construcţiile pot fi propuse de adult sau 
sunt alese de copii în funcţie de interese, de aspecte sau pot fi sugerate de natura 
materialelor utilizate. Jocurile de construcţie sunt foarte importante pentru 
dezvoltarea deprinderilor manuale ale copiilor. 

5. Jocul de mişcare este strâns legat de specificul vârstei, o vârstă a dinamismului, 
a mişcării. La vârsta preşcolară, mişcările încep să fie încadrate într-un anume 
context care reflectă fragmente din viaţa reală. 

6.Jocul didactic este un mijloc de accelerare a trecerii de la joc la învăţare, 
deoarece îmbină ludicul cu asimilarea de cunoştinţe şi formarea unor capacităţi de 
cunoaştere. Jocul didactic este propus, organizat şi condus de către educator, în 
scopul unor sarcini didactice precise. Aceste jocuri didactice contribuie la 
dezvoltarea atenţiei, memoriei, imaginaţiei, la exersarea unor mişcări, acţiuni 
simple, prin imitarea unor activităţi reale.  

Bibliografie: 

Bacus, A. (1998). Jocuri pentru copiii de la o zi la 6 ani. Bucureşti, Editura Teora. 

  


