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Abstract: This article describes the role and importance of the play in child training. The game is the
dominant activity of the child. Physical activity of the child develops under the influence game. The game has the
role of socialization of the child. Through play, the child put into action all its possibilities intellectual, physical,
moral, develops and combines them. For the child, the game is fun and it is a way to learn, is working, and which
educates middle. The game is an effective means of knowledge of the world. Through this game the child knows
colors, shapes and multitude of object properties.
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Introducere
Pedagogia preşcolară ştiinţifică arată că jocul satisface în cel mai înalt grad
nevoia de activitate a copilului, generate de necesităţi, dorinţe, tendinţe specific copilului
preşcolar.
În Dicţionarul de psihologie de Paul Popescu-Neveanu1, jocul este considerat ca
o formă de activitate specifică pentru copil şi hotărâtoare pentru dezvoltarea lui psihică.
Sub influenţa jocului se formează, se dezvoltă şi se restructurează întreaga
activitate psihică a copilului.
Particularităţile jocului la copil pot fi structurate astfel:
 În joc, copilul reflectă ambiţia şi, prin imitaţie, activitatea adulţilor.
 Jocul este un mod de dobândire şi precizare a cunoştinţelor prin acţiune;
 Jocul este o activitate de gândire, întrucât este orientat spre rezolvarea unor
"probleme" spre găsirea căilor în vederea depăşirii unor obstacole.
 Atitudinea şi cuvântul constituie principalele mijloace ale jocului.
 Prin joc, copilul participă la transformarea ambianţei, ceea ce produce o vie
plăcere.
 În joc, îmbină închipuirea şi adecvarea la realitate.
 Jocul se dezvoltă continu, dezvoltând implicit personalitatea copilului, prin
crearea şi rezolvarea progresivă a diverselor feluri de contradicţii:
 Între libertatea de acţiune şi confirmarea la schema de joc;
 Între imitaţie şi iniţiativă;
1
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Între repetiţie şi variabilitate;
Între dorinţa de joc şi pregătirea prealabilă necesară;
Între ceea ce este parţial cunoscut şi ceea ce se cunoaşte bine;
Între absenţa vreunui rezultat material şi bucuria jocului;
Între operarea cu obiecte reale şi efectuarea de acţiuni simbolice;
Între emoţiile dictate de rolul îndeplinit şi emoţia provocată de participarea
la joc.
În concepţia lui A. N. Leontiv1, jocul este o activitate de tip fundamental, cu rol
hotărâtor în evoluţia copilului, constând în reflectarea şi reproducerea vieţii reale într-o
modalitate proprie a copilului, rezultat al interacţiunii dintre factorii bio-pshico-sociali.
Jocul este transpunerea pe plan imaginar a vieţii reale, pe baza transfigurării
realităţii, prelucrării aspiraţiilor, tendinţelor, dorinţelor copilului.
Jocul este activitatea cu caracter dominant la această vârstă, fapt demonstrat de
modul în care polarizează asupra celorlalte activităţi din viaţa copilului, după durata şi
ponderea sa, după eficienţă, în sensul că jocul este activitatea care conduce la cele mai
importante modificări în psihicul copilului.
Subscriind acestui punct de vedere, completăm cu precizarea că, valoarea formativă
a jocului se poate aprecia mai bine în funcţie de dezvoltarea vieţii sociale în care copilul
îşi desfăşoară activitatea.
În urma discuţiilor referitoare la clasificarea jocului în literatura psihopedagogică,
Robert Arkin2 a propus următoarea clasificare:
1. Jocurile în care se exersează funcţiile psihofiziologice (senzoriale, motorii,
intelectuale).
2. Jocurile tehnice şi productive ( meşteşugăreşti, constructive, industriale, agricole).
3. Jocuri în care se reproduc unele relaţii sociale (familiale, din gradiniţă şi şcoală,
din societate, în general).
4. Jocuri militare.
5. Jocuri ce realizează dramatizarea, reluând spectacolele de circ, cinematograf,
teatru etc.).
