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Articolul abordează problema dezvoltării potenţialului creativ al elevilor claselor primare prin intermediul jocului di-
dactic. Jocurile didactice sunt antrenante pentru toţi elevii, acţionând în mod favorabil şi asupra elevilor cu rezultate slabe la 
învăţătură, deblocând potenţialul creator al acestora, sporindu-le performanţele şi căpătând astfel încredere în capacităţile lor, 
siguranţă şi promptitudine în răspunsuri. După părerea noastră, creativitatea ca formaţiune complexă de personalitate se for-
mează şi exersează cu metode cât mai adecvate structurii sale, metode care să acţioneze pe tot parcursul şcolarizării elevului, 
iar din acest punct de vedere jocurile didactice satisfac pe deplin cerinţele la nivelul claselor primare.
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This article deals with the issue of the development of primary school pupils creative potential through the didactic game. 
The didactic games are appealing for all the pupils and have a favourable influence upon pupils who have poor results in study-
ing enhancing their performance and they become confident as to their skills, and their answers become quick and sure, i.e. 
their creative potential becomes unblocked. In our opinion, the creativity, as a complex personality shaping, gets formed and 
exercises by means of methods that are the most appropriate to its structure, methods that can act during all the school proc-
ess of the pupil, and, from this point of view, the didactic games fully satisfy the requirements at the level of primary school.
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Jocul este o activitate umană conştientă şi are un caracter universal, permanent şi polivalent. El 
este o formă de manifestare a copilului şi agent de transmitere a ideilor, a obiceiurilor şi tradițiilor de la 
o generație la alta. În joc copilul se detaşează de la realitatea obiectivă, se transpune într-o lume creată
de fantezia şi imaginația sa.

Psihologul elvețian Jean Piaget consideră că jocul este o modalitate de adaptare, adică asimilare şi 
acomodare [3, p.96]. Dicţionarul de pedagogie atestă jocul didactic ca fiind „specia de joc care îmbină 
armonios elementul instructiv şi educativ cu elementul distructiv”.

Jocul didactic este tipul de joc prin care profesorul consolidează, precizează şi verifică cunoştinţe-
le predate elevilor, le îmbogăţeşte sfera de cunoştinţe.

Jocul urmăreşte spontaneitatea construcţiilor verbale, a fanteziei şi a jocului liber, a reprezentă-
rilor despre lucrurile puse în discuţie. Se creează o atmosferă permisivă, care eliberează pe copii de 
teama de a nu fi pedepsiţi – o atmosferă care favorizează comunicarea, consultarea, care încurajează 
pe cei cu o gândire mai lentă şi dă aripi la spirit celor dotaţi – o atmosferă care atrage, treptat şi pe cei 
mai pasivi elevi [4, p.127].
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Pentru dezvoltarea capacităţii de a percepe o imagine sau o succesiune de imagini în mişcare, de a 
înţelege semnificaţia lor şi a expune propoziţional ceea ce au înţeles, de a stabili relaţii între secvenţele 
imaginilor în succesiunea lor şi a le transforma în idei şi judecăţi de relaţie, în acest sens este acceptat 
jocul „Povestiri după imagini” sau „Povestiri după o succesiune de imagini în mişcare (dans)”. Copiii 
vor privi un fragment video dintr-o creație de balet sau compoziție de dans sportiv şi vor încerca să 
redea oral subiectul dansului privit. 

Această metodologie are o mare valenţă euristică, deoarece, elevul trebuie, mai întâi, să stabilească 
relaţii la nivel perceptiv (primul sistem de semnalizare), prin operaţiile de cunoaştere, de descoperire 
şi de redescoperire, care dă cunoaşterii conţinutul figural. Acest conţinut figural este prelucrat aso-
ciativ în reprezentări verbale sau idei – în fenomen semantic gândit ca expresie a saltului colectiv în 
operativitatea mintală [1, p.115].

