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CĂRȚI ȘI APLICAȚII EDUCAȚIONALE PENTRU
DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR CREATIVE

Cum să cultivi creativitatea
copiilor: Exerciții pentru
stimularea inventivității și
exprimării de sine / Julia
Cameron, Emma Lively. –
Iași: Polirom, 2013. – 246 p.

Autorii pornesc de la ideea că, stimulând inventivitatea, creativitatea copiilor, îi
ajutăm să găsească singuri soluții la problemele cu care se confruntă și să
devină mai siguri pe ei. Cartea propune diferite tipuri de exerciții pe care copiii
cu vârste între 0 și 12 ani le pot efectua singuri sau împreună cu adulții. Sunt
prezentate trei instrumente de bază: Paginile de dimineață (3 pagini pe care
părintele le scrie în fiecare zi), Expediția creativă (o aventură săptămânală în
doi pe care părintele și copilul o planifică și o realizează împreună), Puinctele
culminante (un ritual zilnic înainte de culcare, când părintele și copilul spun
care a fost momentul lor preferat în timpul zilei). Cu ajutorul exercițiilor
părinții vor afla cum să cultive copiilor siguranța, curiozitatea, exprimarea,
inventivitatea, concentrarea, explorarea, modestia, independența, credința etc.

Mânuțe dibace: Activități
vesele, în povești și versuri,
pentru dezvoltarea copilului /
Natalia Ciub. – Chișinău: ARC,
2013. – 96 p.

Cartea conține exemple de exerciții și activități interesante și utile pentru
dezvoltarea motricității fine, a atenției, imaginației și creativității copilului. Cu
ajutorul părinților, copiii vor putea crea din diferite boabe și semințe animale
simpatice, vor desena cu degetele, vor înscena povești, folosind teatrul de
păpuși al degetelor, vor învăța poezii vesele. Simplu, amuzant, util și interesant
pentru mame și copii.

Watt, Fiona. Artă și
imaginație. – București: RAO,
2008. – 96 p.

Iată doar câteva dintre lucrurile pe care le veți descoperi împreună cu copilul în
această carte: desene în relief, animale desenate cu degetul, texturarea hârtiei,
desene în creion și cerneală, desen cu creioane cerate, colaje din hârtie și
obiecte reciclabile, picturi cu guma, colaje tridimensionale, mozaicuri, cum să
confecționați rame ș.a.
O carte plină cu idei creative. Veți descoperi instrucțiuni simple, care vă vor
prezenta tehnici artistice de bază, urmate de o mulțime de idei pentru lucruri
care pot fi confecționate într-un mod asemănător din diferite obiecte.

Watt, Fiona. 365 de lucruri de
creat și confecționat:Carte de
activități pentru preșcolari și
școlari. – București: RAO,
2012. – 127 p.

Coloring kids – Copii de
colorat
(Yovo Games)
Rating 4,2

Ajută copiii să-și dezvolte abilitățile de desenare și colorare. Totodată e
focusată pe atenție, creativitate, memorie, perceperea culorilor și formelor.
Pagina de start a aplicației oferă 4 moduri de utlizare: desenare, colorare,
colorare pe perimetru, desenare fluoriscentă. Conține obiecte ce pot fi inserate,
accesând butonuldin colțul de jos stânga.

Drawing for kids
(Bini Bambini)
Rating 4,7

O aplicație cu ajutorul căreia copilul poate desena, fiind ghidat pas cu pas, iar la
sfârșit are surpriza să vadă cum desenul său prinde viață și mișcare.

How to draw animals
(Virgo Studio)
Rating 5
How to draw step-by-step
(Lady Giraffe)
Rating 4,5

Aplicația îl ajută pe copil cum să deseneze diferite animale (pisică, câine,
hamster, capra ș.a.), arătându-i pas-cu-pas liniile pe care trebuie să le deseneze
pentru a obține desenul dorit.

