PROBA DE MIMARE A SEMNIFICAŢIEI CUVINTELOR
(adaptare după Doru-Vlad Popovici, 2002, Dezvoltarea comunicării la
copiii cu deficienţe mintale)
Instructaj: „Arată-mi, fără să vorbeşti, numai prin mişcări, ce înseamnă cuvintele următoare!
Poţi să te ajuţi şi de lucrurile din jur.”
Materiale necesare: obiecte din mediul înconjurător, alese la întâmplare, în funcţie de cadrul de
desfăşurare al activităţii.
Tehnica de aplicare: Se explică sarcina pe care o are de executat elevul în una-două propoziţii
scurte şi clare. Se exemplifică sarcina prin demonstrarea modului inteligibil în care se poate
mima semnificaţia a două-trei cuvinte din vocabularul actual al elevului, numai prin mişcările
corpului, feţei şi membrelor sau cu ajutorul unor obiecte din mediul înconjurător. Apoi, elevul
este întrebat dacă a înţeles ce are de făcut. Dacă răspunsul este negativ, i se mai exemplifică o
dată sarcina, alegându-se pentru mimare alte cuvinte cunoscute de către elev. Pentru mimarea
fiecărui cuvânt, elevul are la dispoziţie 3 minute.
Cotare:
pentru mimarea inteligibilă a unui cuvânt = 1 punct
pentru mimare neinteligibilă = 0 puncte
Tabelul a. Examinatorul cere copilului să mimeze 4 părţi de vorbire (substantiv, verb, adjectiv,
prepoziţie), o propoziţie şi o frază. Pentru fiecare din cele 6 elemente de mimat sunt stabilite câte
două exemple, corespunzătoare nivelurilor de înţelegere – concret şi abstract.

Tipul elementului de
mimat

Concret

Abstract

substantiv

minge

hărnicie

verb

se îmbracă

învaţă

adjectiv

mare

urât

prepoziţie

sub

între

propoziţie

Copilul mănâncă.

Copilul visează.

frază

Copilul se pregăteşte să iasă Copilul se gândeşte ce joc va
cu câinele în curte.

juca când va ieşi în curte.
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Tabelul b. Pentru fiecare din cele 12 elemente de mimat se acordă 1 punct în cazul unui răspuns
corect (mimare inteligibilă). Pentru elementele mimate punctajul maxim este de 12 puncte.
Mimare inteligibilă

Elementele
mimate

concret

Mimare neinteligibilă

abstract

concret

abstract

substantiv
verb
adjectiv
prepoziţie
propoziţie
frază
Punctaj:
Tabelul c. Examinatorul punctează gradul de implicare a segmentelor corpului în activitatea de
mimare, cum ar fi: mişcările feţei, capului etc. Pentru fiecare element, corespunzător rubricii, se
acordă 1 punct. Punctajul maxim, pe această latură, este deci de 10 puncte.

Itemi

Punctaj

Mişcările feţei.
Mişcările capului.
Mişcarea unei mâini.
Mişcarea ambelor mâini.
Mişcarea unui picior.
Mişcarea ambelor picioare.
Mişcarea trunchiului.
Foloseşte un obiect din mediu.
Foloseşte mai multe obiecte din mediu.
Schimbări de poziţie (verticală, orizontală, şezândă).
Total:
Se face suma celor două categorii de puncte obţinute,
proba având un total maxim de 22 puncte.
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