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Grup de vârstă: 6-8 ani (clasa pregătitoare și clasa I)

Număr de elevi: ≤ 25 (clasa de elevi)

Număr de cadre didactice: 1-2

Locul de desfășurare: spațiu liber (sala de clasă/spațiu din

exterior) 

Un device (laptop/PC/telefon)

Boxă

Conexiune la internet

Imagini reprezentative în format A4/A5 pentru fiecare fenomen al

naturii - în dublu exemplar pentru fiecare echipă (acestea pot

include: ploaia, curcubeul, zăpada, norii, grindina, fulgerul,

tunetul, roua, bruma, vântul, ceața, poleiul, caniculă, inundație

etc.)

Bandă adezivă/tablete adezive patafix

      Materiale necesare:

*Lista nu este definitivă, putând fi completată în funcție de ce credeți
că este relevant. 

Stickere cu anotimpuri pentru recompensarea elevilor

Obiectivul jocului: 

Activitatea „Fenomenele naturii într-un an” își propune dezvoltarea

inhibiției la școlarii mici din clasa pregătitoare și clasa I .



   Cum se desfășoară?
     Etapa 1
     Primul pas este ca elevii să fie împărțiți în patru grupe, o grupă

reprezentând fiecare anotimp. Astfel, clasa de elevi va număra de la

unu la patru până se epuizează şirul de elevi, iar grupul unu va

reprezenta anotimpul iarna, grupul doi  anotimpul primăvara, grupul

trei anotimpul vara, iar grupul patru anotimpul toamna (ordinea

anotimpurilor se poate schimba). Este nevoie de spațiu și se
recomandă mutarea mobilierului dacă se desfășoară în clasă, astfel

încât să existe mai mult spațiu în față. 

     Etapa 2
     În continuare, li se va prezenta elevilor activitatea. Fiecare grup

reprezintă un anotimp, învățătoarea alegând și prezentând fiecărui

grup ce anotimp este. Cele patru anotimpuri vor înfățișa fenomenele
naturii care au loc într-un an. Fiecărei echipe i se va oferi o serie de

imagini specifice anotimpului grupului, care vor folosi drept indicii.

Elevilor li se va explica că va fi necesar să aleagă un fenomen al

naturii (o poză), pe care îl vor lipi, cu ajutorul colegilor/adultului, de

haina lor (fie pe față, fie pe spate). Fiecare fenomen al naturii de la

fiecare anotimp poate să fie în mai multe exemplare. Totodată, pentru

a nu apărea anumite preferințe doar pentru un fenomen al naturii,

imaginile pot fi întoarse cu fața în jos în momentul alegerii. 

     De asemenea, învățătoarea îi va ruga pe elevi, după ce văd ce

fenomen al naturii au, să se gândească la ceva unic prin care să
reprezinte acel fenomen (poate fi o mișcare a corpului, poate fi o

mișcare de dans, poate fi un cuvânt/propoziție rostit, poate fi un

cuvânt/vers cântat/cântec etc.). Cadrul didactic le va acorda timp la

dispoziție elevilor (aproximativ 5 minute) ca să se gândească.

Acestora li se poate sugera că se pot consulta în echipa anotimpului

asignat. Învățătoarea îi poate ajuta cu sugestii de fenomene specifice

fiecărui anotimp.



     Etapa 3
     După ce a trecut timpul de gândire și de analiză a fiecărui fenomen,

fiecare anotimp își va prezenta semnele unice ale fenomenelor
naturii aferente pe rând. Totul începe când învățătoarea strigă

„Mișcare” în cadrul fiecărui anotimp, iar toată lumea își derulează

reprezentarea unică a fenomenului naturii. Pentru a antrena
inhibiția, învățătorul poate oferi stimulii verbali sub mai multe

variante și anume:

a) Varianta 1
     Cadrul didactic va oferi instrucțiunea „Mișcare”, unde toți elevii

se vor mișca în acord cu reprezentarea unică pe care au ales-o pentru

fenomenul naturii ales. Ulterior, acesta va striga aleatoriu și de mai

multe ori fenomenele naturii din anotimpul prezentat, în timp ce

ceilalți elevi care nu au fost strigați îngheață (spre exemplu, dacă se

strigă „ploaie”, doar elevul care are asignată ploaia va reprezenta

semnul său, în timp ce ceilalți elevi stau nemișcați). 

