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Multe dintre temerile pe care le avem cu privire la inovaţie izvorăsc din credinţa că 

nu suntem născuţi pentru a deveni creativi, că nu avem materialul genetic necesar 

procesului de creaţie sau că nu suntem suficient de inteligenţi pentru a crea ceva nou si util. 

Atât studiile de psihologia creativităţii, cât şi viaţa unor mari gânditori ne-au demonstrat 

faptul ca factorul principal al creativităţii nu îl reprezintă inteligenţa sau cultura generală 

vastă, ci imaginaţia şi trăsăturile non-intelectuale ale personalităţii: interesul epistemiologic, 

curiozitatea, pasiunea, voinţa, hotărârea, determinarea, motivaţia, înclinaţia, încrederea etc. 

Copilăria nu poate fi concepută fără lumea fabulosului oferită de basme, poveşti şi 

povestiri. În atmosfera aceasta preşcolarul nu participă motric, ci intelectual şi afectiv . 

Însoţind firul povestirii care se dapănă într-o lume total necunoscută uneori, copilul face un 

imens efort de a şi-o reprezenta şi de a judeca în raport cu factorii psiho-somatici şi genetici. 

Copilul este creatorul propriilor imagini. Efortul lui de a-şi imagina şi înţelege acţiunea 

povestirii nu poate fi conceput în-afara unei gimnastici imense a memoriei, gândirii, voinţei 

şi a limbajului. Corespunzând setei nepotolite de cunoaştere a copilului aflat la vârsta “de 

ce“-urilor, literatura pentru copii este uşor asimilată, oferind exemple pozitive demne de 

urmat,dar şi condamnând pe cei ce sunt purtătorii trăsăturilor negative de voinţă şi caracter . 

Activitatea de povestire are valenţe informative şi formative. Copiii asimilează 

diverse informaţii, dar în acelaşi timp prin povestiri, poveşti şi basme li se satisface nevoia 

de cunoaştere şi afectivitate, se stimulează imaginaţia şi se constituie cadrul optim de 

exersare a capacităţii de comunicare. Astfel, povestirea dezvoltă următoarele procese 

psihice: 

-     limbajul – ca mijloc fundamental de receptare şi comunicare ; 
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- gândirea logică – datorită succesiunii evenimentelor din povestire ; 

- memoria voluntară – prin reţinerea desfăşurării evenimentelor şi expunerea lor 

pe baza unor procedee şi mijloace specifice (pe baza întrebărilor formulate de 

educatoare, pe baza unor planşe sau ilustraţii etc.)  

- atenţia – prin memorarea numelor personajelor, a unor elemente ce apar în 

poveşti a succesiunii întâmplărilor, a unor expresii sau versuri reprezentative . 

- imaginaţia – prin crearea unor imagini noi pe baza prelucrării reprezentărilor şi a 

experienţei cognitive ; 

Povestirea este o metodă de învăţământ ce poate fi folosită cu foarte mare succes în 

învăţământul preşcolar şi care constă în expunerea orală, vie, plastică, sub formă de 

naraţiune sau descriere prin intermediul căreia sunt înfăţişate fapte, evenimente, întâmplări 

îndepărtate în spaţiu şi timp, fenomene ale naturii etc. pe care copiii nu le pot cunoaşte 

altfel. Scopul folosirii acestei metode constă în asigurarea unui bagaj de imagini intuitive, 

reprezentări care pot ajuta la anumite generalizări. Faptele, întâmplările alese în acest sens 

trebuie să fie edificatoare, cu profunde semnificaţii, iar limbajul expresiv să contribuie la 

trezirea de emoţii, sentimente, să le dezvolte imaginaţia, creativitatea. 

