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Abstract: Educational Games provides of the child to assimilate what is new. The game has a teaching role in the
curriculum of preschool. This article presents the didactic game that combines fun with the instructive element. The
objectiv of the game is teaching children through fun training. In the Educational game is distinguished the
following characteristics: surprise, race, motion, whose psychological importance is very high. Many games
stimulate the analysis, synthesis, comparison and generalization.
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Introducere
Vârsta preşcolară este vârsta jocului şi reprezintă modalitatea firească de
manifestare şi independenţă a copilului. De mic, copilul încearcă să cunoască lumea
reală, pe care vrea să o cucerească prin diverse jocuri: jocuri de mişcare, jocuri de
creaţie. Adultul, folosind jocul în scopuri educative, a creat jocurile didactice, prin care
educatoarele realizează o mare parte din sarcinile instructive-educative ale activităţii de
gradiniţă1. Prin conţinutul şi modul de desfăşurare, se urmăreşte atât însuşirea de noi
cunoştinţe, cât şi consolidarea celor deja însuşite de ei în timpul jocului. Elementele de
joc pe care le conţin jocurile didactice, dau posibilitatea copilului să asimileze ceea ce
este nou, fără a-şi da seama de efort, dar mai ales să înveţe jucându-se; în acest caz, se
îmbină elementul distractiv cu cel instructiv.
,,Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa psihologică poate să respire şi, în
consecinţă, poate să acţioneze. A ne întreba de ce se joacă copilul înseamnă a ne
întreba de ce este un copil, nu ne putem imagina copilărie fără râsete şi jocurile sale'' ,
scria Ed Claparete în ,,Psihologia copilului şi pedagogia experimentală''.
Jocul didactic are un rol bine definit în planul de învăţământ al instituţiilor
preşcolare, determinat de faptul că, pe măsură ce copilul îşi însuşeşte, pe baza
experienţei sale de viaţă cât şi pe alte căi, o serie de cunoştinţe, de priceperi şi
deprinderi, rolul său creşte în vederea acumulării altora superioare. Ceea ce caracterizează
în esenţă jocul didactic, constă tocmai în aceea că el îmbină într-un tot unitar şi
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armonios, sarcini şi funcţii specifice jocului, cât şi sarcini şi funcţii specific învăţăturii.
Aşadar, jocurile au drept scop, pe de o parte, instruirea copiilor într-un anumit domeniu
al cunoaşterii, iar pe de altă parte sporirea interesului pentru activitatea respectivă, prin
utilizarea unor elemente distractive caracteristice jocului, care facilitează atingerea scopului
formativ-educativ urmărit, împreună cu celelalte activităţi obligatorii, exercită o puternică
influenţă formativ - educativă asupra copilului în vederea pregătirii pentru şcoală.1
Formarea copiilor de vârstă preşcolară a deprinderilor intrelectuale, se realizează în
mod gradat, prin diverse activităţi cu toata grupa şi prin joc respectând particularităţile
pshioindividuale şi pe cele ale învăţării la diferite vârste.
Formarea copiilor de vârstă preşcolară prin jocuri didactice
Numeroase jocuri didactice organizează procesul perceperii analitico-sintetice a
însuşirilor caracteristice obiectelor. Situaţiile concrete ale jocului solicită copilului alegerea
obiectelor după culoare, mărime, formă şi găsirea asemănărilor şi deosebirilor dintre ele.
Exemplu: în desfăşurarea jocurilor cu loto, mozaic, domino, copilul analizează obiectele,
diferenţiază correct figurile geometrice, culorile principale şi complementare. Odată cu
acestea, el învaţă şi denumirea lor.
În realizarea unor jocuri didactice, trebuie antrenaţi toţi analizatorii: vizual,
auditiv, gustativ, olfactiv, pentru a ajunge la formarea unor deprinderi intelectuale cum ar
fi:
- deprinderea de a asculta indicaţiile verbale ale educatoarei;
- deprinderea de a observa;
- deprinderea de a analiza şi descrie;
- deprinderea de a stabili asemănări şi deosebiri;
- deprinderea de a sesiza unele legături între obiecte şi fenomene ale naturii;
- deprinderea de a compara;
- deprinderea de a generaliza;
- deprinderea de a se orienta în spaţiu;
Fiind o activitate atractivă şi accesibilă, îmbinând elementul distractiv cu cel
instructiv, jocul, şi mai ales cel didactic, oferă copiilor posibilitatea să îşi însuşească
corect structura gramaticală a limbii, absolut necesară penrtu executarea celorlalte
activităţi.2
Prin joc găseşte cuvântul potrivit, se formează deprinderea de a completa o
propoziţie în care lipseşte subiectul, predicatul sau complementul, precum şi de a respecta
acordul între subiect şi predicat. Iată câteva propoziţii de acest gen, pe care preşcolarii
trebuie să le completeze cu părţile de vorbire corespunzătoare :
‘’...........................se joacă mingea,, (în care lipseşte subiectul copilul),
‘’Ionel..................la gradiniţă,, (în care lipseşte predicatul merge ) ş.a.m..d.
