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sociopolitică; gândirea convergentă şi divergentă, cultivate prin exersare, ele neapărând în 

moda natural, sprijină determinarea de asocieri şi relaţii între elemente; gândirea sinergică, 

conceptuală, interogativă, sintetică, metaforică şi tradiţională constituie, alături de celelalte, la 

constituirea unei gândiri verticale a copilului, a individului, în care logica se construieşte liniar 

şi consecvent. 
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„A ne întreba de ce se joacă copilul înseamnă a ne întreba de ce este copil, nu ne putem 

imagina copilaria fără râsetele şi jocurile sale,’’ afirma E. Claparede. Atât de simplu sună, dar 

atât de cuceritor, de bogat şi de tainic continuă să fie.  

El, „încărcat de sensuri şi tensiuni ”, însoţit de simţăminte de înălţare şi de încordare [2, 

p. 252], fiind o activitate de tip fundamental (Leontiev) oferă copiilor impresii ce conduc  la 

îmbogăţirea cunoştinţelor despre lume şi viaţă, totodată îi măreşte capacitatea de înţelegere a 

unor situaţii complexe, creează capacităţi de reţinere, stimulând procesele psihice, inclusiv 

limbajul.  

Tot de la joc au pornit şi psihologiii, în încercarea de a identifica cât mai concret 

variabilele forme de activitate umană, continuând în mod cronologic, dar şi interconditional, cu 
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învăţarea, munca şi creaţia. Regăsim ludicul în fiecare dintre acestea,, întrucât existenţa întregii 

omeniri este un joc "de a fi", iar jocul este legat nemijlocit de imaginatie, acesta fiind 

componenta obligatorie la nivelul fiecarei personalităţi în parte,  beneficiu [7].  

Se joacă copiii, se joacă maturii, se joacă animalele…Dar parcă miturile cu care Platon 

îşi presară dialogurile nu au fost oare pentru el tot un joc? se întreabă Chateau [4]. 

.S-ar părea că copilul. jucându-se, nu face nimic, dar, totuşi, el efectuează o muncă foarte 

importantă. Copilul se formează singur, începând de la a face exerciţii de mişcare a picioarelor, 

braţelor, continuând cu schiţarea în gândurile sale a limbajul etc.  

Jocul este manifestarea primară a atitudinii creative a copilului faţă de ceea ce-l 

înconjoară. El trezeşte imaginaţia, crează buna dispoziţie, activează gândirea, susţine Vâgotskii 

[Apud 2]; este "fir conducător" al explicatiei ontologice" [7]; o forma de activitate specifică 

pentru copil si hotărâtoare pentru dezvoltarea lui psihică, (U. Schiopu), un mod de dobândire şi 

precizare a -nemijlocită a realităţii – percepţiile (mânuind diferite obiecte şi materiale, copilului 

i se dezvoltă percepţiile de mărime, formă, culoare, greutate, distanţă etc.), reprezentările, dar 

şi procesele psihice intelectuale: memoria, gândirea, imaginatia. Jocul este o activitate de 

gândire, susţine psihologul P. Popescu-Neveanu.  

Dezvoltarea psihologică a copilului nu se realizează de la sine, în mod instinctiv, relevă 

psihologii, ci prin două instrumente fundamentale:este vorba de joc şi imitaţie. Primul apare şi 

este folosit de către copil chiar de la naştere şi reprezintă forma iniţială (prima) de activitate; al 

doilea, imitaţia, apare doar după câteva luni [9].  

Anume el, susţine Chateau, oferă posibilitatea apariţiei unor potenţialităţi care se 

concretizează selectiv şi, astfel, apare ideea că jocul este o pregătire pentru muncă [Apud 6]. 

Unii cercetători (V.A. Razumnyi, ) sunt de părerea că jocul a apărut, în principal, în legătură cu 

munca, desi alţii consideră că această activitate la copii este abordată ca un fenomen cultural 

tardiv, absent în perioadele timpurii ale umanităţi [13]. Şi Iliov opinează ideea că "jocul este 

cea mai buna introducere în arta de a munci" [7],jocul este în acelasi timp muncă, realitate, 

fantezie." 

