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VALENȚELE FORMATIVE ȘI INFORMATIVE ALE JOCULUI DIDACTIC 

INTERDISCIPLINAR LA PREȘCOLARI 

 
 

 

„Jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții. Jocul este sintagma, 

atmosfera în care ființa sa psihologică poate să respire și, în consecință, poate să acționeze.” 

(Ed. Claparède) 

 

„Tot ceea ce știm, credem și gândim despre copil se reflectă în tot ceea ce facem pentru el. 

Cu cât ne vom apropia mai mult de el și îl vom înțelege mai bine, cu atât vom învăța mai multe 

despre ceea ce ar trebui să facem pentru al ajuta să crească și să se dezvolte la nivelul întregului 

potențial de care dispune.” (Ghid de bune practici pentru educația timpurie a copiilor între 3-6/7 

ani, M.E.C.T., p.5). 

În educație nu există rețete, există experiență acumulată, idei, teorii bazate pe cercetări noi, 

practici confirmate care și-au demonstrat în timp eficiența, valori, principii, reguli. Succesul 

educației se bazează pe adaptarea demersului educațional la nevoile individuale ale fiecărui copil.  

Perioada vârstei preșcolare lasă cele mai profunde urme asupra personalității, sensibilității, 

mobilității și flexibilității psihice, este perioada în care se așează bazele „eului” cognitiv, afectiv-

motivațional și volitiv-caracterial. 

Este cunoscut faptul că activitatea specifică a preșcolarului este jocul. Ceea ce pentru adult 

este munca, pentru copil este jocul. Elementele de joc încorporate în procesul instruirii au calitatea 

de a motiva și stimula puternic copiii. Activitatea de învățare trebuie să introducă progresiv 

preșcolarul în sistemul muncii intelectuale, asigurându-se astfel o continuitate între grădiniță și 

școală. De aceea, jocul didactic s-a afirmat în ultimul timp ca o metodă activă, modernă, atractivă, 

eficientă, cu bune rezultate, în procesul de învățământ. 

Jocul este un proces interdisciplinar. Prin joc copilul este stimulat din toate punctele de 

vedere ale dezvoltării sale. De aceea, jocul este cea mai eficientă formă de învățare integrată 

datorită naturaleței cu care copilul învață. 

În perioada preșcolară, pașii copilului spre cunoaștere și afirmare au un îndrumător 

instituționalizat unic – educatorul. Pe acest nesăbuit drum al pregătirii pentru viață, din bogăția de 

mijloace care stau la dispoziția educatorului, jocul este o componentă de care trebuie să se țină în 

permanență seama, pentru că: 

- jocul reprezintă o necesitate vitală pentru copilul aflat în plină dezvoltare, iar a desconsidera 

această realitate, înseamnă a-l frustra pe copil de un drept inalienabil, ceea ce cu siguranță va 

avea efecte nefavorabile asupra evoluției sale ulterioare; 

- prin joc copilul învață, se formează, ceea ce înseamnă, că între joc și grădiniță nu există nici un 

fel de contradicție, ci mai degrabă un consens întregit de faptul că pentru copil jocul este un 

mijloc de dezvoltare a personalității; 

- jocul se transformă într-un adevărat „turn” de observare a copilăriei, întucât jucându-se, copilul 

nu este în stare să ascundă nimic din sentimentele care îl animă, ceea ce îi dă educatorului 

posibilitatea de a-l cunoaște mai bine și de a-i aprecia cu mai multă ușurință posibilitățile de 

care dispune. 

În procesul actual de modernizare a învățământului există tendința de a recurge tot mai mult 

la implicarea jocului „pretutindeni unde o situație de învățare se pretează la transpunerea într-un 

model de joc”. Jocul este recunoscut ca fiind una din principalele metode active, atractive, extrem 

de eficace în munca instructiv-educativă cu preșcolarii, care imprimă un caracter mai viu și mai 

atrăgător activității preșcolare.  

Toate jocurile sunt foarte gustate de copii, majoritatea fiind participanți activi la ele. Cer 

însă, din partea educatorului, o mare doză de elasticitate, deoarece nimic nu este impus, copiii pot 
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să schimbe unele regului, să le desfășoare în condiții ușor modificate, ori când s-au plictisit să le 

abandoneze pur și simplu. Jocurile îi învață pe copii să se concentreze și să se recreeze, le dezvoltă 

imaginația și abilitatea de a se transpune, le permite afirmarea propriei personalități.  

De asemenea, surpriza, ineditul situațiilor și al conexiunilor create, așteptarea, acțiunea, 

momentele de disjuncție dintre așteptările copiilor și deznodământul jocului sensibilizează și 

stimulează participarea. Așadar, e bine să reținem faptul că, reușita stimulării copilului depinde de 

dispoziția de joc a adultului, care nu poate fi supusă unor reguli sau norme, dar poate fi rezultatul 

unui exercițiu repetat. De asemenea, nu trebuie să uităm faptul că jocul sprijină copilul în efortul 

său de a întâlni realitatea și rămâne cheia oricărui demers didactic, chiar dacă, pe măsură ce copilul 

se dezvoltă, rolul său este acela de a-l ajuta să evadeze în realitate. 

 

Structurată pe trei capitole, lucrarea intitulată „Valențele formative și informative ale 

jocului didactic interdisciplinar la preșcolari”, începe cu prezentarea unor aspecte teoretice cu 

privire la importanţa  jocului ca proces interdisciplinar , făcându-se astfel o trecere spre partea de 

cercetare şi desfăşurare propriu-zisă a experimentului didactic. 

 

 

 

CAPITOLUL I 

Preșcolaritatea –Vârsta Jocului 

 

 

În primul capitol al lucrării „Preșcolaritatea –Vârsta Jocului” s-au prezentat noutăţile 

curriculumului pentru învățământul preșcolar, precum şi conceptul de joc și  particularitățile sale.  

Curriculum-ul reprezintă un instrument de optimizare a experienței educaționale a copiilor. 