Prin ascultarea poveştilor, şi mai ales prin reproducerea lor copii au prilejul să 

cunoască unele expresii ale limbii literare, îmbogăţindu-şi lexicul şi căpătând posibilităţi de 

exprimare mai nuanţată şi mai colorată. Valoarea estetică a povestirilor este cu atât mai 

mare cu cât reflectă şi exprimă frumuseţea morală a oamenilor, cu cât pune mai clar în faţa 

copiilor un ideal concret şi precis spre care ei să tindă. Povestirile influenţează în mod 

indirect şi estetica comportării copiilor, contribuie la lărgirea orizontului de cunoaştere prin 

multitudinea de aspecte din ambianţa înconjurătoare la care face apel. În procesul ascultării 

unei povestiri este antrenată în mare măsură activitatea psihică a copilului. Copilul 

urmăreşte cu atenţie datele povestirii, memorează, compară, analizează diferite situaţii, 

stabileşte pe plan mintal unele relaţii fapte, însuşiri ale personajelor . Astfel, este antrenată 

şi gândirea copilului, devenind capabil de a înţelege faptele, gândurile şi sentimentele 

personajelor . 

Povestirile copiilor permit dezvoltarea cu precădere a limbajului preşcolarilor, 

permiţându-le astfel să se exprime cu uşurinţă, atât în relaţie cu ceilalţi copii, dar şi cu 

adulţii. Aceste povestiri solicită imaginaţia creatoare, gândirea, limbajul şi realizează 

trecerea de la o etapă stereotipă, la o etapă care permiterea găsirea de soluţii pentru aceeaşi 

temă. Ei sunt puşi astfel în situaţia de a realiza o povestioară, de a exprima într-o succesiune 

logică fapte şi întâmplări şi de a găsi forma de prezentare adecvată .    
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Activităţile în care copiii compun şi expun într-o manieră relativă şi personală, 

întâmplări, aspecte sau fapte legate de viaţă, de preocupările sau cunoştinţele lor constituie 

povestirile create de copii. Ei sunt puşi în situaţia de a închega o naraţiune simplă, de a 

expune faptele într-o înlănţuire logică şi de a găsi formule de exprimare adecvate . 

Paul Hazard, polemizând cu adulţii neînţelegători a universul specific copilului, a 

spus : “ Ce departe se afla împărăţia copiilor! Ei au bogăţia a tot ceea ce încă nu posedă, 

bogăţia minunilor unui posibil. A imagina nu este pentru ei doar primă plăcere; reprezintă şi 

semnul libertăţii lor; e elanul lor vital ... . Ei îşi proiectează visele pe nori; şi fără griji, fără 

interes, fără poveri, ei se joacă şi sunt fericiţi .“   

Toate aceste lucruri vin să justifice concluzia că aceşti ani ai fanteziei, ai 

poveştilor, trebuie valorificaţi maximal în perioada vârstei preşcolare. Copiii trăiesc cu 

adevărat întâmplările din poveşti, se identifică cu personajele, iar datoria noastră este aceea 

de a le da aripi să zboare în depărtări, să le clădim palate de azur în grădini fermecate în 

care se plimbă zânele cele bune sub clarul lunii. Fiecare joc este situat în-afara timpului, 

este o aserţiune adevărată deoarece pentru copil jocul înseamnă înţelepciunea, după cum 

spunea L. Blaga, şi de aceea copilul, cu toată seriozitatea, cu maxim de participare afectivă, 

intelectuală se joacă “ de-a “. 

Organizate că activităţi comune cu întreaga grupă, sau pe grupuri mici de copii, 

povestirile copiilor constituie un exerciţiu de compunere şi trebuie privite ca un produs al 

creativităţii copiilor, care trebuie stimulat şi dezvoltat . 

Obiectivele urmărite la acest gen de activităţi sunt: 

• dezvoltarea gândirii creatoare a copilului în alegerea subiectului povestirii a 

personajelor şi acţiunilor; 

• redarea unor povestiri noi pe baza structurii modelului dat; 

• înlănţuirea logică a ideilor în cadrul povestirii; 

• stimularea capacităţii de exprimare corectă, originală; 

• dezvoltarea interesului copilului pentru latura artistică; 

• cultivarea interesului pentru textul literar; 

• trezirea interesului de a compune ei înşişi povestiri şi de a le istorisi celorlalţi 

copii. 

