


“LA PICNIC!”



SOCIALIZARE…



RESPECT…



JOACĂ!



,,Există, adesea, în prima copilărie – spunea Gaston Berger –
o prospeţime a imaginaţiei, o curiozitate neobosită, un fel de 
geniu poetic, pe care savanţii sau artiştii, ajunşi la maturitate, 

nu le pot regăsi decât cu mare greutate.” 



Creativitatea este considerată o însuşire universal-umană ce apare ca dispoziţia

de a crea, existentă în stare potenţială la toţi indivizii şi la toate vârstele, strâns 

legată de mediul lor socio-cultural.

În lumea contemporană complexă, dinamică, antrenată în procese de 

schimbări majore, oamenii au nevoie de capacitate de integrare şi adaptare, dar şi 

de spirit de autonomie şi independenţă, de efervescenţă creatoare.

Activitatea creatoare se caracterizează prin noutate, originalitate, valoare, 

armonie, utilitate socială şi aplicabilitate. Deschiderea procesului de învăţământ 

spre învăţarea creativă şi oferirea unui mediu educaţional favorabil dezvoltă 

potenţialul creativ al tinerei generaţii, pentru a-l transforma  în timp în creativitate 

inovativă şi inventivă. Vârsta preşcolară este perioada care se caracterizează 

printr-un remarcabil potenţial creativ. Acum copiii dobândesc deprinderea de a-şi 

exprima ideile, impresiile, gândurile, dorinţele într-o formă nouă, inteligentă, 

cursivă, creatoare. Dacă această perioadă nu este fructificată, pierderile ce se 

produc vor fi mari, iar recuperările ulterioare vor fi parţiale şi adesea minime. 



Stimularea potenţialului creativ prin activităţile practice se bazează pe următoarele principii:
-asigurarea conexiunii între diferitele categorii de activităţi în cursul zilei;
-stimularea potenţialului creativ al copiilor în realizarea unor lucrări, utilizând cu precădere materiale 
din natură;      
-interdisciplinaritatea în cadrul activităţilor practice.

Educarea creativităţii la preşcolari prin activităţile plastice din grădiniţă este posibilă şi trebuie să
înceapă de la experienţe de observare a formelor, culorilor şi mişcării. Consider că este foarte
important ca activitatea în sine să se desfăşoare într-un mediu stimulativ, atractiv, care să invite la 
observarea, aprecierea şi redarea creativă a realului, la acumularea de impresii privind realitatea
înconjurătoare.

Le-am propus copiilor, în cadrul unei activităţi cu  tema “ZUMZET DE PRIMAVARĂ” să aplice 
tehnici de lucru specifice picturii pentru a realiza tema propusă.





Educaţie plastică/ practică – „Primăvară, bun venit” –
pictură/confecţionare mărţişoare

La această activitate, sarcina preşcolarilor a fost aceeaşi: să picteze
chipul mamei, un tablou de primăvară, după ce în activităţile anterioare am ieşit
cu copiii în curtea grădiniţei pentru a observa aspecte ale naturii primăvara.
Pentru această activitate sala de grupă a fost pregătită special, prin afişarea
planşelor cu ilustraţii din poveşti, reprezentând aspecte semnificative pentru
tema aleasă şi fiind sonorizată în surdină cu „Anotimpurile”, de A. Vivaldi, 
pentru a le stimula imaginaţia şi pentru a le asigura un cadru adecvat. 
Preşcolarii din grupă au dovedit mai mult spirit de creativitate pe fondul stărilor
emoţionale generate de muzica liniştită, plăcută auzului şi mai multă imaginaţie
stimulată de planşele afişate în sala de grupă. Am remarcat la copiii din grupă o 
mulţime de modalităţi prin care fiecare şi-a exprimat plastic emoţiile, în funcţie
de fantezia, aptitudinile şi temperamentul care îl caracterizau; au acoperit
suprafaţa de lucru cu pete de culoare – culori calde, vii, cu linii ample şi puncte
variate; au manifestat interes şi plăcere în realizarea temei propuse. 







CONCLUZII:
Ca urmare a analizei acestor lucrări, apreciez că temele propuse au 

impulsionat imaginaţia copiilor, iniţiativa în gândire şi creaţie, 
demonstrând rolul desenului în educarea creativităţii preşcolarilor. 

Aplicând această metodă am avut în vedere faptul că produsele 
activităţii sunt oglinda personalităţii lui. Folosind metoda observaţiei 
am colectat date importante care mi-au permis cunoaşterea 
individualităţii copiilor, a stadiului lor de dezvoltare în plan intelectual, 
socio-afectiv, orientate în direcţia creativităţii, a imaginaţiei, a 
dezvoltării spiritului de independenţă şi iniţiativă. Datele observării 
pedagogice mi-au demonstrat că-mi revine nobila misiune de a 
depista de timpuriu posibilităţile creative ale copiilor, chiar de la 
grupa mijlocie şi de a le crea condiţiile optime de dezvoltare.
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