Pian – jucărie
(Baby Educational Games for
boys, for girls)
4,0

Un joc care, ca și un pian adevărat, dezvoltă abilitățile muzicale, precum și
gândirea, atenția copilului, abilitatea motrică a degetelor. Conține mai mult de
20 de melodii din diferite țări ale lumii,pe care copilul le poate interpreta la 20
de instrumente diferite (chitară, acordeon,oboi etc.) sau sunete de animale și
păsări.3 moduri de joc: 1) Clasic – copilul doar interpretează la pian alegând
sunetul unuia din cele 20 de instrumente disponibile. 2) Cel care învață –
copilul vede cum se interpretează corect fiecare melodie; 3) Karaoke –copilul
încearcă să interpreteze melodia, iar notele care se încadrează îl ajută.

Pian pentru copii
(Yovo Games)
Rating 4,1

Un joc educativ care dezvoltă abilitățile muzicale ale copilului, îl ajută să-și
cocentreze atenția, să-și coordoneze mișcările, să gândească logic. Cu ajutorul
acestei aplicații, copilul poate interpreta melodia sa ori poate să aleagă diferite
melodii. De asemenea, poatre alege instrumentul.

Instrumente muzicale
(ngfSoft)
Rating 3,6

Aplicația conține 28 de instrumente muzicale sau sunete disponibile. Copilul va
face cunoștință cu instrumente diferite, cunoscând sunetul lor (instrumente cu
clape, cu coarde, instrumente de suflat, de percuție etc.)Poate interpreta orice
melodie pe sunete diferite instrumente muzicale.

Video Photo Books
(Live Oak Video)
Rating 3,9

Este o aplicație de creare a albumelor foto. Dar poate fi folosită de către copil
împreună cu părintele pentru a crea o poveste digitală. După ce sunt făcute
desene sau fotografii, ele pot fi inserate. Pe fiecare pagină se adăugă desenul
sau fotografia, textul și înregistrare voce. Poate fi salvată în galerie.

VivaVideo Free Video Editor
(QuVideo Inc.)
Rating 4,5

Cel mai bun editor foto si video, cu ajutorul căruia puteți crea SlideShow-uri cu
fotografii și clipuri video de la diferite evenimente de familie. Cu VivaVideo
puteți crea cu ușurință „povestea” familiei și să o împărtășiți cu prietenii. Se
selectează fotografiile din Galerie, se alege tema (designul prezentării),
melodia, pot fi adăugate texte, efecte ec. SlideShow-ul poate fi salvat în
aplicația ViaVideo, în Galerie sau poate fi partajată în Facebook sau alte rețele
sociale.

Felicitari creative
(Color Time)
Rating 4,3

O aplicație pentru crearea felicitărilor. Conține circa 70 de imagini, care pot fi
personalizate prin colorare cât mai originală. Felicitările create pot fi trimise
prin e-mail sau Facebook. Ușor de utilizat.

Animated Origami
Instructions
(Ray New Studio)
Rating 4,2

Sunt doar câteva din mulțimea de aplicații în Google Play, cu ajutorul cărora
veți reuși să petreceți timpul liber cu copilul într-un mod cat mai creativ,
distractiv, confecționând diferite obiecte din hârtie. Conțin un număr mare de
origami, ușoare pentru începători, și mai dificile. Aplicațiile indică pas-cu-pas
fiecare etapă de realizare a figurilor selectate pentru confecționare (obiecte,
animale, păsări etc.).

How to Make Origami
(Mobilicos)
Rating 4,4

Conține zeci de tutoriale, care îl îndrumă pas-cu-pas pe copil în realizarea
diferitor desene, inclusiv figuri de oameni, animale, fructe, personaje din
desene animate etc. Copilul poate desena pe foaie de hârtie sau pe ecranul
tabletei, urmând pașii indicați. Desenele făcute pe tabletă pot fi păstrate în
secțiunea Desenele mele.

