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      Farmecul copilăriei se desfăşoară până la un punct, între lumi paralele:una reală şi 
alta imaginară,în care totul este posibil. 
      Ce-i cu Moş Crăciun ori cu Iepuraşul de Paşti?  Ei fac parte din mirifica lume ţesută 
din poveste şi realitate iar noi nu facem altceva decât să aducem un fragment din lumea 
basmelor, din atmosfera fantastică a miturilor din jurul puiului  de om. 
     Iar dacă a venit timpul înţelegerii,este datoria noastră să nu distrugem, cu bună ştiinţă, 
această lume frumoasă ,ci să prelungim nevinovăţia şi farmecul copilăriei.Nu vom putea 
măsura niciodată puterea de balsam pentru copii a minunatelor poveşti ale lui Creangă, 
Ispirescu, Andersen,fraţii Grimm,a colindelor ascultate în taină în vremurile trecute, a 
obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti de o inestimabilă valoare artistică. 
    Copilul, întâmpinat de prospeţimea trăirilor estetice, se apropie de un personaj sau altul 
din basm ori poveste, învaţă şi apoi se joacă,atribuindu-şi titluri de nobleţe, capabile să 
întreţină efortul de învăţare.  
    Programul distractiv din grădiniţă, prin multitudinea de forme şi posibilităţi de 
realizare, influenţează refacerea energiei nervoase prin ceea ce numim „odihnă  
plăcută”;este un foarte bun  prilej de afirmare şi verificare a aptitudinilor copiilor şi 
contribuie la închegarea colectivului. 
     În acest program, un loc aparte îl ocupă teatrul, sub diferite forme:de masă, cu păpuşi 
pe deget, cu păpuşi pe mână, pe băţ sau cele mănuite de sfori de către păpuşar. 
    „ Lăsaţi visele copilăriei” este un moto care aş vrea să devină un îndemn pentru toţi cei 
care sunt chemaţi să educe preşcolarii prin această formă de activitate,deoarece educaţia 
nu se poate desăvârşi fără influienţele artistico- estetice. 

       
         Teatrul de păpuşi are o deosebită importanţă practică (privind atât din punct de 
vedere pedagogic cât şi psihologic ).Este un mijloc de educaţie prin care se acţionează cu 
uşurinţă ,în joacă, direct şi, în acelaşi timp, puternic asupra vieţii afective a 
copilului.Eficienţa sa poate fi explicată prin caracterul său simbolic, aspectul de poveste 
al acţiunii piesei corespunzând gândirii simbolice, creatoare a copilului. 



