As sesións de xogo heurístico son un
proxecto de todo o equipo da escola,
xa que require de moita planificación.
Algunhas cuestións básicas para unha
máxima satisfacción do xogo son:

O xogo heurístico

Os materiais de xogo deben ser
variados e contiosos.
●

O espazo claramente delimitado para a
sesión de xogo, amplo para que nenas e
nenos se movan en liberdade. Unha
alfombra axuda a reducir o nivel de
ruído.
●

O espazo claramente limpo doutros
elementos de xogo que poidan distraer
da actividade heurística.
●

O rol d@ educador@ é de
observador@, non debe interferir.
Debe coidar tamén a reorganización
dos obxectos para evitar a perda de
atención.
●

Unha hora é o tempo axeitado para
todo o desenvolvemento do xogo
(preparar, interactuar cos obxectos,
recoller,...).
●
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Que é a heurística?

Fases do xogo heurístico

Podemos describila como o arte e a
ciencia do descubrimento e da
invención e de resolver problemas
mediante
a
creatividade
e
o
pensamento diverxente (busca de
alternativas ou posibilidades creativas
e diferentes para a resolución dun
problema).
O
xogo
heurístico
ten
estas
características, xa que a nena e o neno
poden exercer autonomía fronte aos
distintos obxectos que se lle presentan.

Na primeira fase, de preparación, a
educadora prepara o material na aula
baleira e libre doutros elementos de
xogo. Selecciona tres tipos de
materiais sensoriais diferentes (uns
150 obxectos) e escolle os recipientes
máis axeitados que farán a función de
contedor (tres como mínimo para cada
nena e neno).
Organiza a aula en varios puntos de
xogo, de xeito que os materiais queden
agrupados segundo as súas calidades

Permite descubrir as características
dos obxectos por vontade propia, e
asumir polo tanto nocións como volume,
textura, cor, gravidade, equilibrio,...
sen necesidade de que o adulto oriente.

Na segunda fase, fase de exploración,
as nenas e nenos combinan e exploran
libremente os diferentes materiais
(emparellar, tapar, destapar, abrir,
pechar, encher, sacar, separar, xirar,
encaixar, amorear, equilibrar, golpear,
rodar, seriar, agrupar,...)

É un xogo que desenvolve capacidades
cognitivas (comprender, relacionar,
coñecer,...), perceptivas (visión, oído,
tacto, gusto, olor), motrices, afectivas
(gozar, valorar, querer,...), sociais
(colaborar, compartir,...).
O
xogo
heurístico
favorece
a
aprendizaxe por descubrimento, o
coñecemento
da
realidade,
a
autoestima e respecta o ritmo e as
necesidades de cada nena e neno.

Na terceira fase, fase da recollida, as
nenas e nenos recollen o material e vano
clasificando coa axuda da educadora,
gardando o material dentro da súa
bolsa correspondente (debaixo do bote
está a cadea, alí tes dúas máis, acá tes
outra,...).

