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 “Desenul să fie studiat pentru dezvoltarea sentimentului frumosului și să nu 
devină o meserie! “   

Aristotel (384-322 i.e.n.)   
 
 

Frumusețile observate vor trebui exprimate în temele lor de desen.   
 “Frumosul se educă prin frumos” spunea Platon la vremea lui, un adevăr care a 

rămas valabil pană în zilele noastre.  
În urma experienței mele didactice, pot relata faptul că atunci când copilul 

desenează, pictează, folosește hârtia, lipiciul, plastilina,culoarea, începând încă de la 
grupa mică  el își formează trăsături care îi vor defini personalitatea, își formează simțul 
estetic și creativ, îndemânarea, răbdarea, și chiar dacă poate nu va fi un artist va fi mai 
fericit, mai sensibil și va avea o viață sufletească mai liniștită.  

 Activitățile artistico-plastice au o influență benefică asupra  personalității 
copilului pe plan afectiv și estetic dar și intelectual, moral.  

 Marele artist Ștefan Luchian spunea următoarele ;Să vedem copilul din fată 
noastră că fiind panză de șevalet, iar metodele și mijloacele noastre de lucru că fiind 
culorile și pensulele. Doar dacă atunci când “lucram” punem și suflet vom avea în fată 
noastră ceea ce ne-am dorit: adevarate”opere de arta”, căci ”Poti să ai talent, dacă nu 
lucrezi e degeaba. Mană trebuie să-ți umble.Și poți să desenezi bine, să ai culoare cât de 
frumoasă, dacă nu pui simțire nu iese nimic…Noi artiștii privim cu ochiul, dar lucrăm 
cu sufletul…”  

 Pentru a începe analiză desenului, trebuie să împarți simbolic foaia în patru părți 
egale (Grünwald-Koch).  

 Partea inferioară a foii reprezintă nevoile de zi cu zi ale copilului,,activitățile, 
concretul.  

 Partea superioară corespunde imaginației și idealurilor.  
 Partea din stânga și dreapta sunt legate de comunicare și de relațiile pe care el le 

are cu ceilalți.  
 Partea stângă scoate în evidență relația pe care acesta o are cu mama lui iar partea 

dreaptă relația pe care o are cu tatăl sau.  
 În cunoașterea psihică a copilului sunt relevante mai multe elemente:  



 -Falsele erori-copiii încep să deseneze ceva după care spun educatoarei că au 
greșit.De fapt ei nu au greșit însă s-au răzgândit în privința desenului!  

 -Omisiunile-atunci când educatoarea observă că din desen lipsesc părți 
importante care ar fi trebuit să apară  

 -Utilizarea spațiului-dacă în mod normal pagina de desen trebuie utilizată în mod 
echilibrat, unii copii prefer să deseneze doar în partea de jos  sau în colțul paginii sau în 
dreapta paginii.Mental , copilul nu se poate adapta unei noi situații fiind încă legat de 
viață de dinainte.  

 -Spațiile închise-ființele umane apar în locuri nepotrivite evidențiind astfel 
sentimentul de nesiguranță al copilului   

 -Elementele desenului disproporționale-unele elemente sunt desenate foarte mari, 
alte elemente foarte, foarte mici.  

 Astfel, au apărut mai multe teste că de exemplu: testul arborelui, testul casa, 
testul persoanei, testul familia!  

 În urma experienței mele la catedră pot relata următoarele:  
 1.La vârsta de doi ani, copilul începe să manifeste interes pentru hârtie și 

culori.Primele lui desene sunt de fapt linii în zig-zag, mâzgălituri și forme 
nedefinite.Această perioadă reprezintă de fapt acomodarea copilului cu instrumentul de 
colorat și prin mișcările pe care le face acesta își formează deprinderea de a folosi corect 
creionul.  

 2. La vârsta de trei-patru ani desenul este linear însă neorganizat, cu un număr 
mic de elemente compozitionale.Colorația nu este omogenă , depășește linia conturului, 
flexibilitatea este căzută iar copilul folosește de regulă o culoare, maxim două.  

 La această vârstă imaginația joacă un rol foarte important de aceea un lucru foarte 
important este să lăsam copilul să deseneze ceea ce își dorește el!Copacii roșii, iarba 
albastră!Nu trebuie criticat pentru că a greșit ..ci trebuie lăsat să se bucure de ceea ce a 
desenat!  

    
 3.La cinci-șase ani desenele încep să capete culoare!Copiii folosesc toate culorile, 

apar detaliile și elementele compozitionale.Cele mai dese elemente sunt: oameni, 
pomi,case,flori,animale.  

 Copilul începe să își dorească să deseneze tot mai mult…pentru el totul acum are 
logică!  

 Pentru a realiza elemente el desenează forme geometrice: cercul este de fapt un 
cap,pătratul este o casă, acoperișul un triunghi iar patru bețe reprezintă picioarele unui 
animal.  

 Aceste mici detallii nu trebuie să treacă neobservate de către adult deoarece 
pentru copil ele au o semnificație foarte importantă!  

 Din desenele copilului putem observă trăirile copilului.  



 Un copil timid trasează linii subțiri,le șterge și mereu este nemulțumit de calitatea 
desenului.  

 Un copil agresiv trasează linii groase și are tendința de a rupe foaia.  
 Un copil echilibrat trasează linii de intensitate medie.  
 Mărirea personajelor reprezintă importanta pe care aceștia o au în viață copilului, 

în mod negativ sau pozitiv!  
 Culorile reprezintă starea afectivă a copilului.Un copil care folosește mult negru 

în desenul lui este un copil trist, interiorizat!Copilul optimist va folosi culori vii și 
deschise!  
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