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INTRODUCERE 

 Există o varietate de afirmații și păreri vaste asupra faptului că tehnologia 

revoluționează modul în care vor învăța elevii în secolul XXI, totuși cercetările actuale asupra 

factorilor și mecanismelor învățării nu au contestat conceptele teoretice ale lui Dewey, 

Vygotsky, Bruner, Papert, Lave și Venger și nu au arătat până în prezent că ar fi necesară 

schimbarea opiniei despre modul de învățare al elevilor.  

 Deși tehnologia face parte din viața noastră și este o provocare în același timp pentru 

societatea actuală, în învățarea școlară accentul este pus pe aspectul pedagogic, mediat de 

utilizarea tehnologiei în demersul învățării.  

 Pe măsură ce tehnologiile avansează, profesorul ocupă un loc central în designul 

activităților de învățare, care devine tot mai provocator și complex. Acesta se confruntă cu 

provocarea de a organiza cât mai eficient aceste activități, prin mixajul diferitelor materiale și 

a tehnologiilor de învățare în sprijinul învățării elevilor.  

 Procesul de predare – învățare - evaluare implică atenția elevilor și motivarea lor, 

cunoștințele și abilitățile necesare trebuie conectate la interesul lor astfel încât să se creeze 

motivația pentru învățare. Demersul învățării este complex, elevii având nevoie constantă de 

suport personalizat și încurajare, mediu stimulativ pentru a-i menține activi în acest demers.  

 Materialele și jocurile de învățare, precum și noile tehnologii pot fi adaptate oricărui 

stil și culturi din care provin elevii. Fiecare design instrucțional reprezintă o provocare pentru 

profesori, uneori imposibilă pentru a atinge cerințele programei în situația unei categorii 

aparte de elevi (cu dificultăți de învățare, dizabilități intelectuale, fizice etc). În orice situație, 

tehnologia oferă o modalitate importantă de a depăși aceste provocări. De multe ori, 

inexistența unei viziuni inovative în designul activităților blochează aplicarea unui mixaj de 

tehnologii digitale, multimedia și materiale simple de învățare.  

 

Rolul materialelor de învățare în designul activităților 

 Prin selectarea și utilizarea materialelor, a jocurilor de învățare cu scopul îndeplinirii 

sarcinilor de învățare de către elevi, acestea sunt investite cu un anumit potențial pedagogic, 

devin instrumente de acțiune și activizare pe parcursul învățării, sunt purtătoare de informații 

și acționează direct în actul instructiv educativ. Prin acțiunea lor sprijină, stimulează și 

amplifică demersul cadrului didactic în actul predării / evaluării și în același timp, susțin 

elevii în procesul învățării, a formării noțiunilor, competențelor și dobândirii noilor 

cunoștințe.  
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 Optimizarea și perfecționarea activităților didactice ale profesorului este influențată de 

intensitatea valorificării materialelor și sarcinilor de învățare, acestea contribuind la derularea 

unui demers de învățare activ, concret, practic și strâns legat de experiențele practice din viața 

de zi cu zi a elevilor, depășindu-se latura formală a abordării conținuturilor științifice.  

Rolul materialelor de învățare în designul unei activități este de a susține realizarea 

obiectivelor acestei activități și au ca scop perceperea, înțelegerea cunoștințelor, formarea 

noțiunilor, fixarea și consolidarea informațiilor.  

Potrivit specialiștilor din domeniu, materialele și jocurile de învățare reprezintă 

mijloace de învățământ. Acestea se interpun între cadrul didactic și elev, contribuind la 

întărirea capacității instructiv educative a profesorului și facilitând activitatea de învățare a 

elevului. Prin intermediul lor, elevii sunt puși în contact cu obiecte, fenomene, evenimente, 

procese greu accesibile percepției directe. Contribuie la redimensionarea raportului dintre 

latura teoretică și cea acțional–practică a activității didactice. 

Utilizarea rațională a materialelor de învățare familiarizează elevii cu manipularea 

unor obiecte, stimulează și sprijină operațiile gândirii, încurajează investigația și dezvoltă 

creativitatea acestora. Folosirea materialelor de învățare nu este în detrimentul comunicării 

orale și scrise ci se integrează acestora, iar utilitatea lor este numai în cazul în care sunt 

integrate corespunzător în actul instructiv – educativ și numai dacă li se imprimă o finalitate 

pedagogică.  

Conform Ramonei Pachef și Cristinei Maican (2012, pag. 71) „mijlocul de învățământ 

definit ca parte materială, naturală sau intenționată este parte componentă și foarte importanță 

a strategiei didactice”.  

 

Funcțiile mijloacelor de învățământ 

 Funcția de comunicare arată proprietatea mijloacelor de învățământ de a transmite 

informații despre obiecte, fenomene sau procese studiate.  

 Funcția instructiv - demonstrativă urmărește ameliorarea comunicării orale, prin 

prezentarea unor experiențe, demonstrații, modele de comportare.  

 Funcția formativ – educativă urmărește exersarea operațiilor gândirii, activizarea 

atenției și formarea unor priceperi și deprinderi profesionale; ea facilitează activitatea 

independentă prin stimularea curiozității și a intereselor.   
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 Funcția stimulativă presupune dezvoltarea motivației pentru temele studiate; unele 

mijloace de învățământ pot declanșa impresii puternice, stări și trăiri emotive, momente de 

bună dispoziție.  

 Funcția de raționalizare a efortului în activitatea de predare – învățare. 

 Funcția de evaluare a randamentului școlar se referă la posibilitatea diagnosticării și 

aprecierii progreselor elevilor, prin crearea unor situații problemă care să testeze capacitatea 

lor de a opera cu datele învățate, de a identifica, compara sau interpreta.  

 Cunoașterea acestor funcții de către cadrul didactic este foarte importantă pentru 

alegerea și valorificarea completă a mijloacelor de învățământ.  

 De asemenea folosirea „piramidei experienței educaționale” realizată de Edgar Dale 

(1969) care este cunoscută sub denumirea de „scara lui Dale” (Ramona Pachef, 2012, p. 72) 

sprijină comprehensiunea funcțiilor pe care mijloacele de învățământ le pot îndeplini în actul 

instructiv – educativ și poate constitui o tehnică de utilizare a acestora în funcție de conținutul 

materialului de învățat, particularităților psiho-individuale ale elevilor, tipul lecției etc.  

 Potrivit acestei scări, la bază se află experiențele directe, dirijate spre un anume scop, 

mai exact, contactul fizic pe care îl realizează copilul cu obiectele, ființele, folosind toate 

amintirile sale pentru a învăța prin acțiune.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scara lui Dale 

XI.  Experiențe directe (activitatea reală a copilului) 

XII.  Experiențe inventate (stimulări, machete) 

X.  Scene dramatice 

IX.  Observații bazate pe experiențe științifice (demonstrații) 

VIII.  Observații intenționate (excursii) 

VII.  Imagini statice (expoziții, muzee) 

VI.  Imagini TV  

V.  Imagini mobile (filme) 

IV.  Imagini fixe (fotografii)  

II. Înregistrări sonore  

III. Simboluri figurale (imagini, scheme) 

I. Simboluri verbale (orale, scrise) 
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Versiunea originală a scării lui Dale este:  

 

Importanța materialelor de învățare 

Materialele de învățare oferă elevilor oportunitatea de a se angrena în studiul 

fenomenelor și al ideilor prezentate de profesor. Ele sunt instrumente esențiale în 

îmbunătățirea practicilor de predare și a oportunităților de învățare. Acestea oferă ocazia 

elevilor de a învăța și explora noi informații care sunt conturate sub forma unor sarcini.  

În contextul formării abilităților pentru viață ale elevilor designul materialelor de 

învățare este important să aibă în vedere realitatea. Această nevoie apare atunci când elevii 

sunt puși în situația de a li se forma noi competențe și noțiuni.  

În ceea ce privește achiziția noilor cunoștințe de către elevi, aceasta se face în mod 

normal prin intermediul cunoștințelor deja existente și a abilităților pe baza cărora profesorul 

trebuie să proiecteze materiale adecvate pe care să le integreze într-un demers de predare – 

învățare – evaluare adecvat. Cadrul didactic trebuie să asigure expunerea elevilor la situații 

eficiente de învățare prin intermediul unor materiale de învățare care să asigure înțelegerea 

eficientă a noțiunilor învățate.  

Proiectarea materialelor de învățare de către cadrul didactic trebuie să urmărească 

potrivirea acestora cu nevoile curriculare, profesorul necesitând o permanentă actualizare a 

cunoștințelor legate de particularitățile grupului de elevi, astfel încât să poată oferi scenarii de 

învățare corporative pentru îmbunătățirea și formarea competențelor elevilor.  