Studiile moderne de psihologia dezvoltării, pedagogie preşcolară etc.care abordează 

problematica jocului din perspective variate şi care au adus contribuţii valoroase pentru 

înţelegerea valenţelor complexe ale conduitei, admit în unanimitate şi susţin cu argumente 

specifice faptul că în copilăria mică şi mijlocie jocul constituie tipul fundamental de activitate, 

or forma de activitate care susţine în cel mai înalt grad dezvoltarea psihică, prin antrenarea 

psihomotorie, senzorială, intelectuală şi afectivă (Claparede, E., Chateau, J., Vâgotski, L.S., 

Huizinga, J.,  Roşca, Al.ş.a.) [Apud 7]. 

Rolul hotarâtor pe care îl are jocul în evoluţia copilului, constâ şi în reflectarea, 

reproducerea lumii reale într-o modalitate proprie copilului, rezultat al interferenţei dintre 

factorii bio-psihosociali" susţine Leontiev.  

 R. S Lazarus (teoria recreaţiunii-cea mai veche teorie explicativă a jocului), afirmă că 

jocul este contrar opus muncii, că acesta are funcţii exclusiv recreative. Teoria dată susţine jocul 

ca mijloc de „satisfacere a necesităţii de repaus, de recreere”.Conform lui H.G. Gadamer, 

esentială în ideea de "joc" este tocmai seriozitatea pe care el o presupune. Se consideră că ideea  

vizată nu este nouă. Ortega y Gasset o descopera încă la Platon: "Jocul, gluma, cultura,  sunt 

lucrul cel mai serios pentru noi oamenii şi autorul spaniol conchide: "E o invitaţie, aşadar, la 

nimic altceva, decât la un joc riguros, de vreme ce omul tocmai în joc este cel mai riguros.” 
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[Apud 7].  Livov le combină, susţinând că "jocul este în acelasi timp munca, altă realitate, 

fantezie, jocul [Apud 7, p. 9]. 

Observăm că viziunile asupra acestui fenomen, asupra jocului, fie că se resping, dar de 

cele mau dese ori se completează, unii insistând pe aspectul biofiziologic, iar alţii pe cel 

psihosociologic. Dat fiind faptul că cauzalitatea biologică nu poate demonstra complet natura 

jocului, teoriile psihosociologice vin în a  extinde cadrul explicativ al fenomenului ludic şi au 

o importanţă deosebită în ceea ce priveşte adaptarea jocului la cerinţele educaţionale. 

Teoria lui Gross, de exemplu, care biologizează esenţă socială a jocului, punând accent 

pe aspectul pregătitor pentru viaţa adultului, este completată de H.Carr care susţine că jocul nu 

se referă la perfecţionarea instinctelor deja existente. Cele două concepţii se conciliază în ideea 

argumentării convingătoare a tendinţei ludice ereditare H.Carr vine cu completarea că  jocul 

are un rol special de purificare, de debarasare a fiinţei umane de o serie de tendinţe instinctuale 

care persistă o vreme după naştere şi care ar putea fi considerate antisociale, contravenind 

stilului de viaţă contemporan [Apud.7]. 

Referitor la originea jocului, Johan Huizinga, în una din lucrările sale, consemnează ca 

"jocul este mai vechi decât cultura, pentru ca noţiunea de cultură, oricât de incompletă ar fi ea 

definită, presupune o societate omenească, iar animalele nu l-au aşteptat pe om să-l înveţe să se 

joace" Existenţa jocului nu este, aşadar, legată de nici o treapta a civilizaţiei, de nici o formă a 

concepţiei despre lume. Şi Gessel găseşte în joc un mijloc de socializare şi culturalizare. Dar 

culturalizarea  poate avea loc fără educaţie?  

Învăţarea, munca si creaţa îşi au originea în joc. Tot mai frecvent se susţine că jocul şi 

educaţia au rădăcini comune. Iniţial, participarea copiilor la viaţa comunităţii se realiza prin 

joc, acesta fiind un mijloc de însuşire a unor deprinderi necesare supravieţuirii[ 10]. El a fost 

socotit ca modalitate de educaţie pusă în slujba dezvoltării activităţii mintale, a celei senzoriale, 

morale, a exprimării plastice, ritmice, verbale etc. Ideea de a folosi jocul în scopuri educative a 

fost clar exprimată de Platon încă din Antichitate, mai târziu, în vremea Renaşterii, de Vittorino 

da Fehre, de Rabelais etc., iar în epoca modernă -de Frobel, Montessori, Decroly ş.a. [Apud 2, 

p. 263]. Cu toate acestea, susţine Cerghit, abea „…epoca noastră este aceea care a făcut din joc 

un adevărat instrument educativ şi didactic” (Planchard,), o bază a metodelor de instruire şi 

educaţie în învăţământul preşcolar; Astăzi se afirmă tot mai mult că o situaţie de joc se poate 

converti într-o situaţie de învăţare [2].  

