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Copiii manifestă o mare dragoste pentru culoare. Mai înainte de a atribui 

fiecărui obiect culoarea lui proprie, ei alătură culorile pentru plăcere ochilor, pentru 

frumuseţea lor, pentru bucuria ce o creează spiritului. 

Această dragoste pentru culoare a copiilor trebuie preţuită şi pe linia 

înclinării lor fireşti, să li se stimuleze inventivitatea, să li se dezvolte sensibilitatea 

pentru armoniile cromatice. 

Unii copii au plăcerea de a întinde o culoare pe toată coala de hârtie. În 

numeroase desene culorile au un rol pur decorativ, copiii explicând că ei colorează 

desenele pentru ale face frumoase şi adeseori ei realizează îmbinări de culori cu 

efecte surprinzătoare. Instinctiv ei realizează armonii şi efecte obţinute de artiştii 

plastici după lungi reflecţii. 

Observând şi analizând în lucrările copiilor culorile folosite încercăm să 

înţelegem starea lor sufletească ceea ce ne permite nouă educatoarelor aplicarea 

unor strategii adecvate în formarea personalităţii copiilor. 

Totodată i-am condus pe copii spre descoperirea semnificaţiilor culorilor, 

găsind titluri cât mai potrivite cromaticii folosite. Astfel, i-am angajat pe copii în 

descoperirea semnificaţiei culorilor specifice anotimpurilor şi le-am folosit în 

lucrările lor. Aceste activităţi au fost însoţite de ilustrări muzicale adecvate ( 

“Anotimpurile” de Vivaldi ). 

Astfel au reprezentat primăvara în roşu şi verde, vara în oranj – albastru, 

toamna în galben – maro, iarna în alb – negru. 

În cadrul sectorului « Artă » copiii au ales materiale (precum hârtie, pânză, 

sticlă, faianţă), având culorile potrivite pe care le-au folosit în compoziţii de 

pictură cu anumite subiecte, ca de exemplu : « Veselia culorilor », «  Pădurea 



toamna », « Câmp cu iarbă şi flori », «  La plajă », « Marea liniştită », « Furtună pe 

mare » etc. 

Prin exerciţii – joc am sugerat două registre afective : veselia şi tristeţea, 

lăsându-le libertatea să aleagă culoarea preferată şi subiectul cel mai potrivit. 

Prin alte exerciţii – joc am formulat scopul activităţilor astfel : să colorăm 

fiecare, altfel decât ştim : de exemplu să coloreze acelaşi peisaj în patru variante, 

folosind subiectele : „Toamna tristă”, „Toamna caldă şi uscată”, „Toamna rece şi 

ploioasă”, „Culorile bucuriei”,  „Toamna bogată”. 

 

Băncănău Bogdan (4 ani) – „Culorile toamnei” 

Deci, mesajul estetic constă şi în semnificaţia culorilor sau a compoziţiilor 

coloristice, în proporţia şi armonia acestora, în varietatea şi originalitatea 

procedeelor artistice. Culorile sunt semne, stimuli sau mijloace de expresie 

purtătoare ale unor semnificaţii de natură intelectuală, estetică şi afectivă. 

Semnificaţiile culorilor fac parte din structura mesajului estetic, în timp ce limbajul 

plastic utilizează simbolurile şi semnele, transmiţând, prin intermediul lor, anumite 

idei şi sentimente. 

Limbajul ca fenomen psihologic este procesul specific uman de comunicare 

prin intermediul sistemului limbii. 

Desenul ca limbaj al formelor şi culorilor constituie o modalitate prin care 

copilul îşi exprimă percepţiile, emoţiile, dorinţele. Desenul devine astfel, 

deopotrivă mijloc de reprezentare a realităţii şi funcţie de comunicare. 



Limbajul artistico-plastic este o modalitate specifică de fixare şi exprimare a 

informaţiei semantice şi afective, un sistem din punct de vedere sintactic – în 

componenţa căruia intră mijloacele de expresie şi procedeele tehnice care fac 

obiectul demersului artistic şi implicit al educaţiei artistice. 

La şase ani (grupa mare-pregătitoare), copiii pot să gândească şi să se 

exprime plastic prin linii şi culori, îmbogăţindu-şi astfel posibilităţile de 

comunicare. Ei cunosc culorile şi ştiu să le folosească ; ştiu să obţină noi culori 

prin combinaţii, organizează, poate încă nu perfect, un spaţiu plastic unitar, discern 

anumite aspecte estetice ale realităţii din jur. 

Într-o activitate de educaţie plastică, copilul foloseşte atât limbajul plastic, 

cât şi pe cel verbal. Acest tip de activitate contribuie şi la dezvoltarea limbajului ca 

proces psihic în cele două componente ale sale : cantitativ şi calitativ. Cantitativ, 

prin îmbogăţirea vocabularului cu termeni noi, specifici sferei artistico-plastice şi 

integrarea noilor cuvinte în vocabularul activ al copiilor. De exemplu : acuarelă, 

pictură, dactilo-pictură, nuanţe şi tonuri ale culorilor etc. 

Sub aspect calitativ, activitatea de educaţie plastică influenţează limbajul 

prin însuşi actul de exersare a vorbirii în diferite momente ale activităţii. În 

aprecierea lucrărilor proprii sau ale colegilor, copiii îşi formează un anumit 

discernământ artistic, apelează la limbajul specific, însuşit pe parcursul anilor de 

grădiniţă. Limbajul specific mai este pus în evidenţă în momentul motivării sau al 

evaluării temei respective. 

Limbajul verbal şi cel artistic reflectă în forme specifice realitatea 

înconjurătoare, contribuie la procesul cunoaşterii. 

Prin însuşirea modalităţii artistice de exprimare, alături de celelalte 

modalităţi , copilul se exprimă creativ, se conturează personalitatea sa. 
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