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Studiu de specialitate: 

Învăţarea creativă a elementelor de geometrie în ciclul primar 

 

Există câteva momente din învăţarea matematicii pe care le consider puncte nodale în 

dezvoltarea capacităţilor creatoare. La începutul clasei I, învăţarea matematicii, care energizează şi 

întreţine starea civilă a scoarţei cerebrale, a conştiinţei copiilor- corespunde cel mai bine modelului 

teoretic elaborat de J. S. Bruner şi pus în aplicare de colaboratorul său Z. P. Dines, care,  în esenţă, 

explică învăţarea ca rezultat al modului de reprezentare a obiectului cucoaşterii şi a trecerii de la o 

formă inferioară a reprezentării la altă formă superioară, până la simbolizare sub forma structurilor 

mintale economicoase, dar care prezintă putere efectivă, adică posibilitatea de a genera noi 

cunoştinţe. 

 Concret, de la acţiunea directă şi nemijlocită cu obiectul cunoaşterii, care se proiectează în 

conştiinţă sub forma reprezentării acţiunii (reprezentare acţională - R.a.) la posibilitatea copilului de 

a reda sub formă de desen sau schemă obiectul cunoscut - în lipsa acesteia - pe care Bruner o 

numeşte reprezentare iconică - R.i. (i se mai spune şi reprezentare imaginativ-concretă) şi de aici 

posibilitatea de a exprima propoziţional aserţiuni (idei) despre obiectul cunoscut - cărora le spune 

reprezentări simbolice - R.s. 

 Dacă la învăţarea compunerii şi descompunerii numerelor (care corespunde şi modelului 

operaţional al lui J. Piaget) se merge pe această cale ierarhică a reprezentărilor, se ajunge la 

formarea unor structuri mintale, generatoare de operaţii din ce în ce mai complicate, care pun în 

mişcare imaginaţia cu toate formele ei, de la cea simplă - imaginaţia reproductivă- până la forma cea 

mai complexă - imaginaţie probabilistă - şi la forme operatorii mintale,  de la cele operatorii 

concrete la cele abstracte, chiar dacă la această vârstă simbolurile nu se desprind total de rădăcinile 

lor obiective.                                                                                                

De asemenea, elementele de geometrie pot fi asimilate creativ prin acţiune directă de 

măsurare, conturare, etc. (R.a.) pe care o pot transpune în schemă sau desen (R. i.) şi apoi în 

expresii propoziţionale definitorii şi formule simbolice (R. s.). 

Exemplu: Formarea noţiunilor de linie frântă şi linie curbă 

 Obiectivele temei sunt: 

- să recunoască linia frântă/ curbă; 

- să identifice linii frânte/curbe la obiecte din mediul înconjurător; 

- să reproducă prin desen linii frânte/curbe; 

- să identifice interiorul şi exteriorul unei linii frânte/curbe închise. 

 În formarea noţiunii de linie frântă se poate porni de la reconstrucţia drumului parcurs de 

acasă până la şcoală (prin desen). Drumul va fi reprezentat prin mai multe segmente de dreaptă 

aşezate unul în continuarea celuilalt.(R.a.) 

 



Elevii desenează cu ajutorul riglei drumul parcurs până la şcoală (R.i.) .  

Cu ajutorul metrului tâmplarului se poate explica aşezarea segmentelor de dreaptă care 

determină o linie frântă.  

Linia frântă este linia formată din segmente de dreaptă puse unul după altul, capăt la capăt, 

fără a fi situate în aceeaşi linie dreaptă. (R.s.) 

 Linia frântă este de două feluri: (R.s.) 

-  linie frântă deschisă - se mai pot adăuga segmente de dreaptă 

 
-    linie fântă închisă – are un număr fix de segmente de dreaptă 

 
 Noţiunea de linie curbă se introduce cu ajutorul elevilor, după ce aceştia au manipulat 

obiecte ca : pălărie, pahar, Compact-disk etc(R.a.). Se ajunge la definiţia : Linia care nu este nici 

dreaptă, nici frântă se numeşte linie curbă (R.s.) . Şi linia curbă poate fi : 

                                              - deschisă 

                     
                                              - închisă 

             
      * * * 

Dezvoltarea independenţei şi creativităţii elevului se poate realiza prin activităţi care solicită 

investigaţia, originalitatea. Conţinutul învăţământului matematic asigură unitatea dintre cunoştinţele 

de bază, dezvoltarea capacităţii de a gândi independent, de a solicita mai puţin memoria şi mai mult 

gândirea, de a transforma elevul dintr-un element pasiv într-un element activ. Având în vedere 

dezvoltarea impetuoasă pe care a atins-o ştiinţa matematică în epoca în care trăim, apare tot mai 

pregnantă necesitatea pregătirii matematice a omului care să creeze şi să opereze cu o tehnică 

avansată. 