      Teatrul de păpuşi exercită o puternică influienţă asupra dezvoltării personalităţii 
copilului preşcolar. Elementul cel mai important este păpuşa, un obiect ce capătă viaţă 
când este mânuită de actor.Mişcătile dinamice ale acestuia îi dă vitalitate.Această păpuşă 
este înrudită cu cea mai cunoscută şi dragă jucărie a copilului.   
       Prin conţinutul fragmentelor, poveştilor, scenetelor, teatrul de păpuşi are un aport 
substanţial în dezvoltarea personalităţii copilului: 
       *prezentând fapte pozitive şi negative- oferă copiilor multiple posibilităţi de a 
rezolva problemele lor 
       *pe cei mai mari, păpuşa îi poate îndemna să aducă justificare unui anumit 
comportament, să-l judece ori să mărturisească varianta adevărată 
       *însuşirea deprinderilor de comportare şi adaptarea la situaţii noi se produce mai 
uşor şi mai rapid prin intermediul păpuşii 
       *jocul- dramatizarea din grădiniţă oferă copiilor prilejul de a realiza practicarea 
regulii, la această vârstă copiii nu înţeleg necesitatea comomportamentului după reguli,  
ei şi le însuşesc doar prin imitare, prin exemplu; întâlnim în aceste dramatizări personaje : 
politicoase, harnice, prietenoase, afectuoase e.t.c. 
      *aceste secvenţe îi pun pe participanţi să execute efectiv astfel de acte 
(politeţe,bunătate....),contribuind la interiorizarea acestor comportamente. 
     Astfel, aceste spectacole îmbogăţesc viaţa sufletească a copiilor, umplu atmosfera 
grădiniţei de bucurie şi veselie, dau un colorit viu afectivităţii preşcolarului; ele sunt un 
veritabil exerciţiu pentru copii de a-şi exersa vorbirea, a-şi activiza vocabularul, de a-l 
îmbogăţi într-un mod plăcut; în aceste ocazii copiii îşi perfecţionează exprimarea care 
devine mai fluidă, mai nuanţată şi fără reţineri. 
     Într-un colectiv de copii, intimitatea se poate crea printr-o trăire comună a veseliei.Un 
spectacol bine făcut produce bună dispoziţie, îi stimulează să povestească, să converseze, 
să comunice.La repetiţii ei îşi exersează exprimarea clară, narativă, cu glas tare, putând 
să-şi aprecieze rezultatele după înregistrări efectuate de educatoare. 
    Copiii grădinitei se joacă bucuroşi „De-a teatrul”, merg deseori la spectacole şi de 
aceea caută să redea trăirile de acolo în jocurile lor, materializăndu-şi intenţiile in jocurile 
de creaţie, jocurile de rol. Ei imbogaţesc aceste jocuri prin prisma celor vazute la teatrul 
de papuşi. 
     Datorită papuşilor folosite, dialogul devine mai liber si capată o expresie mai 
puternică. Prin teatru copii işi isusesc vorbirea corectă, expresivă şi completează textul cu 
experienţele lor proprii.    Pentru noi, educatoarele, jocul acesta este un mijloc  de 
completare a reprezentarilor, de fixare a noţiunilor, de adancire a cunoşstintelor, de 
formare a deprinderilor. Datorită papuşilor folosite, dialogul devine mai liber si capată o 
expresie mai puternică. Prin teatru copii işi isusesc vorbirea corectă, expresivă şi 
completează textul cu experienţele lor proprii. 
    In final doresc sa punctez obiectivele cadru si de referintă fixate când, la grupa de copii 
cu care lucrez,  am abordat un opţional de teatru 
        Obiective cadru: 
         *formarea deprinderii de muncă în echipă 
         *formarea unor deorinderi specifice artei teatrale-ca spectator sau actor 
         *cultivarea vorbirii nuanţate, expresive şi îmbogăţirea vocabularului 
         *cultivarea plăcerii de a participa la un spectacol de teatru 
         *cultivarea şi dezvoltarea dragostei şi respectului pentru artă 



         Obiective de referinţă: 
         *să recepteze textul cu atenţie pentru a înţelege mesajul 
         *să memoreze textul şi să-l redea fidel 
         *să caracterizeze personajele pentru a le înţelege comportamentul 
         *să redea conţinutul în ordine cronologică 
         * să manifeste interes pentru mesajul ascultat 
         *să-şi adapteze vorbirea la diferite situaţii de comunicare dialodată 
         *să exprime trăirile personajelor prin :dialog, mişcare scenică, mânuirea 
materialelor 

        
      Pentru a putea utiliza literatura pentru copii în spectacolele de teatru cu rezultate 
optime este necesar ca educatoarea să cunoască caracteristicile acestei specii, baza reală a 
unui basm,de exemplu, originea şi semnificaţia elementelor fantastice, personajele şi 
caracterele lor, cât şi rolul compoziţiei şi al limbii basmelor, ca mijloc de exprimare a 
comţinutului de idei.Când ne preocupă paleta largă a literaturii pentru copii, ne gândim 
întotdeauna la ceea ce se poate dobândi maximal la această vărstă prin contactul copiilor  
cu expresia literară, pe temeiul caracteristicilor  definitorii ale acestei etape din viaţa 
copilului şi în perspectivă.Este unanim acceptat că factorii culturali exercită o influienţă 
considerabilă în formarea personalităţii copilului. 
 

           “Nu cu forţa, ci prin joc, vor învăţa copiii.”                              
                                                                                          (Platon) 
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