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               Jocul didactic este o formă de activitate accesibilă copilului, prin care se 

realizează o parte din sarcinile instructiv-formative ale activităţilor obligatorii, dar şi ale 

celor alese, într-o atmosferă distractivă, antrenantă şi motivantă. 

               Valoarea practică a jocului didactic constă în faptul că în procesul desfăşurării 

lui, copilul are ocazia să-şi aplice cunoştinţele dobândite în diverse tipuri de activităţi, să 

îşi exerseze priceperile şi deprinderile în cadrul unei activităţi plăcute, în care sarcina şi 

condiţiile de învăţare sunt stabilite de cadrul didactic, dar elementul ludic este prezent 

prin integrarea unor momente de surpriză, aşteptare, încercare a capacităţilor personale şi 

întrecere între copii. 

               Utilizând jocul în procesul de predare-învăţare îmbinând ineditul şi utilul cu 

plăcutul, activitatea didactică devine mai interesantă, mai atractivă. Prin jocul didactic 

elevul îşi angajează întreg potenţialul psihic, îşi angajează întreg potenţialul psihic, îşi 

ascultă observaţiile, îşi cultivă creativitatea, iniţiativa, voinţa, inventivitatea, flexibilitatea 

gândirii, îşi dezvoltă spiritul de cooperare, de echipă. 

             Figurile de stil clasice( epitetul, comparaţia, metafora, personificarea, hiperbola), 

chiar dacă la ciclul primar nu le numim, pot fi făcute familiare elevilor sub formă de joc, 

conceput de regulă ca o competiţie. Odată familiarizaţi cu ele, copiii le folosesc cu 

deosebită dexteritate în texte, iar mai târziu, în gimnaziu, le vor identifica, crea sau defini 

cu multă uşurinţă. Foarte important este ca în faza iniţială să se ofere un material ilustrativ 

bogat. Faza următoare este aceea a creaţiei de figuri retorice originale, care, orientate spre 

o temă anume, constituie oricând o rezervă strategică la dispoziţia producătorului de texte. 

Jocul „Cum este” este un joc care stimulează crearea epitetelor.



         Ca obiective pe care ni le propunem prin acest joc, pot enumera: dezvoltarea fluidităţii, 

flexibilităţii şi originalităţii gândirii, a capacităţilor de analiză, comparaţie şi selectare, 

activizarea şi îmbogăţirea vocabularului. 

          Sarcina didactică propusă: enunţarea însuşirilor unui anumit obiect, animal, etc., 

gruparea lor în însuşiri esenţiale şi neesenţiale, obişnuite sau neobişnuite. 

          Desfăşurarea jocului: Jocul se poate juca individual, pe grupe sau colectiv. Dacă se 

desfăşoară individual, elevului i se cere să scrie pe tablă cât mai multe însuşiri ale unui obiect 

timp de două minute. Pentru fiecare însuşire corectă va primi un punct, pentru cele inedite, 

originale, va primi câte două puncte, iar pentru un cuvânt fără însuşire nu va obţine nici un 

punct. Dacă jocul se desfăşoară pe grupe, elevii din bănci au voie să adauge însuşirile omise 

de concurent. O dată încheiată „lista” de însuşiri, concurentul le va grupa în esenţiale şi 

neesenţiale. Pentru fiecare însuşire grupată corect va primi încă un punct. Vor fi evidenţiaţi 

acei elevi care au găsit cel mai mare număr de însuşiri şi le-au grupat corect, dar mai ales cei 

care le-au formulat într-un mod cât mai deosebit, original. 

                Jocul „Cine/ce arată ca…” este un joc care stimulează crearea comparaţiilor. 
 

Obiective urmărite prin joc: dezvoltarea operaţiilor de disociere şi asociere ale imaginaţiei. 
Sarcina didactică: realizarea unor comparaţii care pot produce diferite efecte 

(umoristice, ironice etc.). 

Desfăşurarea jocului: Învăţătorul prezintă două obiecte asemănătoare şi le cere elevilor să 

alcătuiască o comparaţie folosind sintagma „arată ca”. Prezintă cele două obiecte (peisaje, 

animale, insecte, jucării etc.) aparent diferite şi le cere elevilor să caute asemănările dintre ele. 

După câteva asemenea exerciţii intuitive se pune întrebarea: „Asemenea căror lucruri arată 

următoarele…?” (un nor, un creion, un pod). Va câştiga echipa de elevi care va alcătui cele 

mai surprinzătoare comparaţii. 

              Dacă ne gândim la clasele mai mari, cls. II-IV, aici sunt foarte eficiente jocurile care 

stimulează crearea poveştilor.  Poveştile copiilor reprezintă o altă modalitate de stimulare a 

potenţialului creativ; ele demonstrează capacitatea copilului de a exprima într-o altă creaţie 

viziunea şi atitudinea faţă de un model literar. Acestea sunt scurte, fără divagaţii, fără 

explicaţii întinse, o înlănţuire spontană de imagini. Ei se centrează pe întâmplări cu animale 

sau cu oameni în care întrevăd , în acelaşi timp, umorul, dar şi conflictele, problemele ascunse 

direct sau indirect. Experienţa personală este punctul de plecare. Copiii vor fi stimulaţi să 

introducă personaje noi şi să complice acţiunile, să organizeze logic discursul verbal, să 



introducă în aceeaşi poveste personaje din poveşti diferite, să se îndepărteze de subiecte ştiute, 

combinându-le sau chiar transformându-le. 

            Cu alte cuvinte, pasiunile din copilărie sunt cheia geniului nostru pentru că în toiul 

jocului copiii experimentează posibilităţi nelimitate, inconştient se debarasează de reguli şi 

stres, combină ingenios cuvintele sau îşi lasă imaginaţia creatoare să alcătuiască texte 

nebănuite, spun nestingheriţi tot ceea ce gândesc. 
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