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„Un mijloc de facilitare a trecerii copilului de la activitatea dominanta de joc la cea 
de invatare”. Asocierea termenului „didactic” subliniaza componenta instructiva a 
activitatii si evidentiaza ca acesta este organizat in vedera atingerii unor finalitati 
specifice procesului de predare-invatare. Definitorie este armonia dintre elementul 
instructiv cu elemntul distractiv, asigurandu-se prin atingerea sarcinii didactice; 
copiii traiesc stari afective complexe care declanseaza, stimuleaza, intensifica 
participarea la activitate, cresc eficienta acesteia determinandu-se fireasca 
dezvoltare a personalitatii celor antrenati in joc. 
Spre deosebire de alte tipuri de joc, cel didactic are o structura aparte. Elementele 
componente ale acestuia sunt: scopul jocului, continutul jocului, sarcina didactica, 
regulile jocului, elementele de joc. 

 

ROBOTUL SOCOTEŞTE - se poate juca la sfârşitul ciclului primar. 
Jocul este o variantă a schemelor anterioare, prezentată întro 
formă mai atractivă. 
Scopul: - consolidarea deprinderilor de calcul rapid, oral sau 
scris, prin rezolvarea unor exerciţii de adunare, scădere, înmulţire 
sau împărţire cu numere de la 0 Ia …. 
Material didactic: - o planşă pe care se desenează un robot . În 
căsuţe trebuie avută posibilitatea de a desena (ataşa) diferite 
cartonaşe cu numere şi semnele operaţii1or respective. 

  



Desfăşurarea jocului: 

 
Jocul se poate desfăşura în colectiv sau pe grupe formate din câte cinci 
elevi, schimbându-se de fiecare dată numerele şi semnele operaţiilor. 
Prima grupă va lucra exerciţiile din partea stângă şi centrală, iar cea de 
a doua grupă va lucra partea dreaptă şi centrală. Fiecare elev din grupă 
va rezolva cât se poate de rapid câte un exerciţiu. Ultimul elev va scrie 
rezultatele. 

Se acordă câte două puncte fiecărui membru din grupă dacă a rezolvat 
corect. Se mai acordă un punct celui ce va corecta un exerciţiu greşit. 
Dacă s-a greşit la un exerciţiu şi nici un elev nu a observat, mergând 
până la sfârşit cu rezultatele greşite, de Ia fiecare se scade câte un 
punct. Câştigă grupa care a totalizat mai multe puncte. 
 