Acest document stabilește cadrul pedagogic pentru sprijinirea dezvoltării copiilor într-un mod 

holistic, prin practici educaționale și de îngrijire care permit copiilor să-și atingă întregul potențial, 

permițând totodată educatorilor să-și personalizeze abordarea în funcție de interesele, necesitățile și 

potențialul fiecărui copil. În acest sens, o serie de documente europene accentuează că există un 

impact important al curriculum-ului predat asupra dezvoltării copiilor (Comisia Europeană, 

EACEA și Eurydice, 2014). 

Prin urmare, educația și îngrijirea timpurie a copiilor trebuie considerate drept baza 

sistemelor de educație și de formare, fapt care se traduce prin asigurarea condițiilor optime de 

dezvoltare în perspectivă a competențelor cheie. O educație timpurie coerentă în toate mediile 

implicate (familie, grădiniță, comunitate etc.) reprezintă contextul necesar unui echilibru între 

aspectele socio-emoționale, învățare și starea de bine.  

Pornind de la bunele practici naționale și europene în elaborarea curriculum-ului pentru 

educația timpurie, documentul de față susține: 

 un curriculum bazat pe o declarație de principii și valori care recunosc drepturile copilului ca ființă 

umană și respectul față de părinți, ca primii educatori ai copilului; 

 un curriculum cu un cadru pedagogic larg, care stabilește principiile pentru susținerea dezvoltării 

copiilor prin practici educaționale și de îngrijire care răspund nevoilor și potențialului copiilor; 

 un curriculum care abordează dezvoltarea holistică a copiilor în domenii largi pentru dezvoltare și 
susține relizarea unui echilibrul adecvat între învățare și dezvoltarea armonioasă a personalității; 

 un curriculum cu un accent puternic pe comunicare, interacțiune și dialog ca factori-cheie care susțin 

învățarea și starea de bine a copiilor, prin crearea de mesaje semnificative/ relevante pentru copil și pe 

sentimentul apartenenței la grup; 

 un curriculum care încurajează personalul să lucreze în mod colegial și să-și evalueze în permanență 
practicile, prin observare și documentarea experiențelor de învățare ale copiilor (prin implicarea 

părinților ca parteneri egali), astfel încât să răspundă nevoilor și potențialului tuturor copiilor; 

 un curriculum care include cooperarea cu părinții și promovează valori democratice, într-un cadru de 

diversitate socio-culturală. 
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Principiile enumerate mai jos indică valorile fundamentale care stau la baza elaborării 

Curriculumului pentru educaţia timpurie: 

 Principiul educaţiei centrate pe copil (cunoașterea, respectarea şi valorizarea unicităţii copilului, a 

nevoilor, trebuinţelor şi caracteristicilor acestuia); 

 Principiul respectării drepturilor copilului (dreptul la educaţie, dreptul la liberă exprimare etc.); 

 Principiul învăţării active (crearea de experienţe de învăţare în care copilul participă activ si poate alege 

și influența modul de desfășurare a activității); 

 Principiul dezvoltării integrate (printr-o abordare integrată a activităţilor, 
multidisciplinară/interdisciplinară); 

 Principiul interculturalităţii (cunoaşterea, recunoaşterea şi respectarea valorilor naţionale şi ale 

celorlalte etnii); 

 Principiul echităţii şi nondiscriminării (dezvoltarea unui curriculum care să asigure, în egală măsură, 

oportunităţi de dezvoltare tuturor copiilor, indiferent de gen, etnie, religie sau statut socio-economic); 

 Principiul educaţiei ca interacţiune dintre educatori şi copil (dependenţa rezultatelor educaţiei de 

ambele părţi participante în proces, atât de individualitatea copilului, cât şi de personalitatea 
educatorului/părintelui). 

În relație cu valorile promovate de acest curriculum, practica/opțiunile metodologice ale 

educatorilor vor fi orientate de următoarele principii ale aplicării Curriculumului pentru 

educația timpurie: 

 Principiul individualizării (organizarea activităţilor ţine cont de ritmul propriu de dezvoltare a copilului, 
de nevoile sale, asigurîndu-se libertatea copiilor de a alege activităţi şi sarcini în funcţie de nevoile lor); 

 Principiul învăţării bazate pe joc (jocul este activitatea copilului prin care acesta se dezvoltă natural, 

prin urmare trebuie să stea la baza conceperii activităţilor didactice de toate tipurile); 

 Principiul diversităţii contextelor şi situaţiilor de învăţare (oferirea unui mediul educaţional de contexte 

şi situaţii de învăţare diverse, care să solicite implicarea copilului sub cât mai multe aspecte: cognitiv, 
emoţional, social, motric); 

 Principiul alternării formelor de organizare a activităţii: frontal, în grupuri mici, în perechi şi 

individual şi a strategiilor de învăţare; 

 Principiul parteneriatului cu familia şi cu comunitatea (este necesar ca între educatoare şi familie să se 

stabilească relaţii de parteneriat care să asigure continuitate şi coerenţă în demersul educaţional, familia 

reprezintă un partener activ, nu doar receptor al informaţiilor furnizate de educatoare referitoare la 
progresele realizate de copil, totodată e importantă înţelegerea valorii educaţiei, pentru comunitate şi 

participarea comunităţii, în perioadele timpurii). 

Curriculumul pentru educaţie timpurie reflectă o concepţie curriculară îmbunătăţită, unitară 

şi coerentă, având ca referinţă competenţele-cheie care determină profilul de formare a elevului de 

mai târziu, definite la nivel european şi statuate de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi crearea 

premiselor necesare formării acestora încă de la vârste foarte mici. Dintre înnoirile prezente, cea 

mai semnificativă o reprezintă compatibilizarea documentelor curriculare elaborate în cadrul 

reformei cu rezultatele cercetărilor pedagogice şi cu tendinţele de practică educaţională de pe plan 

internațional.  

