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Importanţa literaturii pentru copii în formarea morală a copiilor 
 

aaaaaaLiteratura, în general şi literatura pentru copii, în special este o formă de cunoaştere prin 
intemediul imaginii artistice, respingând schematismul de orice fel. Ca artă, literatura are 
trăsături distincte, specifice. 
aaaaaaEa “reflectă realitatea prin intermediul imaginilor concret senzoriale, relevabile în 
conştiinţa noastră cu ajutorul forţei expresive a cuvintelor […]. Limbajul în literatură nu este un 
simplu instrument sau vehicul, ci o structură în care scriitorul îngroapă atât propria sa concepţie, 
cât şi pe cea a lumii.”(Pascadi, 1972, 195) 
aaaaaaLiteratura pentru copii privită ca o varietate de genuri şi specii literare, însumând operele 
literare ale poeţilor şi prozatorilor naţionali şi universali, dispune de un nesecat izvor de exemple 
pe care le putem oferi copiilor în întreaga activitate din grădiniţă, cu pondere mai mare în 
activităţi de dezvoltare a limbajului şi a comunicării orale, în dorinţa de a-i face mai buni, mai 
drepţi, mai comunicativi. 
aaaaaaCorespunzând setei nepotolite de cunoaştere a copilului aflat la vârsta “de ce-urilor”, 
literatura pentru copii este mai uşor asimilată de acătre aceştia. 
aaaaaaLiteratura constituie una din cele mai atractive şi mai preţioase auxiliare ale invatatorului 
care contribuie la formarea trăsăturilor morale ale copiilor. Aceasta acontribuie la sistematizarea 
şi lărgirea cunoaşterii vieţii (la nivelul copilului) şi influenţează nu numai conştiinţa, dar şi 
sentimentele şi viaţa afectivă adeoarece dezvăluie lumea subiectivă a omului, sentimentele, 
gândurile, interesele, sîn general întregul său univers. 
aaaaaaaDacă aavem în vedere spiritul de imitaţie al acopilului mic, capacitatea slabă de selecţie 
şi adiscernământ a modelelor pe care copilul le imită, aînţelegem necesitatea de a selecta 
aspectele comportamentale aoferite de literatură, de a găsi forma în acare să le oferim şi 
posibilitatea de a le aanaliza. 
aaaaaaCopilul apreciază că o faptă este abună sau rea, dreaptă sau nedreaptă, cinstită sau 
anecinstită după experienţa pe care o are, adupă cum l-au învăţat părinţii s-o aprecieze asau 
educatoarea, cei implicaţi direct în educarea lui. 
aaaaaaLa început copilul şcolar aacceptă normele de comportare oferite prin exemplul 
apersonajelor din literatură chiar dacă nu ale prea înţelege, pe baza afecţiunii pe care i-o creează 
adirect sau pe baza simpatiei şi încrederii nemijlocite în aadultul (invatatoarea) care susţine şi 
comentează acomportarea personajelor din punctul ei de avedere (copilul este influenţat prin 
personalitatea invatatoarei). Prin arespectul copilului faţă de cei mari (părinţi, invatatoare), se 
construieşte o morală a ascultării, o amorală eterogenă. 
aaaaaaaE. Key sublinia necesitatea oferirii aunor exemple bune de comportare de către apărinţi şi 
în special crearea unei autorităţi a ascultării aîn faţa copilului, nu prin violenţă ci prin însăşi 
amodelul de comportare al adultului. 
aaaaa“În ceea ce priveşte aascultarea, nu cred că e bine ca un copil să întrebe mereu apentru ce 
trebuie să discute motivele înainte ade a se supune.aBunul   educator nu va da însă aniciodată un 
ordin pentru care să nu aibă un atemei important.”(Key, 1979, 32)            
aaaaaaCu un limbaj şi o construcţie aproprie, de a creea un univers, o existenţă paralele cu 
alumea dată a realităţii şi indirect, o areflectare a acestuia, ea reprezintă afilonul din care-şi trag 
sursele atâtea experinţe, ape care, de altfel, copilul nu le-ar acunoaşte, nu le-ar trăi. 
aaaaaaEa însumează o apaletă vastă de genuri şi specii literare. 



