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În România zilelor noastre, cadrul didactic, aflat într-un sistem în plin proces reformator, 

trebuie să-şi dezvolte abilităţi pedagogice şi manageriale complexe, adaptate şi adaptabile la înnoirile 

crescânde, cerute de politicile educaţionale. 

Prima vârstă a omului stă sub semnul jocului, care însă îl fascinează şi pe adult, prin frumuseţe 

şi libertate. Vocaţia pentru joc desăvârşeste condiţia omului de făuritor şi înţelept, probându-i 

imaginaţia şi spiritual creator. 

Tocmai de aceea, jocul didactic ar putea fi soluţia practică a unei lecţii reuşite, o metodă de a îmbina 

utilul cu plăcutul, de a-i dezmorţi (la propriu şi la figurat) pe copii, de a dinamiza ora şi de a preda, a 

consolida sau a evalua performanţele şcolare ale elevilor într-o manieră mai puţin plictisitoare. 

Plecând de la premisa ştiută că un copil mai întâi vorbeşte, apoi citeşte (vorbirea precede 

citirea şi scrierea, sunetul precede semnul lingvistic), familia, grădiniţa, şcoala, mediul social în care 

copilul trăieşte, pot avea influenţe pozitive sau negative asupra vorbirii copilului. Este imperios necesar 

în acest sens, ca şi prin joc, să formăm şi să îmbogăţim vocabularul copiilor, să se exprime corect şi 

fluent, să conştientizeze sensul cuvintelor pentru a le folosi în noi enunţuri.  

Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţiuni care urmăresc obiective de pregătire 

intelectuală, tehnică, morală, fizică a copilului.Incorporat în activitatea didactică, elementul de joc 

imprimă acesteia un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie 

funcţională, de veselie şi bucurie,de destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei şi a plictiselii, a 

oboselii.  

Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care învăţătorul consolidează , precizează şi 

chiar verifică cunoştinţele elevilor, le îmbogăţeşte sfera lor de cunoştinţe,  pune în valoare şi le 

antrenează capacităţile creatoare  ale acestora.  

 Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ, el dobândeşte funcţii psihopedagogice  

semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecţii, sporind interesul de cunoaştere faţă de 

conţinutul lecţiei. Această metodă dinamizează acţiunea didactică prin intermediul motivaţiilor ludice 

care sunt subordonate scopului activităţii de predare-evaluare într-o perspectivă pronunţat formativă. 



 Modalităţile de realizare angajează următoarele criterii pedagogice de clasificare a jocurilor 

didactice: 

 după obiectivele prioritare:  

 jocuri senzoriale (auditive, vizuale, motorii, tactile), jocuri de observare, jocuri de 

dezvoltare a limbajului, jocuri de stimulare a cunoaşterii interactive; 

 după conţinutul instruirii : 

 jocuri matematice, jocuri muzicale, jocuri sportive, jocuri literare/lingvistice; 

 după formă de exprimare : 

 jocuri simbolice, jocuri de orientare, jocuri de  sensibilizare, jocuri conceptuale, jocuri-

ghicitori, jocuri de cuvinte încrucişate; 

 după resursele folosite : 

 jocuri materiale, jocuri orale, jocuri pe bază de întrebări,jocuri pe bază de fişe individuale, 

jocuri pe calculator; 

 după regulile instituite : 

 jocuri cu reguli transmise prin tradiţie, jocuri cu reguli inventate, jocuri spontane, jocuri 

protocolare; 

 după competenţele psihologice stimulate: 

 jocuri de mişcare,  jocuri de observaţie, jocuri de imaginaţie, jocuri de atenţie, jocuri de 

memorie, jocuri de gândire, jocuri de limbaj, jocuri de creaţie. 

 Prin joc, elevii pot ajunge la descoperiri de adevăruri, îşi pot antrena capacitatea  lor de a 

acţiona creativ, pentru a cunoaşte strategiile jocului care sunt  în fond strategii euristice, în care se 

manifestă isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, initiaţiva, răbdarea, îndrăzneala, etc. Folosirea  

jocului didactic ca activitate de completare cu întreaga clasă,aduce variaţie în procesul de instruire a 

copiilor, făcându-l mai atractiv. Fiecare joc didactic  cuprinde următoarele laturi constitutive: 

conţinuturi,   sarcina didactică, regulile jocului, acţiunea de joc. 

