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           Perioada şcolaritatii mici si medii este perioada care se caracterizează prin cele mai 
profunde, şi productive insuşiri psihice ale individualitătii, este perioada unei intense 
receptivităţi,  sensibilităţi şi flexibilităţi psihice divergente. De aici necesitatea de a exersa şi 
de a fructifica potenţialul creativ al şcolarului, de a-i forma şi dezvolta eul cognitiv, afectiv, 
socio-acţional în devenire. 
 De mic, copilul este atras de poveşti. Aproape că nu există familie cu copii, care să nu 
aibă în bibliotecă carţi de poveşti. De aceea, în organizarea si desfaşurarea activităţilor de 
lectură ale educatoarei, trebuie respectate cerinţele pedagogice ce decurg din particularităţile 
de vârstă ale şcolarilor si specificul lecturilor ca mijloc al comunicării. 
Cercetarea comunicării, inclusivă cea a copilului, a debutat cu cea mai pregnantă dintre 
forme: limbajul. Faptul este oarecum paradoxal faţă de drumul firesc al dezvoltării natutale a 
copilului, caracterizat de precocitatea manifestării competenţelor comunicative făţă de cele 
lingvistice. Înainte de a fi o fiinţă vorbitoare, copilul este o fiinţă  ,,comunicatoare’’. 
 În perioada  şcolară, limbajul devine un instrument activ şi deosebit de complex al 
relaţiilor copiilor cu cei din jurul lor şi, în acelaşi timp, un instrument de organizare a 
activităţii psihice. 
         Varietatea si dificultatea sarcinilor, ilustrează problematica limbajului cu care se 
confruntă copiii. Aceştia trebuie să achiziţioneze şi să stăpânească toate nivelurile limbajului, 
nu numai nivelul sunetelor vorbirii, ci trebuie să achizitioneze şi să  stăpânească şi modul de 
combinare a cuvintelor în propoziţie pentru a-şi exprima gândurile. 
 Comunicarea orală, după Paul Cornea,aşază în discuţie ,,trei eroi”: autorul, opera, 
lectorul. Studiile din prezent, analizează profound locul, rolul , valoarea şi interdependenţa 
celor trei factori, din mai multe puncte de vedere:genetic, istoric, sociologic. 
          Opera literară este privită ca o rezultantă a unui complex de factori raportaţi la autor, 
reductibili, în ultima instanţă, la mediul socio-istoric, temperament, apartenenţa socio-
culturală, formaţia intelectuală a autorului, evenimentele majore ce i-au modelat 
personalitatea. Toţi aceşti factori condiţionează creaţia. 
 Creaţia literară  pentru şcolari este acea categorie a literaturii care se adresează şi  este 
accesiblă copiilor. De-a lungul timpului s-a creat un bogat tezaur, a cărui valorificare în 
munca cu şcolarii şi cu celelalte categorii de copii, aduce mari servicii actului educativ. 
 Copiii trebuie să dispună încă de la vârsta preşcolară de capacitatea de a comunica cu 
cei din jur, de a-şi exprima în mod inteligibil impresiile, gândurile, ideile, ceea ce va constitui 
o bază în activitatea şcolară şi apoi în viaţa socială de mai târziu. De aici decurge necesitatea 
însuşirii vorbirii în mod sistematic încă de la gradiniţă. 
 Însuşindu-şi limba, copilul dobândeşte mijlocul prin care poate să realize comunicarea 
cu cei din jur în forme superioare, poate ajunge la cunoaşterea cât mai deplină a realităţii 
obiective. Imposibilitatea de a comunica prin limbaj ar modifica relaţiile lui cu oamenii, cu 
realitatea înconjuratoare, l-ar împiedica, în mare masură, să participe la o activitate sau alta, 
dacă nu s-ar organiza o muncă instructiv-educativă specială. Limbajul copilului preşcolar se 



dezvoltă masiv sub influenţa adulţilor, cu care stabileşte relaţii de comunicare din cele mai 
complexe. 

Cuvintele sunt ca nişte tăciuni care mocnesc pe vatră, în cenuşă. Ca să se aprindă, au 
nevoie de tensiunea noastră spirituală, de respiraţia noastră, de inima şi plămânii unui vorbitor 
care, rostindu-le, le imprimă propria personalitate.  

 Aproape că nu există familie cu copii care să nu aibă în bibliotecă cărţi de poveşti. De 
aceea, în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de lectură ale profesorului de LLR trebuie să 
respecte cerinţele pedagogice ce decurg din particularităţile de vărstă ale şcolarilor şi 
specificul lecturilor ca mijloc al comunicării. 
         Toate aceste considerente impun o înţelegere a fenomenului lingvistic, a concepţiei de 
sine, înţelegere ce se concretizează în căutarea minuţioasă şi selectarea riguroasă a textului 
literar pentru obţinerea unor finalităţi de către copii, prin reproducerea povestirilor.  

