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Activitatea educativă trebuie adaptată continuu, astfel încât să-i asigurăm copilului, de la 
cea mai fragedă vârstă un volum de cunoştiinţe, deprinderi şi capacităţi, o orientare activă, 
creatoare. 

Programa activităţilor instructiv-educative în gradiniţa de copii precizează şi permite 
îmbogăţirea şi sistematizarea cunoştinţelor copiilor despre realitatea înconjurătoare, solicită 
copilul să gândească şi să acţioneze independent. 

Vârsta preşcolarităţi permite formarea şi dezvoltarea creativităţii, rămân să fie găsite 
activităţile caracteristice preşcolarilor care să constituie o formă de expresie  a imaginaţiei şi 
gândirii.  

Activitate de joc dar şi obiect al învăţării şi reflexiei, desenul poate testa cu uşurinţă  cele 
două probe psihice. 

Se ştie că o componentă vitală a creativităţii o constituie însăşi dorinţa de a crea, 
curiozitatea, necesitatea lăuntrică a afirmării, angajarea profundă într-o activitate. Toate acestea 
se  realizează prin intermediul relaţiilor interindividuale. 

Acest adevăr, împreună cu rezultatele deosebite obţinute prin aplicarea metodelor 
interactive de grup, m-au condus spre căutarea unor soluţii  de aplicare a acestora în activităţile 
de desen. 

În acest sens am intreprins un mic studiu ce a cuprins două etape: 
I. Desenul individual comparabil cu desenul colectiv, la nivelul unor grupuri mici, de 

câte 3 copii. 
II. Activitatea de desen colectiv  la nivelul întregii grupe. 

În prima etapă s-au dat următoarele probe: 
1. Desen după natură şi în prezenţa naturii: 

a) Tema ,, Primăvara" – desen individual 
b) Tema ,, Strada" – desen pe grupuri mici. 

2. Desen după o poezie: 
a) Tema ,,De  pe- o bună dimineaţă "- de Otilia Cazmir – desen individual 
b) Tema ,,Primăvara" de Vaile Alecsandri –desen pe grupuri mici. 

Analiza celor două tipuri de desen s-a făcut după următorii parametri: 
a) numărul elementelor compoziţionale – pentru a determina bogăţia 

reprezentărilor ce stau la baza procesului creativ şi capacitatea de a prelucra, 
de a transforma aceste reprezentări; 

b) înşirarea elementelor compoziţionale sau relaţia lor, urmărind logica 
elementelor din desen; 

c) coloristica – pentru a stabili diversitatea culorilor,concordanţa sau 
neconcordanţa cu realitatea. 

1.a) La desenul în prezenţa naturii am observat următoarele: Sunt desene individuale care au 
obţinut punctaje maxime  la toţi parametrii (trei copii), ceilalţi copii obţinând rezultate mai slabe. 
   b) Desen pe grupuri mici – tema ,, Strada"- 

Am utilizat metoda ,, Turul galeriei", tehnică de învăţare prin cooperare care stimulează  
gândirea, creativitatea şi învăţarea eficientă" (Dulama 2002). 
 Pentru alcătuirea grupurilor am încercat să dirijăm copiii în aşa fel încât în fiecare grup să 
fie cel puţin un copil cu inteligenţă estetică. 
Le-am comunicat copiilor că ne jucăm jocul ,,Mai multe mâini la un loc" (adaptare a tehnicii  



,, Mai multe capete la un loc – este o variantă a problematizării care presupune găsirea de soluţii 
finale prin selectarea soluţiilor individuale). 
 S-a ajuns la următoarea repartizare a sarcinilor : un copil a desenat cerul cu soarele şi 
norii, păsări, fluturaşi, un al doilea copil a desenat strada cu blocuri, străjuită de pomi şi flori iar 
un al treilea a desenat o maşină şi copii. Împărţirea sarcinilor s-a făcut de copiii însişi, 
independent de sugestia educatoarei. 
 Astfel, lucrările au cuprins un număr mai mare de elemente compoziţionale, precum şi o 
diversificare maximă a culorilor folosite.Copiii au elaborat soluţii împreună în cadrul grupului, 
le-au soluţionat, modificat şi completat. 

2.Seria de desene având ca temă subiectul unei poezii, ne-a oferit următoarele concluzii: 
a) preşcolarii pot să exprime grafic un text oarecum dificil; 
b) copiii au interpretat o serie de date ale poeziei (în cadrul desenului în grupuri). 