Dezvoltarea / formarea competențelor la elevi constă într-o varietate de activități în 

care profesorul este implicat și este în măsură să le îmbunătățească.  



8 

 

Conform teoriei constructiviste, informațiile furnizate de profesor trebuie să-i ajute pe 

elevi în conceptualizarea unei noi idei într-un mod cât mai eficient. Un profesor constructivist 

știe să-și ajute elevii în formarea cunoștințelor prin implicarea activă a acestora în activitate, 

aspect ce poate fi realizat prin intermediul diferitelor materiale de predare și prin punerea 

accentului pe procesul cognitiv al acestora pe întreg parcursul instruirii.  

Potrivit lui Jerome Seymour Bruner (1996), un profesor trebuie să modifice informația 

de învățat într-un format care să-l ajute pe elev să o înțeleagă.  

 

Aspecte practice în designul materialelor de învățare 

 Pentru ca materialele de învățare să fie cât mai eficiente, acestea trebuie să 

îndeplinească anumite condiții:  

- Să fie motivante pentru elevi pe tot parcursul învățării; 

- Să-i antreneze în manipularea lui în vederea conceptualizării noțiunilor; 

- Să fie purtător de sarcini conexe de învățare; 

- Să integreze și să facă apel la surse social media pentru a furniza materialele de 

învățare suplimentare; 

- Să creeze motivația elevilor de a interacționa între ei și cu cadrul didactic pe marginea 

subiectului abordat; 

- Să fie ușor manipulabil și atractiv; 

- Să-i stimuleze și să-i implice pe elevi în sarcini variate de învățare. 

Un alt aspect important în proiectarea materialelor și jocurilor de învățare este faptul 

că profesorul trebuie să se bazeze pe experiența sa în munca cu elevii atunci când concepe 

materialele de învățare, astfel încât acestea să vină în întâmpinarea nevoilor de învățare ale 

propriilor elevi. 

Designul fiecărui material folosit pe parcursul unei activități servește la un set diferit 

de interese. Cunoașterea elevilor este mediată de către profesor prin intermediul materialelor 

de învățare.  

Combinarea experienței la clasă cu elaborarea unor materiale adecvate și o selecție 

particularizată a conținutului științific de către cadrul didactic conduce atât la o învățare 

eficientă din partea elevilor, cât și la o dezvoltare profesională a cadrului didactic. Utilizarea 

la clasă a materialelor de învățare concepute de cadrul didactic este un factor generator de 

satisfacție și bună practică pentru acesta, și în același timp, un mijloc de perfecționare a 

propriilor abilități de proiectare / predare / evaluare.  
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Jocurile educaționale în cadrul activităților de învățare 

 „Jocurile sunt o parte obișnuită din viața elevilor, indiferent de clasa și nivelul la care 

se află. Aceștia se joacă pe parcursul zilei pe calculator, internet și pe telefoane. Unul din 

puținele locuri unde ei nu se joacă regulat este sala lor de clasă. Deși unii profesori folosesc 

jocuri ca parte a repertoriului lor instrucțional, mulți dinte ei nu fac acest lucru, iar cei care o 

fac nu întotdeauna folosesc jocurile la întreg potențialul lor.” (The Art and Science of 

Teaching / Using Games to Enharce Student Acchievement – Robert J. Marzano) 

 Experiențele practice evidențiază că jocul poate fi o modalitate practică de educație 

utilizată în dezvoltarea gândirii, a capacității de percepție, în formarea unor reprezentări 

concrete despre lumea înconjurătoare, chiar și în dezvoltarea personalității elevilor.  

 Utilizat pe parcursul activităților de învățare, jocul imprimă acesteia atractivitate, 

spontaneitate și bună dispoziție. De asemenea, prin intermediul lui este satisfăcută nevoia 

elevilor de varietate și divertisment, mai ales pentru cei din clasele ciclului primar și cei cu 

cerințe educaționale speciale.  

O dată cu decizia cadrului didactic de a selecta un joc pentru activitatea de învățare, 

acesta devine investit cu funcții educative dacă respectă condiția de a fi integrat rațional în 

demersul didactic. În acest context este depășită valența de divertisment și se asigură un 

amestec între elementele de muncă intelectuală și cele de natură distractivă, învățarea 

producându-se în condiții minime de tensiune.  

Integrarea jocului în activitatea didactică se bazează pe o continuare a principalelor 

activități ale copilului la o anumită vârstă și are ca scop lărgirea orizontului cunoașterii prin 

interacțiune directă sau imitarea situațiilor observate în mediul înconjurător sau în activitatea 

adulților.  

Prin utilizarea jocurilor de învățare li se oferă copiilor șansa să asimileze noțiuni noi 

fără a conștientiza efortul depus în învățare deoarece acestea îmbină elementele ludice cu cele 

educative. În același timp este stimulată independența, cooperarea, responsabilitatea, 

comunicarea, capacitatea de a lua decizii, munca în echipă. De asemenea, sunt exersate și 

dezvoltate o serie de calități precum: răbdarea, perseverența, respectul, autocontrolul sunt 

dobândite abilități pentru viață cum ar fi îndeplinirea sarcinilor sociale și profesionale.  

 

Designul jocurilor pentru folosirea la clasă 

La baza construcției jocurilor de învățare se află experiența de joc a copiilor care au 

capacitatea de a descoperi și iniția noi jocuri, a adultului care la rândul lui a reușit să 
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asimileze o mare parte din noțiuni prin acțiuni cu caracter de joc. Alături de aceste aspecte 

mai intervine creativitatea și spontaneitatea profesorului care poate organiza învățarea însăși 

sub forma unor acțiuni cu caracter de joc.  

Profesorii pot adapta o varietate de jocuri pentru a atinge scopurile academice pe 

parcursul activităților lor didactice. Jocurile folosite în învățare pot fi adaptări ale jocurilor 

cunoscute. La adaptarea lor se are în vedere disciplina la care se aplică și includerea unor 

itemi al căror grad de dificultate să crească treptat.  

În urma unor studii realizate pe marginea utilizării jocurilor la clasă, per ansamblu 

efectul lor asupra învățării a fost puternic, însă în unele situații rezultatul nu a fost același. 

Obținerea celor mai bune rezultate prin folosirea jocurilor la clasă în timpul predării 

este influențată de unele aspecte de bună practică:  

 Utilizarea competiției inconsecvent – în general elevilor le place să concureze 

atâta timp cât mizele nu sunt prea ridicate. Cu toate acestea, profesorii nu 

trebuie să facă din punctele de joc un factor care influențează nota elevilor. 

Punctele sunt recompense care se folosesc pur și simplu pentru distracție.  

 Conținutul academic esențial să fie ținta - dacă jocurile nu sunt țintite pe 

conținutul academic, atunci ele nu vor avea efect asupra achizițiilor elevilor și 

vor fi o pierdere de timp valoros din ora de curs. Cel mai eficient mod de a 

menține atenția pe învățarea academică este organizarea jocurilor pe baza 

termenilor și frazelor importante. Întrebările și răspunsurile vor implica 

informațiile cheie asupra termenilor și frazelor.  

 Dezbaterea jocului – cea mai comună greșeală a profesorilor când folosesc 

jocuri în predare/învățare este aceea de a adăuga jocul ca punct al lecției, apoi 

trece la următoarea etapă. Punctul forte în utilizarea jocului țintit pe 

conținuturi academice este acela de a oferi elevilor posibilitatea de a examina / 

explora conținutul important într-un mod plăcut și plin de viață. Pentru a-i 

stimula pe elevi să analizeze termenii și expresiile importante, în timpul 

dezbaterii jocului profesorul poate adresa întrebări cu privire la acele sarcini / 

exerciții care au fost dificile pe parcursul jocului și motivul pentru care le 

consideră dificile. De exemplu, presupunând că pe parcursul „jocului 

formelor” elevii au întâmpinat dificultăți în reprezentarea grafică a imaginilor 

indicate, profesorul poate întreba elevii care indicație a fost mai greu de 
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realizat și de ce. Discuția ar servi doar o scurtă trecere în revistă a 

caracteristicilor definitorii a acelei forme. 

 Revizuirea notițelor de către elevi – o generalizare a învățării care se aplică 

tuturor tipurilor de conținut este faptul de a oferi elevilor oportunitatea de a-și 

revizui modul de înțelegere a conținutului pe parcursul timpului de joc. La 

finalul jocului, după ce clasa a discutat termenii și conceptele dificile din 

context, profesorii ar trebui să acorde timp elevilor să-și revizuiască notițele, 

cerându-le să se uite peste ceea ce au scris anterior și să facă corecturile 

necesare. Acest aspect implică corectarea conceptelor însușite greșit și 

adăugarea unor informații noi de care elevii nu au fost conștienți. Clasa poate 

chiar adresa întrebări pe marginea conținuturilor dificile pentru a și le clarifica 

într-un mod motivant. Jocurile sunt un instrument puternic și util în acest scop. 

