
CREATIVITATEA
LA PUTEREA
,,ÎMPREUNĂ”



? Bu ă  z ua!
? Ce  m i  f ceți?



? Su tem  bucu oase  că  ne s nteți
ast zi  alături!



? Ce  ați ci it  ai i?



La o simplă căutare a termenului „creative thinking” pe
motoarele de căutare poți constata că multe dintre rezultate
conțin expresia „essential skill for the 21st century” - „abilitate
esențială pentru secolul 21”.
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În ultimii ani s-au căutat noi principii şi metode care
să promoveze spiritul creativ la copii.

Dacă învăţământul tradiţional prezintă adevărurile
ştiinţei gata constituite, învăţământul modern pune copilui
în situaţia de a acţiona,de a interpreta, de a căuta
independent o soluţie.Învăţarea prin descoperire ajută
preşcolarul să afle singur aspectele fenomenului studiat.

Ascultând poveşti, basme, el reconstituie mental
principalele momente ale naraţiunii;jucându-se cu creionul
obţine linii şi figuri neobişnuite; frământând o plastitină se
trezeşte în faţa unor forme deosebite; jucându-se cu
diferite materiale ajunge la tot felul de construcţii
interesante.
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Creativ

• Nou
• Original
• Adecvat realității
• Expresiv
• Inovativ
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A crea

• A face să existe
• A aduce la viață
• A cauza
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Oricare copil este o persoană creativă, deoarece posedă calităţi pe care condiţiile prielnice le
poate obiectiva în idei, produse, soluţii caracterizate prin noutate, originalitate, valoare. Conduita
creatoare a copilului preşcolar depinde în mare măsură de educaţie, aceasta denotă că, exercitarea unor
influenţe pozitive, intensificarea, accelerarea dezvoltării aptitudinilor creatoare constituie sarcini
fundamentale ale sistemului instructiv – educativ contemporan.

Aplicând tehnici şi strategii activizante de predare şi învăţare se observă eficienţa sau lipsurile
acestora. Formarea capacităţilor, competenţelor şi abordarea sistemică a conţinuturilor pot fi realizate
prin redimensionarea modelului clasic de configurare a lecţiei sau prin înlocuirea lui cu alte structuri,
alături de utilizarea unor strategii, metode şi tehnici de predare, învăţare şi evaluare mai eficiente.
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Exemple de jocuri (exerciții) pentru dezvoltarea creativității preșcolarilor

? „Ce se potriveşte?”- se cere
copiilor să împerechează cuvinte,
imagini, jetoane, cartonaşe colorate,
siluete. Copiii compară, stabilind
asemănări, deosebiri, legătura
dintre obiectele împerecheate. Este
un mod simplu de a exersa
operaţiile gândirii: analiza, sinteza,
compararea, clasificarea, selectarea.

? ,,Jocul sinonimelor” - se cere
copiilor să găsească toate
sinonimele unor cuvinte date și să
formuleze propoziții. Se
evidențiază păstrarea sau
modificarea semnificațiilor. Într-o
altă variantă a jocului, se cere
înlocuirea în propoziții date a unor
cuvinte cu sinonimele lor. Se
cultivă flexibilitatea gândirii,
gândirea analogică.



Sesizarea greșelilor sau contradicțiilor dintr-un enunț - Se propun copiilor diferite enunțuri
în care sunt strecurate greșeli:
Exemplu:  Grădinarul seamănă în grădina lui vorbe.

În prezența lupului, iepurașul își scoate țepii.
Pe ușa blocului a ieșit un elefant.

În altă variantă, copiii sunt puși să formuleze ei înșiși propoziții care să ascundă un neadevăr.
Se cultivă gândirea logică și nonconformismul.

? ,,Jocul numelor”
? Se cere copiilor să spună cât mai

multe nume de persoane care să
înceapă cu un sunet dat. În altă
variantă, numele trebuie să înceapă
cu sunetul final al numelui anterior.
Se cultivă flexibilitatea și
fluiditatea.

? ,,Poveste colectivă”
? Se formează grupuri de cinci – șase

copii. În fața fiecărui grup se prezintă
pe un suport aceleași imagini. Grupul
își alege trei imagini pe baza cărora
creează o povestire. Câte un
reprezentant al fiecărui grup
reproduce, în numele grupei reunite,
povestirea creată. Exercițiul cultivă
flexibilitatea și fluiditatea verbală.