Jocul este activitatea care dă specificitate preșcolarității. Activitățile ludice câștigă mult în 

consistență pe parcursul primei copilării, însă, în intervalul de vîrstă 3-6 ani, are loc o diversificare 

și o aprofundare a tipurilor de joc, care nu va mai fi întâlnită la nici o altă vârstă (Nell, 

Drew&Bush, 2016; Antonovici&Neațu, 2008). 

Achizițiile cognitive, emoționale și comportamentale cu care copilul intră în acest interval 

de vârstă permit antrenarea prin joc a unor abilități, strategii și atitudini complexe, pregătitoare 

pentru acivitatea de învățare școlară, dar mai ales pentru viață.La vârsta preșcolară, dată fiind 

configurația copilului în acest interval de timp (intrarea în colectivitate, recunoașterea 

covârstnicilor ca posibili parteneri de joc, implicarea într-un program curricular flexibil, care oferă 

timp pentru joacă etc.), jocul tinde să fie acceptat și considerat important ca proces, și nu doar 

pentru eventualele sale produse (achiziții intelectuale, produse materiale), atât în familie, cât și în 

grădiniță. 
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El este în esență, o modalitate de investigație și cunoaștere a lumii reale, o preînvățare 

(Vygotski, 1978, Piaget, 1971, Mardell et. al., 2016), un spațiu de satisfacere a dorinței firești de 

manifestare, experimentare, încercare și independență (Mardell et. al., 2016), un mijloc de 

comunicare și de exprimare a sinelui. Implicarea în joc a preșcolarului este totală. El își antrenează 

spontan și voluntar în joc toate posibilitățile fizice, cognitive, afective și comportamentale 

(Glava&Glava, 2002). Literatura de specialitate recentă asociază jocul, la vărsta preșcolară și mai 

apoi la vârstele școlare, cu achiziții importante în planul: 

 social: în cadrul jocului de grup și a jocului de rol, preșcolarii exersează o varietate de tipuri de 

relaționare; ei discriminează din ce în ce mai exact între modalități de interacțiune determinate 

de statusuri sau contexte specifice (Mardell et. al., 2016); jocul reprezintă un spațiu de afirmare 

a sinelui și de exersare a depășirii egocentrismului infantil prin asumarea de roluri și 

perspective ale altora (Golu, 2009); 

 intelectual: construcția de de semnificații și înțelegerea realității, gândire logică și strategică, 

exersarea procesării informației prin operații de clasificare, numărare, discriminare, ierarhizare, 

scriere, exersarea vocabularului, antrenarea creativității (Marcus, 2011); jocul cooperativ și mai 

structurat, specific grădiniței, determină copilul să își exerseze autocontrolul (Golu, 2009; 

Șchiopu&Verza, 1997); 

 emoțional: provocările generate de situațiile ludice cu caracter cooperativ sau competițional 

invită la exersarea autocontrolului, a amânării satisfacției, a atribuirii corecte a succesului sau 

eșecului și permit experiențiereasenzației de putere și control, dar și de negociere și supunere în 

fața regulilor sau a convenției de grup (Mardell et. al.,2016; Golu, 2009); 

 fizic și motric: în cadrul jocului care presupune mișcare (și care nu presupune acest mod de 

exprimare), copilul își testează și forțează limitele și capacitățile fizice într-un context sigur, 

plăcut și motivant, integrează mișcări simple și izolate în sarcini mai complexe, până la cele de 

tip sportiv, dobândesc o schemă corporală funcțională, se orientează spațial și își exersează 

sensibilitatea senzorială. 

În plus jocul este pentru preșcolar o sursă de plăcere (Golu, 2009) și libertate (Marcus, 

2011), deoarece acesta presupune eliberarea de realitatea constrângătoare și oferăocazia de 

reflectare și transformare a realului în manieră personală. Jocul creează o ordine în relitatea 

dezordonată, are înclinația să fie frumos și presupune satisfacția dată de succes (Huizinga, 1998, 

pp.50-51). 

Implicarea în activitățile ludice devine la vârsta preșcolară o condiție importantă pentru 

evoluția ulterioară a copilului, iar lipsirea de joc sau de resursele necesare desfășurării lui (timp, 

spațiu, oportunitatea de a repeta temele de joc, jucării, aprobarea și asistența adultului) determină 

apariția unor carențe în dezvoltarea personalității, chiar dacă lipsa jocului a fost compensată de 

abordarea altor forme de educație. Studiile asupra consecințelor deprivării de joc a copiilor cu 

deficiențe oferă o serie de dovezi în acest sens (J.W Lerner, B.Lowenthal, R. Egan, 1998, R.E. 

Cook, A. Tessier, D. Klein, 2000, U. Șchiopu, 1970), iar centre precum LEGO Learning Institute 

(2013, cit. De Mardell et. al., 2016) atrag atenția că, în lume, prezența jocului tinde să diminueze 

chiar și în grădinițe – spațiul unde, în mod tradițional, el este prezent cu precădere – sub presiunea 

centrării pe învățare și pe o cultură a școlii competiționale. 
 

Forme și tipuri de joc specifice vârstei preșcolare 

Construcția unei tipologii comprehensive a jocului a reprezentat o provocare pentru 

numeroși specialiști ai activităților ludice. În contextul de față nu dorim să prezentăm sistematic 

aceste contribuții, ci mai degrabă, să oferim o imagine a diversității formelor de joc abordate de 

copii, făcând referire la tipuri de joc și joacă exersate cu precădere în intervalul de vârstă al 

preșcolarității. 

Jocul și dispoziția de joc însoțesc permanent copilul. Preșcolarul este capabil să transforme 

spontan orice activitate intr-una cu conotații ludice (de exemplu urcă scările și decide spontan să 

sară de pe o treaptă pe alta; pronunță un cuvânt greșit și apoi se străduiește să „greșească” în mod 
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similar și alte cuvinte din același câmp lexical). Ca urmare, la această vârstă, jocul poate lua forme 

spontane, fugare în aceeași măsură în care putem întâlni jocuri consistente, de durată și complexe, 

precum sunt jocurile de creație cu roluri. 