Există o gamă ascendentă în sensul dificultăţii, complexităţii, participării ample a 

unor factori ce implică gândirea, vorbirea şi afectul, toate vizând şi subsumând demersul 
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structurat pe obiectivul cercetării, şi anume – povestirea creată. Metoda pe care am folosit-

o în cercetarea noastră este cea a analizei produselor activităţii. 

Povestirile după un şir de ilustraţii le-am utilizat ca pe un mijloc valoros pentru 

educarea limbajului preşcolarilor sub toate aspectele sale şi a creativităţii. Meritul acestor 

povestiri este că pe lângă organizarea gândirii copilului şi obişnuirea lui cu o exprimare 

logică şi coerentă, ea cere un aport intelectual mai mare comparativ cu repovestirile şi asta 

pentru că imaginile reprezintă doar momentele principale ale povestirii, pe care copilul 

trebuie să le deducă interpretând desenele; mai apoi trebuie să lege ideile reprezentate ca să 

înţeleagă acţiunea şi după aceea să le expună într-o formă originală. Este adevărat că din 

cauza prezenţei materialului intuitiv, improvizaţia copilului este limitată . 

Povestirile cu început dat create de copii  

Acest gen de activităţi solicită eforturi speciale din partea copiilor, determinate de 

sarcina pe care o au de a întregi, cu mijloace proprii, o povestire a cărui început original este 

dat în prealabil. A cere copiilor să continue, să ducă mai departe gândurile, ideile, 

sentimentele, să declanşeze acţiunea, este o problemă extrem de dificilă pentru preşcolari. 

De aceea, este bine că atunci când ne propunem astfel de activităţi, copiii să fie informaţi în 

legătură cu natura şi conţinutul activităţii, să le cerem copiilor să creeze în măsura 

posibilităţilor lor de realizare . Am avut în vedere acest criteriu, deoarece, mai târziu, în 

şcoală, li se va cere să continue diferite povestiri sau să modifice finalul unor texte literare. 

Se impune necesitatea de a avea mai multe texte care să poată fi folosite ca început pentru 

povestiri create .  

Prin conţinutul său tematic trebuie să fie acesibile copiilor, să satisfacă interesele 

copiilor, să sugereze subiectul şi să marcheze perspectiva dezvoltării lui, să impulsioneze 

procesele gândirii, ale imaginaţiei creatoare, să corespundă obiectivelor educative urmărite 

în grădiniţă . 

Povestiri compuse după jucării sau personaje îndrăgite. Pentru educarea 

limbajului copiilor şi a spiritului lor creativ am organizat şi povestiri după jucării. În acest 

scop, am pus în faţa copiilor câteva jucării atrăgătoare (o păpuşă, un ursuleţ, un iepuraş, un 

tigru, o maşină).Copiii au fost invitaţi să-şi aleagă o jucărie sau două şi în legătură cu ele să 

realizeze o scurtă povestire. Din experienţă, putem afirma că povestirile după o singură 

jucărie frânează potenţialul creator al copiilor, de aceea se folosesc mai multe jucării, iar 

copii au posibilitatea să-şi aleagă acele jucării care îl inspiră . 

Povestiri după desenele copiilor este o modalitate inedită de dezvoltare a 

creativităţii preşcolarilor, reprezintă activităţi cu valoare evaluativă şi nu în ultimul rând 
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sunt o legătură eficientă între două domenii de cunoaştere: cel estetic şi creativ şi domeniul 

limbă şi comunicare. Atât în activităţile artistico-plastice, cât şi în cele de educarea 

limbajului, copilul este pus în postura de a se exprima, desigur, cu mijloace diferite. Este de 

dorit ca el să redea verbal, într-o construcţie logică, mesajul transmis cu ajutorul culorii . 