Jocul acoperă toate perioadele de vârstă ale copilăriei. Valorificarea sa pedagogică 

asigură: 

 a) trecerea de la adaptarea biologică la cea socială, de la raportarea la obiecte şi la propriul 

corp la raportarea la acţiunea bazată pe cunoaşterea şi respectarea unor reguli colective; 

 b) reconsiderarea sa formativă, ca metodă didactică şi psihoterapeutică, în calitate de 

resursă de recompensare, recuperare, asistenţă, compensare etc.; 

 c) activarea în spaţiul potenţial ca o cale de acces la creativitate şi la viaţa culturală, relevă 

S. Cristea [5]. 

Multitudinea de viziuni, de jocuri, apărute vis-a-vis de problema abordată, au condus la 

diverse tipologizări ale jocurilor. Cu toate acestea, problema clasificării lor rămâne a fi o sarcină 

dificilă, mult complicată. Este  aproape imposibil de a face o delimitare netă între anumite jocuri 

sau clase de jocuri, jocuri numai după vârsta copilului sau după conţinutul, caracterul lor, deşi 

acestea au şi unele trăsături comune [3]. 
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Printre multitudinea clasificărilor atestăm: 

Piajet, de exemplu, delimitează trei mari categorii de jocuri: jocul-exerciţiu, jocul 

simbolic, jocul cu regului.  

Ed. Claparede divizează toate jocurile în două grupe majore: după direcţia formativă 

acestea ar fi: jocuri ale funcţiilor generale şi jocuri ale funcţiilor speciale. 

Ceva mai târziu, psihologul german Charlotte Buhler a împărţit jocurile în cinci grupe 

după diferenţele calitative şi specifice:  

jocuri funcţionale (senzorio-motorii), 

de ficţiune şi iluzie, 

receptive (cu elemente din poveşti),  

de construcţii, colective. etc.[Apud 8].  

I. Cerghit, în Metode de învăţământ[2],vorbeşte despre următoarele tipuri de jocuri, care 

vizează separat  jocurile de creaţie: 

- după conţinutul şi obiectivele urmărite, care pot fi clasificate în: jocuri senzoriale 

(vizual-motorii, tactile, auditive); jocuri de observare a naturii, de dezvoltare a vorbirii, de 

asocieri de idei şi de raţionament, .jocuri de creaţie , jocuri de fantezie etc. 

La acest tip de joc se opreşte S.Cristea, considerându-l – psihodramă sau sociodramă care 

implică improvizaţii dramatice cu scop terapeutic sau formativ/MORENO. Propune 

participanţilor scenarii inspirate din viaţa comunitară şi profesională; are drept scop preluarea 

rolurilor propuse şi angajarea personalităţii în îndeplinirea lor în calitate de actor social şi 

modelator de roluri.[5]. 

S. Cemortan relevă că jocurile pe care le născocesc copiii sunt numite în literatura 

pedagogică şi în practică jocuri creatoare, denumire ce corespunde particularităţilor 

psihologice. Aceste jocuri necesită imaginaţie creatoare, selectarea temei jocului, a mijloacelor 

pentru realizarea celor gândite, dezvoltarea subiectului etc.[3,p.8]. Mai mulţi cercetători, în 

clasificările jocurilor pe care le-au făcut, recurg la jocurile de creaţie, unii însă numindu-le 

jocuri/exerciţii de simulare.  

Jocul de creaţie este forma de joc cea mai răspândită la vârsta preşcolarului. Atât înainte 

cât şi după vârsta timpurie, el este în majoritatea cazurilor asociat şi, uneori, combinat cu alte 

tipuri de jocuri şi chiar nediferenţiat de ele (ca, de pildă, cu jocuri de manipulare, de mişcare şi 

cu jocuri didactice). Numai la vârsta preşcolară el se desfăşoară relativ de sine stătător, având 

o structură şi o evoluţie bine conturată 

Jocurile de creaţie şi jocurile cu reguli au trăsături comune: şi în unele, şi în altele este 

necesar lucrul imaginaţiei pentru a desfăşura o activitate în conformitate cu rolurile respective. 

Unii autori susţin că jocurile de creatie sunt acelea în care subiectul şi regulile sunt create de 

copil[3]. 