Activitățile ludice la această vârstă sunt potențate de intrarea preșcolarilor în grădiniță. 

Grădinița este mediul care oferă copilului prilejul să interacționeze consistent cu colegii de vârstă și 

cu alți adulți decât cei din familie, precum și cu resurse educaționale și de joc inedite, selectate de 

specialiști. În plus, spațiul grădiniței și programul curricular sunt proiectate ca să susțină diferite 

forme de joc: jocul liber, jocul de rol, jocul de construcții, jocul de mișcare. 

Focalizarea pe învățare a programului educațional îi conferă uneori jocului forme 

structurate, direcționate și orientate deliberat spre finalități formative, de tipul jocului 

didactic.Însă, în grădiniță, dat fiind caracterul flexibil al curriculumului preșcolar, e posibilă încă 

promovarea jocului liber și a altor forme de joc nestructurat din perspectivă didactică. 
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CAPITOLUL AL II-LEA 

Jocul didactic interdisciplinar – formă fundamentală de activitate în copilăria timpurie 

 

 

 

Capitolul al doilea denumit „Jocul didactic interdisciplinar – formă fundamentală de 

activitate în copilăria timpurie”face o trecere de la joc, la joc didactic și reliefează aspecte cu 

privire la conceptul de interdisciplinaritate, precum și abordarea interdisciplinară a jocului didactic 

la preșcolari. 

Evidențiind valoarea formativ-informativă a jocului didactic asupra dezvoltării copilului 

preșcolar, E. Claparède afirma că:„Jocul este singura atmosferă în care ființa sa psihologică poate 

să respire și în consecință poate să reacționeze. A ne întreba de ce se joacă copilul înseamnă a ne 

întreba de ce este copil și nu ne putem imagina copilăria fără râsetele și jocurile sale” (E. 

Claparède, 1975). 

Preocupările specialiștilor din diverse domenii orientate spre problematica jocului didactic 

sunt concretizate în studii moderne de psihologia dezvoltării, pedagogie preșcolară și școlară, 

psihosociologie. Rezultatele cercetărilor conduc la înțelegerea valențelor complexe ale conduitei 

ludice și susțin cu argumente specifice faptul că, în copilăria mică și mijlocie, jocul constituie tipul 

fundamental de activitate, adică forma de activitate care determină dezvoltarea psihică prin 

antrenarea psihomotorie, senzorială, intelectuală și afectivă. 

Vârsta copilăriei timpurii, etapa preșcolarității, este perioada în care are loc o explozie a 

achizițiilor psihocomportamentale care vor influența în mare măsură nivelul de adaptare și 

integrare a copilului în fazele următoare ale evoluției și dezvoltării lui. Este vârsta care se remarcă 

printr-o spectaculoasă dezvoltare și diversificare a preocupărilor pentru joc, pe fondul achizițiilor 

majore ale copiluluiîn planul capacităților psihologice, vârsta în care se conturează primele 

elemente ale conștiinței de sine, ale socializării, este perioada apariției competențelor, a 

descoperirilor (A.Glava, C.Glava, 2002). 

În literatura pedagogică românească, sintagma pedagogică joc didactic reprezintă „un 

ansamblu de acțiuni și operații care, în paralel cu destinderea, buna dispoziție și bucuria pe care 

le stârnește, urmărește un set de obiective de pregătire intelectuală, tehnică, morală, fizică etc.a 

preșcolarului și elevului” (I. Neacșu, 2001, p.204). 

Termenul „didactic“, asociat celui de joc,accentuează latura instructivă a activităţii care 

devine, în mod necondiţionat, parte integrantă a acestuia şi se concretizează printr-un anumit volum 

de cunoştinţe, de acţiuni obiectuale şi mintale pe care le solicită. Indiferent de etapa de vârstă la 

care este utilizat, jocul didactic favorizează atât aspectul informativ al procesului de învăţământ cât 

şi aspectul formativ al acestuia. 

I. Cerghit afirma că „jocul didactic a devenit una din principalele metode active, atractive, 

extrem de eficace în munca instructivă cu copiii” (I. Cerghit, 1979, p.18). 

Jocul didactic utilizat, în contextul activităţilor preşcolare are această particularitate 

esenţială: el trebuie să îmbine armonios elementul instructiv şi exerciţiul cu elementul distractiv. 

Învăţând prin joc, copilul trebuie să se distreze în acelaşi timp. Îmbinarea elementului distractiv cu 

cel instructiv duce la apariţia unor stări emotive complexe, care stimulează şi intensifică procesele 

de dezvoltare psihică. 

În Dicționarul praxiologic de pedagogie, jocul didactic este definit ca o metodă folosită în 

scopul instruirii, educării și formării preșcolarilor și școlarilor mici, formă fundamentală de 

activitate didactică, mijloc de realizare a educației copiilor mici. Jocul didactic permite realizarea 

de obiective corespunzătoare educației intelectuale, morale, estetice, fizice, tehnologice etc. într-o 

atmosferă destinsă, relaxantă, caracterizată de bună dispoziție și de bucurie. Specialiștii din 

domeniul educațional au fost interesați intotdeauna de această formă de activitate, cu multiple 

valențe formative (M.-D. Bocoș, coord., R. Răduţ-Taciu, C. Stan, 2017). 

Jocul didactic are o serie de caracteristici prin care se deosebeşte de celelalte jocuri şi 
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forme de organizare a activităţilor comune. Conform „Laboratorului Preșcolar” (2001), elementele 

structurale ale jocului didactic, care determină specificul acestuia în raport cu alte jocuri, sunt: 

 Titlul jocului: - formulat în funcție de conținut și de vârsta participanților (poate fi comunicat 

sau nu copiilor); 

 Scopul didactic: reprezintă o finalitate educativă a jocului; el trebuie să fie clar şi precis și 

concis și în funcție de specificul jocului; 

 Obiectivele operaționale: sunt finalități specifice, concrete, direct observabile și măsurabile; 

numărul lor poate varia de la 2/3 până la 5/6 ani; 

 Sarcina didacticăeste formulată în funcţie de conţinutul activităţii şi de nivelul de vârstăal 

copiilor.Ea reprezintă elementul de instruire în jurul căruia sunt antrenate operaţiile gândirii.  