Prin joc, dezvoltarea intelectuală este puternic influenţată în sensul dobândirii de
noi cunoştinţe, pe de o parte, şi a diversificării acţiunilor mintale, pe de altă parte. Jocul
favorizează dezvoltarea aptitudinilor imaginative, a capacităţilor de creare a unor sisteme
de imagini generalizate despre obiecte şi fenomene, posibilitatea de a opera mental cu
reprezentări, după modelul acţiunilor concrete cu obiectele în timpul jocului.
Jocul este prilejul realizării educaţiei estetice a preşcolarului, care se iniţiază în
tainele frumosului şi învaţă să-l creeze. Literatura metodică, prin articolele prezentate de
educatoarele din întreaga ţară, prezintă rolul instructive-educativ al jocului didactic în
pregătirea preşcolarului pentru şcoală, sub următoarele aspecte:
 pronunţarea clară şi corectă a tuturor sunetelor ce intră în componenţa
cuvintelor;
 corectarea pronunţiei greşite a unor sunete sau cuvinte;
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 clasificarea şi precizarea noţiunilor de mare circulaţie legate de activitatea
preşcolară şi cea şcolară;
 îmbogăţirea vocabularului cu noi noţiuni şi îndeosebi cu termini specifici
învăţării cititului- scrisului;
 activizarea vocabularului cu noţiuni noi, introduse în limbajul copiilor.
Rolul şi importanţa jocului în formarea preşcolarului
În articolul ,,Rolul formativ al jocului didactic în vederea pregătirii preşcolarului
pentru şcoală", Dumitru Grigoriu1 dă exemple de câteva jocuri care contribuie la
dezvoltarea acuităţii auditive şi a auzului fonematic, concretizându-se în acelaşi timp şi
defectele de vorbire: Deschide urechea bine, Cine face aşa, Ce se aude, Cine vine la noi,
De-a trenul, Am spus bine, n-am spus bine, Repetă ce am spus eu, Cu ce sunet începe
cuvântul, Al cui glas este.
Autorul mai prezintă în acest articol şi jocurile didactice destinate dezvoltării
vorbirii, care precizează şi fixează denumirea unor lucruri, a însuşirilor ce le
caracterizează, privind forma, mărimea, culoarea, enumerând câteva: Căutaţi lucrul ascuns,
Ce s-a mişcat etc.
Maria Vereş, în articolul "Dezvoltarea vorbirii copiilor preşcolari - activitate de
pregătire pentru şcoală" (Culegere metodică - De la gradiniţă la şcoală), foloseşte jocul
didactic pentru introducerea copiilor în tehnica exprimării corecte, organizând jocuri
didactice de completare a propoziţiilor ca: Spune mai departe, Ghiceşte cuvântul care
lipseşte, Mai adaugă şi tu un cuvânt.
Pentru fixarea şi consolidarea noţiunii de silabă, a organizat jocuri în care a
început cuvântul, rostind prima silabă ,,Ca’’,iar copiii continuând cu ,,na’’ ( Ca-na) sau
,,sa’’ ( Ca-sa). Alte jocuri cu acelaşi scop, organizate de autoarea articolului sunt: Termină
cuvântul, Spune la ce m-am gândit, care solicită la silaba începută cât mai multe silabe
adăugate, creând astfel cât mai multe cuvinte noi. Pentru verificarea cunoştinţelor în ceea
ce priveşte alcătuirea de propoziţii cât şi despărţirea în silabe, a desfăşurat jocurile:
Azvârle cubul, Statuile, îmbinând elementele de joc cu exerciţii care au consolidat
deprinderi formate.
Pentru dezvoltarea limbajului din punct de vedere grammatical, fonetic şi lexical,
găsim jocuri didactice în care copiii îşi însuşesc cunoştinţele privind folosirea corectă a
acordului dintre subiect şi predicat, a substantivelor şi cazului genitiv şi dativ, a
singularului şi a pluralului:2
 grammatical: Cine face, ce face, Ce ştii despre, Spune ce fac;
 fonetic: Cu ce sunet începe cuvântul, Cuvinte, silabe, sunete, Jocul cuvintelor
 lexical: Spune unde se află, Cum este, Găseşte cuvântul potrivit.
Pentru copil, jocul este un lucru firesc; este, după cum observa Lucian Blaga, o
,,întelepciune’’ a vieţii lui.