Pentru formarea unei gândiri creatoare, a unei gândiri critice deosebit de eficiente se 

dovedesc a fi metodele active. Acestea transformă elevul din obiect în subiect al învăţării, acesta 

fiind coparticipant la propria formare, îi dau încredere în forţele proprii, îl motivează să gândească 

cu îndrăzneală, fără a fi descurajat de părerile altora. Acestea, nu rupte de cele tradiţionale, 

marchează doar un nivel superior în spirala modernizării strategiilor didactice. Metodele care 



stimulează gândirea şi creativitatea îl determină pe elev să caute şi să dezvolte soluţii pentru diferite 

probleme, să facă reflecţii critice şi judecăţi de valoare, să compare şi să analizeze situaţii date. 

1. Metode de predare - învăţare interactivă în grup 

 Metoda predarii / invatarii reciproce (Reciprocal teaching –Palinscar). 

 Metoda “mozaicului”( Jigsaw). 

 Citirea cuprinzatoare 

 Metoda “Cascadei”(Cascade) 

 Metoda invatarii pe grupe mici (“STAD-Student Teams Achievement Division”) 

 Metoda “turnirului intre echipe” (“TGT-Teams /Games/Tournaments”) 

 Metoda schimbarii perechii (“Share-Pair Circles”) 

 Metoda “Piramidei” 

 Învatarea dramatizata 

 Cubul 

2. Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare 

 Harta cognitivă sau harta conceptuală (Cognitive map, Conceptual map); 

 Organizatorl grafic. 

 Matricele; 

 Lanţurile cognitive; 

 Fishbone maps (scheletul de peşte); 

 Diagrama cauza-efect; 

 Pânza de păianjăn ( Spider map – Webs); 

 Tehnica florii de nufăr (Lotus Blossom Technique); 

 Metoda R.A.I. ; 

 Cartonaşele luminoase; 

 Ciorchinele; 

3. Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii 

 Brainstorming; 

 Starbursting (Explozia stelară); 

 Metoda Pălăriilor gânditoare (Thinking hats – Edward de Bono); 

 Caruselul; 

 Multi-voting; 

 Masa rotundă; 

 Interviul de grup; 

 Studiul de caz; 

 Incidentul critic; 

 Phillips 6/6; 

 Tehnica 6/3/5; 

 Controversa creativă; 

 Fishbowl (tehnica acvariului); 

 Tehnica focus grup; 

 Patru colţuri (Four corners); 

 Metoda Frisco; 

 Sinectica; 

 Buzz-groups; 

 Metoda Delphi;  

4. Metode de cercetare în grup 

 Tema sau proiectul de cercetare în grup; 

 Experimentul pe echipe; 



 Portofoliul de grup.  

 

Un învăţător care foloseşte metodele interactive ar trebui să fie: 

• Un sfătuitor - care îşi ajută elevii în rezolvarea problemelor,îi motivează să îşi prezinte propriul 

punct de vedere; 

• Un animator - care iniţiază metode şi le explică elevilor, pregăteşte materialele didactice şi 

prezintă scopurile învăţării; 

• Un observator şi un ascultător-care observă elevii în timpul activităţii şi îi poate aprecia correct;  

• Un participant la învăţare - care nu are impresia că este perfect şi învaţă toata viaţa; 

• Un partener – care poate modifica “scenariul” lecţiei , dacă clasa o cere. De aceea învăţător şi elev 

sunt responsabili de rezultatele muncii în comun. 

 

În continuare voi prezenta câteva dintre metodele şi tehnicile active menite să contribuie la 

eficientizarea muncii educatorului cu discipolii săi în cadrul orelor de geometrie. 

Brainstorming-ul sau asaltul de idei reprezintă formularea a cât mai multor idei - oricât de 

fanteziste ar putea părea acestea – ca răspuns la o situaţie enunţată, după principiul „cantitatea 

generează calitatea”. În scopul stimulării creativităţii, trebuie apreciat efortul fiecărui elev şi să nu se 

înlăture nici o variantă propusă de aceştia. 

Exemplu:    La ce vă gândiţi când auziţi cuvântul „dreaptă”?. 

 

Cubul - Metoda presupune explorarea unui subiect din mai multe perspective. Poate fi 

aplicată individual, în perechi sau în grupuri mici pentru abordarea şi tratarea complexă din 

perspective multiple a unei situaţii sau problematici. Învăţătorul le cere elevilor să abordeze situaţia 

pe baza instucţiunilor înscrise pe feţele unui cub respectând o ordine care coincide cu nivelele 

taxonomiei formulate de Bloom. 

Exemplu :1. Descrie figurile geometrice şi completează tabelul: 

2.Compară figurile geometrice stabilind asemănări şi deosebiri. 