Pentru copii, sarcina didactică apare ca o problemă de gândire (de recunoaştere, denumire, 

descriere, comparaţie etc). Acest aspect trebuie să se reflecte în modul în care educatoarea 

formulează aceste sarcini, ţinând seama de următoarele caracteristici: 

- să fie definită sub forma unui obiectiv operațional,cuprinzând un singur aspect al 

conţinutului şi precizând ceea ce trebuie să facă în mod conştient şi concret copiii în desfăşurarea 

jocului, pentru a realiza scopul propus; (de exemplu: „Formează mulţimea triunghiurilor roşii!”); 

- cuprinde o problemă care trebuie rezolvată de către toţi copiii; 

- antrenează întreaga personalitate a copilului; chiar şi atunci când jocul didactic este 

integrat în activităţi de consolidare/recapitulare, nu trebuie să se facă apel numai la memoria 

reproductivă, ci la întreg sistemul intelectual (la operaţiile gândirii, capacitatea de asociere, 

flexibilitate, fluiditate etc); 

- valorifică în diferite moduri cunoştinţele, deprinderile şi priceperile. 

Sarcina didactică reprezintă sarcina care se dă copiilor spre rezolvare-a cunoaşte, a denumi, 

a clasifica, a construi şi care se referă la conţinutul care trebuie învăţat. Este una din componentele 

principale ale jocului didactic care concretizează, la nivelul vârstei preşcolare, scopul urmărit în 

activitate. 

 Acţiunea jocului şi elementele de joc, reprezintă modalitatea în care se desfăşoarărealizarea sarcinii 
didactice. O activitate didactică capătă caracter ludic numai în măsura în care cuprinde elemente de joc, 

ca: mişcarea, competiţia, întrecerea, cuvântul, ghicirea, aşteptarea, surpriza. O parte din aceste elemente 

se utilizează în majoritatea jocurilor didactice, ca mişcarea şi cuvântul; altele se introduc în funcţie de 
conţinutul jocului. Important este ca elementele de joc să servească realizării sarcinii didactice, să creeze 

condiţii optime pentru acesta. 

Elementele de joc se pot aplica în modalităţi diferite. Astfel, cele mai variate aspecte le 

reprezintă mişcarea, care se poate realiza prin mânuirea materialului din mână în mână - cu pornire 

şi oprire la semnal - schimbarea jetoanelor între copii. 

Un efect deosebit în cadrul jocurilor didactice cu copiii preşcolari îl are imitarea unor 

mişcări specifice animalelor: zborul fluturilor, săritura iepuraşului, sau a unor mijloace de 

locomoţie: autobuzul, trenul. 

 Competiţia sau întrecereaconstituie un alt element de joc, cu utilizare frecventă, în 

careaccentul cade pe ritm şi calitate. Astfel, întrecerea poate să se refere la alegerea rapidă a 

jetonului corespunzător (în jocul „Cine are un număr mai mare?”) sau la găsirea locului 

corespunzător numărului („Caută-ţi căsuţa!”). 

 Cuvântulca element de joc,are o contribuţie valoroasă la crearea unei atmosfereplăcute, 

antrenante. El poate fi folosit sub forma semnalelor de oprire a unei acţiuni („Stop!”), sub 

forma onomatopeelor prin imitarea diferitelor animale sau zgomotul produs de unele mijloace 

de locomoţie, punerea în scenă a unor acţiuni,interpretarea unor roluri, a unor dialoguri între 

membrii echipei de joc ş.a. 

 Ghicireaeste folosită cu precădere în jocurile fără material, contribuind la antrenareacopiilor la 

activitate, o întâlnim în jocuri: „Ghici, ghici!” sau „Ghici care obiect lipseşte!” sau „Ce am 

ascuns în mâna cealaltă?” 
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 Aşteptarea şi surprizadau un colorit emoţional jocului didactic, mai ales atunci când sunt în 

legătură cu prezentarea sau mânuirea materialului, cu mişcarea copiilor în diferite sensuri sau 

cu folosirea unor semnale verbale, vizuale, auditive etc. Aşteptarea şi surpriza se folosesc în 

majoritatea jocurilor asociate cu mişcarea sau cu un alt element de joc. 

 Conţinutul jocului didactic (desfășurarea) este reprezentat de sfera cunoştinţelor,priceperilor 

şi deprinderilor (limba maternă, limbă străină, matematică, cunoaşterea mediului, comportare 

civilizată etc.). El trebuie să fie prezentat într-o formă accesibilă şi atractivă de desfăşurare. 

 Conţinutul jocului didactic se referă la cunoştinţele pe care şi le-au format copiii. Deşi apar 

împreună, scopul jocului didactic, nu trebuie confundat cu conţinutul acestuia. Scopul este stabilit 

din afară, în funcţie de mai multe criterii: vârsta copiilor, etapa concretă a procesului instructiv-

educativ, rezultatele obţinute de copii anterior etc. 

 Regulile jocului didacticfac legătura între sarcina didactică şi acţiunea jocului. Fiindaservite sarcinii 

didactice, ele reglementează acţiunea jocului. 

 Fiecare joc didactic trebuie să conţină cel puţin două reguli: prima regulă transpune sarcina 

didactică într-o acţiune concretă, atractivă, adică transformă exerciţiul în joc, iar cea de-a doua 

precizează organizarea jocului şi momentele de terminare a acţiunii jocului. 

 În afară de regulile care reglementează acţiunea jocului, există şi reguli care privesc 

comportarea copiilor, ordinea în care ei trebuie să intre în joc. 

