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Stimulating Challenges at „The Rhymes Workshop”  

Lăcrămioara ILCIUC1 

Abstract 
The purpose of this study is to prove that we can use the children’s folklore as a 

source, a mean, but also a stimulating context. We would like to show that we can get the 
children involved into creative activities by using the children’s folklore which thus becomes 
a favorable field for stimulating challenges with regards to language and communication. 
We can stimulate creativity by using the children’s folklore and we consider that it 
gives/offers “the temperature” of creativity. 

17 children have been involved in creational activities which took place within 
“The Rhymes Workshop” for 2 years. We used a series of creative exercises using the 
children’s folklore. We then examined the linguistic procedures we found in these creations, 
we wrote down the elements of novelty.  

Oral and written creations from the children’s folklore contribute to the 
development of the verbal fluency, of flexibility. Students have found themselves into 
situations which demanded breaking the patterns, improvise, unusual associations of 
words. The creations they came up with have the dimension of originality.  

Therefore this work expresses the creative, unique experience of giving different 
forms to the fictional space of childhood. 

Keywords 
Creativity, children`s folklore, creative workshop. 

Introducere 

Pornind într-o călătorie prin universul mic, am poposit în lumea 
folclorului copiilor. Am descoperit aici un nucleu de valori artistice (literare, 
muzicale), morale, sociale condensate, care merită supuse cercetării şi puse la 
microscopul timpului. Vom descoperi, cu siguranţă, mai mult decât credeau 
că au lăsat în ea micii creatori, dincolo de experienţa creatoare, şi, cu 
siguranţă, într-un domeniu atât de vas, vor rămâne multe de descoperit 
pentru cei care se vor apleca spre acest creuzet al timpului de copil. E timp 
pentru folclorul copiilor... 

În jocurile de copii “găsim aceeaşi bogăţie de forme noi cu înfăţişare bizară, 
artificială, cu multe improvizaţii datorate imaginaţiei şi asocierii de cuvinte sau inventate 

                                                 
1 Primary Teacher at “Jean Bart” School, Suceava, email: lacramioarailciuc@yahoo.com. 
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pentru nevoile rimei sau pur şi simplu din fantezie verbală” (Neagu, 1967, pg. 361-
362). 

Emilia Comişel (1982)remarcă deosebita sensibilitate lingvistică a 
copilului, înclinaţia lui spre fantezie ritmicăşi verbală. Se vorbeşte chiar de 
talentul copiilor de “a inventa cuvinte, de a face versuri - unele cu o notă de mister - 
care, de multe ori, nu sunt decât un joc de sunete organizate prin ritm sau mici naraţiuni” 

(Comișel, 1982, p. 18). Capacitatea de creaţie, posibilităţile aproape 
nelimitate ale copiilor de a îmbogăţi cu mijloace proprii materialul pe care-l 
primesc în procesul circulaţiei, fac ca acest gen să poată fi ilustrat printr-o 
varietate de creaţii unice. De aceea am ales folclorul copiilor. 

Şi creativitate pentru că elevii au nevoie să-şi dezvolte această latură a 
personalităţii. La această vârstă e nevoie de ateliere, de mediu propice 
stimulării creativităţii la nivelul limbajului. Cu ajutorul acestuia, elevul poate 
crea spaţii ficţionale, poate aduce comunicarea la nivel de artă. Considerăm 
că folclorul copiilor e mijloc de stimulare. De aceea se impune valorificarea 
creaţiilor orale, model şi element activator pentru stimularea/ cultivarea 
fluenţei, flexibilităţii, originalităţii şi elaborării de idei. 

