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Orice copil, atunci cAnd are posibilitatea, alege sd deseneze cu instrumentul

cel mai apropiat de caracterul sdu 9i de inspirafia de moment. Din alegerea

instrumentului, precum qi din modul de relalionare cu foaia qi ocuparea

spafiului, se pot extrage indicii utile pentru infelegerea micilor noEtri

artigti.
in afard de creioane colorate gi carioci, care sunt fdrd indoiald, instrumentele

cele mai utilizate de micufi (probabil gi pentru cd sunt practice gi se

gdsesc in toate casele gi grddinilele), mai sunt gi altele, precum culorile

tempera, acuarelele, creta coloratd, creioanele cerate, ale cXror descoperire

gi ,,explorar e" reprezintd o bund ocazie de distracfie pentru copii. in acest

capitol vom vedea cum utilizarea acestor instrumente ne poate oferi

informafii prefioase despre personalitatea qi emoliile copiilor.

CULORITE iruTIruSC CU DEGETELE

Atunci cAnd intinde culorile cu degetele, copilul vorbegte despre multe

aspecte ale caracterului sdu; in particular, contactul degetelor cu foaia

este emblematic pentru sublinierea modului in care copilul relalioneazd

cu mediul exterior. Un copil care nu este inhibat de atenfia excesivd fald

de cur;fenie igi afundd cu entuziasm degetele in culoare gi le agazd cu

bucurie pe foaie, pentru cd astfel descoperd cd poate sd marcheze mediul,

dominandu-I. voud, pxrinfilor, dup; ce vd felicitali pentru un astfel de

copil, nu vd rdmAne decAt sd observali unde a ldsat spontan prima urmd pe

foaia albd: sus, in centru, jos, la dreapta sau la stAnga.

. Copilul sigur de afecliunea pe care o primegte va umple intreaga foaie

de urme, adesea apropiate unele de altele sau in formi de cerc, dovada

a caracterului siu deschis, social gi adaptabil.
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* Copilul care ocupd spaliul in partea de jos sau la stAnga foii are mare
nevoie de dragoste, de mangaierea gi protectia pbrinfiloq, mai ales a mamei.
* CAnd spaliul este ocupat in partea de sus sau la dreapta foii, copilul
are nevoie de contacte cu mediul extern, e visdtor, dotat cu o imaginalie
efervescentd si e necesar sd se miste pentru a-si exprima vitalitatea.
* Dacd micu{ul se blocheazd imediat dupd ce si-a inmuiat degetele in
culoare sau incepe sd plangd si cere sd fie curdlat, mama este cea care
trebuie sd il ajute. Pentru a-l linigti, si ea trebuie si igi bage degetele in
culoare si si lase urme pe foaie, indemnandu-l sd facd la fel, insi fdrh sdl
forteze si o imite. in acest caz, este bine sd ne intrebdm dacd grija pentru
curdtenie impusd copilului nu este prea rigidd sau chiar obsesivd.
* Repetarea amprentei mainii prin ocuparea cu eleganld a spatiului
denotd un precoce simt estetic gi al proporfiilor, care vd poate face sd vh
gAndi,ti serios la talente artistice.

li'l]:i

lit Activitilile de manipulare, cum ar fi utilizarea lutului sau a plastilinei, ii fascineazd

i|i pe copii, pentru cd le permit si exploreze simlul tactil, sd descopere formele

l[1i lucrurilor 9i chiar si ceeze unele noi pi absolut personale. Modelarea unui obiect
'' este un fel de crealie uimitoare pentru micul, care vede cum se nasc obiecte

gi figurine drSgule dintr,un material ini{ial inform.

Prin aceste activitili, copilul igi poate dezvolta, inc6 de mic, imaginalia,
permilandu-i pdrintelui sd-i observe predispozi!ia spre folosirea liberd a degetelor,

in specialin mi5cbrile care presupun fine1e. pe mdsurd ce cre$te, copilul va putea

tot mai mult s; se exprime prin activiteli ca scrisul sau desenul sau poate invdta

mai ugor s6 foloseascd un instrument muzical.

Este important si favorizali contactul direct al copilului cu orice fel de obiect care

l-ar putea ajuta sd se exprime artistic, chiar dacd existd riscul de a se murddri.