Prin aceste jocuri didactice, se verifică gradul de consolidare a deprinderilor de
exprimare gramaticală.
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În cadrul jocului didactic, putem distinge unele elenemte caracteristice ca:
surpriza, ghicirea, întrecerea, mişcarea, a căror importanţă psihologică este foarte mare. 1
Surpriza are rolul de a stârni curiozitatea şi interesul copiilor pentru activitatea
ce va urma (reflexul de orientare). Odată declanşat, acest mecanism, dobândirea
cunoştinţelor se va face cu mai multă eficienţă.
Ghicirea nu este nici ea un scop în sine; punând copiii să ghicească, realizăm o
mobilizare a atenţei lor, a memoriei şi, mai ales, a gândirii şi imaginaţiei. Efortul este
făcut cu plăcere, deoarece copiii se află în stare competiţionala (Cine ghiceşte ?).
Întrecerea menţine şi ea trează curiozitatea, stimulează voinţa şi formulează
spiritual colectiv.
Mişcarea, în jocurile în care este solicitată, raspunde unei necesităţi intrinseci a
copilului şi satisface aceasta necesitate.
Toate elementele menţionate creează acea valoare – prin implicaţiile sale educative
– starea afectiv- distractivă, buna dispoziţie, pe fondul căreia copilul asimilează mai repede,
mai uşor şi mai trainic cunoştinţele, deprinderile transmise.
Prin sarcina lor didactică, multe jocuri didactice activează operaţiile gândirii:
analiza, sinteza, comparaţia şi generalizarea. De pildă, pentru a combibna din cele două
păpuşi de lemn o singură figură, copilul trebuie să examineze atent fiecare jumătate
(analiză) şi apoi să le combine în plan mental (sinteza)2.
Operaţia de comparare se dezvoltă prin jocurile în care copilul este pus să grupeze
obiecte după trăsăturile lor caracteristice generale. Pentru a putea grupa obiectele, copilul le
compară, desprinde notele lor comune şi diferite, după care le clasifică în diverse
categorii, care nu este posibilă fără generalizare.
De pildă, atunci când copilul aşează diferite obiecte în grupe separate – flori, jucării,
animale – el trebuie să generalizeze note comune şi esenţiale ale acestor obiecte şi să le
integreze într-o noţiune generalizatoare (floare, jucărie, animal). Această operaţie de
clasificare a obiectelor concrete după trăsăturile lor caracteristice prezintă o deosebită
însemnătate pentru dezvoltarea noţiunilor elementare privitoare la diferite obiecte, animale,
plante etc.
În stransă legatură cu dezvoltarea gândirii, jocul didactic contribuie şi la
dezvoltarea limbajului.
Pe lângă jocurile didactice prin care se fixează, se precizează şi se activizează
vocabularul copiilor, se planifică şi jocurile speciale, care ajută la îmbunătăţirea
pronunţării unor consoane greu de rostit pentru preşcolari, ca de exemplu jocurile: Spune
cum face.....?, pentru pronunţarea corectă a consoanelor c, m, h, v; Ce face Andrei ?
pentru pronunţarea corectă a consoanelor: r, s,.....t, cât şi a unor grupuri de consoane:
pr, br. Pentru dezvoltarea acuităţii auditive a auzului fonematic, se pot folosi jocuri ca:
Ce se aude ? , Cine vine la noi ?, Cu ce sunet începe ?, Al cui glas este ?, repetă ce
spun eu.3
Dezvoltarea auzului fonetic este strâns legată şi de sarcina deosebită de
importantă privind cercetarea defectelor de vorbire, întrucât cauza principală a defectelor o
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constituie tocmai slaba dezvoltare a auzului fonetic. În acest sens, jocurile enumerate pot
aduce o contribuţie de seamă nu numai la perceperea clară şi corectă a sunetelor
corespunzătoare, ci şi pentru corectarea pronunţiei defectuase a acestora, solicitând
copiilor audierea lor cu atenţie şi reproducerea lor corectă.
O deosebită inportantţă o au jocurile didactice în educarea calităţilor memoriei. De
exemplu, jocurile de tipul: Ce s-a schimbat ?, sau Ghiceşte ce lipseşte, solicită copiii să
reţina felul obiectelor şi aşezarea lor, pentru a putea arăta apoi modificarea făcuta de
conducătorul jocului – ceea ce duce implicit la dezvoltarea memoriei voluntare.
Imaginaţia şi spiritul creator sunt stimulate intens prin jocurile care pun în faţa
copiilor sarcina de a compune o ghicitoare, de a plăsmui o poveste. De exemplu,
jocurile: Ghiceşte cine este, Telefonul, Ghiceşte la ce m-am gândit, antrenează în mod
deosebit imginaţia preşcolarului.