Povestirea creată în relaţie cu o situaţie – problemă sau dilematică. Povestirea  

de acest gen vine să aducă învăţământului preşcolar un plus de eficienţă formativă, fiindu-i 

caracteristic faptul că se bazează pe generarea unei stări tensionale ce devine impuls pentru 

activizarea vorbirii copiilor. Problematizarea, prin soluţionarea de probleme, măreşte 

achiziţia educativă atât în ceea ce priveşte însuşirea de cunoştinţe, cât şi mai ales 

dezvoltarea prin exersare  a capacităţii mintale sau a funcţiilor intelectuale în procesul 

cunoaşterii. Prin urmare, prin folosirea problematizării ca modalitate sistematică şi specifică 

de lucru, am urmărit realizarea sarcinilor educaţiei intelectuale . 

Pentru evidenţierea prezenţei imaginaţiei creatoare la preşcolarii grupei mari am 

efectuat un experiment după psihologul M. Gîrboveanu .  

 Ca material am folosit următoarele ilustraţii  :o şopârlă, un arici, un iepure, un 

rucsac, ( fragi, câmp cu flori, un cort , un urs, un vânător, o minge, un tren ). Imaginile au 

fost aşezate pe masă în faţa copilului . Acesta s-a uitat 30’’ la ele, s-a familiarizat cu ele, 

apoi le-a ales pe cele care i-au plăcut mai mult şi pe baza lor a creat o povestire .  S-a lucrat 

cu 20 de subiecţi şi fiecare povestire a fost notată . 

Analizând povestirile create de copiii grupei mari la această probă, am constatat că în 

general, copiii citesc ilustraţiile şi pot crea mici povestiri .Priceperea de a observa, de a 

înţelege şi de a lega într-un fel logic ilustraţiile în jurul unui subiect se formează treptat în 

activităţile din grădiniţă .În general, numai pe baza unui exerciţiu susţinut, copiii realizează 

povestiri respectând succesiunea logică a momentelor povestirii . Conţinutul povestirii este 

bogat, variat, imaginaţia începe să acţioneze conform unei organizări interioare şi intenţii 

creatoare, iar copilul înainte de a povesti şi-a creat un plan mintal necesar desfăşurării 

evenimentelor . Volumul de reprezentări, mai bogat decât la copiii de grupa mică şi 

mijlocie, poate fi reactualizat cu uşurinţă prin cuvinte, procesul de desfăşurare a 

combinaţiilor imaginare fiind preluat de sistemul verbal .  

Pe  baza unei experienţe profesinale de 18 ani şi după un studiu temeinic al acestei 

teme, pot concluziona şi afirma următoarele:creativitatea există într-o oarecare măsură în 

noi si va ieşi la iveală atunci când ne găsim într-o stare psihică confortabilă. Dacă reuşim să 

gândim în linişte şi libertate vom descoperi că, aşa cum spunea Einstein: “a crea este a 

vedea ce văd şi alţii şi a gândi ce nu a mai fost gândit de nimeni”. 
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REZUMAT 

 
 

Povestirile influenţează în mod indirect estetica comportării copiilor, contribuie la 

lărgirea orizontului de cunoaştere prin multitudinea de aspecte din ambianţa înconjurătoare 

la care face apel. În procesul ascultării unei povestiri este antrenată în mare măsură 

activitatea psihică a copilului. 

Povestirile copiilor permit dezvoltarea cu precădere a limbajului preşcolarilor, 

permiţându-le astfel să se exprime cu uşurinţă, atât în relaţie cu ceilalţi copii, dar şi cu 

adulţii. Aceste povestiri solicită imaginaţia creatoare, gândirea, limbajul şi realizează 

trecerea de la o etapă stereotipă, la o etapă care permiterea găsirea de soluţii pentru aceeaşi 

temă. Ei sunt puşi astfel în situaţia de a realiza o povestioară, de a exprima într-o succesiune 

logică fapte şi întâmplări şi de a găsi forma de prezentare adecvată. Povestirile copiilor 

constituie un exerciţiu de compunere şi trebuie privite ca un produs al creativităţii copiilor, 

care trebuie stimulat şi dezvoltat . 

 

 