“Textul literar nu descrie o lume preexistentă dar/ci, asumându-şi întrebările 
acesteia, construieşte iluzia unei asemenea lumi şi deschide totodată căi pentru sugestia 
irealităţii: lumea nu este dar/ci pare că este” (Irimia, 1999, p. 246). Textele din 
folclorul copiilor cu adevărat construiesc iluzia unei lumi în care adultul cu 
greu poate intra. Asumându-şi cu o înnăscută curiozitate atâtea întrebări 
despre lumea care e prea mare, doar prin creaţiile lor uneori ciudate, realizate 
cu mijloace spontane, copiii reuşesc să creeze sugestia irealităţii. Ei nu pot 
stăpâni mediul înconjurător, dar prin joc lumea pare că este. Dorinţa lor de a 
compune scenarii, verosimile sau nu, în încercarea de a transfigura prin joc 
lumea, interminabile călătorii imaginare şi scenarii ficţionale create ad-hoc, 
m-au responsabilizat la a construi, printre activităţile şcolare, una care s-a 
numit iniţial “Un fir de poveste”, apoi “5 minute de imaginaţie”. 
Pornind de la diverse tipuri de creaţii din folclorul copiilor, am propus 
elevilor un timp şi un spaţiu pentru creaţie şi recreaţie, iar “discursul ca formă de 
concretizare a mesajului” (Hobjilă, 2012, p. 75) a prins viaţăîn forme incipiente. 
Să fie creativitate şi folclorul copiilor! 

Satisfacerea gustului pentru frumos, predilecţia spre sonoritatea 
cuvintelor, spiritul proactiv al celor mici, înclinaţia spre a percepe, asimila şi 
opera creator asupra cuvintelor ne responsabilizează la oferirea unui timp şi 
spaţiu pentru creaţie. Aşa s-a născut activitatea “Atelierul rimelor”, pretext 
pentru popasuri creative. Am asistat la naşterea rimelor, unele izbutite, altele 
mai puţin reuşite (oare?), dar toate ivite într-un cadru care permitea libertatea 
de creaţie. Activitatea a înregistrat succes şi a fost cerută apoi de copii. 
Cuvintele magice care anunţau pe toţi din clasă, fie oră, fie pauză: 
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“Doamna, staţi, o rimă!” sau Mai ştiu/ am o rimă! ne introduceau 
pentru o clipă în lumea fanteziei celui care crea, bucurându-ne de 
ingenuitatea şi naturaleţea lui.  

Am identificat în rândul celor mici, începând cu clasa I, o imensă 
dorinţă de comunicare, acea “pre-dispoziţiepentru/ către comunicare şi 
autocomunicare, pentru/ către relaţionare şi împărtăşire, pentru/ către învăţare, exersare 
şi joc în sfera actelor comunicative de diferite tipuri” (Hobjilă, 2012, p. 11). Şi 
folclorul copiilor a creat posibilitatea construirii unui timp şi a unui spaţiu de 
creaţie pentru cei mici intraţi în jocul vieţii comunicaţionale (idem), aflat la 
începuturi.  

Fiind la primele manifestări de creaţie pe terenul limbii, mai ales la 
clasa întâi - la grădiniţă imită mai mult - exprimările copiilor demonstrează că 
improvizaţia se face pe baza limbii vorbite, a elementelor ce reprezintă un 
stimul, un director spre creativitate, mai apoi pe baza textului. Am folosit 
cadrul atelierului de creaţie, formule de început şi de sfârşit ale numărătorilor 
din folclorul copiilor, cuvinte din textele din manual care au reprezentat 
pretexte pentru a crea o numărătoare, sau nume proprii pentru a crea porecle 
vesele: 

“Geta-bagheta/ carpeta/ spagheta/ peta-tapeta/ tableta/ Geta- baba-Geta/ 
Gina- fina, cocolina/ gelatina/ zaharitina/ rotitina/ Horia- moria/ soria/ coria”. 

De cele mai multe ori, în activităţile creative implicarea este colectivă 
şi apare colaborarea. Persoanele care gândesc creativ vor folosi ideile 
celorlalţi ca pe nişte cărămizi de construcţie. În grup ideile se continuă unele 
pe altele sau se dezvoltă unele din altele. Satisfacţiile care apar sunt mai mari 
fiindcă se stimulează reciproc, se implică fără prea multe reţineri altfel decât 
dacă ar fi lucrat individual. Învaţă să modeleze ideea altuia, să o transforme, 
să o dezvolte. 