Pentru dezvoltarea jocului liber al fanteziei şi al imaginaţiei autorul recomandă jocul „Fulger”. 
Acest joc este o creație proprie a autorului care constă în: „se propune elevilor pentru interpretare 
două sau trei mişcări dintr-un dans; copiii cunoscând aceste mişcări le vor combina într-aşa mod ca 
să se primească o combinație; în timpul dansului profesorul va anunța alte mişcări, pe care dansatorii 
sunt nevoiți prin improvizare să suplinească compoziția sa cu mişcările propuse de profesor chiar în 
timpul dansului”. După părerea autorului jocul didactic „Fulger” are următoarele obiective:

a) Consolidează cunoştințele acumulate;
b) Dezvoltă potențialul creativ al elevului;
c) Perfecționează comunicarea nonverbală între partenerii de dans.
Un alt joc didactic propus de autor care antrenează capacităţile creativ-imaginative al elevilor este 

„Dansul pe dos”. Este un joc deosebit de atractiv care constă în schimbarea cu rolurile în dans. Adică, 
partenerul va dansa mişcările partenerei şi invers. Acest tip de joc le permite dansatorilor mai bine 
să înțeleagă cum partenerul trebuie să-şi conducă partenera în timpul dansului şi partenera va sesiza 
momentele forte în procesul „de a se lăsa să fie condusă de partener”.

„Ipoteza fantastică” este un joc-întrebare ce poate provoca gândirea, imaginaţia, fantezia creatoare 
a elevilor. Profesorul va adresa elevilor întrebări de tipul:

Ce s-ar întâmpla dacă la uşa voastră ar veni un extraterestru şi v-ar propune să învățați un dans 
de pe planeta lui?

Ce s-ar întâmpla dacă omul ar putea să se mişte cu viteza luminii?
Ce s-ar întâmpla dacă într-o zi ai putea înţelege ciripitul păsărilor? etc.
Creativitatea, ca structură definitorie de personalitate, îmbracă din punct de vedere evolutiv un 

caracter procesual supus influenţelor de mediu.
Formele organizate de instrucţie şi educaţie îşi aduc în mod diferenţiat aportul în dezvoltarea 

potenţialului creator al individului în funcţie de conţinutul activităţii, de tipurile de metode utilizate.
Direcţia generală de modernizare şi perfecţionare a metodelor de învăţământ o constituie îngus-

tarea sferei de acţiune a metodelor reproductive, tradiţionaliste şi lărgirea gamei de metode moderne, 
care fac din elev un participant activ la procesul de învăţare.

La nivelul claselor I – IV, jocurile didactice constituie o punte de legătură între joc ca tip de ac-
tivitate dominantă în care este integrat copilul în perioada preşcolară, şi activitatea specifică şcolii – 
învățarea. Jocurile didactice sunt metode active care solicită integral personalitatea copilului.

Sub raportul structural psihologic orice tip de joc constituie o îmbinare a componentelor intelec-
tuale cu cele afectiv-motivaţionale.

În cadrul jocului tip loisir, primează latura afectiv-motivaţională, jocul se realizează la dorinţa şi 
nevoia de joc a participanţilor, selectându-se acele forme şi conţinuturi care pot contribui mai mult la 
plăcerea, bucuria produse de desfăşurarea acţiunii de joc [4, p.109].

Jocul didactic are un conţinut şi structură bine organizate, subordonate particularităţilor de vârstă 
şi sarcinii didactice, se desfăşoară după anumite reguli şi la momentul ales de adult, sub directa lui 
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supraveghere. Un rol important capătă latura instructivă, elementele de distracţie nefiind mediatori ai 
stimulării capacităţilor creatoare.

Jocurile didactice sunt realizate pentru a deservi procesul instructiv-educativ, au un conţinut bine 
diferenţiat pe obiectele de studiu, au ca punct de plecare noţiunile dobândite de elevi la momentul 
respectiv, iar prin sarcina dată, aceştia sunt puşi în situaţia să elaboreze diverse soluţii de rezolvare, 
diferite de cele cunoscute, potrivit capacităţilor lor individuale, accentul căzând astfel nu pe rezultatul 
final cât pe modul de obţinere al lui, pe posibilităţile de stimulare a capacităţilor intelectuale şi afectiv 
motivaţionale implicate în desfăşurarea acestora.