Profesorii cercetători indică faptul că jocurile pot avea efect semnificativ 

asupra rezultatelor elevilor atunci când sunt folosite intenționat și conștient.   

Alte aspecte de bună practică în organizarea jocului în procesul de învățare sunt:  

- Urmărirea desfășurării cu seriozitate a jocului, pentru a se evita împiedicarea atingerii 

obiectivelor de către latura amuzantă a jocului. 

- Asigurarea faptului că obiectivele au fost înțelese de către elevi. 

- Înțelegerea și acceptarea regulilor de joc de către participanți. 

- Împărțirea sarcinilor de lucru se face conform particularităților psiho-individuale și 

corespund obiectivelor învățării. 

- Materialele de joc sunt adaptate nevoilor individuale și ale grupului. 

- Oferirea suportului, a indicațiilor la nevoie, evitându-se intervenția în desfășurarea 

jocului. 

- Rolul de coordonator, moderator să fie îndeplinit în scopul orientării jocului fără a fi 

preluată conducerea de către cadrul didactic. 

Organizarea jocurilor de învățare impune o bună cunoaștere din partea cadrului 

didactic a grupului căruia i se adresează, dar și o atitudine de colaborare între profesor și 

elevi.  

Din această perspectivă, pe parcursul conceperii unor jocuri aplicate practic la clasă în 

cadrul cursului „Designing and Developing Teaching Materials and Games from Lessons” s-

a constatat că atunci când elevul realizează cu propria lui mână materiale pe care le folosește 

în timpul jocurilor de învățare este mult mai motivat și implicat în învățare. De asemenea s-a 
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observat că în cazul profesorilor care își proiectează și confecționează materialele și jocurile 

de învățare pentru activitatea didactică, implicând și elevi, acestea sunt utilizate la întreaga 

lor eficiență întrucât intervine satisfacția personală și sentimentul proprietății.  

Un alt aspect practic analizat și observat în cadrul grupurilor de lucru pe parcursul 

cursului este cel legat de aspectul, calitatea și valoarea materialelor prime din care au fost 

confecționate o serie de materiale pentru învățare. A fost observat faptul că nu întotdeauna 

materialele sofisticate de învățare contribuie la atingerea obiectivelor activității, ci în multe 

situații materialele simple, ușor de găsit în mediul înconjurător pot fi utilizate mult mai 

eficient în învățare, mai ales dacă au fost furnizate sau identificate de către elevi. 

 

Motivația folosirii jocurilor în predare 

„Elevii care lucrează în grupuri care promovează cooperarea între elevi sunt mult mai 

motivați și au succes, în special în ceea ce privesc abilitățile de raționament și cele de gândire 

critică, în comparație cu cei care nu fac acest lucru. Cei care lucrează în grupuri mixte (gen, 

naționalități, stiluri de învățare) au o înțelegere mai profundă și își amintesc o cantitate mai 

mare de informație decât cei care lucrează în grupuri omogene.” (Thomas Venzel, 2000, p. 

72). 

Jocurile sunt folosite în educație pentru că: 

 Implică elevul și face învățarea distractivă. 

 Consolidează învățarea în timp ce atenția este concentrată pe o singură idee, abilitate 

sau proces. 

 Dezvoltă abilități non-cognitive de bază care sunt considerate abilități cognitive de 

bază (abilitățile de bază non-cognitive nu reprezintă ceea ce știi, ci modul cum 

acționezi / operezi cu ce știi ți sunt utilizate mult mai mult în contextul jocului decât 

în predarea tradițională.  

 Furnizează evaluări formative pentru profesori (sunt ca un bilet de ieșire la sfârșitul 

unei lecții, realizările fiind folosite ca o verificare a nivelului de înțelegere a 

conținutului). 

 Îi ajută pe elevi să-și concentreze atenția. 

 Permit elevilor să se concentreze destul de eficient pe învățare (Lepper and Cordova - 

1992, p.187-208 - au constat că rescrierea unei lecții de către elev sub forma unei 

povești combinată cu o provocare pentru a depăși o anumită barieră – cu alte cuvinte 



13 

 

transformarea într-un joc – îmbunătățește semnificativ performanțele de învățare ale 

copiilor). 

 

Când să utilizăm jocurile? 

Jocurile pot fi folosite în diferite momente ale lecției, în scopuri diferite:  

 La începutul lecției, pentru a afla cunoștințele existente și nivelul acestora sau pentru 

captarea atenției asupra temei. 

 Pe parcursul lecției pentru a verifica înțelegerea conținutului și pentru a consolida 

învățarea. 

 La finalul lecției, pentru a evalua elevii, capacitatea acestora de a aplica, analiza și 

sintetiza informația. 

Jocurile educaționale sunt utile pentru că fac apel la următoarele principii de bază: 

repetiția, fixarea cunoștințelor, asocierea și utilizarea simțurilor (Making learning fun: Using 

Learning Activities To Reinforce Key Ideas, Debra Davis, Ph. D.).  

 

Exemple de bune practici 

 Demersul de formare a abilităților implicate în învățarea actului lexic, grafic și de 

calcul își are originea, cel puțin în etapa de debut, în activitatea senzorio-motorie ceea ce 

denotă că acest demers implică o latură perceptivă și una motorie.  

Colaborarea între cercetătorii din domeniul neuroștiinței și profesori de matematică, 

au pus în evidență necesitatea și importanța gândirii vizuale precum și a reprezentării mentale 

a degetelor în învățarea matematicii la toate nivelele. Aceștia consideră că formarea 

abilităților pre-matematice prin utilizarea percepției matematice conduce la aprofundarea 

cunoștințelor matematice viitoare.  

În ultimii ani, cercetătorii au nuanțat înțelegerea asupra modului în care operează 

creierul uman în învățarea matematicii. Aceștia au arătat că atât în situația calculelor 

matematice (exemplu 12 x 25), cât și în gândirea matematică, stă la baza procesarea vizuală. 

Studiul arată cum devine creierul mult mai activ pe parcursul învățării, când este implicată 

latura vizuală a simbolurilor numerelor și a formelor.  

Cercetătorii subliniază faptul că baza neurologică a cogniției matematice implică o 

comunicare dinamică și complicată între acele părți ale creierului implicate în memorie, 

control și decizie și regiunile de procesare vizuală ale creierului.  
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Ilaria Berteletti și James R. Booth (2015) au studiat o regiune specifică a creierului 

uman, care este dedicată percepției și reprezentării degetelor și care este cunoscută ca aria 

somato-senzorială. Aceștia afirmă că noi „vedem o reprezentare a degetelor noastre în timp 

ce calculăm”. Autorii menționați au descoperit că atunci când copiii cu vârsta cuprinsă între 8 

și 13 ani efectuează operații complexe de scădere, aria somato-senzorială a degetelor este 

activă chiar dacă aceștia nu folosesc degetele la calcul.  

Marcie Penner-Wilger (2013) a descoperit că și în cazul studenților de la universitate, 

cunoașterea somato-senzorială a degetelor face predicție cu privire la calcule și scorurile 

obținute la acestea. De asemenea a descoperit că perceperea degetelor la clasa I face predicție 

asupra performanței de comparare și estimare din clasele următoare.  

Cercetătorii afirmă că îmbunătățirea calității reprezentării mentale a degetelor la elevii 

de 6 ani conduce la dezvoltarea cunoștințelor aritmetice, în special numărare, ordonare și 

estimarea cantităților mici. Aceștia recomandă ca degetele să fie considerate legătura între 

numere și reprezentarea lor și un sprijin extern pentru învățarea problemelor aritmetice.  

În acest sens sunt utile și au dat rezultate următoarele materiale: 

1. Labirintul degetelor – adaptat de Garcia – Baffaluy, M., & Noel, M. P. (2008). 

Această activitate îi ajută pe copii să-și formeze capacitatea de diferențiere a 

degetelor, ceea ce este important pentru dezvoltarea înțelegerii și a percepției 

numerice.  

Materiale: buline colorate pentru fiecare culoare din labirintul degetelor: galben, roșu, verde, 

albastru și mov.  

Desfășurarea jocului: se lipește câte o bulină colorată pe unghia fiecărui deget, conform 

diagramei. Se începe cu primul labirint (de la cel mai simplu până la cel mai complex); 

copilul este solicitat să-și potrivească degetul lui arătător pe care are bulina roșie, pe drumul 

roșu din labirint și să urmărească drumul până la sfârșit. Fiecare drum trebuie să fie urmat 

încet și să dureze câteva secunde. În continuare copilul trebuie să urmeze drumul verde cu 

degetul care se potrivește, apoi următoarele culori, până când sunt parcurse toate drumurile, 

conform culorii. Activitatea începe prin folosirea mâinii dominante pentru parcurgerea 

labirintului, apoi se exersează și cu cealaltă mână.  
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Diagrama cu buline colorate 

 

 

 

 Labirintul degetelor 
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Labirintul degetelor 

 



17 

 

 

 

 

Labirintul degetelor 
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2. Cântăm la pian – adaptat de Garcia – Baffaluy, M., & Noel, M. P. (2008).  