 Prima latură -conţinuturi- este constituit din cunoştinţele anterioare ale copiilor 

însuşite în cadrul activităţilor comune cu întrega clasă. 

 Cea de a doua componentă a jocului -sarcina didactică-  poate să apară sub forma unei probleme 

de gândire, de recunoaştere, denumire, reconstituire, comparaţie, ghicire. 

 Jocurile didactice pot avea acelaşi conţinut, acestea dobândind un alt caracter, datorită sarcinilor 

didactice pe care le au de rezolvat,de fiecare dată altele.  

 A treia latură -regulile jocului- decurge din însăşi denumirea ei. 



 Regulile sunt menite să arate copiilor cum să se joace, cum să resolve problema 

respectivă.Totodată regulile  îndeplinesc o funcţie reglatoare asupra relaţiilor dintre copii. 

 Ultima latură -acţiunea de joc- cuprinde momente de aşteptare, surprize, ghicire, întrecere şi fac 

ca rezolvarea sarcinii didactice să fie plăcută şi atractivă pentru elevi. 

 După obiectivele urmărite, jocul este folosit  în cadrul tuturor ariilor curriculare, iar după tipul 

lecţiei jocul este folosit ca mijloc de predare, asimilare, mijloc de consolidare, sistematizare, recuperare 

a cunoştinţelor. Indiferent de modul de folosire, jocul didactic îl ajută pe elev să-şi angajeze întregul 

potenţial psihic, să-şi cultive  iniţiativa, inventivitatea, flexibilitatea gândirii, spiritul de cooperare şi de 

echipă. Jocul didactic nu poate fi desfăşurat la întâmplare, în aplicarea lui trebuie să se ia în considerare 

următoarele condiţii: 

 jocul să se constituie pe fondul activităţii dominante urmărindu-se scopul şi sarcinile lecţiei; 

 să fie pregătit de învăţător  în direcţia dozării timpului şi a materialului folosit; 

 să fie variat, atractiv,să îmbine forma de divertisment cu cea de învăţare;  

 să se folosească atunci când copiii dau semne de oboseală; 

 să creeze momente de relaxare, de odihnă, în vederea recuperării energiei nervoase a elevilor; 

 să antreneze toţi copiii în activitatea de joc; 

 să fie proporţionat cu activitatea prevăzută de programă şi structurat în raport cu tipul şi scopul 

lecţiei desfăşurate; 

 să urmărească formarea deprinderii de muncă independentă; 

 după caz, sarcinile didactice ale jocului să fie date diferenţiat pentru a preîntâmpina rămâneri în 

urmă la învăţătură; 

 să solicite gândirea creatoare şi să valorifice cu maximum de eficienţă posibilităţile intelectuale 

ale elevilor; 

 activităţile în completare prin joc să fie introduse în orice moment al lecţiei; 

 să nu afecteze fondul de timp al lecţiei propriu-zise;  

 să fie repartizate, după caz, în diferite secvenţe, sarcinile didactice având caracter progresiv; 

 indicaţiile privind desfăşurarea activităţii să fie clare, corecte, precise, să fie conştientizate de 

către elevi şi să le creeze o motivaţie pentru activitate; 

 activităţile de joc să se desfăşoare într-un cadru activ, stimulator  şi dinamic; 

 să nu se facă abuz de joc,încât procesul de învăţare să se transforme în joc şi să fie luat ca atare;  

 să nu fie prea uşoare, nici prea grele. 



 Prin  joc, copilul îşi  îmbogăţeşte  viaţa  afectivă  şi, în  acelaşi  timp, dobândeşte  în  mod  

progresiv  capacitatea  de  a-şi  stăpâni  emoţiile. El  învaţă să  reacţioneze  sincer, pozitiv  sau  negativ, 

faşă  de  ceea ce  este  bun, frumos, moral şi  faţă  de  ceea  ce  e  rău, imoral. Copilul  găseşte  cea  mai  

eficientă recompensă  în  însuşi  faptul  de  a  se  juca.  Latura  voliţională  este  intens   solicitată în  

joc.  În  acest  sens  jocul cu  reguli  devine  o  metodă de  maximă  eficienţă.  Dacă jocul  ,,De-a  

ostaşii” cere  să  nu  se  vorbească  spre  a nu  fi  auzit  de  duşman, copilul  ,,găseşte”  resursele  unei 

tăceri prelungite,  ceea  ce  în alte  situaţii  îi  este  greu  de realizat. 