Exerciții creative cu obiecte
sau evenimente

Cele mai utilizate sunt:

- Jocul soluțiilor
- Reconstituirile

- Careurile magice

- Pătratul Tangram
- Construcțiile din bețe de chibrit;
- Regula comună
- Cine găsește mai multe posibilități?
- Jocul corespondentelor

- Adevărat sau fals
- Ghicește numărul!

Compunerea de probleme, activitate care-i învață pe
copii să selecteze date, să le combine, să formuleze
întrebari, să descopere căi de rezolvare, să valideze
rezultatele;
este o modalitate de a  activiza vocabularul, de a spori
nivelul de cunoștințe, de a stimula activitatea
intelectuală. Educatoarea poate  propune copiilor crearea
unor probleme de tipul:

- probleme de acțiune sau punere în scenă;
- creare de probleme după imagini;
- probleme după model prezentat anterior;
- probleme cu indicarea operației ce trebuie efectuată;
- probleme create după plan stabilit;
- probleme cu întrebări posibile;
- probleme cu întrebare probabilistică;
- probleme după exercițiu simplu sau compus;
- probleme după exercițiu simbolic;
- probleme cu început dat.



Ce s-ar întâmpla dacă?
Se cere copiilor să indice multiple și variate consecințe ale unor întâmplări neobișnuite:
Ce s-ar întâmpla dacă nu ar mai fi soare?
Ce s-ar întampla dacă nu s-ar mai face noapte?
Ce s-ar întâmpla dacă ar fi permanent vară?
Ce s-ar întâmpla dacă ar ploua mereu?
Ce s-ar întâmpla dacă nu ar mai fi grădinițe?
Se dezvoltă gândirea logică, dar și capacitatea predictivă.

Ce putem face cu aceste obiecte?

Se aleg obiecte familiare copiilor, astfel încât aceștia să cunoască funcția obișnuită a
obiectelor, și se cere copiilor să indice cât mai multe și diferite utilități. Se elimină
fixitatea funcțională.

Ce aș face dacă aș fi?

Se cere copiilor să descrie evenimentele și stările prin care ar trece dacă ar fi un obiect
(portocală, nor, rachetă, leu). Se dezvoltă capacitatea empatică.



c)Exerciții creative al căror material este elementul plastic
„Forme geometrice”
Se cere copiilor să realizeze cât mai multe și diferite desene sau să construiască cu ajutorul
formelor gometrice) pe baza unei forme geometrice: cerc, triunghi, pătrat, dreptunghi. Apoi,
exercițiul se complică, propunându-se copiilor două, trei sau patru forme. Într-o a treia
variantă, se complică exercițiul prin cerința de a combina concomitent acesta forme geometrice
exercițiul cultivă flexibilitatea, fluiditatea și originalitatea.
„Spune ce poate fi”
Se prezintă copiilor diferite forme plastice. Li se cere să indice cât mai multe obiecte cu care se
aseamănă. Se apreciază de fiecare dată răspunsurile originale. Se folosește analogia.

Exemplu: minge, soare, cerc, inel, balon etc

nor, pată de cerneală, baltă

triunghi, acoperișul casei,
șervetel, pălărie de oșan,
țelină



,,Desenul colectiv succesiv”
Copiii sunt distribuiți în grupuri formate din 3-4 membri. Fiecărui grup i se

repartizează creioane colorate, foi și i se indică cerințele. Fiecare copil va desena câte
un element compozițional, subordonându-se temei date și continuând ceea ce au
desenat colegii de grup. Membrii grupului pot comunica între ei. După ce fiecare
grup își finalizează lucrarea, desenele se afișează pe același panou.

Reprezentanții grupului explică ce au vrut să deseneze. Pentru a favoriza
concentrarea, precum și comunicarea intragrupală, grupurile vor fi așezate la oarecare
distanță unele de altele. Se stimulează fluiditatea plastică și empatia.



Să fii creativ astăzi nu mai este o calitate, ci o necesitate. Indiferent dacă este vorba despre viața personală
sau cea profesională, întotdeauna apar situații în care este nevoie de o anumită doză de creativitate.
Creativitatea la copii trebuie cultivată, acest lucru este evident, pentru că în fiecare moment, în fiecare
situație dificilă, copilul să fie capabil să găsească cel puţin o ieşire, o rezolvare alternativă şi astfel să poată
alege ce este mai bun.
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Vă mulțumim pentru participare!

Prof. consilier școlar: Șuitariu Daniela Mihaela

Prof. consilier școlar: Săvescu Anca Hortenzia


