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Jocul geografic la clasa a -IV-a  

- complement curricular eficient şi instructiv - 

 

 

 În clasa a IV-a , elevul se află la primul său contact cu geografia şi faptul că nu 
beneficiază de cunoştinţe anterioare despre geografia şi orizontul apropiat poate să facă 
ca perceperea coerentă şi corectă a elementelor de bază ale geografiei patriei să fie 

îngreunată sau distorsionată. Pentru accesibilizarea conţinutului şi procesului instruirii, 
învăţătorul poate apela, cu succes, la folosirea jocului geografic, ca un complement 

curricular, pe lângă celelalte metode şi procedee instructiv - educative specifice 
geografiei, deoarece structura personalităţii elevilor   este, încă, staţionată în „etapa 
operaţiilor concrete ” ( J. Piaget ). 

 Jocul geografic este o formă instructivă de activitate ce contribuie la dezvoltarea 
rapidităţii gândirii şi interesului pentru cunoaşterea a cât mai multe noţiuni geografice, 

cele mai frecvente jocuri geografice fiind: lanţul geografic, rebusul geografic, şaradele, 
lotoul, harta în bucăţele, călătoria imaginară, „Cine ştie, denumeşte.”, ş. a.. 
 De asemenea, jocul geografic se poate organiza individual sau pe grupe de elevi, 

sub formă  de concurs, însoţit de un cadru festiv adecvat. În funcţie de obiectivele 
propuse în lecţie, se stabilesc regulile desfăşurării jocului ce va avea loc, conţinutul şi 

forma de organizare, care vor trebui comunicate şi elevilor . 
 Astfel, se disting mai multe tipuri de jocuri geografice: 

-  jocuri de orientare; 

-  jocuri aplicative; 
-  jocuri demonstrative; 

-  jocuri de memorie; 
-  jocuri simbolice; 
-  jocuri logice; 

-  jocuri de tip concurs: „Cine ştie, denumeşte!” 
-  jocuri ghicitori; 

-  jocuri rebus; 
 
 1.) Să luăm, de exemplu, jocul „ Lanţul geografic ”: 

 Se alege tema jocului (ex.: munţi, ape curgătoare, localităţi industriale ), iar elevii 
sunt obligaţi să denumească râuri, munţi, localităţi - potrivit temei alese  În enunţarea 

nomenclaturii respective trebuie să se ţină seama de denumirea precedentă, în aşa fel, ca 
iniţiala denumirii următoare, să înceapă cu ultima literă a cuvântului enunțat mai înainte. 
Spre exemplu: tema este „Munţii Carpaţi”. Prima denumire este: Bihor, următoarea 

denumire va începe cu „ r” ( ultima literă a denumirii precedente ): Retezat, etc.. Fiecare 
denumire pronunţată nu se mai repetă. E indicat şi participantul la joc pentru continuare, 

el arătând pe hartă obiectivul respectiv - muntele - şi spunând repede numele următor. Se 
stabileşte de la început numărul de cuvinte obligatorii pentru fiecare lanţ şi, de asemenea, 
pentru fiecare cuvânt răspuns numărul de puncte respectiv. Pentru fiecare cuvânt în plus 

faţă  de numărul de cuvinte stabilit se acordă un număr dublu de puncte.  
 Jocul are două etape. În prima parte, se desfăşoară lanţul, a cărui denumire se 

notează de către conducătorul jocului, arătându-se pe hartă obiectivul respectiv, ca în a 
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doua parte, să se facă descrierea elementelor sale  şi a importanţei lor (economică, 
geografică, turistică, etc.). 

 2.) Un alt joc geografic este rebusul geografic care poate fi organizat după o temă 
anume sau vizând cunoştinţe din toate temele, având ca scop o recapitulare finală din mai 

multe capitole. 
 După contribuţia elevilor, jocul poate avea  două aspecte: 

- jocul este pregătit de învăţător, iar elevii îl rezolvă; 

- jocul este formulat şi rezolvat de către elevi sub conducerea învăţătorului; 
 Iniţial, jocul se desfăşoară cu întreg colectivul clasei. Elevii trec la tablă în 

ordinea indicată de învăţător. Se citeşte întrebarea şi se  completează căsuţele. În etapa 
următoare,  jocul poate fi completat şi individual. Se alcătuiesc atâtea formulare, câţi 
elevi sunt. Acest joc poate fi folosit şi pentru concursurile cu tematică geografică, 

suplimentându-se sarcinile prin comentarea răspunsurilor de către elevi. 
  

 3.) Rebusul cu parolă sau cele ramificate ajută atât la consolidarea cunoştinţelor 
geografice dobândite cât şi la recapitularea lor. 
 Iată spre exemplu, un rebus ramificat, numit „ Forme de relief ”. 

1. Şes sau ...... 
2. E mai scund decât muntele. 