Cercetarile pe acestă temă s-au desfăşurat prin aplicarea a trei modalităţi: 
 a)-lectura orală auxiliară de mijloace audio-vizuale-context verbal,extalingvistic şi 
mijloace audio; 
 b)-lectura orală auxiliară de mijloace audio-context verbal extralingvistic şi mijloace 
audio; 
 c)-lectura orală iconică intermediată de imagine,context verbal, context extralingvistic 
şi mijloace audio-vizuale; 
            Fiecare modalitate a fost urmată de anumite exerciţii prin care s-au stabilit şi verificat 
nivelul de receptare şi de înţelegere a textului literar şi unele posibilităţi de înţelegere ale 
acestuia de către copii. Cele mai bune rezultate au fost stabilite la modalitatea de la punctul 
,,c.’’vizând lectura iconică, intermediată de imagine, constatându-se că, mai mult de jumatate 
din numărul elevilor au receptat textul, povestind fără a modifica textul, reproducând expresii 
din textul audiat. 
 Pentru acest experiment ar trebui să se respecte mai multe etape: 
 -alegerea textul literar; 
 - interpretarea datelor despre autor, pe înţelesul copiilor; 
- -lectura orală a textului, după care momentele importante au fost însoţite de mijloace 
audio şi video; 
 Experimentul se poate desfăşura pe durata unei săptămîni.La sfârşitul experimentului, 
majoritatea copiilor va asimila corect textul. Asimilarea corectă este favorizată de receptarea 
textului literar, cu prilejul fiecărei etape din săptămână.  
 Apreciem că activitatea cu textul literar este fundamentală în pregătirea copiilor 
pentru formarea abilitatilor de comunicare, în dezvoltarea capacităţii acestora de a se 
adapta la o activitate a cărei finalitate nu este imediată. 
 Aceasta conduce la extinderea evaluării pe timp îndelungat, a receptării textului literar 
pentru cuprinderea tuturor elevilor clasei. Modalităţile de lucru se pot aplica cu precădere în 
prima parte a activităţii, la sectorul ,,Bibliotecă’’,cu grupuri mai mici,cu precădere în 
activităţile comune, sau în a doua parte a activităţii, la secţiunea dezbateri.  
 În concluzie se recomandă lectura fidelă a textului literar, deoarece, povestirea 
acestuia modifică limbajul autorului, scade valoarea textului, datorită unor fenomene ce apar 
inevitabil: spontaneitatea şi rapiditatea redării conţinutului textului sau acomodarea cu un 
limbaj mai puţin supravegheat (introducerea de expresii familiare ), iar din punct de vedere al 
sintaxei, la elipse. 
 Totodată, însuşirea corectă a textului literar oferă posibilitatea de a fi 
dramatizat, putând fi pus în scenă cu prilejul unor evenimente, serbări, festivaluri. 
 Aceste texte au constituit un mijloc important pe lîngă obiectivele specifice – 
cultivarea expresivităţii limbii, folosirea mimico-gesticulaţei în exprimare, socializarea prin 
intercomunicare rezolvând anumite sarcini ale dezvoltării comunicării, de exemplu: 



 -aprofundarea conţinutului textului; 
 -redarea conţinutului prin mijloace de exprimare proprii; 
 -pronunţarea corectă a cuvintelor; 
 -înţelegerea sensului figurat al cuvintelor şi al expresiilor din text; 
 -dezvoltarea fluidităţii exprimării verbale, suficient de expressive; 
 Sporirea eficienţei acestor activităţi se realizează folosind permanent mijloace 
vizuale, concomitent cu expunerea verbală.  

De exemplu, în povestirea ,,Dumbrava minunată’’ de Mihail Sadoveanu, pe care 
mulţi copii o cunosc, se poate folosi teatrul de păpuşi, spre a le capta atenţia şi a le trezi 
interesul pentru această operă literară.  
 Folosind acest procedeu, se poate observa că momentele acţiunii au fost trăite mai 
intens de către copii, aceştia fiind alături de personaje, atât la bine, cât şi la rău… 
 Un alt procedeu care a dat rezultate bune este folosirea filmului, concomitent cu 
caseta audio, în activitatea de povestire.  
           Ca să fie stimulaţi, se pot folosi jocuri colective, de genul ,,Cine ştie câştigă’’ sau 
,,Cine ştie răspunde’’. Astfel, se poate constata că în activităţile de repovestire vor participa 
chiar şi copiii care prezinta dificultăţi în exprimare. 
 Forma specifică a comunicării în perioada şcolară este cea a limbajului verbal, prin 
care se realizează, în primul rând, comunicarea şi cunoaşterea. Vorbirea ca activitate 
comunicativă se însuşeşte treptat, prin numeroase exersări, experienţe ce au loc pe parcursul 
întregii vieţi începând din copilărie, iar cunoaşterea se realizează din aproape în aproape, 
bazată pe suport intuitiv, prin intermediul participării active a copiilor. Ca proces 
conunicaţional, limbajul transmite un conţinut informaţional şi semantic, ştiut fiind  că fiecare 
cuvânt are o semnificaţie principală şi multe sensuri secundare atribuite de latura semantică a 
limbii. 
  Vârsta şcolară mica este o etapă hotărâtoare în stimularea corectă a vorbirii. Acum se 
produc modificări cantitative care vizează însuşirea pronunţiei corecte, constituirea lexicului 
de bază, apariţia limbajului interior, diversificarea formelor de comunicare, intensificarea 
funcţiilor cognitive ale limbajului, asimilarea în practica curentă a structurii gramaticale. 
Argumentele de ordin pedagogic subliniază rolul hotărâtor pe care îl au influenţele sistematice 
asupra dezvoltării copiilor, cu atât mai mult cu cât acest proces este direct dependent de 
mediul social, de modelele de exprimare oferite de adulţi (parinţi, profesori). 
 Pornind de la interesul pe care majoritatea copiilor îl manifestă faţă de un anumit 
subiect, se pot  continua activităţile extracurriculare pe această temă; în esenţă trebuie 
parcursă intreaga programă, pe ani de studiu, în care toate temele de comunicare didactică să 
conducă la stimularea în principal a pregătirii copilului pentru reuşita şcolară şi pentru 
prevenirea abandonului şcolar. 
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