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MOTTO:
“Jocul este puntea între copilărie şi vârsta matură”
(J. Chateau)
Jocul didactic nu trebuie să lipsească din activitatea şcolară, mai ales din lecţiile în care se
solicită un efort intelectual intens.
Jocul didactic este un mijloc important de educaţie şi instruire în ciclul primar care asigură
participarea activă şi eficientă la lecţie, durabilitatea noţiunilor însuşite şi un grad mare de
socializare.
La clasele primare, o bază solidă în studiul ulterior se realizează prin cultivarea interesului si a
pasiunii pentru rezolvări de sarcini transdisciplinare. Prin jocul didactic le stimulăm elevilor efortul
susţinut şi îi determinăm să lucreze cu plăcere şi interes atât în şcoală, cât şi în afara ei.
Jocul este o formă de activitate cu serioase implicaţii psihologice şi pedagogice, care
contribuie la informarea şi formarea copilului. Jocul didactic dă un randament sporit faţă de celelalte
modalităţi de lucru folosite în activitatea de învăţare, în special la şcolarii mici, deoarece el face parte
din preocupările zilnice preferate ale copiilor.
În activitatea didactică s-a constatat că, fie datorită slabei rezistenţe la efort intelectual a
elevilor, fie din cauza negăsirii celor mai adecvate metode si procedee de menţinere a atenţiei
acestora, se pierde continuitatea evenimentelor, necesară desfăşurării lecţiei.
De aici nevoia introducerii din când în când a jocului didactic, metodă care asigură captarea,
activizarea, relaxarea intelectuală şi fizică a elevilor.
De ce jocul didactic?
Introducerea jocului didactic în cadrul procesului de învăţământ este imperios reclamată de
particularitaţile de vârstă ale elevilor mici şi de necesitatea tratării individuale a acestora, în vederea
creşterii randamentului şcolar, deci îmbunătăţirea performanţelor şcolare.
Prin caracterul său atractiv, prin dinamismul său, prin stimularea interesului si a
competitivităţii, contribuie la consolidarea cunoştinţelor şi la însuşirea unor concepte şi noţiuni noi.
Este ştiut că jocul didactic are în activitatea şcolară o deosebită valoare practică, ajutând la
obţinerea următoarelor obiective:
 permite valorificarea la timp a disponibilităţii şcolarului mic;
 reprezintă un mijloc eficient prin care elevii, mai ales cei care învaţă mai greu, sunt
ajutaţi să descopere cunoştinţele;
 îmbogăţeşte experienţa de viaţă şi limbajul copiilor;
 corespunde intereselor copilului de a dobândi cunoştinţe;
 reprezintă o cale sigură ce înlesneşte înţelegerea şi formarea reprezentărilor;
 jocul didactic foloseşte stimuli schimbători, fiind o cale sigură spre succesul şcolar al
elevilor;
 contribuie la dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi a perspicacităţii elevilor, a încrederii
acestora în forţe proprii, creează satisfacţii, asigură adaptarea la munca şcolară;
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 jocul didactic, contribuie în mare masură la realizarea sarcinilor educaţionale, fiind o
formă de activitate accesibilă şi atractivă.
Din activitatea practică desfăşurată la catedră, din studiul experienţei dobândite, am constatat
că jocul didactic poate fi introdus în orice moment al lecţiei, pentru întelegerea unor noţiuni, pentru
consolidarea cunoşinţelor, în evaluarea formativă, dar şi în momentele în care elevii dau semne de
oboseală, de lipsă de atenţie. De aceea consider că jocul didactic este o formă de activitate plăcută
şi atractivă pentru elevii de vârstă şcolară mică.
I-am urmărit pe copii în timpul jocului şi am citit în ochii lor bucurie şi satisfacţie; am văzut
născând în ei dorinţa de ieşire din anonimat, de autodepăşire, am observat în jocul lor competitivitate,
fantezie, perseverenţă, spontaneitate, sporirea socializării şi mi-am dat seama de impactul puternic pe
care jocul didactic îl are asupra lor.