Prin joc, copilul pune în acţiune toate posibilităţile sale, traduce în fapt potenţele
sale intelectuale, fizice, morale, le dezvoltă, le îmbină. Pentru copil, jocul este o distracţie,
este învăţătură, este muncă, mijloc prin care se educă, este un mijloc eficient de
11
2
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cunoaştere a
lumii înconjurătoare. Jucându-se, copilul cunoaşte culorile, formele şi
multitudinea de proprietăţi ale obiectelor cu care acţionează, îşi însuşeşte şi îşi
perfecţioneaza limbajul, îşi structurează personalitatea.
Jocurile didactice ocupă un loc tot mai important în activitatea gradiniţelor de
copii, ele fiind activităţi deosebit de atrăgatoare şi care
se adaptează optim
caracteristicilor copilului în dezvoltare.
Deci, jocul este tovarăşul de nedespărţit al copilăriei şi constituie una din formele
cele mai importante activităţi a preşcolarului. Îmbrăcând forma jocului, activitatea este tot
atât de necesară dezvoltării fizice şi psihice a copilului ca şi lumina soarelui. Stimulările
intelectuale implicate în joc sunt necesare în dezvoltarea copilului, cum este hrana pentru
corpul său.
Jocul este un vehicul al stimulării cognitive. Prin intermediul activităţii ludice, copiii fac
descoperiri senzo-motorii privind mărimile şi formele, noţiunile de „jos” şi „sus”, „tare” şi
„moale” etc. Ei mânuiesc, manipulează, identifică, ordonează, structurează şi măsoară. Jocul este
o activitate distractivă încadrată în anumite reguli.
După conţinutul şi obiectivele urmărite jocurile pot fi clasificate în:
 jocuri senzoriale – vizual motorii, tactile, auditive;
 jocuri de observare a naturii;
 jocuri de dezvoltare a vorbirii;
 jocuri de asociere de idei şi de raţionament;
 jocuri matematice;
 jocuri de construcţii tehnice;
 jocuri muzicale;
 jocuri de orientare;
 jocuri de sensibilizare (de deschidere, pregătirea preşcolarilor pentru
înţelegerea unor noţiuni);
 jocuri aplicative;
 jocuri de creaţie;
 jocuri de fantezie;
 jocuri de memorie;
 jocuri simbolice;
 jocuri de îndemânare (de exerciţii simple, de mişcare etc.).
După materialul folosit în:
 jocuri cu materiale;
 jocuri fără materiale;
 jocuri orale;
 jocuri cu întrebări („Cine ştie câştigă”);
 jocuri ghicitori;
 jocuri de cuvinte încrucişate etc.
Jocul ca formă de organizare a activităţii, stimulează în cel mai înalt grad procesele
psihice.
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Concluzii
Jocul este activitatea dominantă a copilului. Jocul este un bun prilej de pregătire
psihologică a copilului şi care-i dă posibilitatea de a avea preocupări variate sub aspectul
conținutului.
Jocul are funcţie de socializare a copilului, ceea ce se explică prin tendinţa mereu
accentuată a copiilor de a se acomoda la ceilalţi, dar şi de a asimila relaţiile cu cei din jur la eul
său. Această funcţie este prezentă mai ales în jocul cu reguli, care înseamnă acceptarea normelor
exterioare lui, dar care, odată asimilate, devin un bun câştigat de copil.
Prin joc, copilul pune în acţiune toate posibilităţile sale, traduce în fapt potenţele
sale intelectuale, fizice, morale, le dezvoltă, le îmbină. Pentru copil, jocul este o distracţie,
este învăţătură, este muncă, mijloc prin care se educă, este un mijloc eficient de
cunoaştere a
lumii înconjurătoare. Jucându-se, copilul cunoaşte culorile, formele şi
multitudinea de proprietăţi ale obiectelor cu care acţionează, îşi însuşeşte şi îşi
perfecţioneaza limbajul, îşi structurează personalitatea.
În contextul jocului, unde relaţiile interpersonale şi cele de grup sunt principalele
modalităţi de relaţionare, încep să se formeze primele trăsături caracteriale care se vor condensa
în conduita copilului.
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