 În unele jocuri, intrarea copiilor în joc este condiţionată de momentul când primesc un 

anumit material. Numirea copiilor sau intrarea în joc într-o ordine rigidă produce scăderea 

intensităţii jocului. 

 Jocurile didactice pot cuprinde, de asemenea, unele reguli care precizează cine poate fi 

conducătorul jocului sau cine poate deveni conducătorul jocului, pe bază de concurs. 

 Jocurile didactice pot cuprinde şi unele restricţii, care merg până la eliminarea din joc a 

copiilor care greşesc, pe rând, rămânând până la urmă un câştigător. 

 Regulile jocului didactic sunt prestabilite şi obligatorii pentru toţi participanţii. Ele 

reglementează conduita şi acţiunile copiilor în funcţie de structura particulară a jocului didactic 

(arată cum să se joace, cum să rezolve problema respectivă, succesiunea acţiunilor în joc, ce este şi 

ce nu este permis în timpul jocului). Exemplu: „Fiecare echipă trebuie să descopere greşeala de pe 

imaginea primită şi să comunice celorlalţi greşeala doar atunci când li se solicită acest lucru”. 

 Regulile jocului trebuie să vizeze asigurarea unui comportament corect şi disciplinat pe 

parcursul activităţii,dar au şi rolul de a descrie cadrul de rezolvare a sarcinii jocului,de aceea ele 

trebuie să restricţioneze comportamentul copiilor într-o măsură care să asigure caracterul incitant al 

jocului (ex: o echipă de jucători nu poate continua jocul până nu primeşte răspunsul corect de la 

altă echipă). 

 „Copilului îi place regula; el găseşte în regulă cel mai sigur instrument al afirmării sale. 

Prin regulă el manifestă permanenţa fiinţei sale, voinţa sa autonomia sa“ (J. Château, 1990). 

 Regula jocului ajută ca sarcina didactică să fie transformată într-o acţiune concretă. În 

timpul desfăşurării jocului educatoarea trebuie să urmărească permanent şi cu multă atenţie 

îndeplinirea sarcinilor de către toţi copiii, comportarea lor şi menţinerea atmosferei de joc, să 

asigure respectarea regulilor, prin încurajarea participării tuturor copiilor la joc, încurajarea 

manifestării entuziasmului şi al susţinerii în jocurile-competiţie, temperarea unor tendinţe negative 

şi oferirea de feedbackpermanent. 

 Preocuparea pentru regulile jocului şi pentru stabilirea de noi reguli pentru activităţile 

ludice în desfăşurare este una ce apare pe parcursul preşcolarităţii, după 4 ani, când copiii devin 

preocupaţi pentru concordanţa cu realitatea transpusă în joc a acţiunilor ludice şi a succesiunii 

acestora şi pentru desfăşurarea jocului în ordine, fără manifestări precum: acapararea jucăriilor sau 

rolurilor de către un singur participant sau nerespectarea convencţiilor de joc („ziceam că”). 

Regulile externe sunt acceptate treptat ca necesare pentru asigurarea respectării responsabilităţilor 

repartizate şi a conduitelor civilizate în joc,iar regulile interne devin din ce în ce mai des o iniţiativă 

a copiilor de 5-6 ani. Pe măsura conştientizării sensului regulilor, respectarea acestora este 
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percepută drept obligatorie, lucru ce determină sancţionarea sau eliminarea din joc a celor care le 

încalcă. 

 Materialul didactic utilizat în cadrul jocului trebuie să fie variat, adecvat conţinutuluiactivităţii, 

vârstei şi particularităţilor individuale ale copiilor: jucării, fişe individuale, cartonaşe, jetoane etc.  

 Ca şi la lecţia în şcoala primară, jocul didactic, ca activitate instructiv-educativă în 

programul grădiniţei, trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe privind organizarea, conducerea şi 

evaluarea acestei activităţi. 

 Pentru stimularea copiilor în vederea participării active la joc şi pentru asigurarea unei 

atmosfere prielnice de joc este necesară o pregătire atentă a condiţiilor de desfăşurare a jocului şi 

organizare judicioasă a lui. Astfel, se impune aranjarea sălii, a materialelor şi a copiilor în funcţie 

de acţiunea jocului, distribuirea materialelor necesare desfăşurării jocului, intuirea materialului 

didactic ş.a. 

 Interdisciplinaritatea a fost definită ca fiind o „interacțiune existentă între două sau mai 

multe discipline, care poate merge de la simpla comunicare de idei până la integrarea reciprocă de 

concepte de bază în epistemologie, de metodologie, de date, de orientări în cercetare”(H. Catalano, 

2006, p.183). 

Conceptul de interdisciplinaritate a câștigat tot mai mult teren în modul de abordare a lecției 

moderne. Acest termen reprezintă o modalitate de organizare a conținuturilor învățării cu implicații 

asupra întregii strategii de proiectare a curriculumului, care oferă o imagine unitară asupra 

fenomenelor și proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de învățământ și care permite 

contextualizarea și aplicarea cunoștințelor dobândite. Este o componentă a procesului de instruire 

prin care se asigură aspectul activ și formativ de dirijare efectivă a învățării. 

Reforma conținuturilor învățământului românesc din perioada contemporană a creat cadrul 

unor transformări la nivel de curriculum, între care se distinge perspectiva interdisciplinară. În 

procesul de învățământ se regăsesc demersuri interdisciplinare la nivelul corelațiilor minimale 

obligatorii, sugerate chiar de planul de învățământ sau de programele disciplinelor sau ariilor 

curriculare. 

În înfăptuirea unui învățământ modern, formativ, predarea – învățarea interdisciplinară este 

o condiție importantă. Corelarea cunoștințelor de la diferite discipline de învățământ contribuie 

substanțial la realizarea educației preșcolarilor, la formarea și dezvoltarea flexibilității gândirii, a 

capacităților de a aplica cunoștințele în practică, o disciplină o ajută pe cealaltă să fie mai bine 

însușită. 

