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Abstract 

The study has methodological character and contains theoretical strategies concerning the efficient 
use of the didactic game in the development of student’ creativity, being an important element in the 
formation of students’ communication competences at the lessons of Romanian language and literature. 

 
„Dacă găseşti mijloace de a căli corpul, de a oţeli voinţa,  

de a înnobila inima, de a sensibiliza spiritul şi de a echilibra raţiunea – eşti educator.” 
Ch. Letourneau 

 
Predarea-învăţarea limbii române poartă un caracter tot mai viu, în sensul receptării mai profunde a 

necesităţii vitale. Ceea ce se învaţă la limba şi literatura română răspunde tot mai mult unor cerinţe reale ale 
vieţii, în care comunicarea verbală, în primul rând, joacă un rol esenţial pentru o bună integrare a tânărului 
absolvent în spaţiul socio-profesional. 

În sprijinul acestui deziderat vine şi unul din principiile educaţiei lingvistice şi literare, care 
stipulează „Centrarea educaţiei lingvistice pe comunicarea în diverse sfere ale cotidianului, pe formarea 
competenţelor comunicative” [6, p. 5]. 

Pentru a realiza aceste deziderate, este necesar să creăm o atmosferă de lucru care-i dă elevului 
senzaţia de siguranţă şi conştiinţa propriei valori. Una din strategiile care ar acoperi aceste cerinţe este Jocul 
didactic, care angajează în activitate întreaga personalitate a elevului şi „reprezintă o filieră aparte în 
compartimentul strategiilor interactive, îmbinând armonios dinamismul şi valenţa ameliorativă înaltă cu 
realizarea unor obiective concrete ale lecţiei” [7, p. 70]. Jocul didactic este un tip specific de activitate prin 
care profesorul verifică şi consolidează cunoştinţele, îmbogăţeşte sfera de cunoaştere, pune în valoare şi 
antrenează capacităţile creatoare ale elevului. Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ, el 
dobândeşte funcţii psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a elevilor la lecţii, motivând 
interesul pentru cunoaştere şi învăţare. 

Integrarea jocurilor didactice la lecţie este benefică, pentru că elevii: 

Ø îşi implică în joc întreaga personalitate la nivel intelectual, emoţional şi motor; 
Ø îşi dezvoltă capacităţile activate: spiritul de observaţie, atenţia, gândirea, imaginaţia; 
Ø cei timizi devin activi, curajoşi, dobândesc încrederea în capacităţile lor, iar cei expansivi învaţă să se 

stăpânească; 
Ø îşi subordonează interesele personale în faţa intereselor grupului; 
Ø colaborează pentru atingerea unui obiectiv comun; 
Ø comunică autentic; 
Ø învaţă, actualizează, consolidează cunoştinţe şi aptitudini într-o situaţie de învăţare distractivă şi 

relaxantă [4, p. 189]. 

Această metodă dinamizează acţiunea didactică prin intermediul motivaţiilor ludice care sunt 
subordonate scopului activităţii de predare/învăţare/evaluare într-o perspectivă pronunţat formativă, fiind 
aplicată la orice etapă a lecţiei:  

Ø la captarea atenţiei – accentul fiind plasat pe momentul emoţional; 
Ø la predarea temei noi şi fixarea cunoştinţelor acumulate – pentru transmiterea dinamică şi 

atractivă a cunoştinţelor şi formarea abilităţilor noi; 
Ø la asigurarea transferului de cunoştinţe noi achiziţionate – pentru durabilitatea învăţării, pentru 

transformarea cunoştinţelor propuse în achiziţii sigure ale elevilor. 
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Succesul încadrării jocului didactic în proiectarea şi realizarea actului didactic depinde de o serie de 
factori esenţiali: 

a) selecţia jocurilor didactice în funcţie de obiectivele lecţiei, de particularităţile de vârstă şi 
intelectuale ale elevilor (priorităţile tipurilor de inteligenţă, a stilurilor de învăţare etc.); 

b) calitatea sarcinii didactice (concordanţa între sarcină şi obiectivele operaţionale concrete); 
c) explicarea concisă şi clară a procedurii jocului. 

Prezenţa acestor factori diminuează riscurile de intervenţie inevitabilă în cazul aplicării jocurilor 
didactice (joc de dragul jocului, devierea de la obiectivul vizat, utilizarea iraţională a timpului). 

Literatura de specialitate oferă o varietate de jocuri didactice pe care le putem utiliza în cadrul 
lecţiilor de limbă şi literatură română, precum jocurile lexicale, rebusistice, jocuri ale figurilor de stil. 