b) Varianta 2 
     Cadrul didactic poate oferi mai mulți stimuli verbali, comparativ cu

varianta 1. Cadrul didactic va oferi instrucțiunea „Mișcare”, unde
toți elevii se vor mișca în acord cu reprezentarea unică pe care au

ales-o pentru fenomenul naturii ales, dar va putea oferi și

instrucțiunea „stop”, unde toți elevii vor îngheța și nu se vor mișca

(acestea două pot varia). Ulterior, aceasta va striga fenomenele naturii

din anotimpul prezentat, în timp ce ceilalți elevi care nu au fost

strigați îngheață (spre exemplu, dacă se strigă „ploaie”, doar elevul

care are asignată ploaia va reprezenta semnul său, în timp ce ceilalți

elevi stau nemișcați). 

 



     CE ESTE INHIBIȚIA?
     Ce schimbări se produc în copilăria de mijloc?
     Copilăria de mijloc (6-11 ani) este o etapă importantă în

dezvoltare, iar această tranziție de la copilăria timpurie la cea de
mijloc, respectiv vârsta 6-8 ani, este caracterizată de o schimbare

globală în ceea ce privește gândirea, motivația și comportamentul
social ale copilului (Del Giudice, 2014). 

     Inhibiția - motorul funcționării executive 
     Inhibiția nu își îndeplinește rolul izolat, ci mai degrabă dinamic într-

o funcționare integrativă alături de alte funcții executive, precum
memoria de lucru și comutarea atențională. Astfel, funcționarea

executivă, definită ca și controlul conștient al gândurilor și al
acțiunilor necesare pentru comportamentul orientat spre viitor și
cu scop, implică o serie de procese și funcții cognitive, printre care și

inhibiția (Carlson & Wang, 2007). 

     Instrucțiunile de „mișcare”, „stop” și fiecare fenomen al naturii pot
varia ca frecvență și ca durată. Recomandăm ca fiecare anotimp să

dureze aproximativ 3 minute, iar o ordine orientativă pentru
prezentarea anotimpurilor ar fi primăvară-vară-toamnă-iarnă. Se poate

pune muzică de fundal pentru o atmosferă mai dinamică, iar sugestia

ar fi să se pună un fragment din opera lui Antonio Vivaldi -
Anotimpurile. La finalul fiecărui anotimp, se va aplauda și fiecare
elev va spune ce fenomen al naturii a reprezentat. Se recomandă ca la

final, fiecare copil să primească un sticker din anotimpul din care a

fost drept recompensă.

https://youtu.be/GRxofEmo3HA


     Și, totuși, ce este inhibiția? 
     Inhibiția se referă la procesul de prevenire (inhibare/oprire) a
unui răspuns comportamental prepotent (faptul că îi vine automat

copilului să se comporte într-un anumit fel) cu obiectivul atingerii
unui scop comportamental sau cognitiv (Fiske & Holmboe, 2019).

Tranziția la mediul școlar este asociată cu o solicitare mai ridicată de

a inhiba gândurile și comportamentele irelevante și inadecvate mai

ales cu scopul învățării eficiente și interacțiunii eficiente cu colegii. De

exemplu, nu râdem de câte ori ne amintim ceva amuzant în timpul

lecţiilor, ca să reţinem ce se predă. Copiii care par să aibă probleme

inhibitorii tind să fie impulsivi, să nu aibă autocontrol, să răspundă

inadecvat și să aibă probleme cu amânarea recompensei (Macdonald

et al., 2014). 

     Cum dezvoltă jocul inhibiția?
     Activitatea prezentată dezvoltă capacitatea elevilor de a își inhiba
un răspuns automat în cadrul unui context de joc și învățare
controlat de către cadrul didactic, deoarece e nevoie să nu mimeze

anotimpul lor dacă nu au fenomenul care este la rând. Astfel,

exersează așteptarea rândului odată cu necesitatea de a acționa

rapid atunci când urmează fenomenul lor.