3. Formă de relief înaltă. 
4. Forme de relief aproape netede , mai înalte decât câmpiile. 
5. Câmpia este aproape ...... 

6. Fiecare dintre formele de relief constituie o ...... parte . 
7. Câmpii pe malul apelor. 

8. Cea mai mare apă stătătoare din sud-estul ţării. 
9. Partea cea mai înaltă a muntelui . 
10. Punct cardinal. 

11. Punct cardinal. 
12. Cea mai mare câmpie. 
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Fig. 1. - Rebus ramificat 

  

 Exemplele pot continua şi cu alte jocuri. Nu trebuie să uităm, însă, că prin 
utilizarea lor se dezvoltă la elevi imaginaţia, rapiditatea şi profunzimea gândirii, 

memoria, spiritul de observaţie şi trăsături intelectuale ce vor contribui la însuşirea 
corectă a noţiunilor de geografie, la o cunoaştere mai profundă a pământului românesc. 
Aceste jocuri sunt metode active de însuşire şi consolidare  a cunoştinţelor, de completare 

a pregătirii elevilor şi de sporire a interesului pentru geografie, de dezvoltare a 
personalităţii lor, în general. 

 
 
 4.) Şaradele geografice contribuie la dezvoltarea spiritului creator.Ele pot fi: 

- sub forma desenelor, figurilor, semnelor ciudate care necesită lămurirea unor reguli; 
- şarade care cer înlocuirea unor cuvinte din expunerea învăţătorului prin denumiri 

geografice. 
 Ex. : - oraş format din ”de două ori caz” (Bicaz ); 
                     - oraş format dintr-un „conifer” , bogat în aur (Brad); 

- şarade  al căror conţinut se referă la denumiri geografice: 
 Ex. : Prin opt ţări trec,                          Din Hăsmaş eu izvorăsc  

                    Trei capitale ud,                             Şi spre sud grăbit pornesc.  
         Din Pădurea Neagră izvorăsc,                  Curg rapid din munţi în vale 
         În Marea Neagră mă opresc .                    Şi urnesc hidrocentrale . 

                                             (Dunărea)                    (Oltul) 
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 5.) Loto geografic este un joc care constă în acoperirea  fiecărui pătrăţel de pe 
loto cu cartonaşe mici, pe care sunt notate denumirile obiectivelor. 

 
Fig. 2. - Loto geografic 

 

 6.) Puzzle-ul geografic constă în refacerea, reasamblarea unor imagini geografice, 
astfel încât elevul trebuie să fie foarte atent la detalii pentru reîntregirea  temei propuse. 
 

 7.) Un alt joc geografic este şi jocul „Cine ştie ,câştigă”. Acesta se desfăşoară 
astfel: elevii primesc jetoane cu semne convenţionale, apoi, învăţătorul va prezenta timp 

de 30 secunde o ilustraţie ( pod, râu, munte, cale ferată, oraş, ş.a.).  Fiecare elev va căuta 
jetonul corespunzător şi-l va depune pe bancă sau invers. Li se arată semnul convenţional 
şi ei aleg ilustraţiile. Câştigă elevul care are rezolvări mai bune şi mai curente. Se mai 

poate distribui elevilor câte un plan sau câte o hartă mută, numerotată şi li se dă timp 
limitat să noteze legenda sau demonstraţiile respective pe hartă. 

 Acest joc se poate organiza şi pe o temă de activitate extraşcolară, cum ar fi  
excursia şcolară desfăşurată cu elevii. 
 

 8.) Jocurile geografice cu harta crează în timpul orei o atmosferă de muncă 
elaborată, activă, stimulativă, pentru interesul elevilor. Dacă e corelată şi cu munca 

independentă, asigură o creştere deosebită a eficienţei lecţiilor în toate momentele. În 
cadrul acestora se disting: 

a) Excursia imaginară pe harta judeţului sau a patriei. Se va indica un 

itinerariu pe care se vor nominaliza forme de relief, oraşe, bogăţii, iar elevii trebuie să 
scrie şi caracterizeze aceste observaţii geografice, citind şi interpretând harta. Se 

selectează fragmente de lectură, ilustraţii pentru traseu, ce se vor folosi în timpul 
„călătoriei”. Traseul poate fi marcat cu semne simbolistice, şnur, steguleţe, săgeţi , ş.a.  

b) Harta mută poate fi aplicată pe tabla magnetică, iar magneţii vor avea 

numere, elevii trebuind să descopere denumiri geografice asociate cu numărul de pe 
magneţi. 

c) Harta în bucăţele este un alt joc, asemănător puzzle-ului geografic, la care 
pot participa  4-8 elevi. Conducătorul jocului îşi notează numele participanţilor la joc. Un 
elev  joacă până la prima greşeală. O condiţie a jocului este să se stabilească un punct de 

plecare şi de aici să se aşeze „bucăţile” în ordinea stabilită. Harta şi semnele 
convenţionale pot fi confecţionate de către elevi din placaj sau din material plastic. Harta 

de contur care rămâne după scoaterea şablonului se aplică pe o altă foaie  de placaj sau 
material plastic. Şablonul scos este decupat în judeţe, forme de relief, regiuni, etc.. Astfel, 
judeţele se aşază în ordinea strictă a vecinătăţii. Fixând pe harta de contur judeţul, elevul 

este obligat să denumească şi reşedinţa. Apoi se fixează semnele convenţionale care 
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indică centre industriale importante. În sfârşit,  se calculează punctajul şi elevul care a 
întrunit cel mai mare număr de puncte câştigă. 