Educatoarele 5i mamele trebuie sd se resemneze: manipularea obiectelor,

atingerea 9i murddrirea sunt aspecte ale unei curiozitdli intelectuale care

ii permite copilului sd creascd fdrd inhibitii sau limitdri.
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. Suprapunerea diferitelor culori este un indiciu al creativitdfii, al carac-

terului vesel, al curiozitdfii intelectuale qi al capacitdfilor exploratoate care

pot favoriza un comportament extrovertit. Pdrinlii, pentru a respecta gi

incuraja tendin{ele copilului, trebuie sdii favorizeze intAlnirile cu alli copii
de v6rsta lui.
r Degetele rigchirate sunt un semn al unei mari capacitdfi de rezistenli in
fa!a insucceselor inevitabile ale viefii.
. Degetele strAnse indici faptul cd este un copil fragil gi care cautd

confortul chiar gi in fala celui mai mic pericol, pe care el il trdiegte deja ca

pe o agresiune.

Copilul folosegte mina st6ngi
Dac5, pentru lisarea amprentelor, copilul preferi mdna stAngd, nu
irrseamnd neapdrat cd este stdngaci: pur qi simplu nu ,,a ales" incd ce mAnX

sd foloseascS.

Un sfat pentru mamele cu copii stAngaci: in general, acegtia sunt copii
precoce, intuitivi qi creativi, care pot fi infelegi gregit din cauza caracterului

lor inchis gi a faptului cd sunt mereu in migcare. Adesea, vivacitatea lor este

confundati cu nervozitatea, iar calmul cu o parte negativi a caracterului,

dar acestea nu sunt decAt comportamente datorate unei predispozilii
naturale; qtim, de exemplu, ci un copil stAngaci este de obicei mai emotiv.

CULORILE TEMPERA

Folosirea culorilor tempera este o activitate distractivd pentru copii, care

sunt in general fascinali de procesul de diluare, dizolvare si inmuiere.

Din modul in care este dozatd culoarea care iese din tub se pot deduce

anumite elemente ale caracterului sdu. ZgArcitul' scoate pulini culoare din
tub, apdsAnd mereu fundul tubului, pentru a nu risipi nimic. Optimistul
va scoate din tub cAt poate de mult, pentru a avea culoare din abundentd.
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FIGURA 2
Luca, de 3 ani 5i 3 luni, a ales tehnica acuarelelor, care tinde sd fqvorizeze culorile pale, dezvaluind
astfel o profundd sensibilitate 5i o inclina;ie inndscutd spre retragerea in momentele placute de
lini5te, suslinut 5i de un tata capabil sa-i insufle energie din nou.
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Caracterul sdu entuziast are ca trdsdturi principale generozitatea 9i capa-

citatea de a lega cu uqurinld prietenii.

Cele trei elemente, pensula, apa gi culorile, il fac pe copil sd se simtd artist

in devenire. Dacd se adaugd qi vestimentafia unui pictor, jocul este deja

indeplinit; vd recomanddm sd ii cumpdrali copilului o cimagd adecvatd 9i

o beretd pentru a-l face sd se simtd un artist adevdrat. $i costumele, pe care

copiii le adord, fac parte din educafia in spiritul libertdfii de exprimare.

$i dupn ce am pictat... facem ordine!
Pictura este o artd care presupune gi respectarea anumitor reguli: aranjarea

costumului gi a beretei dupd folosirea lor, cur5larea gi ordonarea pensulelor,

spatulelor, burelilor, a tuburilor de culori gi a paletei.

Dacd cel mic este dezordonat sau leneg, mama qi tata nu trebuie sd facd

ordine in locul lui, ci trebuie sd ii pregiteascd un loc doar al lui unde sd-9i

poatd pune lucrurile. Dacd refuzd sd le puni Ia loc, trebuie sd fili fermi gi,

fdrd sd ridicafi vocea, trebuie sX il responsabilizafi cu fraze de tipul: ,,Egti

pe cale sd devii un mic artist, trebuie sd ai grijd de tuburi sd nu se usuce".

Regula ,,toatelucrurile la locul lor si un loc pentru orice lucru" structureazd

caracterul, dd o logicX consecvenfiald gAndurilor si, plecAnd de la micile

gesturi, incurajeazd simlul responsabilitilii gi al autonomiei.

ACUARELELE

Apa este o amintire a Edenului matern, unde, timp de noud luni, fdtul
a stat in lichidul amniotic, complet dependent de mamd. Apa ii readuce in
memorie copilului lumea magicd a pAntecului, unde era departe de orice

suferin{i gi supdrare, unde zgomotele ajung atenuate gi unde este foarte

confortabil... Existd insd copii pentru care apa inseamnd dezamdgiri gi fricd,

poate din catzd cd au suferit traume cAnd se aflau ?n uter. Acegtia nu vor sd

facd baie qi,la mare sau la piscini, incep sd lipe imediat ce ating apa; este

vorba de suferinle care, cu ajutorul adullilor, pot fi depdgite incet, incet.
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