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Discalculia 
 

 Discalculia este o tulburare de învățare care înglobează toate dificultățile referitoare la achiziția 

conceptului de număr, reprezentarea lui pe axa numerelor, învățarea și reamintirea diferitelor aspecte aritmetice, 

inclusiv a calcului matematic (Verdine, Golinkoff, Hirsh-Pasek & Newcombe, 2017). 

 

În cazul dificultăților identificate în cazul calcului aritmetic, se numără: 

 

 

 

 

  

  

 

 
➢ Memorarea semnelor de operație și înțelegerea lor; 

➢ Învățarea operațiilor matematice de bază și înțelegerea lor; 

➢ Respectarea ordinii de efectuare a operațiilor; 

➢ Învățarea, înțelegerea și reamintirea termenilor matematici, a 

algoritimilor, formulelor de calcul.                                                  

(Moga, 2019) 

 



 

 

De ce este importantă dezvoltarea abilităților matematice la copiii cu discalculie? 

 

 

Ca în toate domeniile în care copiii au de învățat, „pofta” vine o dată cu reușita. Dacă ne gândim, 

chiar și nouă ne face o mai mare plăcere să facem activitățile pe care știm cum să le ducem la bun sfârșit, 

evitându-le pe cele care nu ne ies. Un astfel de mecanism se regăsește și în cazul unui copil cu discalculie. 

Studii realizate pe copii de clasa a II-a și a IV- a au pus în evidență faptul că reușitele pe care le-au obținut 

la matematică au crescut motivația lor intrinsecă pentru învățare (Garon‐Carrier, Boivin, Guay, Kovas, 

Dionne, Lemelin & Tremblay, 2016). Altfel spus, ca un elev să învețe din plăcere matematica este nevoie să 

știe că poate să obțină rezultate bune în acest domeniu. 

 

 



  

    Activitate „Cercurile adunate ” 

       Obiectiv: învățarea calculului matematic având rezultatul între 0 și 10 

Vârstă: 8-9 ani, copii cu dificultăți matematice 

Număr participanți: 11 copii, 1 adult 

Durată: 50 minute 

Materiale: 3 cercuri mari din frânghie, cartoane A4 cu cifre 0-10, 1 carton A4 semnul „+”, 1 carton A4 semnul „=” 

Descriere activitate:     Pe jos sunt aranjate cele 3 cercuri din frânghie, unul lângă altul, în linie. Între primul și cel de-

al doilea cerc se plasează cartonul cu semnul „+”, iar cartonul cu semnul „=” se plasează înaintea celui de-al treilea 

cerc. 

Un copil este cel care face calculul matematic, iar ceilalți 10 vor reprezenta cantitatea din cercuri; pentru 

început, copilul extrage un carton dintre cele cu cifrele 0-9 și îl plasează în fața primului cerc; cifrele de pe carton indică 

numărul de copii care va intra în acest cerc (de exemplu: dacă extrage cartonul cu cifra 6, în primul cerc vor intra 6 

copii). Acțiunea de extragere o repetă apoi adultul pentru a stabili și cantitatea din cel de-al doilea cerc (de exemplu: 

adultul extrage cartonul cu cifra 4). Acum, copilul care realizează calculul trebuie să ofere rezultatul adunării, putându-

se ajuta de numărarea copiilor din cele două cercuri, pentru a oferi răspunsul corect. După rezolvarea adunării, el 

plasează, în cel de-al treilea cerc, cartonul cu cifra care reprezintă rezultatul calcului (în acest caz: cartonul cu numărul 

10). La final, copilul va exprima verbal calculul matematic, pentru a repeta exercițiul - de exemplu: „ 6 plus 4 este egal 

cu 10”.  

        

 

 

Recompensă:  



 

Recompensă: fiecare copil va fi aplaudat de către colegii săi, la finalizarea calculului. 

      

  

Cum dezvoltă această activitate calculul aritmetic? 

Activitatea propusă dezvoltă abilitatea de a realiza calcule matematice într-o manieră interactivă.  

Copilul are ocazia să manipuleze cantitățile din intermediul cercurilor și poate repeta operația de adunare. În 

același timp, el are la îndemână un sprijin vizual – colegii care reprezintă numerele însumate- care vine să 

faciliteze procesul și așa complicat pentru un copil cu discalculie. Activitatea oferă un context de interacțiune 

și cu semnele matematice „+” și „=”, simboluri care ridică dificultăți de memorare și înțelegere. Nu în ultimul 

rând, cadrul este unul ce favorizează repetarea diferitelor calcule a căror sumă maximă este 10, atât prin 

adunarea copiiilor din cercuri, cât și prin secvența finală, de repetare vocală a operației realizate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTROLUL INHIBITOR 
 

 Controlul inhibitor este capacitatea unei persoane de a-și controla propriul comportament prin a 

se opri din acționarea conform dorințelor, alegând să realizeze comportamente mai adaptabile și mai 

acceptabile social. Un  exemplu  concret este atunci când copilul se oprește să smulgă jucăria din mâna 

colegului său și alege să mai aștepte încă trei minute pentru a primi jucăria, angajându-se astfel în 

controlarea primului impuls (Petersen și colab., 2016). 