“Unii scriitori au recurs cu bună ştiinţă la distorsionări voioase şi au generat 
sonorităţi cu totul lipsite de sens, însă deosebit de cuceritoare” (Gyorfi-Deac, 2008, p. 
29). 

Şi în folclorul copiilor, formele structurale sunt specifice, iar 
modalităţile de realizare proprii. Există figuri de stil, preponderent întâlnite 
în folclorul copiilor, de exemplu, paronomazia, cuvintele-valiză, cuvintele-
goale, dar şi tropii clasici: metafore, repetiţii, epitete. Remarcăm prezenţa 
aliteraţiilor şi a asonanţelor multiple, deoarece copiii sunt începători în ale 
creaţiei poetice.  
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Designul cercetării 

Ipoteza de lucru 

Dacă folosim exerciţii de creativitate utilizând folclorul copiilor, 
contribuim la stimularea creativităţii copiilor.  

Întrebări de cercetare: 
În ce măsură elementele din folclorul copiilor contribuie la 

stimularea procesului creator?  
În ce măsură exerciţiile de creaţie cu material din folclorul copiilor au 

contribuit la stimularea creativităţii lingvistice? 
 

Obiectivele cercetării 

 identificarea prezenţei elementelor din folclorului copiilor în jocurile 
elevilor de clasa I 

 cunoaşterea recitativelor-numărători şi a altor specii din folclorul 
copiilor pe care elevii le utilizează 

 constatarea nivelului de creativitate lingvistică la începutul cercetării; 

 proiectarea şi desfăşurarea unui modul de activităţi pe bază de material 
din folclorul copiilor pentru dezvoltarea creativităţii 

 diversificarea gamei de exerciţii creative în vederea stimulării motivaţiei 
elevilor şi a creativităţii; 

 măsurarea şi înregistrarea performanţelor elevilor la finele 
antrenamentului creativ  

Eşantionul investigat 

Baza experimentală a investigaţiei a constituit-o grupul de elevi din 
clasa I A, de la Şcoala Gimnazială “Jean Bart” Suceava. Grupul este eterogen, 
format din 11 băieţi şi 7 fete. Copiii provin din mediul urban, cu un nivel 
cultural mediu, condiţii economice medii, mediu lingvistic eterogen.  

La clasa a II-a s-au înregistrat rezultatele antrenamentului creativ 
realizat pe acelaşi eşantion.  

La testarea iniţială, li s-a cerut elevilor să găsească rime pentru un 
cuvânt. Proba a fost contra cronometru (1 minut). Un singur copil a găsit 
rimă, deşi toţi au dovedit cel puţin un nivel minim de creativitate la o probă 
prin desen.  

Antrenamentul creativ a constat în aplicarea unei baterie de 
exerciţii pe creaţii din folclorul copiilor folosite ca suport lingvistic. 
Exerciţiile au fost propuse şi lucrate în cadrul activităţii speciale, Atelierul 
rimelor sau incidental, când pe parcursul orelor s-a ivit momentul.  

Ilciuc, L. (2015). Stimulating Challenges at „The Rhymes Workshop”. In O. Clipa & G. Cramariuc (eds.), Educatia in
societatea contemporana. Aplicatii (pp. 395-405). Iasi, Romania: Editura LUMEN.



Educaţia în societatea contemporană. Aplicaţii 

399 

Schimbaţi câte un cuvânt din numărătorile propuse spre 
“modelare”- un pas uşor şi foarte productiv - rime pentru un cuvânt sunt 
multe, nu neapărat cuvinte cu sens. Acest lucru stimulează, dezvoltăîncredere 
şi rezultatul obţinut acţionează ca nou imbold spre creaţie. E vorba de 
dezvoltarea fluenţei. 