 Eficienţa  jocului  depinde  de  cele  mai  multe  ori de  felul  în  care  învăţătorul ştie să  asigure  

o  concordanţă  între  tema  jocului  şi  materialul  didactic  existent, de  felul  în  care  ştie  să  

folosească  cuvântul  ca  mijloc  de  îndrumare  a  elevilor  prin întrebări, răspunsuri, indicaţii, 

explicaţii, aprecieri. Pentru ca jocul să devină un mijloc de activizare a elevilor trebuie să conţină 

măcar unul din elementele de joc. Cele mai des folosite sunt: mişcarea, ghicirea, aşteptarea, întrecerea, 

surpriza etc. Într-un joc pot fi folosite mai multe elemente, dar nu pot lipsi cu desăvârşire, deoarece 

sarcina didactică rezolvată fără un asemenea element nu mai este joc. 

         Jocul didactic este o metodă modernă, care activizează şi dinamizează colectivul de elevi, îi 

regrupează, anulând monotona ordine din bănci, îi solicită să colaboreze şi să dezbată idei, probleme, 

sarcini de lucru. Poate fi aplicat în oricare moment al lecţiei, în funcţie de scopurile urmărite de 

învăţător. Distractiv şi instructiv în egală măsură, jocul didactic le permite elevilor să se cunoască mai 

bine, să-şi descopere calităţi de raportor, de coordonator, de timer, de coechipier etc., să-şi dezvolte 

spiritul de competiţie şi de colegialitate (concurenţă / colaborare). 

Jocul didactic folosit în dezvoltarea auzului fonematic şi însuşirea pronunţiei corecte 

Aplicarea metodei fonetice analitico-sintetice se impune atât oral, cât şi în compunerea cu ajutorul 

alfabetului decupat sau în citirea şi scrierea cuvintelor şi a propoziţiei. Acest lucru se realizează pe baza 

textelor din abecedar şi cu ajutorul jocurilor didactice. 

În jocul „Ploaia”, copiii stau cu mâinile pe masă. La un semnal, ei bat pe bancă cu un singur 

deget şi reproduc printr-un singur sunet onomatopeea: „pic, pic, pic”. La fel am organizat jocul 

„Vântul”, „Fierarul”, „Ciripitul păsărelelor”, „Ursul”, „Ceasul”, „Cântecul greieraşului” care au 

contribuit la dezvoltarea auzului fonematic şi la coordonarea mişcărilor, la formarea deprinderilor de a 

percepe sunetele auzite. Aceste jocuri contribuie la dezvoltarea vocii, consolidează deprinderile de 

pronunţare corectă a sunetelor şi cuvintelor, realizând, în acelaşi timp, relaxarea sistemului nervos. 

Unele jocuri precum: „Jocul silabelor”, „Spune mai departe”, „Completează cuvântul”, 

„Unde se găseşte cuvântul”, „De-a cuvintele” sau „Schimbă prima silabă” le-am adoptat în 

activitatea la clasă, pentru a contribui la formarea şi consolidarea la elevi a abilităţii şi deprinderilor de 



articulare corectǎ a sunetelor, de pronunţie corectă a cuvintelor folosite în comunicare, în conformitate 

cu cerinţele programei. 

Prin jocul didactic “Repetă ce spun eu!“ am urmărit formarea deprinderilor de a pronunţa 

corect silaba şi cuvintele care se deosebesc printr-un sunet, în general dezvoltarea auzului fonematic. 

Sarcina didactică reprezintă corectarea unor cuvinte învăţate şi recunoaşterea de către elevi a sunetelor 

care se deosebesc. 

Reguli: pe rând copiii trebuie să găsească pe flanelograf imaginea cu denumiri asemănătoare sau 

cuvinte cunoscute de ei, să le aşeze în perechi. Copilul care rezolvă corect este aplaudat şi primeşte ca 

recompensă o bulină. Ca material didactic s-au folosit jetoane care reprezintă fiinţe şi lucruri, aşezate în 

dezordine în partea stângă. 

Desfăşurarea jocului: s-a ales un conducător de joc care a început numărătoarea într-o formă ritmică: 

Ala, bala, portocala  

Ieşi la tablă-ncetişor  

Şi găseşte o pereche  

C-un sunet asemǎnǎtor. 