 Acest  joc le formează elevilor deprinderi de orientare pe hartă, cunoaşterea 
judeţelor, cât şi a geografiei economice. 

  

 9.)  a) Jocul „Cine ştie denumiri geografice” este  fregvent utilizat în clasă, pe 
grupe de elevi şi se poate desfăşura sub forma unui tabel, în care se cer numai denumiri 

geogaefice: oraşe, ape, reşedinţe de judeţ, munţi, trecători, plante, animale, etc. , începând 
cu o anumită literă, iar punctajul maxim va viza cel puţin, patru denumiri din fiecare . 

 
Fig. 3. - Cine ştie denumiri geografice 

 
 Elevii grupei câştigătoare vor primi calificativ maximal. 

b)Se poate practica şi altă variantă: un elev  spune în gând alfabetul, altul 
spune „stop”, iar primul  elev va spune litera la care a ajuns. Elevii vor completa pe 

caietele lor denumirile geografice date,  într-un anumit  timp (2’); când unul dintre 
participanţi a terminat de completat spune „stop”, iar ceilalţi sunt obligaţi să se oprească 
din scris. 

 Pe rând, fiecare elev citeşte denumirile scrise, se numără cele corecte şi se acordă 
un punctaj pentru fiecere în parte. Câştigă elevul care a avut cel mai mare punctaj. 

 
 10.) Jocul „Mingea geografică” se poate desfăşura în curtea şcolii. Elevii vor 
face un cerc în jurul învăţătorului. Se va alege tema, se vor explica regulile jocului, după 

care, învăţătorul va rostogoli încet o minge spre un elev, pronunţând o temă (de ex.: 
munţi, râuri). Elevul care prinde mingea va pronunţa cuvântul cerut (un munte, un râu). 

Dacă nu poate da răspunsul,  va fi eliminat. Jocul continuă până rămâne un singur elev cu 
un răspuns câştigător. 
 

 11.) Pentru jocul „Pomul fructifer” se desenează pe o planşă un pom pe care se 
ataşează jetoane viu colorate („fructele”), care au pe dos, lipite, întrebări. Elevii sunt 

invitaţi, apoi, să culeagă „fructele”. Se dau note, ş.a.m.d.. Pomul poate fi şi un „brad de 
Crăciun” , jetoanele reprezentând de data aceasta  diferite „cadouri”. 
 

 12.) „Coşul cu fructe” este un joc asemănător celui de le punctul 11. Se 
confecţionează jetoane de forma unor fructe, viu colorate, cu întrebările respective. Elevii 

„servesc” fructul dorit şi răspund la întrebările puse. 
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 Se recomandă ca la aceste jocuri - 11-12 - să nu lipsească sarcini de lucru cu 
harta. 

  

 13.) ”A sosit poştaşul” este un joc în care învăţătorul foloseşte un set de plicuri. 

Acestea au înăuntru întrebări, aduse de ,,factorul poştal”. Fiecare plic are un destinatar - 
un elev. Se împart plicurile succesiv, se apreciază răs punsurile, se notează ş.a.m.d. . 
  

 14.) Diagrama ( tematică ) cu litere  este  un joc care permite recapitularea 
vocabularului geografic referitor la o anumită temă. 

 Învăţătorul desenează pe o planşă (tablă), o diagramă  cu litere sau distribuie copii 
ale acesteia elevilor, diagramă în care se află cuvinte legate de o temă cunoscută numai 
de el. Timp de 5 -10 min. elevii caută cuvintele ascunse în diagramă. Apoi, învăţătorul 

anunţă că scopul jocului constă în descoperirea unei parole  ( care poate fi, de exemplu, 
tema  lecţiei noi sau a textului pentru lectură). Se pot da şi numărul literelor parolei. Cu 

literele rămase, elevii reconstituie parola, câştigând premii cei care o găsesc. 

 
Fig. 4. - Diagramă cu litere pentru denumiri geografice ” ascunse ” 

 

 a) Cuvinte tematice :  
 peşteră             pantă  pădure 

 vârf  pantă  grotă 
 vârf  vânt  cotă 
 aer  urs  apă 

  
 b) Parola : 

        
            
            

                  Înv.  Codrescu Mariana 

                  C.N. ,,Ana Aslan” Brăila 
 


