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Dedic aceast carte tatlui meu, Ungureanu Constantin,
ce m-a format ca „om” i care, acum, nu mai este alturi de mine fizic,
îns spiritual i sufletete va fi venic.

CUVÂNT INTRODUCTIV

În elaborarea acestui material s-a pornit, în principal, de la ideea de a oferi
studenilor facultilor de Educaie Fizic i Sport, un “suport practic” necesar atât
la disciplinele: “Jocuri de micare”, “Metodica Educaiei Fizice i Sportului”,
„Didactica Specialitii” i “Practic pedagogic”, precum i în activitatea
profesional, ulterioar. Beneficiari pot fi de asemeni i cadrele didactice de
specialitate din învmântul preuniversitar i nu doar acetia.
În urma experienei, teoretice cât i practice, acumulate în predarea
discipline enumerate anterior, am ajuns s elaborez o clasificare a jocurilor de
micare, dup unitile de învare, pentru a fi mai accesibile celor care le vor
aplica.
Pe lâng condiiile de desfurare i descrierea jocului, ca noutate, am
elaborat reguli i indicaii metodice, într-o manier proprie, la fiecare joc în parte,
pentru a înlesni alegerea i aplicarea eficient a acestora.
Dei clasificarea am fcut-o doar pe baza unitilor de învare i nu pe
clase, la indicaiile metodice de la fiecare joc, este trecut i clasa de la care ar fi
recomandat a se aplica, precum i ce alte uniti de învare, ar rezolva
concomitent. De asemenea, prin minime modificri ale regulilor, sarcinilor de joc,
a duratei jocului, sau variantele ce decurg din acestea, jocurile, pot contribui i la
însuirea altor uniti de învare.
Desigur materialul prezent este un punct de plecare pentru toi specialitii
domeniului, fiecare prin inventivitatea proprie, particularitile colectivelor de elevi
pe care le pregtesc, precum i de condiiile materiale de care dispune unitatea în
care predau, putând modifica jocurile descrise, fiindu-le accesibile i utile. Nimic
nu este „btut în cuie”, mai ales în domeniul nostru i îndeosebi la jocurile de
micare.
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CAPITOLUL I

I.1.

JOCUL CA FORM DE ACTIVITATE UMAN

Conceptul de joc

Iniial, jocurile au fost apreciate doar dintr-un punct simplu, cel al obinerii
unui câtig. Ulterior, conceptul de joc a fost extins, admiându-se c prin joc s nu
se mai îneleag neaprat un câtig, ci o mulime divers de activiti, pentru care
fiecare juctor manifest preferine, acionând în vederea atingerii unui scop, în
condiiile de întrecere, adic de interdependen cu alte elemente raionale.
Jocul desemneaz o activitate "fizic sau mental, spontan i urmrit prin
ea însi, fr utilitate imediat, generatoare de distracie, de plcere i de
reconfortare".1 El depete limitele unei activiti pur biologice sau fizice, esena
sa fiind intelectual. Jocul reprezint descrcarea energiei de prisos, destindere
dup încordare, pregtire pentru cerinele vieii, compensare pentru ceea ce nu s-a
realizat.
În cadrul jocului se creeaz i se impune ordine. Orice abatere de la reguli îi
denatureaz caracterul i îi suprim valoarea. În ciuda dorinei sale de a câtiga,
juctorul trebuie s se menin în regulile jocului. Juctorul care se rzvrtete
împotriva regulilor sau li se sustrage, stric jocul.
Din punct de vedere al formei, jocul este o aciune liber care nu se leag de
un interes material direct i nu urmrete nici un folos. Nevoia de joc nu devine
stringent decât în msura în care este generat de plcerea de a juca.
Caracteristicile principale ale jocurilor sunt determinate de natura lor, dar i
de vârsta celor care le practic.
Pentru copii, ele constituie stimulentul principal al dezvoltrii psihice, având un rol
important în pregtire acestora pentru integrarea social.
Copiii care sunt lipsii de posibilitatea de a se juca sunt mai "sraci" decât
ceilali atât sub aspectul cognitiv cât mai ales sub acela al personalitii. Jocul ofer