Intensitatea efortul intelectual la copii este posibilă în cadrul jocului didactic,
numai cu condiţia de a menţine trează atenţia lor. În general, acţiunea de joc, prin
caracterul ei distractiv, favorizează apariţia şi menţinerea atenţiei în mod spontan. Faptul
acela are o deosebită importanţă, întrucât prin participarea atenîiei voluntare, energia
nervoasă economită foloseşte în activitatea gândirii.
La pregătirea psihologică pentru şcoală a preşcolarilor, nu se recurge numai la
asigurarea unui nivel intelectual adecvat şcolarizării, ci implică şi pregatirea sa afectivă şi
volitivă de şcolar.
Jocul didactic are un rol valoros în închegarea colectivului şi la formarea
disciplinei conştiente. În joc, copilul este obligat să respecte iniţiativele colegilor lui, să le
aprecieze munca şi să le recunoască meritele; de asemenea, să respecte regulile jocului,
să reacţioneze în conformitare cu ele, să-şi autoregleze propia activitate.1
Jocul didactic contribuie fie direct, fie indirect, la educarea emoţiilor, a
sentimentelor morale şi trăsăturilor pozitive de voinţă, caracter, în vederea învingerii
dificultăţilor în propria activitate – mai târziu, la şcoală, în colectiv.
Multe jocuri stimulează cinstea, răbdarea, spiritul critic şi autocritic, stăpânirea
de sine. Bunăoară, în jocurile didactice: Ghiceşte cine a ascuns ursuleţul sau Unde a
zburat pasărea, se cere copiilor să fie cinstiţi, să nu privească în timp ce educatoarea
schimbă sau ascunde jucăriile. O situaţie asemănătoare se creează şi în jocul Găseşte şi
taci, în care regula impune copilului să se abţină de la orice manifestare spontană când
găseşte obiectul ascuns, pentru a nu influenţa pe ceilalţi jucători.
În unele jocuri, regula interzice copiilor să se uite la vecini sau să copieze de
la ei; aşadar, copiii învaţă să înţeleagă pe viu, deci, mai uşor, ce este bine şi ce este
rău, ce este bine şi ce este interzis.
Pe langă aceste influenţe educative, jocul didactic constituie un mijloc valoros
de educaţie estetică. Mânuind diferite materiale artistic realizate, făcând aprecieri asupra
lor, copiii apreciază frumosul şi îşi dezvoltă simţul estetic.
Din cele aratate, reiese ca jocul didactic este activitatea cea mai firească,
deoarece corespunde cerinţelor de dezvoltare a copilului, tendinţa lui fiind de a fi în
contact cu adulţii şi cu alţi copii, dorinţele lui de a-şi exprima gândurile. Influenţa jocului
didactic asupra comportării copilului în colectiv, asupra disciplinei, asupra caracterului şi
1
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voinţei este permanentă, directă şi de o mare intensitate, ceea ce îi măreşte considerabil
valoarea educativă.
Consider că este necesară perfecţionarea permanentă a stilului de muncă al
educatoarei, folosirea celor mai educative metode, în special a celor active, care să pună
preşcolarul în situaţia de a descoperi, de a cunoaşte prin propiul efort, varietatea
mediului înconjurător. Pasiunea în muncă îi va întări ideea că, formând şi educând
copiii, formează cetăţenii de mâine ai României.
Concluzii
Rolul şi locul jocului didactic în sistemul mijloacelor educative a fost şi este recunoscut
de către majoritate a pedagogilor lumii.
Prin urmare, jocul este activitatea dominantă a copilului. Formele de manifestare ale
jocului şi funcțiile sale, diferă de la o perioadă de vârstă la alta. Dacă în perioada copilăriei jocul
îndeplinește funcții cognitive sau formativ educative, mai târziu, funcțiile sale devin de recreare
şi reconfortare fizică şi psihică.
Când copilul intră în școală jocul trece în plan secund, pe primul loc trece învățarea; se
produce o schimbare radicală; locul jocului îl ia învățarea, mai apoi locul acestuia îl ia munca.
Ceea ce caracterizează în esență jocul didactic constă tocmai în aceea că el îmbină într-un
tot unitar şi armonios atât sarcini cât şi funcții specifice învățării, cât şi sarcini şi funcții specifice
jocului.
Deci jocurile didactice au drept scop sporirea interesului pentru activitatea respectivă,
prin utilizarea unor elemente distractive, caracteristice jocului care facilitează atingerea scopului
formativ-educativ urmărit şi împreună cu celelalte activități obligatorii exercită o puternică
influenţă formativ-educativă asupra copilului în vederea pregătirii lui pentru școală.
Prin introducerea şi folosirea jocului didactic ca modalitate de dezvoltare a vorbirii la
preșcolari, se realizează una dintre cele mai importante sarcini ale educației preșcolare, aceea de
a-i învăța pe copii destul de multe lucruri însa nu prin metode școlărești ci, sub formă de joc.
Prin aceste forme de joc se dezvoltă percepția, orientarea în spațiu, capacitatea de a
distinge culorile, formele etc.
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