3. Analizează şi demonstrează cum se pot 

transforma anumite patrulatere în alte 

patrulatere, utilizând sârma moale. 

4. Asociază figurile geometrice cu feţele unor 

corpuri geometrice – obiecte ale mediului înconjurător. 

5. Aplică: calculează câţi lei costă gardul unei grădini în formă dreptunghiulară, ştiind că are  l = 6m 

şi L =15m şi că acesta a fost împrejmuit cu 3 rânduri de sârmă a 14 de lei metrul. 

6.Argumentează. Alegeţi din lista următoare doar patrulatere argumentând răspunsul: cub, pătrat, 

paralelogram, cuboid, hexagon, pentagon, triunghi, trapez, cerc. 

 

 Diagrama Wenn  are  rolul  de a reprezenta sistematic, într-un mod cât mai creativ, 

asemănările şi deosebirile evidente între două operaţii matematice, între două figuri geometrice etc. 

Metoda este potrivită la lecţiile de consolidare. Activitatea poate fi organizată în grup, perechi sau 

chiar frontal. 

Exemplu:  Reprezentaţi în diagrama Wenn ceea ce ştiţi despre pătrat  şi despre dreptunghi. 

              Pătrat                                                           Dreptunghi 

 

 

 

 

 

figura 

geometrică 

număr 

de laturi 

numărul 

unghiurilor 

axe de 

simetrie 

    

*are toate latu- 

rile egale 

* P = 4 x l 

 

*sunt poligoane           * are laturi- 

*sunt patrulatere              le egale 

*vârfurile sunt puncte     două câte  

*laturile sunt seg-            două                                      

mente de dreaptă      *P=2x(l+L)                                       

 



 

Metoda cadranelor urmăreşte implicarea elevilor în realizarea unei înţelegeri cât mai 

adecvate a unui conţinut informaţional. Această metodă se poate folosi frontal şi individual, în 

rezolvarea problemelor prin metoda grafică.  

Prin trasarea a două axe perpendiculare, fişa de lucru este împărţită în patru cadrane, 

repartizate în felul următor: 

I – textul problemei; 

II – reprezentarea grafică a problemei; 

III – rezolvarea problemei; 

IV – răspunsul problemei. 

Exemplu:  

 

Ştiu/Vreau să ştiu/ Am învăţat 

Cu grupuri mici sau cu întreaga clasă, se trece în revistă ceea ce elevii ştiu deja despre o 

anumită temă şi apoi se formulează întrebări la care se aşteaptă găsirea răspunsului în lecţie. 

Pentru a folosi această metodă puteţi parcurge următoarele etape: 

1. Elevii formează perechi şi fac o listă cu tot ceea ce ştiu despre tema ce urmează a fi discutată. Pe 

tablă se construieşte un tabel: ştiu/vreau să ştiu/am învăţat. 

2. Câteva perechi spun celorlalţi ce au scris pe liste şi se notează lucrurile cu care toată lumea este 

de acord în coloana din stânga. 

3. Elevi sunt ajutaţi să formuleze întrebări despre lucrurile de care nu sunt siguri. Aceste întrebări 

pot apărea în urma dezacordului privind unele detalii sau pot fi produse de curiozitatea elevilor. Se 

noteză în coloana din mijloc. 

4. Elevii citesc textul. 

5. După lectura textului,se revine asupra întrebărilor formulate înainte de a citi textul. Vedeţi la 

care întrebări s-au găsit răspunsuri în text şi treceţi aceste răspunsuri în coloana „am învăţat”.  

              Ştiu         Vreau să ştiu             Am învăţat 

Pătratul este un patrulater. 

Cele 4 laturi sunt egale. 

Unghiurile pătratului sunt 

unghiuri drepte. 

Pătratul are 4 axe de simetrie. 

 

 

Cum aflu suprafaţa unui 

teren sub formă de pătrat? 

 Perimetrul unui pătrat se 

calculează astfel: P= 4xl 

Aria pătratului : A= lxl 

 

Tehnica 6/3/5 este asemănătoare brainstorming-ului. Ideile noi însă se scriu pe foile de hârtie 

care circulă între participanţi, şi de aceea se mai numeşte şi metoda brainwriting. Tehnica se 

numeşte 6/3/5 pentru că există: 

 6 membri în grupul de lucru, care notează pe o foaie de hârtie câte 3 soluţii fiecare, la o 

problemă dată, timp de 5 minute (însumând 108 răspunsuri, în 30 de minute, în fiecare grup) 

I. Perimetrul unui teren este de 52 m, 

iar lungimea este cu 6 m mai mare decât 

lăţimea. Care sunt dimensiunile laturilor 

terenului? 

II. 