1

CHIRI, G., 1983, Educaie prin jocuri de micare, Editura Sport-Turism, Bucureti.
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copiilor un izvor inepuizabil de impresii care contribuie la îmbogirea
cunotinelor despre lume i via, formeaz i dezvolt caractere, deprinderi,
înclinaii, aspiraii. Pentru omul adult, jocul procur plcere, distreaz, amuz, dar
totodat contribuie la dezvoltarea i refacerea sa.2
Exist o strâns relaie între joc i munc, activitate în general. Desigur,
unele elemente comune nu ne pot duce la ideea confundrii lor. Jocul face legtura
cu munca, este "o punte aruncat între copilrie i vârsta matur" (J. Chateau).
Este important de tiut c jocul îl pregtete pe copil pentru munc din dou
direcii. Pe de o parte, este vorba de faptul c activitatea ludic îl fortific din punct
de vedere fizic i îi dezvolt o serie de caliti de ordin psihologic. Pe de alt parte,
jocul creeaz deprinderi i obinuine pentru colaborarea cu ceilali, pentru
sincronizarea aciunilor proprii cu ale altora, pentru conjugarea efortului în comun
în vederea atingerii unui scop.
Dac ne referim la aspectul distractiv, amuzant pe care îl conine jocul
atunci se poate determina i o alt direcie i anume aceea de refacere a forelor, de
creare a unei stri de bun dispoziie. Acest ultim element este deosebit de
important pentru adult, dar el nu poate fi neglijat nici în cazul copilului.
Indiferent de natura i de tipurile jocurilor toate au un rol formativ-educativ.
Prin intermediul acestora se formeaz i se dezvolt o serie de însuiri ale
personalitii i se exerseaz caracteristicile proceselor psihice. Astfel, se educ
particularitile intelectuale i fizice cum sunt curajul, dârzenia, perseverena în
activitate, abilitile manuale, agilitatea i îndemânarea, atitudinea principial fa
de parteneri i colectiv, spiritul de competiie i sociabilitatea. Se dezvolt caractere
i personaliti integre.
O caracterizare atotcuprinztoare a jocului presupune evidenierea tuturor
aspectelor sale definitorii:
x

activitate natural care izvorte din trebuinele fireti de micare i de
manifestare a calitilor fiinei umane;

2

VERZA, E., 1978, Omul, jocul i distracia, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, p. 9.
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x

activitate liber, cu participare benevol, în care primeaz dorina i nevoia
omului de a se juca;

x

activitate spontan, care reiese din trebuinele i tendinele fiinei umane, ca i
modalitile de a le satisface;

x

activitate atractiv care determin stri afective pozitive i satisfacii;

x

activitate total care angajeaz fiina uman în integralitatea sa, cu toate
funciile psihice, cognitive, afective, volitive, motrice, etc.;

x

activitate dezinteresat cu scop în sine însi, urmrind numai satisfacerea unor
trebuine;

x

activitate recreativ, compensatorie, prin care fiina uman caut destindere i
distracie.

La toate vârstele fiina uman se joac, dar numai c rolul pe care îl are jocul în
viaa omului este diferit de al o vârst la alta: la vârsta adult, jocul devine o cerin
a reconfortrii, iar în copilrie este activitatea principal.
Odat cu intrarea copilului în coal, jocul nu-i pierde din importan, dar trece pe
al doilea plan ca urmare a activitii ocupaionale de învare.
La vârsta adult omul se joac mai puin, dar predomin distraciile care
cuprind o bun parte din timpul su liber. Organizarea judicioas a timpului liber
afectat pentru distracie, relaxare i selectarea acestora în funcie de capacitile de
înelegere, de structura psihic nu numai c contribuie la refacerea fizic a omului
ci i influeneaz buna dispoziie i creeaz satisfacie.
Din moment ce nu trebuie s neglijm cât, ce i cum se joac copiii notri,
tot aa este necesar s manifestm exigen fa de modul cum ne petrecem timpul
nostru liber, deoarece, în joc, copilul urmeaz un model uman: selecteaz,
reproduce, creeaz, oglindind preocuprile societii în care triete.
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I.2.

Clasificarea jocurilor

Influenele social-istorice determin modificarea coninutului, dar i a
formei de desfurare a jocurilor. În funcie de aria de rspândire i de coninut se
disting:
x

jocuri rspândite numai pe teritoriul unei ri;

x

jocuri cu caracter universal, rspândite în majoritatea rilor;

x

jocuri ce s-au modificat de la o etap la alta, sub influena evenimentelor socialistorice importante;

x

jocuri noi, nscute sub influena schimbrilor condiiilor de via.3
De-a lungul timpului au fost autori care au clasificat jocurile dup anumite

criterii, de aceea în continuare îi vom aminti pe unii dintre acetia.
W. Stern împarte jocurile în individuale i sociale.
Quérat distinge urmtoarele categorii:
x

jocuri cu caracter ereditar (vântoare, lupt);

x

jocuri de imitaie (de-a familia, de-a vizita);

x

jocuri de imaginaie.

Dup K. Gross, jocurile pot fi împrite în:
9 jocuri de experimentare;
9 jocuri cu funcii generale;
9 jocuri motorii;
9 jocuri senzoriale;
9 jocuri intelectuale;
9 jocuri afective;
9 jocuri de voin.
Ed. Claparède propune alt clasificare:
x

jocuri ale funciilor generale (senzoriale, motorii, psihice);

x

jocuri ale funciilor speciale (de lupt, de vântoare, familiare, de imitaie).

3

CHIRI, G., 1983, Educaie prin jocuri de micare, Ed. Sport-Turism, Bucureti, p. 13.
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