În cadrul jocurilor lexicale elevii substituie, asociază, combină fără teama de a fi caraghioşi, deoarece 
plăcerea verbală devine copleşitoare. 

Dintre jocurile lexicale utilizez acrostihul, care este o scurtă compunere în versuri, astfel construită 
încât literele iniţiale ale versurilor, citite vertical sau orizontal, să dea un cuvânt-sintagmă, deviză, sentinţă 
sau numele pe care profesorul, elevul l-a ales ca motiv al textului creat. Practic atât acrostihul pe verticală, 
cât şi pe orizontală. 

De exemplu, în clasa a VII-a, la descifrarea textului Crăiasa din poveşti de M. Eminescu, în cadrul 
asigurării transferului de cunoştinţe noi achiziţionate, elevii realizează, timp de 5 min., acrostihul pe verticală 
şi pe orizontală, având cuvântul de bază substantivul crăiasa din titlu. Propun o variantă elaborată de elevi: 

Cartea reînvie asemeni izvorului amintirile sufletului ascuns.  
 

C răiasa din poveşti     C u lacrimi dulci şi line 
R idică-n cer privirea     R âde inima ei, 
A colo sus pe undeva-i     A vieţii reci destine-  
I ubirea-i doar iubirea     I ubirea şi suferinţele ei 
A şteaptă steaua ce-a răsărit    A u dispărut curând în zare 
S i sufletul ce-a fost rănit    S ufletul nu o mai doare 
A dânc în inimă lovit.     A ceasta rămânând o alinare. 

 

În clasa a V-a, la tema Verbul, elevii realizează acrostihul pe verticală, având cuvântul de bază partea 
de vorbire despre care se discută la lecţie. În acest caz, utilizez acrostihul ca exerciţiu de energizare. După ce 
ascult versurile create, elevii sunt rugaţi să analizeze 2-3 verbe din textele proprii. Apoi elevul îşi verifică 
colegul de bancă, realizând instruirea reciprocă. Propun o variantă a acrostihului pe verticală, realizat de 
elevi: 

 

V ine, pleacă      V erbul noi l-am studiat 
E mereu în acţiune.     E l e foarte complicat. 
R âde, plânge.      R ăbdare dacă vom avea 
B ucuros e doar cu mine.    B une note vom acumula. 

 
Un alt joc lexical, recomandat la captarea atenţiei, înainte de lansarea temei şi obiectivelor 

operaţionale, este Restabileşte Proverbul, organizat în grup sau în perechi. Acest joc îl putem utiliza în clasa 
a VIII-a la tema Complementul direct. Propoziţia subordonată completivă directă. Elevii primesc proverbul 
pe fişe separate unde sunt scrise cuvintele. Sarcina jocului este să restabilească proverbul. După restabilire îi 
rog să-l comenteze în 2-3 enunţuri. Apoi elevii primesc o altă sarcină: să identifice complementele în 

502



 

proverbele restabilite. Astfel, printr-o activitate frontală actualizez cunoştinţele la temă, sistematizându-le 
într-un clustering, utilizând jocul şi ca exerciţiu gramatical. 

Jocul Dicţionarul îl practic la caracterizarea personajului. De exemplu, în clasa a V-a, la opera 
Amintiri din copilărie de I. Creangă, elevii sunt rugaţi să scrie cuvinte care numesc tipurile de personaje într-
un text literar şi trăsăturile de caracter ale acestora, acestea începând cu literele din componenţa cuvântului 
personaj. Spre exemplu, elevii propun: 

P – principal, poznaş, pozitiv, priceput 
E – epizodic 
R – real 
S – secundar, străduitor, sensibil, şmecher, sincer 
O – onest, omenos 
N – năstruşnic, năzbâtios, negativ, neordonat, norocos 
A – amabil, ambiţios 
J – jucăuş, jenant  

În urma jocului, în baza cunoştinţelor anterioare ale elevilor, prin subliniere, fixez cunoştinţele la 
tipologia personajelor. Mai apoi, elevii urmează să scrie cuvinte care numesc trăsături de caracter proprii lui 
Nică, acestea începând cu literele din componenţa numelui: 

N – năstruşnic, năzbâtios, neastâmpărat, norocos 
I – isteţ, inimos, iresponsabil, iute, iscusit 
C – “cuminte”, copilăros, curajos, capricios 
Ă – ambiţios, ager, alintat Remarcă:A=Ă 

Acest joc le place foarte mult elevilor şi stimulează întreaga clasă, inclusiv pe cei pasivi, fiindu-le şi 
un suport pentru realizarea caracterizării personajului ca temă pentru acasă. 