Această activitate îi ajută pe copii să-și formeze capacitatea de diferențiere a 

degetelor, să-și dezvolte coordonarea oculo–motorie, să-și consolideze structura perceptiv - 

motrică de culoare și să-și dezvolte atenția.  

Desfășurarea jocului: puneți o bulină colorată pe fiecare deget al copilului, conform 

diagramei: 

  

conform culorii pe clapa corespunzătoare acesteia, începând cu mâna stângă și apoi folosind 

mâna dreaptă. Asigurați-vă că ține degetul pe fiecare clapă câteva secunde înainte să continue 

cu următoarele. După ce copilul termină fiecare rând de clape, verificați dacă poate alterna 

stânga – dreapta, stânga – dreapta citind alternativ o bulină de la stânga și apoi o bulină de la 

dreapta. După exersarea jocului utilizând clapele colorate, se introduce o pagină cu clape 

albe, copilul fiind solicitat să-și construiască propriul model de mișcare a degetelor pe clape, 

verbalizând culoarea bulinei de pe degetul pe care îl folosește.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Începeți cu primul rând de clape colorate ale 

pianului (fig. 1). Copilul trebuie să citească 

culorile clapelor de la stânga la dreapta și să 

atingă cu degetul corespunzător clapa colorată a 

pianului. El trebuie să se miște de-a lungul 

rândului, punând degetul care se potrivește  
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Mâna stângă     Mâna dreaptă 

 

 

 

 



20 

 

Mâna stângă     Mâna dreaptă 
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3. Bine făcut, perfect! – adaptat de Garcia – Baffaluy, M., & Noel, M. P. (2008).  

Această activitate îi ajută pe copii să-și formeze capacitatea de diferențiere a 

degetelor, să-și dezvolte coordonarea oculo–motorie, atenția, să-și formeze abilitatea de a 

opera cu numere și de a face asocieri.  

Materiale: o tablă de joc și buline colorate pentru fiecare culoare de pe tabla de joc. 

Desfășurarea jocului: puneți o bulină colorată pe fiecare deget al copilului, conform 

diagramei: 

 

 

Începeți cu primul rând de buline colorate. Se solicită copilului să-și folosească mâna 

dominantă și să-și potrivească degetul corespunzător primei buline colorate. Copilul trebuie 

să-și mute degetele de-a lungul rândului, punând degetul pe bulina care are aceeași culoare cu 

cea de pe deget. Asigurați-vă că ține degetul pe bulină timp de câteva secunde înainte de a 

trece mai departe. După ce copilul termină fiecare rând folosindu-și mâna dominantă 

solicitați-l să parcurgă fiecare rând, folosindu-și cealaltă mână. O pagină cu buline albe poate 

fi inclusă pentru ca jucătorul să-și poată construi propriul model. Ca o extindere, puteți să 

atașați numere pe degete și pe buline cerându-i copilului să asocieze numărul de pe deget cu 

cel de pe bulina de pe fișa de joc.  
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4. Care este suma zarurilor mele? – adaptat de Garcia – Baffaluy, M., & Noel, M. P. 

(2008). 

Materiale: un zar pentru fiecare pereche și buline colorate care se atașează pe unghiile 

degetelor: roșu, albastru, verde, mov și galben. 

Desfășurarea jocului: scrieți numerele de la 1 la 5 pe fiecare buline colorată, după cum 

urmează: 1 – roșu, 2 - verde, 3 - albastru , 4 - mov și 5 - galben. 

 

 Primul jucător numără punctele obținute după aruncarea cu zarul și atinge degetul cu 

numărul corespunzător al palmei celui de-al doilea jucător. Exemplu: dacă obține numărul 5, 

atunci el atinge al cincilea deget al celui de-al doilea jucător. Atingerea ar trebui să dureze 

câteva secunde, după care al doilea jucător trebuie să spună care deget i-a fost atins. Dacă nu 

răspunde corect, primul jucător trebuie să-i ceară să-și deschidă ochii, ca să vadă numărul de 

pe zar și să stabilească degetul care corespunde acelui număr. Se inversează rolurile, iar dacă 

se obține 6, cel care a aruncat zarul trebuie să atingă palma jucătorului care stă cu ochii 

închiși. Jocul continuă câteva runde.  

 Modificări: jocul poate fi simplificat folosindu-se zaruri cu 5 sau 10 fețe sau se poate 

juca cu două mâini. În jocul cu două mâini se folosesc două zaruri, pe care jucătorul le aruncă 

în același timp și atinge degetele corespunzătoare numărului ieșit pe fiecare zar și apoi 

calculează suma numerelor obținute la cele două aruncări. De asemenea, în acest caz, 

jucătorii pot fi solicitați să determine toate aruncările posibile care dau suma respectivă. 

Exemplu: dacă suma este 6, jucătorul trebuie să spună că aruncările zarurilor trebuie să 

conțină numerele: 1 și 5, 4 și 2, 3 și 3.  

 

 

Dacă jucați cu două mâini, scrieți numerele 6, 7, 8, 9 și 10 pe 

fiecare bulină respectând ordinea culorilor: 6 – roșu, 7 – verde, 

8 – albastru, 9 – mov și 10 – galben.  

Desfășurarea jocului: se realizează în perechi, în cadrul cărora 

se decide ordinea jucătorilor. Fiecare pereche va primi câte un 

zar. Primul jucător va arunca zarul în timp ce al doilea ține 

ochii închiși și pune mâna dominantă pe bancă cu palma în jos, 

după modelul din diagramă. 



25 

 

 

5. Degetele cu bani  – adaptat de Garcia – Baffaluy, M., & Noel, M. P. (2008). 

Materiale: tabla de joc de mai jos pentru fiecare jucător; monede pentru fiecare: două 

monede de 50 de bani, 4 monede de 10 bani, 4 monede de 5 bani și 10 monede de un ban; 2 

zaruri.  

Desfășurarea jocului: repartizați monedele pentru fiecare deget conform diagramei.  

       

 

Jucătorii trebuie să folosească pe parcursul jocului degetul desemnat pentru a atinge și 

a trage fiecare monedă de la banca lor, către tabla de joc și înapoi la bancă. Dacă un jucător 

folosește degetul greșit pentru a trage o monedă, el își pierde rândul și nu mai primește nici 

un ban din banca lui, până la tura următoare. Ca și provocare, pot fi solicitați să ridice 

monedele folosind degetul repartizat pentru fiecare monedă și degetul mare pentru ajutor. 

Pentru a începe, fiecare jucător își pune monedele în banca de la capătul tablei de joc. Apoi 

aruncă pe rând zarurile și își calculează suma celor două numere ieșite. Începe jocul cel care a 

avut suma cea mai mare. Acesta trebuie să ia un număr de monede care să reprezinte suma 

obținută în urma aruncării zarurilor și le așează în chenarele potrivite pe tabla de joc.  

Exemplu: dacă suma numerelor de pe cele două zaruri este 5, el poate lua o monedă de 5 bani 

pe care o așează în chenarul potrivit sau 5 monede de câte un ban. Dacă suma este 11, atunci 

poate lua o monedă de 10 bani și una de 1 ban pe care le trage cu degetele corespunzătoare și 

le așează în chenarul potrivit fiecăreia.  

 Jucătorii vor trebui să schimbe monede astfel: dacă primul jucător obține la aruncarea 

zarurilor un 2 și un 3, suma lor este 5. Deci ei numără cinci monede de câte 1 ban. El le 

schimbă cu o monedă de 5 bani pe care o va scoate din bancă folosind degetul potrivit, 

punând celelalte 5 monede înapoi în banca sa.  
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 Dacă un jucător a obținut 7 la suma numerelor de pe zar, el poate număra o monedă de 

5 bani din bancă și 2 de un ban. Jocul continuă până când unul din jucători a adunat monede 

în valoare de un leu pentru a câștiga.  

BANCA 

 

 

 

50 BANI  

 

 

 

10 BANI  

 

 

 

5 BANI  

 

 

 

1 BAN  

 

 

 

 

6.  Jocul formelor – Oslo 2016 

Acest joc se organizează în perechi sau cu toată clasa/grupa și contribuie la stimularea 

colaborării, exersarea abilităților de a realiza comenzi auditive și la creșterea încrederii în sine 

și în partenerul de joc.  

Materiale: foi albe, instrumente pentru scris, planșe cu modelul de desenat. 