De exemplu: ,, Turturelele se-ngână 
   Mii de fluturi vezi zburând 
   Şi pe harnica albină  
   Din flori miere adunând" 
    (Primăvara - de Vasile Alecsandri) 
 Au existat diferenţe de la un grup la altul, acestea fiind determinate de aptitudinile 
copiilor :unii au exprimat,, forfota" vieţuitoarelor printr-o aglomerare de elemente  
compoziţionale, alţii prin folosirea unei palete foarte largi de culori dar toate pe fondul unui 
verde intens. 
 În poezie se vorbeşte şi despre cucul care,, cântă–n dumbrăvioară/ Pe copacul înflorit".  
În unele lucrări apare o pasăre pe creanga unui copac înflorit, în altele nişte păsări în zbor 
(rândunele de cele mai multe ori) ceea ce dovedeşte că nu toţi copiii au reţinut exprimarea 
poetului, cu exactitate. 
Concluzii 

1. Numărul elementelor compoziţionale, ansamblul  
compoziţional,coloristica, au primit punctaj maxim  pentru întreaga grupă de copii. 

2. Grupul mic ca număr de membri a stimulat afirmarea şi  
participarea fiecărui copil, cu atât mai mult cu cât într-un astfel de grup atmosfera nu poate fi 
decât de simpatie. 

3. Desenul a fost expresia acordului întregului grup. 
4. Timpul necesar realizării temei a fost mai mic decât în desenul individual. 

 A doua etapă a constituit-o activitatea cu întreaga grupă, pe un panou expus pe jumătate 
din lungimea peretelui. Această etapă s-a desfăşurat pe o perioadă mai îndelungată, cu teme 
diverse, variabile ca greutate şi cu elemente din ce în ce mai multe. 
 De această dată am utilizat,, Tehnica viselor "o tehnică bazată pe meditaţie, în care 
copilul îşi lasă în voie imaginaţia să lucreze. 
 Exemplu: Copiii stăteau întinşi pe covor cu faţa în sus, într-o poziţie care să le ofere o 
stare confortabilă, fără să se atingă unii pe alţii. Le-am spus că ne vom juca,, De-a visul" şi am 
anunţat sarcina de lucru:,, Ne prefacem că dormim . Staţi cu ochii închişi, respiraţi uşor, lăsaţi 
corpul să se relaxeze, să  fie moale. Eu am să vă povestesc ce visăm. În timp ce eu povestesc voi 
vă imaginaţi visul" .În continuare, am expus o scurtă povestire ce descria o zi de vacanţă la 
munte. 
 S-a încheiat astfel : ,, Este timpul să ne trezim şi noi . Deschidem ochii, întindem braţele 
şi picioarele. Ne-am trezit !V-a plăcut visul ? 
 Apoi copiii au trecut în faţa panoului unde au găsit schiţat un cort  şi un brad, iar ei au 
completat desenul. Au apărut numeroase elemente: pomi, flori, iarbă,nori, soare, păsări, 
stânci,copii,pârâu.A apărut chiar şi un foc aprins, într-un colţ. Am cerut explicaţii şi Denisa mi-a 
spus că la munte se face şi foc de tabără (deşi nu fusese prezent în povestirea mea). 
 Desenul colectiv cu întreaga grupă  de copii, oferă posibilitatea: 

a) unor mişcări ample care dau o altă perspectivă copilului şi contribuie la  
dezvoltarea motrică; 

b) unui schimb de cunoştinţe mai amplu, dat fiind numărul mare de copii; 



Deşi are aceste avantaje, desenul într-un grup mare, cum ar fi o întreagă grupă,  nu asigură o 
maximă  comunicare aşa cum se întâmplă când grupul este mic, de 3-4 membri. 
 Activitatea în grup depinde de atmosfera grupului (simpatie – empatie) de eterogenitatea  
sau omogenitatea grupului, căci mai ales în activităţile  de desen copiii sunt susceptibili existând 
diferenţe determinate de aptitudini. 
 Parcurgerea celor două etape ne îndreptăţeşte să afirmăm că într-adevăr, utilizarea unor 
tehnici de desen în colectiv, permit dezvoltarea creativităţi. Bogăţia materialului cu care 
operează gândirea şi imaginaţia nu putem să o realizăm decât în cadrul unui grup de copii, căci 
în grup este posibil transferul de la copil la copil şi de aici, îmbogăţirea de reprezentări şi 
cunoştinţe. 
 Desenul în grupuri mici are următoarele beneficii: 

 Stimulează imaginaţia şi creativitatea 
 Impulsionează depăşirea barierelor 
 Activizează grupurile prin competiţia permanentă 
 Impune stabilirea unei paralele între lumea reală şi cea imaginară 
 Compararea soluţiilor  
 Dezvoltă gândirea creativă  
 Stimulează buna dispoziţie 

 
 
 
 
        