Dintre jocurile figurilor de stil practic Jocul Comparaţiilor şi Jocul Metaforelor. Aceste jocuri-
competiţie au drept obiectiv să construiască sau să selecteze cât mai multe figuri de stil din operele studiate. 
De exemplu, în clasa a VIII-a, predând Sara pe deal de M. Eminescu, le propunem elevilor, ca exerciţiu de 
energizare, să scrie, în 5 min., o poezie în vers alb alcătuită din metafore de tipul: Dacă eu sunt o culoare, tu 
eşti un tablou…; Dacă eu sunt o voce, tu eşti tăcere… sau comparaţii de tipul: Viaţa fără dragoste este ca 
cerul fără stele… Elevii pot lucra în grup / perechi, câştigând grupul care scrie, în timpul rezervat, mai multe 
metafore / comparaţii, dar semnificative şi ca sens. Tema poate fi restrânsă la un singur domeniu: natură, 
dragoste, viaţă, în dependenţă de obiectivul profesorului şi subiectul lecţiei. De exemplu, la predarea poeziei 
Sara pe deal, elevii au realizat în acuarelă tabloul cromatic al textului, apoi, ca exerciţiu de energizare, au 
scris versuri alcătuite din metafore/comparaţii. Propun o variantă a elevilor: 

Jocul comparaţiilor     Jocul metaforelor 
Viaţa fără dragoste      Dacă eu sunt petală,  
E ca cerul fără stele,     Tu eşti floare 
E ca neaua fără fulgi,     Care îmi pătrunzi în suflet. 
E ca soarele fără lumină,    Dacă eu sunt floare, 
E ca noaptea fără lună,     Tu eşti câmp 
E ca universul fără plante.    Care mă surprinde şi îmi dă fiori. 
         Dacă eu sunt fulg, 
       Tu eşti ninsoare 
       Ce-mi ascunde lacrimile îngheţate. 

 
Am observat că în urma utilizării acestor jocuri elevii devin mai activi, totul capătă viaţă în ochii lor 

şi chiar regretă când lecţia se sfârşeşte. 
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Jocurile rebusistice sunt jocurile inteligenţei, memoriei, gândirii, imaginaţiei. Ineditul joc, în acelaşi 
timp, dezvoltă mai multe procese psihice ale elevilor, cum ar fi memoria, gândirea, atenţia, voinţa, 
creativitatea. Aici utilizez jocul Cuvinte încrucişate, care este eficient în momentul de actualizare, fixare şi 
transfer al cunoştinţelor. De exemplu, în clasa a VII-a, studiind opera Călin (file din poveste) de M. 
Eminescu, elevii au elaborat, lucrând în grup, cuvinte încrucişate/ crossword-uri, obţinând pe verticală 
răspunsurile la întrebările: Cine? Unde? 

 
      A 

    1 C r a i   
   2 P Ă d u r e  
   3 F L u t u r e 
4 F u r n I c I    
  5 N u N i i    

      B 

 

 

1. Cine era socru-mare? 
2. Numeşte locul unde se petrecea nunta. 
3. Cine era mire la nunta insectelor? 
4. Cine erau bucătăresele insectelor? 
5. Cine erau Luna şi Soarele?  

 
În urma elaborării crossword-urilor/ cuvintelor enigmatice, elevii demonstrează cunoştinţele 

acumulate, deprinderile şi priceperile formate la orele precedente, astfel aceste jocuri devenind şi un 
instrument de evaluare pentru profesor. 

Pe parcursul anilor m-am convins de valoarea strategiilor didactice interactive în procesul instructiv-
educativ şi voi rămâne mereu în căutarea noului pentru a putea modela cu succes sufletul plăpând al copilului 
şi a contribui la dezvoltarea creativităţii şi la formarea personalităţii sănătoase a elevului.  

 
Bibliografie 

1. Ancuţa L., Ancuţa P. Jocurile de creativitate. Timişoara: Editura Excelsior, 1997. 
2. Cartaleanu T., Cosovan O. O oră pentru lectură. Chişinău, 2006. 
3. Cartea mare a jocurilor. UNICEF, 2002. 
4. Cerghit I. Metode de învăţământ. Iaşi,  
5. Granaci L. Instruirea prin joc. Chişinău: Editura Epigraf, 1999. 
6. Limba şi literatura română. Curriculum pentru învăţămîntul gimnazial. Chişinău, 2010. 
7. Uzicov N. Jocurile didactice şi semnicaţia lor. In: Didactica Pro…, nr. 6, 2002. 

 

504