Jocurile didactice cuprind sarcini didactice care contribuie la valorificarea creatoare a deprinde-
rilor şi cunoştinţelor achiziţionate, la realizarea transferurilor între acestea, la dobândirea prin mij-
loace proprii de noi cunoştinţe. Ele angajează întreaga personalitate a copilului constituind adevărate 
mijloace de evidenţiere a capacităţilor creatoare, dar şi metode de stimulare a potenţialului creativ al 
copilului. Ne referim la creativitatea de tip şcolar, manifestată de elev în procesul de învăţământ, dar 
care pregăteşte şi anticipează creaţiile pe diferite coordonate.

Considerând fluiditatea ca factor de creativitate ce se manifestă în bogăţia, uşurinţa şi rapiditatea 
asociaţiilor, J.P. Guilford distinge următoarele tipuri de asociaţii: verbală, ideaţională, asociaţională şi 
de expresie, posibil de evidenţiat printr-o serie de teste ale căror sarcini considerăm că se apropie până 
la identificarea de sarcinile unor jocuri didactice aplicate de autor la orele de coregrafie [2, p.198].

Fluiditatea verbală – se manifestă şi se poate educa prin jocuri didactice în care se cere elevilor să 
elaboreze diverse variante ale unei structuri verbale simple (cuvinte) care să conţină anumite elemente 
date (vocale, consoane, sufixe şi prefixe). La orele de coregrafie autorul le propune elevilor să redenu-
mească mişcările cunoscute ale unui dans prin denumiri proprii şi să explice de ce au ales acest nume.

Fluiditatea ideaţională – se referă la bogăţia ideilor inclusă în soluţionarea unor sarcini de tipul: completa-
rea unei structuri (compoziții de dans) evidenţiată de profesor până la un anumit punct. Adică la combinația 
unui dans studiat, elevii vor propune mişcări inventate de ei personal şi le vor aplica în compoziția sa.

Fluiditatea asociaţională – se manifestă în jocuri în care se cere găsirea cât mai multor cuvinte 
similare sau opuse din punct de vedere semantic, cu un cuvânt dat (ex. găseşte cuvântul opus a denu-
mirii mişcării din dansul latinoamerican Cha-cha-cha „Time step”).

Fluiditatea expresională – se evidenţiază prin uşurinţa cu care se formează proporţii cu sens dân-
du-se anumite condiţii. 

În cadrul orelor de coregrafie autorul dezvoltă fluiditate expresională aplicând diferite metode şi 
tehnici din arta teatrală. Jocul „Mutrişoarele” este cel mai potrivit. Copilul va trece în fața clasei, pro-
fesorul îi va şopti la ureche sarcina (ex. să demonstreze o față supărată), elevul va avea la dispoziție 10 
secunde, timp în care să redea această „mutrişoară”. La expirarea terminului de 10 secunde colegii de 
clasă vor încerca să ghicească sarcina şoptită de profesor.

Întrucât fluiditatea este implicată atât în gândirea reproductivă cât şi creatoare, se consideră ca 
fiind principalul factor de creativitate flexibilitatea, care constă în restructurarea eficientă a cursului 
gândirii în raport cu noile situaţii. Flexibilitatea poate fi adaptivă sau spontană în funcţie de sensul 
acesteia, aflată în structura sarcinii sau să solicite total iniţiativa subiectului. Majoritatea jocurilor 
didactice solicită o flexibilitate adaptivă, întrucât sugerează elevilor să adopte mai multe puncte de 
vedere sau impun anumite restricţii [1, p.87].

O serie de jocuri didactice se bazează pe imagini, iar sarcina didactică incită la o flexibilitate şi în 
planul perceptual, figural, element ce amplifică rolul stimulator al creativităţii.