Desfășurarea jocului: este numit un elev care vine în fața clasei și ridică de pe masă o planșă 

cu modelul/forma de desenat. Fără să o numească și să o arate clasei, dă instrucțiuni colegilor 

care au ca sarcină să deseneze forma pe baza indicațiilor lui. La final, se prezintă desenele și 
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se compară elementele similare cu forma originală, se discută pe marginea acurateței 

instrucțiunilor primite.  

Varianta 2 de joc: realizarea jocului în perechi – se împarte tabla în 2 sau în 3 părți și se 

formează perechi de elevi. În fiecare pereche, unul are sarcina de a da indicații celuilalt coleg, 

cum să deseneze forma de pe planșă, în timp ce acesta stă cu fața la tablă și realizează 

forma/figura la indicațiile colegului care stă în spatele lui. Se continuă cu celelalte perechi și 

când toate părțile tablei au fost completate cu desene se compară modelele inițiale cu cele 

realizate și se alege desenul cel mai apropiat de modelul dictat. Câștigă perechea care l-a 

realizat.  

 

 

 

_____________________________________________________________________ 
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7. Furtuna de zăpadă – Oslo 2016 

Desfășurarea jocului: elevii scriu pe o bucată de hârtie noțiuni, definiții învățate pe parcursul 

orei, apoi mototolesc hârtia formând „bulgări de zăpadă”. La semnalul profesorului aruncă 

bulgării în aer. Fiecare îl ridică pe cel mai apropiat de el, îl citește și răspunde cu voce tare în 

situația în care este o întrebare. Poate fi ajutat de alți colegi, dacă nu stăpânește foarte bine 

informația.  

8. Amnezia – Oslo 2016 

Este un joc foarte activ și poate fi gălăgios uneori.  
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Materiale: bilețele de joc cu noțiuni învățate sau noțiuni noi.  

Desfășurarea jocului: profesorul lipește fiecărui elev un bilețel pe spate sau pe frunte astfel 

încât să poată fi citit de oricine, mai puțin de posesor. Le spune elevilor că ei reprezintă 

noțiunea, personajul etc notate pe bilețel. El trebuie să adreseze întrebări colegilor pentru a 

afla ce este el, în funcție de bilețelul pe care-l posedă, iar aceștia răspund doar prin da sau nu.   

Jocul este distractiv și util mai ales în orele de istorie sau literatură, când se învață, se 

recapitulează anumite personalități istorice sau literare etc.  

9.  Pariul speculativ – Oslo 2016 

Este un joc bun pentru recapitularea oricărui fel de cunoștințe și un declanșator al 

implicării elevilor în activitate.  

Materiale: listă cu afirmații, întrebări legate de subiectul care se recapitulează, foi pentru 

scris, tablă.  

Desfășurarea jocului: se realizează pe două grupe. După împărțirea clasei pe grupe, 

profesorul le cere acestora să-și pună un nume grupei, împarte tabla în două și scrie numele 

fiecărei grupe, apoi oferă fiecăruia suma de 100 Euro, evident… în mod imaginar! Folosind 

lista de întrebări/afirmații le propune elevilor să parieze o sumă de bani pentru prima 

întrebare. Scrie pe tablă, în dreptul fiecărei grupe suma pariată, apoi citește întrebarea, elevii 

trebuind să hotărască și să scrie răspunsul în cadrul grupelor pe foaia de joc, fără ca cealaltă 

grupă să audă sau să vadă ce au răspuns. Dacă au răspuns corect, suma pariată se adaugă la ce 

aveau înainte, iar dacă au răspuns greșit, o vor pierde. Pariurile sunt făcute fără a știi ce sumă 

va paria cealaltă echipă. În cadrul echipei suma se hotărăște de comun acord cu jucătorii din 

acea echipă. Câștigă echipa care a strâns cei mai mulți bani din pariuri, după epuizarea 

întrebărilor sau afirmațiilor. 

10.  Ghicește cine este! – Oslo 2016 

Materiale: bilețele de joc, săculeț sau o pălărie.  

Desfășurarea jocului: elevii sunt solicitați să scrie pe bilețele noțiuni, nume de scriitori, 

domnitori, caracteristici ale corpului fizic, ale substanței chimie etc, în funcție disciplină și 

subiectul care se învață. Bilețelele se vor pune în săculeț sau în pălărie unde se amestecă. Se 

împarte clasa în două grupe, apoi, pe rând, câte un elev din fiecare grup extrage un bilet și are 

ca sarcină să descrie grupului său timp de 1 minut, ceea ce are pe bilet, fără a pronunța 

cuvintele de pe bilet.  
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Dacă grupul său ghicește primește un punct și poate ridica alt bilet. Dacă nu ghicește, 

pierde un punct și trebuie să aștepte următoarea tură. Bilețelele la care nu li s-a găsit răspuns 

sunt introduse înapoi în săculeț și continuă să fie utilizate în joc până la soluționarea tuturor 

răspunsurilor de pe ele.  

11.  Găsește-ți jumătatea! – Oslo 2016 

Materiale: bilețele de joc, tablă/ fleep-chart, markere.    

Desfășurarea jocului: profesorul scrie propoziții diferite sau formule pe bilețele/postit pe care 

le divide în jumătate. Fiecare jumătate de informație este lipită pe spatele elevilor după ce a 

fost citită de către elevi. Li se cere să găsească cealaltă jumătate pentru a completa propoziția, 

afirmația, problema, întrebând ceilalți colegi, care trebuie să răspundă cu da sau nu la 

întrebări. După ce s-au completat perechile, elevii pot prezenta informația de pe bilet și să o 

scrie la tablă/fleep-chart.  

12. Pisica dispare! – Oslo 2016 

Este un joc care poate fi utilizat în etapa de consolidare sau verificare a cunoștințelor.  

Materiale: fișă cu set de întrebări pe marginea subiectului lecției pe care profesorul dorește 

să-l consolideze sau să-l verifice; tablă/ fleep-chart, markere.   

Desfășurarea jocului: profesorul împarte tabla în două și desenează câte o pisică schematică 

pe fiecare parte. Elevii sunt solicitați să-și aleagă o pisică pe care o vor numi și care va fi a 

lor, iar cealaltă este a profesorului. Profesorul adresează întrebările pregătite. Dacă elevii 

răspund greșit, acesta șterge o parte din pisica elevilor. Dacă aceștia răspund corect, atunci va 

șterge din pisica lui. Elementele care vor putea fi șterse la fiecare întrebare sunt stabilite la 

începutul jocului. La final se analizează a cui pisică a dispărut, cauza și ce soluții pot fi găsite.  

13. Informația dispărută! – Oslo 2016 

Materiale: tablă/ fleep-chart, markere.   

Desfășurarea jocului: profesorul îi anunță pe elevi că va scrie o definiție/informație/formulă 

etc din conținutul pe care îl predă, iar ei trebuie să citească cu atenție în timp ce el scrie. După 

ce a terminat de scris pe tablă, îi roagă pe elevi să pună capul pe bancă cu ochii închiși, în 

timp ce el șterge un rând din ceea ce a scris. Cere unui elev să citească cu voce tare textul de 

pe tablă, apoi clasei să introducă/să-și amintească cuvintele lipsă. Continuă în acest mod până 

când întreg textul a fost șters și redat integral de elevi, fără suport.  
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14. Ziua reamintirii! – Oslo 2016 

Materiale: fișă cu conținuturile pentru învățare și întrebările specifice.   

Desfășurarea jocului: profesorul explică elevilor că le va citi un fragment cu o serie de 

amănunte, apoi îi va întreba detalii menționate în acesta. Sarcina lor este să asculte cu atenție, 

pentru a reține informația. Materialul citit de profesor este selectat din conținutul științific pe 

care acesta dorește ca elevii să și-l însușească. Pe marginea lui adresează întrebările.  

15. Identifică sensul! – Oslo 2016 

Materiale: fișe de joc care cuprind texte/fragmente în care toate spațiile dintre cuvinte au fost 

eliminate. La finalul fișei se găsesc întrebările la care trebuie să răspundă.  

Desfășurarea jocului: fiecare elev primește fișa cu textul și trebuie să răspundă la întrebările 

aferente acestuia, într-un interval de timp stabilit de profesor în funcție de nivelul clasei.  

16. Jocul TABU! – Oslo 2016 

Este un joc util pentru consolidarea cunoștințelor.  

Materiale: cartonașe cu cuvinte noi, noțiuni învățate pe parcursul lecției și un coșuleț. 

Acestea se realizează împreună cu elevii.  

Desfășurarea jocului: se împarte clasa în două grupe și se stabilește care grupă începe prima. 