Copilul desemnat a căutat imaginea obiectului cu denumirea asemănătoare, de exemplu: casă - masă;  

barză - varză, pâine - câine; lac - rac, apoi a denumit amândouă obiectele şi a aşezat jetoanele pe 

flanelograf. 

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. 

Jocul didactic creeazǎ în clasă o atmosferă de predare-învăţare propice, a stimulat creator elevii, 

i-a determinat să comunice prin intermediul dialogului, introducând în vocabularul activ cuvintele: 

vitejie, viscol, viforniţă, vâjâială, ger, cumplit, trosnesc. 

Alt joc ca: “Radio-vacanţa” ne-a oferit un bun prilej de desfăşurare a activităţilor. Ca material 

didactic am folosit: telefon şi jetoane. 

Obiectivele operaţionale constau în recunoaşterea sunetului emis, desprinderea lui dintr-un cuvânt şi 

din mai multe, dezvoltarea atitudinii voluntare şi a operaţiilor gândirii . 



Jocul este explicat clasei şi-l începe învăţătoarea: 

“Alo, alo, Aici Radio-vacanţa! 

S-a găsit pe terenul taberei o jucărie  

Numele ei începe cu a.  

Cine a pierdut-o să se prezinte la  

Radio-vacanţa!” 

Copilul care a avut jetonul cu “avionul” sau “ariciul” se prezintă şi preia microfonul. Tot aşa s-au 

consolidat cuvinte care încep şi cu alte sunete. 

Jocuri pentru recunoaşterea structurii silabice a cuvintelor 

Cu deosebit succes s-a desfăşurat jocul “Literele se plimbă”. Jocul - bazat pe întrecere - 

contribuie la consolidarea citirii şi scrierii literelor învăţate şi a deprinderii de a forma cuvinte 

monosilabice din câte 2 litere. Se lucrează cu două feluri de jetoane, imprimate în culori diferite. 

Elevilor li se împart câte două (sau trei) jetoane din prima categorie şi mai multe jetoane din cea de-a 

doua (grupuri de două litere, câte o singură literă). Li se cere să “plimbe” câte o litera, aşezând-o pe 

rând, înaintea sau înapoia fiecărui grup format din două litere şi să scrie apoi în caiete cuvintele corecte 

obţinute astfel. De exemplu: se dau grupurile ca şi do, literele care “se plimbă” în dreapta acestora 

(deci, care se adaugă după ele), fiind: i, p, r. Elevii obţin, astfel, cuvintele: cai, cap, car, respectiv doi, 

dop, dor. Sau grupurile din două litere ar şi al, iar literele “plimbate” în faţa lor c, b, v. Se vor forma 

cuvintele: car, bar, var ; cal, bal, val. 

Dacă vrem să complicăm jocul, combinăm cele două cerinţe date de prima dată, elevii având ca sarcină 

“să plimbe” litere şi după, şi înaintea aceloraşi grupuri. Vor câştiga elevii care reuşesc să formeze 

corect toate cuvintele posibile. 

Jocurile folosite în scopul îmbogăţirii şi activităţii vocabularului mi-au fost de un real folos în 

predarea citit-scrisului. 

 În jocul didactic, „Rechizitele şcolarului”, având ca obiectiv cunoaşterea şi modul de păstrare 

a obiectelor necesare şcolarului am stabilit ca sarcină didactică: recunoaşterea şi denumirea rechizitelor. 

Regulile jocului: copilul numit răspunde la întrebarea învăţătoarei. Activitatea de joc începe printr-o 

poveste dialog: „Era odată o fetiţă care se numea Ancuţa. Avea 6 ani şi mergea la şcoală, ca şi voi. Ea 

şi-a aşezat de cu seară lucrurile în ghiozdan şi apoi şi-a pus ghiozdanul lângă pătuţ. De acolo, s-a uitat 

cu drag la el, pânǎ ce a adormit. Şi ce credeţi că a visat? Se făcea că ghiozdanul a crescut mare, mare şi 

tiptil s-a apropiat de pătuţul ei şi i-a spus: Eu sunt un ghiozdan mare şi vreau să-ţi arat ce am în căsuţele 

mele. Deschizându-se încet, un obiect cu multe foi şi ilustraţii frumos colorate ieşi afară. (Cine credeţi 



cǎ era? „Abecedarul”). Scoateţi-l şi voi uşor din ghiozdan şi ridicaţi-1 în mâna dreaptă. Puneţi-l la loc”. 