În educația timpurie predarea-învățarea integrată semnifică modul în care cadrul didactic 

integrează conținuturile mai multor domenii experiențiale, exploatând resursele din mai 

multe centre de activitare cu scopul atingerii mai multor obiective de referință. Abordarea 

integrată a predării asigură stimularea copiilor pe mai multe domenii de dezvoltare, acordându-le 

egală atenție tuturora. 

Activitățile integrate se desfășoară alternând formele de organizare ale activității: frontal 

(atunci când este oportună), pe grupuri și individual, în funcție de conținut, particularitățile de 

vârstă și individuale ale copiilor, moment al zilei. 

Prin intermediul jocului didactic interdisciplinar, cadrul didactic are posibilități nelimitate 

de corelare a conoștințelor din diferitele categorii de activitate, însă este foarte important ca să 

pregătească temeinic activitățile, apelând la capacitățile creatoare ale profesiei de dascăl.  

Specific vârstelor copilăriei, jocul în general, are importanță hotărâtoare pentru dezvoltarea 

psihică a copilului, fiind modalitatea cea mai bună de a transmite noi cunoștințe vizând toate 

domeniile de activitate, o activitate fizică sau mentală cu sau fără finalitate practică și căreia te 

dedici de bună plăcere. 

Jocul rezolvă multe dintre problemele interdisciplinarității: creează situații de învățare noi 

și neobișnuite, înlesnește transferul de valori între discipline, favorizează lucrul în echipă și 

cooperarea, dispoziția la dialog, creativitarea. 

În activitatea de învățare intervin de multe ori, constrângerea și teama. Teoria instrucției și 



12  

educației inspirată de psihanaliză a dovedit, din punctul de vedere al eficienței instrucției și al 

efectelor secundare educative ale acesteia, că mult mai importantă și mai eficientă este o activitate 

lipsită de sancțiuni. Ori, jocul este o activitate lipsită de umbrele inhibitoare ale pedepselor. În 

timpul jocului, preșcolarul se poate regăsi cu plăcere in ceea ce privește dorințele și plăcerile lui, 

nevoia de mișcare și de elaborare. Regăsindu-se în joc, el va participa activ la acesta. 
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CAPITOLUL AL III-LEA 

Contribuția jocului didactic interdisciplinar la dezvoltarea capacității de transfer a noilor 

cunoștințe în învățământul preșcolar 

 

 

 

Cel de-al treilea capitol prezintă cercetarea aplicativă pe tema „Contribuția jocului 

didactic interdisciplinar la dezvoltarea capacității de transfer a noilor cunoștințe în 

învățământul preșcolar”. Capitolul conţine obiectivele generale ale cercetării, ipoteza, variabilele, 

coordonatele majore ale cercetării (locul de desfăşurare a cercetării, perioada de cercetare), 

sistemul metodologic al cercetării, precum şi cercetarea propriu-zisă cu cele trei etape: etapa pre-

experimentală, etapa experimentală şi etapa post-experimentală. 

În urma derulării cercetării, a analizei și interpretării datelor se pot desprinde următoarele: 

 jocurile didactice interdisciplinare desfășurate la grupă au avut o influență majoră asupra 

capacității de transfer a noilor cunoștințe; 

 s-a putut constata că la activitățile de învățare desfășurate, în care s-au utilizat jocurile 

didactice interdisciplinare, copiii și-au însușit cu ușurință cunoștințe din diferite domenii de 

activitate; 

 prin jocurile desfășurate, copiii au reușit să identifice elemente din mediul apropiat, să 

demonstreze înțelegerea unui mesaj oral, să-și manifeste potențialul creativ, să se 

familiarizeze cu conceptul de număr și numerație, să își coordoneze mișcările, să își 

dezvolte motricitatea fină etc.; 

 precizăm faptul că aceste jocuri didactice au fost gândite într-o manieră integrată; 

 jocurile didactice interdisciplinare au fost gradate pe de-o parte în funcție de scopul propus, 

iar pe de altă parte în funcție de nivelul de cunoștințe al preșcolarilor; 

 participând direct la jocurile didactice interdisciplinare, copiii, au fost mereu solicitați să 

gândească, să manipuleze diferite obiecte prin elementele de joc, să interacționeze cu 

colegii, să își exprime nedumeririle și greutățile întâmpinate în înțelegerea sarcinilor 

primite, să aprecieze și să corecteze acțiunile colegilor, să își formeze diferite reprezentări, 

toate ajutând la dezvoltarea capacităților intelectuale ale acestora; 

 jocurile didactice interdisciplinare inițiate au satisfăcut nevoia de mișcare a preșcolarilor, 

momentele statice fiind armonios îmbinate cu momentele de acțiune iar introducerea unor 

modalități practice de lucru au determinat ca preșcolarii să devină activi; 

 s-a urmărit pe tot parcursul desfășurării jocurilor didactice interdisciplinare, o observare 

riguroasă a manifestărilor și comportamentelor preșcolarilor; 

 considerăm că diferenţa a fost semnificativă, ţinând cont de timpul scurt în care s-a realizat 

intervenţia; 

Jocul didactic reprezintă o metodă de învăţământ cu reale valenţe formative şi informative 

şi, în consecinţă, are o contribuţie specifică la perceperea învățământului preșcolar nu ca o instituţie 

rigidă, ci ca un mediu care exercită influenţe benefice asupra diferitelor laturi ale personalităţii 

copiilor.  

Copilul care azi se joacă dar, totodată şi învaţă, va fi omul care mâine găseşte soluţii la 

problemele cu care se confruntă, trăind adecvat într-o societate a competiţiei. Învăţarea este o 

muncă serioasă, dar efortul este mai uşor şi eficient când se foloseşte jocul.  