În practică, jocul de creaţie se intâlneşte frecvent în trei variante: 

a) jocuri de creaţie cu subiecte din viaţa cotidiană (jocuri de creaţie prin rol) 

b) jocuri de creaţie cu subiecte din poveşti şi basme; S. Cemortan le mai numeşte de 

regizor, şi teatralizate, 

c) jocuri de constructie (jocuri de creaţie cu obiecte şi materiale). 

Esenţa în jocurile de creaţie o constituie însuşi procesul de creaţie, urmare a reflectării 

realităţii în care copilul trăieşte Balint include jocul de creaţie, alături de jocul de manipulare şi 

de imitare în jocul simbolic, urmând apoi jocul cu reguli[1]. F. Frebel, în clasificarea făcută, 
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evidenţiază trei grupuri de jocuri, în prima, întitulată jocuri folositoare, unde atribuie jocurile 

cu subiect pe roluri, celelalte două vizând jocurile de construcţie şi cele didactice. 

În instituţia timpurie, în una dintre clasificări atestăm: Jocuri de creaţie, Jocuri cu reguli 

şi Populare. 

Lesgaft P. se opreşte la două clase mari de jocuri: imitative şi de mişcare.  

În categoria celor creative sau de creaţie intră: jocuri dramatizări, regizorale. Ultimele 

includ şi jocurile cu subiect pe roluri etc.  

În clasificarea propusă de A. K. Bondarenko, jocurile de creaţie ocupă un loc de frunte  

(Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Clasificarea jocurilor după Bondarenko 

Multe jocuri cu reguli, susţine S. Cemortan, au subiect şi se interpretează pe roluri. 

Caracterul creator al jocului cu subiect pe roluri este determinat de prezenţa în el a chipului, 

realizarea căruia depinde de imaginaţia copilului, de dezvoltarea capacităţii lui de a reflecta 

impresiile proprii despre lumea înconjurătoare. Reguli au şi jocurile de creaţie – fără aceasta 

jocul nu se poate desfăşura cu succes, însă aceste reguli sunt stabilite de copiii înşişi, în funcţie 

de subiect. Deşi sunt foarte apropiate, acelaşi autor încearcă să demonstreze anumite deosebiri 

dintre aceste două tipuri de jocuri: (jocuri cu reguli şi cele de creaţie): în jocul de creaţie spiritul 

activ al copiilor este orientat spre realizarea intenţiei, dezvoltarea subiectului; în jocurile cu 

reguli principalul este realizarea sarcinii, respectarea regulilor. Jocurile creatoare le creează 

înşişi copiii, iar cele cu reguli – adulţii [3,p.9]. Tot mai des se susţine că jocurile cu subiecte din 

viaţa cotidiană sunt cele mai numeroase şi mai variate.  

În cadrul jocului de creaţie cu subiecte din poveşti/basme copilul interpretează rolul unui 

personaj din poveste (ex.: Capra). La baza acestuia stă reproducerea creatoare a imaginii 

artistice şi a acţiunilor personajului. Graţie acestora are loc dezvoltarea sociabilităţii, copilul 

capătă siguranţă in puterile proprii, evoluţia tuturor aspectelor limbajului (lexical, sonor, 

gramatical, coerent). Procesul de creaţie, în jocurile de creaţie, reprezintă esenţa acestora, 
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urmare a reflectării realităţii în care copilul trăieşte. Nu există nici o situaţie conştientă care să 

nu ne permită o participare creativă „Niciodată nu este prea devreme pentru începerea educării 

creativităţii verbale, activitatea creatoare nu ar trebui îngrădită de nici un fel de interdicţii, 

limitări, critici” (LOWENFELD) 
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Abstract 

The integrated approach to curricular contents come as a desideratum of the new curriculum for Early 

Education. The ways of integrating the curricular contents are miscellaneous and they depend on the competences 

of the teachers to harmoniously combine the teaching strategies and the contents of different domains of activity. 

Plastic education with its elements of plastic language blends harmoniously with all the mathematical contents 

developed in kindergarten. They provide a realm in which the child solves many problems encountered in real life. 

Key-words: integration, mathematical representations, preschool age, plastic language, kindergarten. 

Noua abordare a învăţământului preşcolar se axează pe integrare conţinuturilor 

curriculare în scopul formării dezideratelor nivelului 0 „Educaţie Timpurie”. Această abordare 

impune o îmbinare armonioasă a prevederilor curriculare în cadrul unor teme de interes comun 

pentru dezvoltarea holistă a copilului.  
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