La fel se procedează cu toate rechizitele. Se pot folosi, de asemenea, scurte poezioare şi chiar ghicitori: 

„Are multe ilustrate  

Şi poveşti prea minunate, 

Ne învaţă să scriem şi să citim 

Şi frumos să povestim. 

Cine-i?”  (Abecedarul) 

„E lung, ascuţit şi poartă rochiţă albă?” 

(Creionul) 

„E mică, grăsuţă şi şterge greşelile?” 

(Guma )  

„Are foi multe desenate cu pătrăţele. Cine-i?” 

(Caiet de pătrăţele) 

„Scrie-mi numele” este un joc care urmăreşte depistarea elevilor care greşesc la scrierea grupurilor de 

litere. Elevii vor primi imagini a căror denumire conţine grupuri de litere şi vor trebui să scrie numele 

fiecărei imagini pe partea opusă (ghiocel, ochelari, cercel, ghem, chibrituri). 

Formarea deprinderii de a scrie corect grupurile de litere se realizează şi prin jocurile „Completează ce 

lipseşte”, „Completează propoziţia” care se pot desfăşura sub formă de întrecere. (exemplu: măr ge 

le, ri di che; „Marcel se joacă cu mingea”). 

Jocuri pentru dezvoltarea atenţiei  

Atenţia este indispensabilă în procesul învăţării, menţinerea atenţiei condiţionează reuşita actului 

educaţional. Concentrarea atenţiei pe o durată mai mare este posibilă prin alegerea acelor forme de 

activitate şi procedee metodice care permit deplasarea de la o acţiune la alta. 

“Jocul pǎcǎlelilor” 

Li se adreseazǎ elevilor “întrebǎri-capcanǎ”. Elevii trebuie sǎ rǎpundǎ cu „da” sau „nu”. 

Cuvântul “maşinǎ” începe cu sunetul “a”? 

Strugurii se coc iarna? 

Fulgii de zǎpadǎ sunt albǎstrui? 

“Pǎpuşa Oanei este drǎguţǎ.” – Aceasta este o întrebare? 

Dupǎ litera “m”, în alfabet urmeazǎ litera “o”? 

„Cu ce sunet încep toate?” Se vor spune câte un grup de cuvinte care încep cu acelaşi sunet, într-un 

ritm rapid, iar elevii vor trebui să ştie sunetul cu care au început toate cuvintele din grup (serii precum: 



mină, mână, mama, mure, mere, gard, groapă, găină, grădină).Jocul se va desfăşura repede, 

antrenând cât mai mulţi elevi. 

În acelaşi fel se va desfăşura jocul: „Ce rămâne neschimbat?” 

„Îmi veţi spune-acum îndată,  

După ce aţi ascultat:  

Ce rămâne neschimbat?” în cuvintele zare – sare, mare - care - tare; masă - casă - lasă; mǎturǎ - păturǎ 

etc. 

„Spune iute, ce sunet au toate la mijloc?” tot, bot, jos, loc, joc, boc; carte, iarnă, hartă, varza etc. 

Jocurile didactice introduse în lecţii, datorită elementelor variate, cuceresc atenţia copiilor, previn sau 

chiar înlătură oboseala, plictiseala. Multe dintre jocuri au ca scop reducerea atenţiei şi se pot desfăşura 

numai cu elevii care au o mai slabă putere de concentrare a atenţiei. 

Astfel, cu cei care se caracterizează printr-o slabă concentrare, iar trecerea atenţiei de la un obiect la 

altul se realizează târziu şi cu greutate se pot organiza următoarele jocuri: „Completează desenele”, 

„Alege jetoanele”, „Unde nu se potriveşte? “Ghiceşte cine sunt eu”. 

Elevul numit va mima mişcǎri sau sunete emise de animale. Cine va ghici va putea continua jocul. 

“Recunoaşte şi grupeazǎ” 

Li se cere elevilor sǎ recunoascǎ, dintr-o mulţime de ilustraţii, pe cele ale cǎror denumire începe cu o 

literǎ datǎ, sfârşesc cu o literǎ datǎ, sunt alcǎtuite dintr-un numǎr de 2-3-4 silabe. 