Grupa care începe își desemnează un reprezentant care alege un cartonaș dintr-un coșuleț pe 

care îl arată echipei adverse și îl ascunde de grupa sa. Cu fața spre aceasta, neavând voie să 

pronunțe cuvântul de pe cartonaș, mimează, oferă informați grupei sale, aceasta trebuind să 

ghicească cuvântul de pe cartonaș. Li se permite să încerce de cinci ori pentru cuvântul dat.  

Dacă nici unul din cele cinci cuvinte nu este cel de pe bilet, câștigă punctul echipa adversă. 

Se continuă jocul până se epuizează toate cartonașele.    

17. Cutia misterioasă – Oslo 2016 

Este un joc pentru recapitularea cunoștințelor în grup, care se realizează pe bază de 

întrebări.  

Materiale: lista cu întrebări, cutiuțe în interiorul cărora este scris un număr de puncte, foi, 

instrumente pentru scris.  

Distribuirea punctelor pe cutii: 3 cutii cu câte 50 de puncte, 4 cutii cu câte 25 de 

puncte, 4 cutii cu câte 20 de puncte, 4 cutii cu câte 15 de puncte, 4 cutii cu câte 10 de puncte, 

4 cutii cu câte 5 de puncte și 4 cutii cu câte 0 puncte.  
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Desfășurarea jocului: profesorul adresează întrebarea. Fiecare echipă discută răspunsul și-l 

scriu apoi pe foaie și îl prezintă. Echipa care a răspuns corect ia câte o cutie. La finalul 

jocului fiecare echipă își deschide cutiile și calculează numărul de puncte câștigat. Partea 

distractivă a acestui joc este că oricine poate câștiga, elevii neștiind numărul de puncte din 

cutii decât la sfârșit, când le deschid.  

18. Cuvinte și zaruri – Oslo 2016 

Este un joc care se desfășoară în grup, stimulează comunicarea elevilor în vederea 

formulării unor răspunsuri clare și concise contribuind la dezvoltarea capacității elevilor de a 

diferenția esențialul de neesențial și la dezvoltarea gândirii critice.  

Materiale: câte 4 zaruri pentru fiecare grup, listă de întrebări, foi, instrumente de scris. 

Desfășurarea jocului: elevii sunt împărțiți în grupuri și fiecare grup primește câte 4 zaruri. 

Sarcina lor este de a arunca toate cele 4 zaruri o dată, să facă suma numerelor rezultate și să 

formuleze răspunsul la întrebarea adresată de profesor, folosind un număr egal de cuvinte cu 

numărul rezultat din aruncarea zarurilor. Elevii lucrează în grup la formarea răspunsului pe 

care îl scriu pe foaia de joc. Sarcina de lucru se realizează respectând un timp stabilit de 

profesor. La expirarea timpului, fiecare grup își prezintă răspunsul.  

19. Optimistul și pesimistul – Oslo 2016 

Este un joc util mai ales la recapitularea noțiunilor gramaticale. Se joacă în două 

echipe: optimiștii și pesimiștii. 

Materiale: bilețele cu noțiunile care se recapitulează, foi de lucru, instrumente de scris. 

Desfășurarea jocului: fiecare elev primește câte un bilețel având sarcina să rescrie 

propoziția/fraza de pe el începând cu „din fericire” dacă este din echipa optimiștilor sau cu 

„din nefericire/din păcate” dacă este pesimist. După rescrierea enunțurilor, pe rând, câte un 

elev din fiecare grup citește enunțul său, profesorul urmărind să alterneze un optimist cu un 

pesimist.  

 Acest joc a fost identificat într-un plan de lecție din Indonezia și se găsește la adresa 

http://www.premieresl.com.    

20. Tânărul detectiv – Oslo 2016 

Este un joc util pentru captarea atenției. 

Materiale: cartonașe care conțin cuvinte din noul subiect al lecției, tablă/fleep-chart, 

instrumente de scris.  

http://www.premieresl.com/
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Desfășurarea jocului: profesorul ascunde bilețelele prin clasă, în locuri vizibile, ușor de găsit, 

apoi le cere elevilor, în calitate de detectivi să le găsească. Fiecare bilet găsit este citit și 

cuvântul de pe el este scris pe tablă. La epuizarea tuturor biletelor aceștia trebuie să găsească 

indicii despre noul subiect al lecției. 

 

21. Mă bazez pe tine! – Oslo 2016 

Este un joc care se poate folosi la învățarea, exersarea și recapitularea noțiunilor 

predate și se desfășoară în grupuri de 4-5 elevi.  

Materiale: fișă de joc, cu un număr egal de exerciții/afirmații/propoziții etc cu numărul 

elevilor din grup. 

Desfășurarea jocului: băncile sunt aliniate una după alta. Primul elev din grup trebuie să 

rezolve primul exercițiu de pe fișă, apoi să o dea mai departe următorului coleg, acesta având 

sarcina să rezolve următorul exercițiu, să verifice și să corecteze exercițiul colegului 

precedent, înainte să dea fișa de joc mai departe colegului următor, care procedează la fel, 

verificând și răspunsurile anterioare. Câștigă prima echipă care a terminat și are răspunsurile 

corecte.  

22. Jocul zarurilor – Oslo 2016 

Este un joc pentru exersarea și verificarea cunoștințelor noi.  

Materiale: zar și listă cu întrebări. 

Desfășurarea jocului: se împart elevii în 2-3 grupe. Fiecărui elev din fiecare grupă i se 

adresează câte o întrebare. Dacă răspunde corect, acesta aruncă cu zarul, iar echipa sa 

primește numărul de puncte rezultat. Câștigă echipa care a acumulat cele mai multe puncte.  

23. Desenul lacunar – Oslo 2016 

Este un joc destinat exersării culorilor, prepozițiilor de loc, a adjectivelor și se joacă în 

perechi.  

Materiale: jetoane perechi, cu diferite imagini care sunt aproape identice dar din care lipsesc 

2 sau 3 elemente.  

Desfășurarea jocului: se formează perechi și fiecare elev primește câte un jeton. Fără să îl 

arate, trebuie să găsească perechea jetonului său folosind descrierea elementelor lipsă. Cei 

care găsesc perechea completează imaginea lor cu elementele lipsă.  
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24. La rând pentru a ieși – Oslo 2016 

Este o activitate care poate fi utilizată în vederea încheierii unei activități și verificării 

cunoștințelor achiziționate pe parcursul lecției.  

Materiale: listă cu întrebări formulate în prealabil de către profesor, pe baza subiectului 

lecției. Se pot folosi și întrebări care vizează cunoștințe din lecțiile anterioare sau  cunoștințe 

de cultură generală specifice nivelului de vârstă. 

Desfășurarea jocului: la finalul lecției elevii sunt așezați în rând, iar profesorul adresează 

fiecăruia o întrebare scurtă pe marginea noțiunilor predate. Dacă cunosc răspunsul pot ieși, 

iar dacă nu se așează la coadă din nou și așteaptă o altă întrebare.  

Varianta 2 – Da sau nu?  

Profesorul scrie o listă cu 20 de afirmații legate de ceea ce a predat până în acel 

moment, citește câte o afirmație, iar elevii care sunt așezați la rând trebuie să răspundă cu Da 

sau Nu sau cu adevărat/fals. La fel, dacă cunosc răspunsul pot ieși, iar dacă nu se așează la 

coadă din nou și așteaptă o altă întrebare. La final primesc lista cu afirmațiile și răspunsurile 

corecte. 

25. Reflecția orei – Oslo 2016 

Este o activitate care se poate folosi la finalul unei activități pentru a-i ajuta pe elevi să 

reflecte asupra lecției și a noțiunilor învățate.  

Materiale: o minge sau un ghemotoc de hârtie.  

Desfășurarea jocului: profesorul aruncă mingea unui elev și îi solicită să se gândească la un 

lucru pe care l-a învățat pe parcursul lecției (poate fi un cuvânt, o noțiune, o informație, o 

formulă sau chiar o atitudine). După ce răspunde, elevul aruncă mingea unuia dintre colegi 

care nu a răspuns încă. Această activitate trebuie să se desfășoare fără a pune presiune pe 

elevi deoarece cel mai important lucru este acela că ei rememorează aspecte din lecție.  

Prin aceste activități de încheiere, profesorul verifică nivelul de înțelegere și 

achiziționare a informației de către elevi, subliniază informațiile cheie, face legătură cu alte 

informații anterioare și corectează noțiunile însușite greșit.   

 

Asupra modului de internalizare a cognițiilor au fost realizate o serie de studii, iar 

cercetătorii susțin că multe concepte, chiar și matematice sunt susținute de latura vizuală 

combinată cu cea senzorio-motorie a învățării (Nemirovski și alții, 2012).  
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Hall și Nemirovski, în 2011 afirmă: „corpul este parte intrinsecă a cogniției și că acele părți 

ale creierului care controlează percepția și mișcarea corpului sunt de asemenea implicate în 

reprezentarea cunoștințelor”.  