Unele n-ar putea fi înţelese de acopii dacă nu li s-ar adresa lor. Cele mai îndrăgite de acopii sunt: 
poveştile, legendele, basmele, povestirile, poeziile, proverbele şi azicătorile. 
aaaaaaGustul pentru literatură se cultivă atreptat şi este condiţionat de experienţa de viaţă, de 
acunoştinţele copilului. De cele mai multe ori copiii se adovedesc cei mai docili ascultători de 
literatură. 
aaaaaaCandoarea vârstei le facilitează atranspunerea în lumea poveştilor, ei nu suferă pentru 
aeroul din poveste, ci se confundă cu el.  
aaaaaaEllen Key asublinia necesitatea oferirii unor exemple în mod indirect prin apoveşti care 
vor găsi mai prelung arăsunet în sufletul acopiilor decât, o povaţă oferită direct: “aCel mai mare 
tact al invatatoarei este de a anu spune animic pe moment, ci de a indica ulterior greşeala, aîn 
mod indirect, în aşa fel încât acopilul să fie pus în asituaţia de a-şi face asingur observaţie sau de 
a se mustra. 
aaaaaEducatorul apoate ajunge la acest rezultat povestind de aexemplu ceva care dă acopilului 
privilegiul de a compara apropria sa conduită cu afaptele frumoase sau urâte ce i se povestesc, 
sau aexprimând o apărere asupra lor pe care copilul şi-o va însuşi, adeşi nu-i este direct 
adresată”, (Key,1979, 66). 
aaaaaaLiteratura pentru copii constituie o asursă ainepuizabilă de exemple frumoase de 
acomportare aoglindite în mici antiteze între eroi, ne aoferă consecinţele ascultării sau 
neascultării, avredniciei sau alenei, adevărului sau minciunii, cumpătării asau alăcomiei; ne 
prezintă trăsături pozitive ale aunor eroi: vitejia, curajul, înţelepciunea, adevotamentul, prietenia 
sinceră dar şi trăsături nedemne şi condamnabile ale unor aeroi: viclenia, zgârcenia, alăcomia, 
şiretenia, îngâmfarea. 
aaaaaaaLiteratura pentru copii (prin poezii, povesti, basme, povestiri, ghicitori, numaratori) îsi 
agăseşte un mare auditoriu în rândurile amicilor şcolari tocmai pentru că apelează la 
afectivitateaa alor, tratează lumea minunată a copilăriei. 
aaaaaaaCharles Parrault vorbind adespre rolul educativ aal poveştilor şi basmelor acreate pentru 
ceia mici arată cum normele morale de “bine” şi de “rău” sunt aînsuşite cu uşurinţă de copii prin 
exemplul oferit de poveşti aşi abasme. “Oricât de simple şi de uşoarea ar părea aceste apovestiri, 
ele nasc fără îndoială printre acopii dorinţa de fi asemănători cu cei buni care ajung ferciţia şi în 
acelaşi atimp se naşte în sufletul lor teama afaţă de nenorocirile ce li s-ar aputea întâmpla dacă i-
ar urma pe cei răi…este de necrezut cu câtă asete privesc aaceste inimi pure şi încă anecoapte 
morala aascunsă în haina basmului…îi vezi trişti şi adisperaţi atâta vreme cât eroul sau eroina 
povestirii sunt în impas şi aîndură asuferinţe, apoi strigă de bucurie când vine întorsura afericită 
şi personajele iubite asunt salvate”, (Stancu, 1968, 44). 
aaaaaaaaChiar şi în lumea abasmului, acopilul nu face confuzie între lumile fictive şi areale ale 
imaginarului. Pentru copil ficţiunea, avisarea au avaloare de trăire, dar o trăire aaievea a 
realităţii. 
aaaaaaÎn planul imaginarului tot ceea ce apractic ar afi imposibil se transformă în ireal cu avalori 
aneobişnuite. 
aaaaaaTocmai de aceea în acălătoriile provocate de imginarula din poveşti, copilul se asimte 
fericit, participă aafectiv şi este alături de eroii ape care-i însoţeşte la bine şi la arău, aimitându-i 
apoi în jocurile lor. 
aaaaaaLumea poveştilor şi a abasmelor oferă copiilor o complexitate ade personaje şi ateme faţă 
de carea copilul îşi arată asimpatia sau antipatia, de unde îşi reorientează amodele etice, sau faţă 
de care îşi manifestă repulsia, adezacordul. 
aaaaaaaSe impune găsirea căilor şi amodalităţilor de dezvoltare aoptimală a literaturii în rândul 
apreşcolarilor, varietatea procedeelor de comentare a substraturilor amorale ale operelor literare; 
căi de aaplicare practică a învăţămintelor amorale aîn rândul preşcolarilor pentru a le transforma 
în adeprinderi şi obişnuinţe de comportare, precum şi astrategia adidactică corespunzătoare în 
abordarea aliteraturii pentru copii ca pârghie în aeducarea morală a preşcolarilor. 



aaaaaaaCopiii recepţionează mesajul aetic al textului aliterar cu o rapiditate şi profunzime greu 
de aimaginat adin partea adulţilor, dar nu întotdeauna apot să se exprime verbal din acauzaa 
lipsei de fluiditate şi flexibilitate a vorbirii cauzată de slaba apreocupare a părinţilor sau a 
invatatoarei pentru aîmbogăţirea vocabularului. 
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