„Completeazǎ rima” 

Învǎţǎtorul citeşte versuri simple şi uşoare. La al doilea vers, cuvântul care întregeşte rima nu va fi citit, 

ci va fi completat de elevi. 

„Cine ştie câştigǎ” 

Se împarte tabla în trei coloane, în funţie de cele trei rânduri de elevi. Se numeroteazǎ cu 1, 2, 3 şi se 

stabilesc rândurile corespunzǎtoare. Se adreseazǎ întrebǎri, pe rând, fiecǎrui copil din fiecare rând. Se 

noteazǎ rǎspunsurile corecte cu 5 puncte. La sfârşit se face totalul pentru fiecare rând şi se stabileşte 

rândul câştigǎtor. 

I. II. III. 

Câte silabe are cuvântul 

„trecere”? 

Câte silabe are cuvântul 

„plecare”? 

Câte silabe are cuvântul 

„pǎrinţii”? 

În ce anotimp se culeg 

viile? 

În ce anotimp este 

vacanţa mare? 

În ce anotimp vine Moş 

Crǎciun? 

 



Jocuri pentru precizarea sensului unor antonime, omonime, sinonime şi pentru folosirea corectă 

a acestora în vorbire 

Folosind un număr de exerciţii - joc am urmărit dezvoltarea şi nuanţarea vocabularului elevilor pe baza 

însuşirii conceptului de serii semantice constituite din antonime, omonime şi sinonime. 

Jocul „ Răspunde repede şi bine” a fost organizat cu scopul de a preciza şi activiza vocabularul copii-

lor cu unele cuvinte cu sens contrar, referitoare la însuşirile obiectelor, formarea spiritului de 

observaţie, dezvoltarea memoriei. Sarcina didactică: să găsească cuvinte opuse ca înţeles pentru 

următoarele: mare (- mic), lat (- îngust), înalt (- scund), gros (- subţire), uşor (- greu), dulce (- amar), 

rece (- cald) etc.  

După ce copiii au precizat cuvinte cu sens opus, în partea a doua am cerut să alcătuiască propoziţii cu 

seriile respective de cuvânt. 

Un alt joc interesant a fost „Jocul sinonimelor”. Se scot dintr-un săculeţ câte trei litere. Apoi, în timp 

de 3-4 minute, elevii vor scrie câte un cuvânt, care să înceapă cu fiecare din aceste litere şi sub ele va 

înşirui sinonimele pe care le cunoaşte. 

De exemplu, fie literele: h, o, t: 

HARNIC OM TÂMPLAR 

activ cetăţean dulgher 

muncitor ins lemnar 

silitor individ teslar 

sârguincios persoanǎ  

vrednic   

de ispravă   

Jocul s-a desfăşurat sub formă de concurs. Prin intermediul poeziilor, poveştilor şi cântecelor elevii şi-

au aprofundat mai bine cunoştinţele legate de sinonime. De exemplu: 

„Zăpadă, nea, omǎt 

Aşterne-ţi covorul moale 

De fulgi albi, pufoşi şi moi  

Ce ne bucură pe noi.” 

Jocul didactic „Ce spune roata?” a fost organizat cu scopul de a găsi antonime. S-a folosit ca material 

un disc de carton cu diametru de 40 cm, împărţit în 8 - 10 - 12 părţi egale în care se scriu cuvintele care 

au antonime. În centrul discului se va fixa o săgeată în poziţia orizontală. Discul a fost fixat pe o şipcă. 

Un elev vine la disc, îl învârte pânǎ a aduce un cuvânt în dreptul săgeţii. Citeşte cuvântul cu voce tare 



apoi formulează o propoziţie folosind cuvântul opus ca sens celui indicat de săgeată. De exemplu: 

liniştit - neliniştit, ordonat - dezordonat, vesel – trist, bun – rău, frumos - urât, cald - frig etc. 

În povestirea „Ţupa-ţup!” cuvântul toc apare cu mai multe sensuri, prin aceasta am exersat problema 

omonimiei. 

În mod asemănător cu jocurile folosite pentru sinonime am procedat şi cu omonimele, de exemplu: 

capră (animal; joc de copii; obicei tradiţional de Anul Nou; obiect de sprijin pe care se taie lemne cu 

fierăstrăul; aparat de gimnastică). 

Pentru a da rezultate foarte bune acestor jocuri se impune consultarea Dicţionarului limbii române 

moderne şi a altora similare. 