                                                52              

  

                                 +6           

III. * suma segmentelor egale: 

     52 – 6x2 = 40 

 *lăţimea:  

     40: 4 = 10 (metri) 

 *lungimea: 

     10 + 6 = 16 (metri)                  

 IV. 

R: l=10m, L=16m 

 

Verificare: 2x(10+16)=52 

 



Tehnica Lotus – Floarea de nufăr 

♦Se dă problema sau tema centrală care se va scrie în mijlocul tablei/planşei; 

♦Se cere copiilor să se gândească la ideile sau aplicaţiile legate de tema   centrală; 

♦Ideile copiilor se trec în cele 8 “petale”, de la A la H, în sensul acelor de ceasornic; 

♦Cele 8 idei deduse vor deveni noi teme centrale pentru alte cate 8 ”petale”; 

Avantaje:   *este o metoda ce poate fi desfasurata cu succes in grup; 

                 *se poate aplica excelent ca un exercitiu de stimulare a creativitatii si pentru autoevaluare. 

 

  Manipularea obiectelor are o pondere importantă în activităţile desfăşurate în primele trepte 

ale învăţământului, când, din punct de vedere al dezvoltării intelectuale, elevii se află în etapa 

operaţiilor concrete. În acest senseosebit de util mi s-a părut un articol din Revista de pedagogie, 

martie 1978, articol intitulat „Modalităţi de utilizare a tăbliţei cu repere în primele faze ale studierii 

matematicii”. Tăbliţa cu repere  este realizată dintr-un material plastic (18X18 cm) de culoare albă. 

Faţa este divizată în pătrate cu latura de 3,5 cm fiecare. Tăbliţa este însoţită de un set de benzi 

elastice subţiri de culori diferite (roşu, verde, vernil, albastru) şi cu diametre de 3,5 cm , 5cm sau 6 

cm. 

Tăbliţa cu repere constituie o modalitate de realizare eficientă a momentelor de activitate 

independentă. Elevul poate fi dirijat către observarea sau verificarea proprietăţilor unor obiecte 

matematice, realizate într-o varietate de cazuri particulare. Se stimulează mici investigaţii personale 

şi descoperirea prin efort propriu a unor fapte matematice. Deşi de o simplitate remarcabilă, tăbliţa 

cu repere permite realizarea concretă a figurilor geometrice de către elevi, chiar în faza când 

deprinderile de desenat sunt în faza de formare. 

Exemplul 1 : Formează figuri unind 3 repere. 

                   
Pe baza acestui exerciţiu se poate problematiza: 

 Ce figură geometrică aţi obţinut? 

 Cu orice 3 repere poţi forma un triunghi? 

                  - Cu condiţia ca acestea să nu se afle pe aceeaşi dreaptă. 

 Cum sunt unghiurile primului triunghi? Dar la al doilea? Dar la al treilea? 

- Primul triunghi are toate unghiurile ascuţite, al doilea are un unghi drept, iar al treilea 

are un unghi obtuz şi două unghiuri ascuţite. 

Exemplul 2 : Formează un trapez alcătuit din două triunghiuri care să aibă o latură comună. 

                                                  
 Se ţine cont de faptul ca trapezul are două laturi paralele, deci una din laturile primului 

triunghi trebuie să fie paralelă cu una din laturile celuilalt triunghi. 

Exemplul 3: Formează un pătrat, iar apoi formează un triunghi în interiorul acestuia. 



                                                 
 Tăbliţa cu repere face parte din categoria mijloacelor de învăţământ prin care se poate realiza 

eficient activizarea copiilor. 

 Dacă vom identifica orice figură geometrică învăţată, în mediul înconjurător, o vom 

exemplifica, elevii singuri vor ajunge la convingerea că figurile geometrice nu sunt creaţii artificiale 

ale minţii omeneşti ci părţi inseparabile ale obiectelor lumii reale. Procedând astfel dezvoltăm 

elevilor spiritul de observaţie, gândirea logică, creativitatea, obişnuinţa de a respecta datele şi de a 

măsura exact pentru a le folosi în rezolvarea de probleme. 

 Astfel, geometria, ştiinţa născută din nevoile practice ale omului, destinată să-l slujească şi 

să-l ajute în diferite împrejurări, va deveni pentru elevi accesibilă, plăcută, iar învăţătorul îşi va simţi 

activitatea încununată de succes. 

 Matematica contribuie în mod deosebit la dezvoltarea capacităţilor creatoare ale elevilor, 

numai dacă învăţătorul adoptă o poziţie creatoare în organizarea şi desfăşurarea lecţiilor. Permanent 

trebuie să-i învăţăm pe elevi cum să înveţe, să-şi pună şi să pună întrebări, să formuleze probleme şi 

să dea cât mai multe soluţii, adică să gândească creativ.  
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