Alibali și Nathan (2012) susțin că profesorul ar trebui să folosească gesturi pentru a sprijini 

gândirea matematică a elevilor pe parcursul explicației verbale, dar nu-i încurajează pe 

profesori să ofere elevilor schemele unor gesturi, ci sugerează că ar fi de preferat să li se ofere 

elevilor oportunitatea să-și dezvolte propriile lor gesturi.  

Jocul în învățarea figurilor geometrice simple 

Un exemplu de bună practică îl reprezintă învățarea noțiunilor fundamentale de 

geometrie la clasa a VI-a (punct, dreaptă, semidreaptă, segment și plan) prin folosirea 

gesturilor – Turcia, noiembrie 2015:  

Pentru punct, elevul ia poziția cu capul aplecat pe mâinile încrucișate în față. Dreapta 

poate fi reprezentată prin poziția elevului cu brațele și palmele întinse, palmele orientate cu 

fața în jos. Semidreapta – elevul întinde doar unul din brațe cu palma în jos, iar celălalt braț 

este îndoit cu pumnul strâns la piept.  

         

                Punctul                    Dreapta                Semidreapta 

Segmentul de dreaptă – elevul întinde ambele brațe, cu pumnii strânși. Planul este reprezentat 

prin îndoirea antebrațelor în sus, cu palmele deschise în față.  

           

Segmentul de dreaptă    Planul 
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Exersarea se poate face individual sau împreună cu clasa la comanda verbală a 

profesorului care nu va gesticula.  

    

    

 

Elevii sunt astfel antrenați să-și formeze reprezentări vizuale ale figurilor geometrice 

simple și să înțeleagă mai bine proprietățile acestora, într-un mod atractiv și amuzant. 

 Un alt exemplu îl reprezintă înțelegerea noțiunii de volum / unitate de volum / 

comparare / denumire (poliedre) prin intermediul jocului Bowling: folosind cubulețe unitate 

de culori diferite, elevii construiesc de exemplu un cub format din 27 de unități, un cub din 8 

unități, un cuboid din 24 de unități, altul de  exemplu din 16 unități, un paralelipiped 
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dreptunghic cu baza pătrat din 5 unități, folosind unități de volum de aceeași culoare în 

construcția unui corp. Aceste corpuri lipite pe un suport de aceeași dimensiune sunt așezate în 

linie pentru joc. Se notează pe tablă numele elevilor participanți la joc și folosind o minge de 

tenis de câmp, fiecare elev, pe rând, va încerca să doboare unul din corpuri. Corpul doborât 

este denumit,i se stabilește volumul prin numărarea unităților de volum, iar volumul acestuia 

reprezintă punctajul obținut de elev. În cazul în care elevul nu doboară nici un corp, acesta 

trece la sfârșitul rândului și aruncă mingea elevul următor. Numărul de aruncări se poate 

stabili la începutul jocului. Sarcina jocului poate fi complicată cerând elevului care a doborât 

corpul să asocieze acel corp cu unul existent în natură.  

Pașii în confecționarea materialelor de joc sunt dați în imaginile de mai jos: 
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Aranjarea corpurilor construite în poziția de joc și desfășurarea jocului în imagini:  
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Află numărul necunoscut (câte ai în cutie?) – Turcia, noiembrie 2015 

Este o modalitate de a învăța rezolvarea ecuațiilor de gradul I cu o necunoscută 

folosind material concret, confecționat de elevi.  Elevii își confecționează din carton colorat 

câteva cutiuțe pe care își notează un X mare pe o față și pe fața opusă semnul întrebării (care 

este valoarea necunoscutei?). În funcție de ecuație, elevul își așează 1, 2 sau mai multe 

cutiuțe în partea stângă a foii, la mijlocul foii scrie semnul egal și în dreapta foii pune atâtea 

pătrățele unitate din carton colorat cât este membrul drept al ecuației. Distribuie în mod egal 

unitățile din dreapta în cutiuțele din stânga, dă la o parte cutiuțele din stânga lăsând doar una, 

iar prin numărarea unităților din cutiuță află necunoscuta ecuației. Un exemplu este sugerat 

de imaginile de mai jos: 
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Potrivește fracțiile – este un joc util în aprofundarea noțiunilor de unitate fracționară, 

introducerea întregilor în fracție, fracții echivalente. Se confecționează un set de cărți de joc, 

de exemplu 42 de cărți pe carton colorat:  
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Cărțile de joc cuprind câte o pereche de fracții echivalente: una scrisă prin scoaterea 

întregilor din fracție și una sub formă de fracție ordinară. Jocul poate fi gândit și pentru 

împerecherea unei fracții zecimale cu fracția ordinară echivalentă. Cărțile de joc se așează 

amestecate, cu fața în sus pe masa de joc. Se pot juca 2, 4 sau 6 elevi, individual sau pe 

grupe. Sarcina de joc constă în a construi perechi de fracții echivalente, pe rând de către 

fiecare elev, în funcție de cum le văd mai repede pe masa de joc.  

 

Se pot construi diverse jocuri Triomino (variante de Domino) pe teme variate, în funcție de 

competențele ce se urmăresc a fi formate și dezvoltate: 
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Construind seturi de obiecte – Turcia, noiembrie 2015 

Prin această activitate se urmărește formarea și dezvoltarea capacității elevilor de a 

opera cu numere naturale cuprinse între 0 și 20, formarea gândirii algebrice, abilitatea de a 

număra și a opera cu cardinalul unei mulțimi. În același timp poate fi utilizată pentru 

evaluarea și consolidarea cunoștințelor.  

Materiale: jetoane cu numere cuprinse între 1 și 20, săculețe, cuburi asamblabile și fișă de 

lucru. 

Desfășurarea activității: elevii sunt așezați în cerc și primesc câte un săculeț care conține un 

set de 1 până la 19 cuburi și un jeton cu un număr de la 1 la 19 care este așezat cu fața în jos. 

Sunt solicitați să ridice jetonul, să citească numărul de pe el, apoi să verifice dacă numărul 

cuburilor din săculeț se potrivește cu cel de pe jeton. Dacă nu se potrivește, trebuie să 

schimbe săculețul cu colegul care are numărul potrivit de cuburi pentru jetonul lui. Dacă 

timpul permite, li se poate cere să verifice prin numărare dacă numărul cuburilor din săculețul 

schimbat este echivalent cu cel de pe jeton. În continuare li se arată un număr, de exemplu 12 

și sunt solicitați să bată din palme de atâtea ori și să numere bătăile cu voce tare. Sunt rugați 

să facă anumite acțiuni tot de atâtea ori (să întoarcă într-o anumită direcție capul, să închidă 

ochii, să ridice un picior etc). Aceste acțiuni pot fi alese de elevi și ei trebuie să numere de 

fiecare dată cât colegul ales execută acțiunea. Folosind șablonul de pe fișa de lucru, elevii 

trebuie să așeze numărul din exemplu, în acest caz 12, în cele 10 pătrățele. Sunt întrebați cum 

ar forma numărul 11 sau 13 în cele 10 pătrățele, apoi să împartă cele 12 cuburi în două 

grupuri, folosind cât mai multe variante. Sunt încurajați să verbalizeze modalitățile de 

descompunere (exemplu: am făcut un set de 7 și unul de 5 din cele 12 cuburi).  
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Fișă de lucru 

          

 

          

 

Filme și resurse online utile 

Filme care au legătură cu școala 

 

Dead Poets Society  

The Emperor’s Club  

Dangerous Minds  

Good Will Hunting  

Scent of a Woman  

Freedom Writers  

The Wave  

The Breakfast Club  

Like Stars on Earth  

To Sir with Love  

Stand and Deliver  

The Class – 2008, French  

The story of Ron Clark  

Pay it forward 

Les Choristes 

 

Filme pentru diferite teme 

 

 

 

The Terminal  

Lost in Translation  

Super Size Me  

Le Prenom  

The Imitation Game  

Disconnect – life in the 

Internet Era  

Happy Feet – wind scene 
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Scurte videoclipuri: 

https://www.youtube.com/watch?v=uqZiIO0YI7Y   – did you know    

https://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I  – safe internet  

https://www.youtube.com/watch?v=yR0lWICH3rY   – English importance  

https://www.youtube.com/watch?v=m1TnzCiUSI0 - the Italian man who went to Malta  

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2444)  – environment  

https://www.youtube.com/watch?v=_cNfX3tJonw&list=PLvzOwE5lWqhQ 

WsPsW5PQQ5gj5OBewwgUw&index=8      – generous store  

https://www.youtube.com/watch?v=Ydeyl0vXdP0     – about failures 

Documentare: 

http://www.dailymotion.com/video/xrhiza_bbc-the-human-body-1of7-life-story_creation - 