Înțelegând flexibilitatea ca opozantă inerţiei, rigidităţii, apare evident stimularea acestui factor 
prin jocurile didactice, ce incită la restructurări în structura cunoştinţelor, la transferuri, la o mobili-
tate intelectuală intensă.

Analizând jocurile didactice prin prisma acestor factori ai creativităţii, se constată o saturaţie 
diferenţiată. Astfel, jocurile didactice destinate dezvoltării vorbirii şi consolidării cunoştinţelor din 
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domeniul literar solicită în special fluiditatea, iar factorul flexibilitate este maximal implicat în jocurile 
din domeniul coregrafic, prezenţa ambilor factori fiind frecvent întâlnită în jocurile de perspicacitate. 

Un alt factor al creativităţii îl constituie originalitatea şi se referă la caracterul de noutate ce-l poate avea 
răspunsul (produsul) sau strategiile utilizate în rezolvarea sarcinii. Cota de originalitate o putem acorda în 
funcţie de gradul de îndepărtare faţă de răspunsurile sau rezolvările reproductive, stereotipe, obişnuite ale 
elevilor cu acelaşi nivel de pregătire şcolară. La vârsta şcolară mică, elementele de originalitate, chiar atunci 
când sunt minore faţă de cele reproductive, exprimă tendinţa de creativitate a copilului, care trebuie încurajată.

Rolul important în educarea şi dezvoltarea originalităţii îl are învăţătorul prin modul cum rea-
lizează ultima verigă a jocului didactic şi anume aprecierea, interpretarea efectuată cu participarea 
clasei a rezultatelor elevilor.

Cercetările recente asupra creativităţii comută tot mai mult accentul de pe factorii intelectuali, pe 
cei motivaţionali şi afectivi, ori jocurile îşi dovedesc eficienţa tocmai prin integrarea afectiv – motiva-
ţională a participanţilor.

Micul şcolar, integrat într-un proces educativ neatractiv, rigid, dominator care primeşte informa-
ţii, lui revenindu-i doar sarcina de stocare şi redare a acestora la cererea adultului, nu va gusta bucuria 
descoperirii de cunoştinţe sau strategii operaţionale, nu va învăţa pentru a cunoaşte, ci motivaţia acti-
vităţii lui va fi cel mult exterioară – obţinerea unei note bune.

Jocul didactic constituie o eficientă metodă didactică de stimulare şi dezvoltare a motivaţiei su-
perioare din partea elevului, exprimată prin interesul său nemijlocit faţă de sarcinile ce le are de în-
deplinit sau plăcerea de a cunoaşte satisfacţiile pe care le are în urma eforturilor depuse în rezolvare.

Jocurile didactice sunt antrenante pentru toţi elevii şi acţionează favorabil şi la elevii cu rezultate 
slabe la învăţătură, crescându-le performanţele şi căpătând încredere în capacităţile lor, siguranţă şi 
promptitudine în răspunsuri, deblocând astfel potenţialul creator al acestora [4, p.120].

Abordând problema jocurilor didactice din unghi de vedere psihologic, se consideră că ele pot 
servi educaţiei creativităţii la nivelul claselor I – IV, în strictă dependenţă de cunoaşterea de către 
învăţător a valenţelor acestora, de capacităţile de selecţie, structurate şi creative ale cadrului didactic.

Jocurile didactice desfăşurate într-un climat educaţional cu deschideri largi noului, organizate pe 
grupe de elevi pot prefigura metode de stimulare a creativităţii de tipul brainstormingului.

După părerea noastră, creativitatea ca formaţiune complexă de personalitate, se formează şi exer-
sează cu metode cât mai adecvate structurii sale, metode care să acţioneze pe tot parcursul şcolarităţii 
elevului, iar din acest punct de vedere, jocurile didactice satisfac pe deplin cerinţele la nivelul claselor 
primare.
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