Spune mai multe cuvinte despre.... 

Prin acest joc se urmăreşte spontaneitatea construcţiilor verbale. Jocul creează o atmosferă permisivă, 

încurajându-i pe cei care au o gândire mai lentă, atrăgându-i în procesul muncii intelectuale şi pe cei 

mai pasivi. 

Cuvântul interzis 

Scop: dezvoltarea vocabularului elevilor, a imaginaţiei creatoare. 

Desfăşurarea jocului: elevul trebuie să răspundă la întrebări fără să folosească un cuvânt care s-a 

stabilit că este interzis; de exemplu, „iarna” este cuvântul interzis. 

La întrebarea: „Despre ce anotimp vorbesc versurile?” 

 „ Ninge liniştit afară, 

   Timpul e de săniuş 

   Hai, copii, ca şi-altă dată 

   S-a făcut alunecuş.” 

Copiii pot răspunde: „despre anotimpul în care pământul este îmbrăcat în haina albă de nea, în care 

împodobim bradul de Crăciun, plecăm cu Sorcova şi Pluguşorul etc.” 

Jocul solicită atenţia voluntară a elevilor, dar şi imaginaţia lor creatoare, iar caracterul său competitiv 

produce trăiri afective deosebite elevilor. 

Pentru însuşirea structurii gramaticale a limbii române se pot folosi următoarele jocuri: 

Jocul diminutivelor: „Cuvântului îi pun o coadă,  

   Un adaos mititel, 

   Şi pe dată, tot cuvântul, 

   Se transformă-n.... cuvinţel.” 

Exemplu: 

oglindă - oglinjoară 



cântec - cântecel 

casă - căsuţă 

 

Litera se schimbă 

toc   lac  pană  casă 

loc  lan  cană  cată 

joc  las  rană  cară 

coc  lat  vană  cadă 

foc  laţ    cană 

Scara cuvintelor 

do  re  mi 

dar  ren  mir 

dare  reni  mire 

Potriveşte însuşirile! 

cocoş  şireată 

vulpe  viclean 

lup  pintenat 

Eu spun una, tu spui multe! 

Jocul este folosit pentru  formarea corectă a pluralului substantivelor. Este un exerciţiu eficient pentru 

pronunţarea articulată a substantivelor, fie la singular, fie la plural. 

Exemplu: masă - mese, 

  ceas - ceasuri  

  carte - cărţi 

Roata timpului 

Acest joc se poate organiza pentru folosirea corectă a verbului la timpul trecut, prezent şi viitor. 

Pe un disc asemănător cu cadranul unui ceas, se trec iniţialele fiecărui copil. În mijloc se fixează un ac 

îndreptat în sus. Învârtind discul, acul se opreşte în dreptul numelui unui copil care trebuie să răspundă 

la următoarea întrebare: 

 „Roata morii se-nvârteşte 

 Fiecare se gândeşte 

   Şi va spune fiecare 

  Acum ce este el oare?  (prezent) 

  Ce va fi când va fi mare?” (viitor) 



 Pentru forma de trecut a verbului „a fi” folosim versurile:  

  „Mai micuţ când eu eram 

  Pe acasă ce făceam?” 

Versurile jocului trezesc trăiri afective elevilor şi exersează actul vorbirii. 

Pentru pronunţarea corectă a diftongilor ea şi oa s-au folosit cu mult succes poeziile “Tic – Pitic” şi 

“Broscuţa”:  

“Tic-Pitic găseşte-n lac  

Ierburi bune pentru leac  

Şi-n cămară le agaţă  

Nu le ţine reci la gheaţă.” 

 

sau:        “Îmi spune o broască grasă  

Caut aţă şi un ac  

Şi-o mătase verde groasă  

Şi-mi fac rochie … oac, oac!” 

Jocul este puntea ce poate uni şcoala cu viaţa, activitatea ce-i permite copilului să se manifeste 

conform naturii sale, să treacă pe nesimţite la munca serioasă. Datorită faptului că elevul acumulează 

sentimente şi interese, îşi structurează operaţiile şi acţiunile fără a resimţi efortul, învăţarea prin 

intermediul jocului se realizează economicos şi eficient. De aceea jocul este considerat azi, în teoria 

pedagogică, ca modalitate de asimilare a realului la activitatea proprie (Jean Piaget), asigurând elevului 

largi posibilităţi de activism intelectual. 
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