
Proba de orientare în spațiu (dreapta-stânga) 

Piaget-Head 

(Sursă bibliografică: Elena Vlad, „Evaluarea în actul educațional terapeutic - Comisia de expertiză complexă”, 

Editura ProHumanitate, București, 1999) 

 

 

Vârsta 

 

Itemi 

Număr de probe la care 

trebuie să răspundă corect 

 

6 ani 

 

Recunoaște asupra propriei persoane care este 

stânga și care este dreapta. 

Comenzi verbale: 

1. Arată mâna stângă! 

2. Arată mâna dreaptă! 

3. Arată ochiul drept! 
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7 ani 

 

Execută mișcări la comandă verbală: 

1. Du mâna dreaptă la urechea stângă! 

2. Du mâna stângă la ochiul drept! 

3. Du mâna dreaptă la ochiul stâng! 

4. Du mâna stângă la urechea dreaptă! 

Recunoaște poziția a două obiecte (două mingi de 

culori diferite) 

5. Mingea roșie este la dreapta sau la stânga? 

6. Mingea albastră este la dreapta sau la stânga? 
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8 ani 

 

Recunoaște care este stânga și care este dreapta 

asupra altei persoane, care stă în față. 

Comenzi verbale: 

1. Atinge mâna mea stângă! 

2. Atinge mâna mea dreaptă! 

3. În ce mână am mingea? În stânga sau în dreapta? 
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9 ani 

 

Imită mișcările făcute de persoana cu care stă față 

în față: 

1. mâna stângă dusă la ochiul drept 

2. mâna dreaptă dusă la ochiul drept 

3. mâna dreaptă dusă la ochiul stâng 

4. mâna stângă dusă la urechea stângă 
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5. mâna dreaptă dusă la urechea dreaptă 

6. mâna stângă dusă la urechea dreaptă 

7. mâna dreaptă dusă la urechea stângă 

8. mâna stângă dusă la ochiul stâng 

 

Consemn: 

„Voi face câteva mișcări cu mâna spre ochi sau 

urechi, în felul următor ... (urmează o demonstrație 

rapidă), iar tu mă vei privi cu atenție și vei face 

același lucru ca mine!” 

Dacă copilul a înțeles explicația după primele 2-3 

mișcări, se poate începe proba. 

Dacă și după a doua încercare nu poate executa, se 

renunță. 

 

10 ani 

 

Reproduce mișcările după anumite figuri 

schematice. 

 

Consemn: 

„Vei face același lucru, așa cum vezi în imagine, cu 

aceeași mînă sau același picior!” 

Observație: 

Dacă nu se pot procura figuri schematice, se vor 

executa mișcări ca la grupa de 9 ani. 
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11 ani 

 

Recunoaște pozițiile a trei obiecte. 

 

Material: 

Trei mingi depărate una de alta la aproximativ 15 

centimetri, așezate de la stânga la dreapta, de 

exemplu roșu, albastru, galben. Mingile pot fi 

înlocuite și de cuburi sau alte obiecte familiare 

copilului. 

Consemn: 

„Tu vei sta cu mâinile la spate, fără să te miști. Vezi 

în fața ta cele trei mingi? Vei răspunde cît de repede 

posibil la întrebările pe care ți le voi adresa!” 

 

Întrebări: 

1. Mingea roșie este la dreapta sau la stânga celei 

albastre? 

2. Mingea roșie este la dreapta sau la stânga celei 

galbene? 

3. Mingea albastră este la dreapta sau la stânga celei 
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roșii? 

4. Mingea albastră este la dreapta sau la stânga celei 

galbene? 

5. Mingea galbenă este la dreapta sau la stânga celei 

roșii? 

6. Mingea galbenă este la dreapta sau la stânga celei 

albastre? 

 

Notarea: 

Se notează cu + probele reușite. 

Se notează cu – +   probele corectate spontan. 

Se notează cu – probele nereușite. 

Două greșeli corectate spontan (dintre cele notate cu – +) se consideră reușită. 

 