 

De ce este importantă dezvoltarea inhibiției comportamentale? 

 Dezvoltarea acestei abilități este folositoare deoarece în timpul realizării unei sarcini ne face să 

fim persistenți în acțiunea pe care o realizăm în prezent  și să rezistăm în fața diferiților stimuli care ne 

abat  atenția de la ceea ce facem. Tot prin faptul că inhibiția comportamentală este dezvoltată copiii 

reușesc să se comporte astfel încât să gestioneze impulsurile nepotrivite în relaționarea cu colegii 

(Petersen și colab., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Activitate „ Cursa cu obstacole” 

Obiectiv: dezvoltarea inhibiției comportamentale 

Vârstă: 3-4 ani 

Număr participanți: 14 copii, 2 adulți 

Durată: 20 minute 

Materiale: 2  cutii cu câte un orificiu, 2 seturi de stickere 3D, 2 mese, 4 scaune, 2 blocuri de lego (16 

cm. înălțime), 2 bucăți lungi de sfoară, biletele cu cifre de la 1 la 7 (fiecare numar în dublu exemplar), 

recipient pentru bilete, un săculeț, 2 mingi de culori diferite  

Se fac două echipe: Într-un săculeț închis cu șnur există două mingi, una albastră și una roșie. Fiecare 

copil vine și bagă mâna în săculeț fără să vadă ce este înauntru; copiii care extrag mingea roșie formează 

o echipă, iar cei care extrag mingea albastră altă echipă. 

 

 



                                                                                                 Descriere activitate:     În sală sunt amenajate două trasee identice. Fiecare traseu începe cu linia de start 

( 1 frânghie lungă care să ajungă pentru ambele trasee), urmează apoi punctul unde copiii trebuie să treacă 

pe sub un obiect (2 mese, pentru fiecare traseu câte una), urmat de apoi de obstacolul care trebuie ocolit 

(patru scaune, pentru fiecare traseu câte 2 puse față-n față sau spate-n spate), obstacolul peste care trebuie 

să sară  (2 blocuri de lego, 16 cm. înălțime, câte 1 pentru fiecare traseu), iar linia de final va fi marcată 

printr-o frânghie lungă, plasată orizontal.  După linia de sosire sunt plasate două cutii acoperite în care se 

află recompense (câte un set de stickere 3D), copilul putând să ajungă la recompensă numai prin 

introducerea mâinii în cutie și alegerea unui sticker dinăuntru. 

 Cei doi adulți își împart sarcinile: primul pregătește traseul, iar cel de-al doilea împarte copiii în 

cele două echipe. Odată încheiată această etapă, un adult merge la linia de sosire, iar celălalt, însoțit de 

preșcolari, va merge la linia de start. În acest moment trebuie stabilită ordinea în care cei mici aleargă; 

aici se folosesc biletele cu cifre. Fiecare copil va extrage câte un bilet și, în funcție de cifra de pe bilet, 

copiii se vor aranja în rând. Cei care au extras biletele cu cifra 1 sunt primii în rând, cei care au tras 2 vor 

urma în spatele lor și  așa mai departe,  până vor exista 2 rânduri cu câte 7 copii pe fiecare rând.  

După acest demers adultul care se află la linia de start le explică copiilor regulile jocului: când se 

spune „start”,  copiii aflați la linia de start pornesc, când ajung la masă trebuie să treacă pe sub ea, când 

ajung la scaune trebuie să le ocolească, iar când ajung la zidul din lego trebuie să sară peste el și fug mai 

departe spre linia de sosire. Pentru clarificare, se va face o demonstrație, realizată de adult. Începe jocul; 

adultul dă startul, iar primii copii din cele două rânduri încep traseul. Ajunși la linia de sosire, fiecare își 

ia recompensa și rămân acolo așteptându-i pe următorii colegi. În tot acest demers, cei care stau pe 

margine îi încurajează și îi susțin pe cei care trec prin traseu. 

 

 



 

 

 

Recompensă: fiecare copil va primi câte un sticker 3D. 

 

Cum dezvoltă această activitate inhibiția comportamentală? 

 

În cadrul activității copiii vor exersa controlul inhibitor prin faptul că regulile jocului implică 

multă atenție și autocontrol. Mai exact, pentru a ajunge la finalitatea jocului copilul trebuie să aștepte 

să extragă toți copiii biletele, să alerge cei extrași înaintea lui, să parcurgă el traseul și apoi să aibă 

răbdare să parcurgă traseul cei care încă nu au facut-o. De asemnea, controlul inhibitor apare și în 

momentul în care trebuie să depășească obstacolele, fiind o anumită regulă de trecere pe care cel mic 

trebuie să o respecte. De exemplu, la obstacolul unde este masa, copilul trebuie să se oprească și să 

meargă pe sub ea, nu să o ocolească sau să se urce pe ea, apoi să se ridice și să alerge din nou. 

 