În studiul realizat s-a pornit de la premisa că, prin desfășurarea jocului didactic 

interdisciplinar, noi, educatoarele, îi ajutăm pe copii să își dezvolte procesele psihice, gândirea cu 

operațiile ei, analiza, sinteza, comparația, memoria, atenția și spiritul de observație, voința, 

imaginația și limbajul. 

Din experiența la grupă și în urma bibliografiei studiate, s-a constatat că jocul didactic 

interdisciplinar are o importanță hotărâtoare pentru dezvoltarea psihică a copilului, fiind 

modalitatea cea mai bună de a transmite noi cunoștințe vizând toate domeniile de activitate. 
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De aceea, ne-am propus ca în această lucrare să ne oprim asupra jocului didactic 

interdisciplinar, a rolului și a locului pe care acesta îl are în dezvoltarea capacităților de transfer a 

noilor cunoștințe. 

Am considerat că jocul didactic interdisciplinar este mijlocul potrivit ales în vederea 

dezvoltării personalității multilaterale a copiilor și a unei funcționări optime din punct de vedere 

psiho-social a acestora. 

Tema lucrării metodico-științifice„Valențele formative și informative ale jocului didactic 

interdisciplinar la preșcolari” este extrem de actuală pentru că în programa activităților 

instructiv-educative, jocul este activitatea fundamentală a copilului, care influențează întreaga 

conduită și prefigurează personalitatea în plină formare a acestuia. 

Ne-am oprit la această temă deoarece am constatat din experiența anterioară, că modul 

natural al copiilor de a învăța despre ce îi înconjoară nu este acumularea de cunoștințe ale științei, 

ci integrarea informațiilor, priceperilor, capacităților diverse în jurul unor teme care le stârnesc 

interesul sau a unor elemente de viață socială. 

Motivele care ne-au determinat în alegerea acestei teme au fost următoarele: 

 jocul constituie activitatea de bază pentru vârsta preșcolară; 

 jocul didactic interdisciplinar ne oferă prilejul de a atinge obiectivele importante ce țin de latura 
formativă, dar și cea informativă în dezvoltarea personalității copilului preșcolar; 

 jocul didactic interdisciplinar are o contribuție importantă în dezvoltarea capacității de transfer a noilor 

cunoștințe la preșcolari; 

Prin studiul acestei teme s-a urmărit îmbogățirea nivelului de pregătire profesională, găsirea 

celor mai adecvate metode și procedee pentru a-i face pe preșcolarii cu care s-a lucrat să își 

dezvolte capacitatea de transfer a noilor cunoștințe predate. 

Jucându-se, copiii au învățat cu plăcere noțiuni noi, iar jocurile didactice interdisciplinare 

inițiate la grupă au creat situații de învățare inedite, au favorizat lucrul în echipă și cooperarea, 

dispoziția pentru dialog, creativitatea. Corelarea cunoștințelor din diferite domenii au dus la 

formarea și dezvoltarea flexibilității gândirii și a capacităților de a aplica cunoștințele în practică. 

În desfășurarea cercetării noastre, jocul didactic interdisciplinar s-a dovedit a fi o metodă de 

optimizare a procesului instructiv-educativ, de ridicare a calității și eficienței acestuia și care 

răspunde în mare măsură cerințelor actuale. El a îmbinat sarcini didactice din domenii de 

cunoaștere diverse, într-o structură unitară, axată pe învățare. 

Forma de joc a antrenat preșcolarii în activitățile desfășurate, fără să conștientizeze efortul, 

deoarece introducându-se elemente distractive, care produc bucurie, activitățile au evoluat într-o 

atmosferă caldă, plină de veselie. 

Demersul nostru de documentare și experimentare a avut ca obiectiv principal de a 

confirma sau infirma ipoteza:„La grupa mijlocie, jocul didactic interdisciplinar contribuie la 

dezvoltarea capacității de transfer a noilor cunoștințe ale preşcolarilor.” 

Pentru a testa această ipoteză a cercetării s-averificat experimental influența jocurilor 

didactice interdisciplinare în mod constant, în ceea ce privește facilitarea transferului de noi 

cunoștințe din domenii de activitate diferite. 

La finalul experimentului s-au putut observa schimbări semnificative în cadrul grupului 

asupra căruia s-a realizat cercetarea. Îmbunătățirea datelor cantitative a fost rodul asigurării unor 

condiții favorabile formării și perfecționării deprinderilor intelectuale. Scopul activităților 

organizate cu preșcolarii sub forma jocurilor didactice interdisciplinare, nu a fost acela de a-i învăța 

sistematic anumite concepte, ci de a le exersa procesele de cunoaștere, de a le forma deprinderi 

intelectuale. 

Jocurile didactice interdisciplinare au avut un profund caracter formativ, contribuind la 

formarea unei noi atitudini față de cunoaștere. Aceste activități au asigurat transferul cunoștințelor 

asimilate la situații noi, apropiate de viață, au consolidat deprinderi motrice, au facilitat efortul 

intelectual și au stimulat creativitatea copiilor.  

Concluzionând, putem spune că programul de intervenţie a avut rezultatele scontate, la 
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finalul cercetării confirmându-se ipoteza. 

În urma realizării cercetării noastre ne permitem să adresăm câteva gânduri, sugestii pentru 

toţi acei care au optat pentru această nobilă profesie, de a educa. 

A educa înseamnă să știi să îngemănezi știința, predispoziția, voința și harul spre binele 

copilului. Dincolo de calitatea cunoașterii transmise, contează foarte mult și modul în care 

educatorul o poartă, o prezintă, o re-prezintă. De foarte multe ori, copilul va reține nu ceea ce spune 

educatorul ci felul cum spune, se raportează la o idee, la o zare de înțeles, la o conduită, la un crez. 

Nu ce predă educatorul rămâne în noi, ci mai mult felul cum se predă, se prezintă, se înfățișează, 

seimplică intelectual și spiritual, într-o situație sau alta. (C. Cucoș - 

https://www.revistamargot.ro/interviu-constantin-cucoș-educație/). 
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