Conceptul de joc didactic
Jocurile didactice au un important rol formativ - educativ.
Prin intermediul lor se formează şi se dezvoltă o serie de trăsături ale personalităţii şi se
exersează caracteristicile proceselor psihice.
Prin ele se educă particularităţile individuale, cum sunt: curajul, dârzenia, perseverenţa,
atitudinile morale, atitudinea principală faţă de partener şi colectiv, spiritul cooperare şi de
competiţie.
Jocul este conceput ca mijloc de instruire şi educare a copiilor, ca procedeu de realizare optimă
a sarcinilor concrete pe care şi le propune, dar şi ca formă de organizare a activităţii de cunoaştere şi
dezvoltare a capacităţilor psiho-fizice pe toate planurile.
Caracteristicile jocului didactic:
 solicită o gândire de tip problematic;
 jucătorii utilizează autonom cunoştinţele necesare jocului;
 respectă aceleaşi etape ale activităţii ca şi exerciţiile cu material individual;
 asigură realizarea obiectivelor într-un climat de bucurie;
 reuneşte elemente de divertisment cu cele de învăţare;
 jucătorii devin interesaţi;
 este stimulativ.
Elemente de joc :
- întrecerea – individuală sau pe grupe;
- cooperarea - spiritul de echipă;
- recompensa;
- penalizarea.
Funcţiile jocului didactic:
cunoaştere;
socializare;
echilibru şi tonifiere;
organizatorică;
motivaţională;
dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi tactice.
Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic:
o pregătirea jocului didactic;
o organizarea judicioasă a jocului;
o respectarea momentului;
o ritmul şi strategia conducerii;
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o stimularea elevilor;
o asigurarea atmosferei prielnice;
o varietatea elementelor de joc.
Clasificarea jocurilor didactice:
În funcţie de scopul şi sarcina didactică:
‐ după momentul în care se folosesc în cadrul lecţiei
‐ după conţinutul capitolelor de însuşit
În funcţie de materialul didactic folosit:
‐ jocuri didactice cu materiale (standard sau naturale);
‐ jocuri fără material didactic.
Clasificarea jocurilor:
- după J. PIAGET
 jocuri exerciţii;
 jocuri simbolice;
 jocuri cu reguli.
-pedagogia ştiinţifică face următoarea clasificare:
 jocuri de cercetare (creaţie);
 jocuri de mişcare;
 jocuri didactice.
Condiţii de aplicare a jocului didactic:
 jocul să se constituie pe fondul activităţii dominante, urmărindu-se scopul şi sarcinile
lecţiei;
 să fie pregătit de către 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
rămânerea 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, stimulativ 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 ;
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 regulile de joc să fie explicate clar şi să se urmărească respectarea lor de către elevi.
CONCLUZII:
1. jocul îi antrenează şi pe copiii cu rezultate slabe, înlăturându-se teama de greşeală,
timiditatea, descurajarea;
2. unele jocuri presupun activitatea pe grupe, intrarea pe grupe sprijină colaborarea între
copii;
3. copiilor li se dezvoltă spiritul de echipă, li se formează deprinderi de comportare
civilizată;
4. orice noţiune introdusă sau consolidată cu ajutorul jocului didactic este mai uşor
accesibilă, contribuind la trecerea treptată de la concret la abstract;
5. elevii reuşesc - prin intermediul jocului – să înregistreze progrese remarcabile în
activitatea de învăţare, înlesnind însuşirea noţiunilor, se pot obţine performanţe şcolare
dacă utilizăm în activitatea didactică jocul didactic - ca metodă activă de învăţământ;
6. consider că importanţa jocului nu constă în teorie, ci în modul în care acesta este
integrat în activităţile copiilor.
SĂ LĂSĂM COPIII SĂ SE JOACE, SĂ-I ÎNVĂŢĂM SĂ SE JOACE, CĂCI JOCUL
ESTE FARMECUL COPILĂRIEI!
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