BBC documentary on life (unfortunately cannot be found on BBc site any longer.)  

https://www.youtube.com/watch?v=_S_4Ji7DdT0  – seven wonders of the ancient world  

https://www.youtube.com/watch?v=ftw4xBgv9gI   – seven wonders of the world  

http://www.dailymotion.com/  - a site with all kinds of movies – documentaries included – 

but you have to search the title of the movie you want to watch 

Site-uri care abordează filme educaționale 

http://busyteacher.org/9784-how-to-incorporate-movies-classroom-engage.html  - a list of 

movies  

http://www.imdb.com/list/ls051542065/      - education movies  

http://www.imdb.com/games/guess/list:ls051542065?ref_=li   - quiz on education movies  

http://bestonlineuniversities.com/2011/25  - best-movies-about-education-ever-made  

http://www.math.harvard.edu/~knill/mathmovies/     - movies in Mathematics  

http://topdocumentaryfilms.com/  - documentaries  

Youtube – Muffin Stories 

https://www.youtube.com/watch?v=VRKPNyZsSW0  – Marie Curie – example with reading 

comprehension  

http://www.watchknowlearn.org/       - free educational videos  

http://www.edudemic.com/ best-video-sites-for-teachers/  

https://www.youtube.com/watch?v=uqZiIO0YI7Y
https://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I
https://www.youtube.com/watch?v=yR0lWICH3rY
https://www.youtube.com/watch?v=m1TnzCiUSI0
http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2444
https://www.youtube.com/watch?v=Ydeyl0vXdP0
http://www.dailymotion.com/video/xrhiza_bbc-the-human-body-1of7-life-story_creation
https://www.youtube.com/watch?v=_S_4Ji7DdT0
https://www.youtube.com/watch?v=ftw4xBgv9gI
http://www.dailymotion.com/
http://busyteacher.org/9784-how-to-incorporate-movies-classroom-engage.html
http://www.imdb.com/list/ls051542065/
http://www.imdb.com/games/guess/list:ls051542065?ref_=li
http://bestonlineuniversities.com/2011/25
http://www.math.harvard.edu/~knill/mathmovies/
http://topdocumentaryfilms.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VRKPNyZsSW0
http://www.watchknowlearn.org/
http://www.edudemic.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=vr3x_RRJdd4     - the power of human 

gesture – free hugs campaign  

https://www.youtube.com/watch?v=3vDWWy4CMhE    - Historical speeches: ‘I 

have a Dream’ – 1963 – Martin Luther King 

OER – Open Educational Resources  

http://www.edudemic.com/guide-open-educational-resources/   

http://www.ck12.org/       - mainly for science teachers 

Resurse online pentru diferite subiecte 

http://world-geography-games.com/   

http://gamestolearnenglish.com/concentration/   

http://www.eslkidsworld.com/Interactive%20games/countries%20and%20n 

ationalities%20quiz.html        - elementary level  

http://www.eslgamesplus.com/countries-capitals-english-vocabulary-quiz-show-jeopardy-

game/           - geography  

http://www.eslgamesplus.com/esl-countries-vocabulary-game-2-wheel-of-fortune-countries-

game/   

http://www.rif.org/kids/readingplanet/gamestation/6931.htm  - energizer    

http://www.eslgamesplus.com/jobs-places-vocabulary-esl-interactive-board-game/   

http://www.teachhub.com/     - online-learning-games-students-love  

https://www.youtube.com/watch?v=mQrlgH97v94    - geography – song  

https://www.youtube.com/watch?v=ZHAqT4hXnMw   - solar system – song  

http://www.aplusmath.com/Games/HiddenPicture/HiddenPicture.php  - mathematics - 

elementary  

http://www.mathplayground.com/       - maths elementary  

http://busyteacher.org/18234-how-to-reinforce-vocabulary-7-great-american.html   

http://www.bozemanscience.com/       - for teachers of science  

https://www.youtube.com/watch?v=3pD68uxRLkM    - biology  

http://www.learninggamesforkids.com/science_experiments.html   

http://www.science4us.com/demo   

http://www.science4us.com/elementary-physical-science/energy/energy-sources/   

http://www.learninggamesforkids.com/science_songs.html   

https://www.youtube.com/watch?v=vr3x_RRJdd4
https://www.youtube.com/watch?v=3vDWWy4CMhE
http://www.edudemic.com/guide-open-educational-resources/
http://www.ck12.org/
http://world-geography-games.com/
http://gamestolearnenglish.com/concentration/
http://www.eslgamesplus.com/countries-capitals-english-vocabulary-quiz-show-jeopardy-game/
http://www.eslgamesplus.com/countries-capitals-english-vocabulary-quiz-show-jeopardy-game/
http://www.eslgamesplus.com/esl-countries-vocabulary-game-2-wheel-of-fortune-countries-game/
http://www.eslgamesplus.com/esl-countries-vocabulary-game-2-wheel-of-fortune-countries-game/
http://www.rif.org/kids/readingplanet/gamestation/6931.htm
http://www.eslgamesplus.com/jobs-places-vocabulary-esl-interactive-board-game/
http://www.teachhub.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mQrlgH97v94
https://www.youtube.com/watch?v=ZHAqT4hXnMw
http://www.aplusmath.com/Games/HiddenPicture/HiddenPicture.php
http://www.mathplayground.com/
http://busyteacher.org/18234-how-to-reinforce-vocabulary-7-great-american.html
http://www.bozemanscience.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3pD68uxRLkM
http://www.learninggamesforkids.com/science_experiments.html
http://www.science4us.com/demo
http://www.science4us.com/elementary-physical-science/energy/energy-sources/
http://www.learninggamesforkids.com/science_songs.html
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https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo   

http://mrnussbaum.com/   

http://mrnussbaum.com/shapes/       - math – shape game  

http://www.thekidzpage.com/learninggames/online_games/musicmatch/Mu sicMatch-

Game.html   

https://www.youtube.com/watch?v=Ki8UXSJmrJE    - Geography - maps  

http://www.bbc.co.uk/education/subjects/zxyb4wx    - for Physics 

Instrumente online pentru profesori 

www.wordle.net      - to create word clouds  

https://animoto.com/education/classroom   - to create short videos with photos that you 

upload (for teachers there is the possibility to get a free account)  

https://www.mangahigh.com/en/    - complex math games  

https://ro.pinterest.com/     - for visual resources  

www.ning.com    - social platform that allow people to create networks  

https://prezi.com/      - online presentations  

http://www.voki.com/     - to create speaking avatars  

https://www.glogster.com  - to create multi-media posters  

http://www.slideshare.net/     - PowerPoint Presentations  

http://www.worldofteaching.com/    - contains a variety of presentations (Biology, 

Chemistry, Math, English, History, Physics, Geography, Spanish.)  

https://www.tikatok.com/  - for children to write online books (there is a small fee per year)  

http://www.tuxpaint.org/  - free drawing programme for children (3 to 12 years old)  

http://www.cellsalive.com/ - microbiology information, with images and videos.  

http://www.aplusmath.com/Flashcards/FlashcardCreator.html  - easy to create online Math 

cards  

https://quizlet.com/    - online learning tool. you can make your own 

cards/quizzes/questionnaires, or choose from millions of flash cards sets created by others  

http://www.schooltube.com/  - videos from teachers and students. Educational content only.  

https://www.teachertube.com/    - videos by and for teachers  

https://www.surveymonkey.com    - to create online surveys 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo
http://mrnussbaum.com/
http://mrnussbaum.com/shapes/
http://www.thekidzpage.com/learninggames/online_games/musicmatch/Mu%20sicMatch-Game.html
http://www.thekidzpage.com/learninggames/online_games/musicmatch/Mu%20sicMatch-Game.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ki8UXSJmrJE
http://www.bbc.co.uk/education/subjects/zxyb4wx
http://www.wordle.net/
https://animoto.com/education/classroom
https://www.mangahigh.com/en/
https://ro.pinterest.com/
http://www.ning.com/
https://prezi.com/
http://www.voki.com/
https://www.glogster.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.worldofteaching.com/
https://www.tikatok.com/
http://www.tuxpaint.org/
http://www.cellsalive.com/
http://www.aplusmath.com/Flashcards/FlashcardCreator.html
https://quizlet.com/
http://www.schooltube.com/
https://www.teachertube.com/
https://www.surveymonkey.com/
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 Crearea și confecționarea materialelor de învățare reprezintă un aspect al activității 

profesorului legat de latura sa creativă și care își ia seva din experiența fiecăruia la clasă.  

 Fiecare exemplu de bună practică poate constitui un punct de pornire pe meleagul 

creativității cadrului didactic, în vederea perfecționării și elaborării unor materiale și jocuri, 

mult mai eficiente! 
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