
SFATURI PENTRU PĂRINȚI 

Șase obiceiuri  prin care copilul tău să-și dezvolte creativitatea 

1.Încurajează curiozitatea naturală. 

Răspunde-le tuturor întrebărilor și mai pune-le și tu altele o mie. 

De exemplu- ,,Vă plimbați prin parc în drum spre casă de la grădiniță. În loc să vă concentrați 

doar pe obiectiv – să ajungeți cât mai repede acasă – oferiți-vă șansa de a explora 

împrejurimile. 

Întrebați-l despre vreme, despre vegetație, despre culorile pe care le întâlnește, priviți 

împreună cerul și găsiți formele năstrușnice de nori,,. 

 

2. Joaca liberă și jucării fără un scop precis. 

Joaca liberă, nestructurată, oferă cele mai bogate oportunităţi de dezvoltare. Copiii învaţă să 

gândească, să ia propriile decizii şi să simtă consecinţele lor; să creeze reguli şi să le respecte 

precum şi să interacţioneze cu ceilalţi, să devină fiinţe sociale! Și mai învață încă ceva: să 

fie creativi. 

Cele două ingrediente cheie pentru a da frâu liber imaginației și a spori creativitatea 

sunt joaca liberă și jucăriile deschise, care pot fi folosite pentru orice joc. 

Dintre miile de jucării disponibile pe piață, alegeți-le pe cele deschise, care nu au un singur 

mod în care pot fi folosite, ci care lasă loc imaginației și chiar o încurajează. 

 

 



3. Faceți o activitate creativă, în fiecare zi. 

Pentru a transforma mediul de creștere al copiilor într-unul creative: 

-transformați un colț al casei în colțul creativ unde să aveți tot felul de materiale, de la 

creioane, carioci și guașe, pensule, hârtii de toate felurile (hârtie colorată creponată, plușată, 

ondulată etc.) până la plastilină, nisip chinetic ori instrumente muzicale. 

 

Și, ori de câte ori se plictisește, invită-l să îți pregătească o gustare din plastilină sau să îți 

deseneze cum a arătat ziua lui la grădiniță sau furia pe care tocmai a experimentat-o față de 

fratele lui. 

 

 

-încurajați copilul să producă un volum mare de idei, fără a ne repezi să le judecăm sau să le 

analizăm. 

De exemplu, la cină, roagă-i să vină cu cât mai multe idei despre cum să vă petreceți 

următoarea vacanță, sau căutați împreună soluții pentru o problemă pe care o aveți. 

- sărbătoriți creativitatea prin expunerea „operelor lor de artă” pe pereți. 

 

 

 



4. Încurajează greșelile și modelează imperfecțiunea 

Copiii care se tem să fie judecați sau să greșească își vor înfrâna orice porniri sau idei 

originale, creative sau diferite, pentru că știu că la voi în familie doar cele corecte, bune și 

care conduc spre perfecțiune sunt apreciate. 

Ceea ce te îndemn să faci, dacă vrei să încurajezi creativitatea, este să renunți la perfecțiune, 

să te iei mai puțin în serios și să valorizezi mai mult greșelile ca pe momente de învățare, ca 

pe încercări care ne dezvoltă și să nu-ți fie teamă să-i povestești copilului despre greșelile 

tale, despre încercările nereușite și despre toate lucrurile bune pe care le-ai învățat în acest 

timp. Un strop de umor face minuni pentru relația voastră și pentru cultivarea unei atmosfere 

creative. 

5. Limitați activitățile pasive precum privitul la TV. 

Privitul la televizor, mai ales în exces, poate înăbuși creativitatea pentru că ni se oferă totul 

pe tavă, nu mai e prea mult loc pentru imaginație. La polul opus se află câteva modalități 

fantastice de îmbunătățire a creativității precum poveștile , audio-bookuri sau jocuri 

precum storytelling (spunerea de povești). 

 
De asemenea, merită să menționăm și importanța plictisului în stârnirea creativității și a 

imaginației. Un copil care, la primul semn de plictiseală primește un gadget care să-l distreze 

sau o activitate pe care s-o finalizeze, nu va avea atât de multe oportunități de a inventa o 

poveste, un joc, de a improviza, pe scurt: de a-și dezvolta creativitatea. 

 

6. Implică-te, alături de ei, în proiecte creative. 

- Plecati într-o călătorie imaginară în Jurassic pentru a vedea dinozauri în mediul lor natural, 

alături de băiatul tău de 5 ani, viitor paleontolog? 

-Colorati împreună cu fiica ta de 4 ani, mare desenatoare și artistă, colorând cerul mov și 

iarba roz? Sau poate îți vei permite să depășești conturul? 

-Profită  de așa zisa ,, Ziua pe dos ,,pentru a te îmbrăca cu hainele pe dos sau cu fața-n spate 

și a-i întâmpina pe oameni cu Bună seara în loc de Bună dimineața? 

Toate aceste ocazii în care sunteți neserioși, atât tu cât și copilul, îi transmit copilului un 

mesaj foarte important: putem fi orice ne dorim în viață, limita fiind setată doar de imaginația 

noastră. 

 