Alternaţi forma negativă a verbelor cu cea pozitivă. Acest lucru 
antrenează atenţia şi la schimbarea restului conţinutului. Copiii trăiesc 
bucuria descoperirii noilor aranjamente. Este favorizată dezvoltarea 
flexibilităţii.  

Schimbaţi o frază sau o idee întreagă, mai ales de la început, apoi 
improvizaţi într-un context nou. E ca într-un loc necunoscut, cu o direcţie 
nedefinită. La fel, flexibilitatea e dezvoltată. 

Modificaţi doar ordinea literelor într-un cuvânt ca apoi acel cuvânt să 
devină intrus care conduce atenţia spre alte organizări  

Introduceţi nume de personaje, mai ales create ad-hoc, ce primesc 
imediat roluri “Tinu - delfinu`”, “Ţicu - pătrăţicu”. E distractivăşi absolut 
magică crearea de porecle vesele. 

Aplicaţi numărătorilor propuse spre modelare întrebări de genul: 
“Chiar aşa?”/ Cum aşa? Oare aşa? Acestea pot dezvolta creativitatea şi pot 
favoriza realizarea unor reuşite dramatizări. Aici intervin foarte bine şi 
mijloacele paraverbale. Creativitatea la nivelul comunicării paraverbale poate 
aduce succesul ulterior.  

Găsiţi formule originale de încheiere 
Creaţi expresii (adjective neobişnuite, comparaţii, personificări, 

repetiţii) 
Realizaţi propria prezentare, răspunzând creativ la întrebări de tipul: 

Cum te cheamă?/ Cum te strigă?  

Rezultatele obţinute  

Rezultatele indică faptul că exerciţiile lucrate în cadrul activităţii 
Atelierul rimelor, având la bază elemente din folclorul copiilor au contribuit 
la stimularea creativităţii. În cadrul Antrenamentului creativ 1, la clasa I 
s-au înregistrat 54 de creaţii (din 78 de creaţii, cu excepţia celor care aveau, în 
mare parte, idei împrumutate de la colegi). Au participat 11 băieţi (40 din 
cele 54 de creaţii sunt ale lor) şi 6 fete ( 14 creaţii). S-au creat rime pornind 
de la versurile: “Din Oceanul Pacific”. Doar 6 creaţii au păstrat formula 
tradiţională “Ieşi afară d-ta!” 
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Alte formule de ieşire 

Unele sunt cu raportare personală “Eu plec în Australia!”/ “Eu caut 
pe cineva”./ “Vreau să merg la mama mea!” / “Şi eu am ieşit!”/ “Eu alerg în 
pijama!”, “Astăzi aş pleca/ De pe balta mea!” 

 

Formule care sugerează ideea de câştig, de reuşită 

“Abecedarul va câştiga!/ Fulgerul va Cavalerul Negru va câştiga!/ 
Steaua va câştiga/ În America!” toate înlocuind banala formulă tradiţională 
de ieşire. 

 

Formule care au forma unui îndemn sau a unei chemări 

“Toţi copiii să citească ceva!”/ “Mă mănâncă cineva?”/ “Lacul ăsta 
cine-l bea?”/ “Mă citeşte cineva?”/ “Hai la masă dumneata!” 

 

Formule care descriu emulaţia procesului de creaţie 

“Curge imaginaţia mea!”/ “Vai de harababura mea!”/ “Abecedarul/ 
Cartea e viaţa mea!” 

 

Formule care sunt sub formă de întrebări  

Sunt semn al oralităţii şi dorinţei de a dialoga, cer feedback de la 
public, ultima având şi răspunsul. Apar primele elemente dramatice la clasa I. 

“Carte de copii ai vrea?” (nu de adulţi) Sau cu altă accentuare: Carte 
de copii ai vrea? (sau nu)./ “Mă citeşte cineva?”/ “Mă mănâncă cineva?”/ 
“Lacul ăsta cine-l bea?”/ Cine va câştiga? / “- Tu eşti cel mai mic?/ - Da!” 

Formule care conţin o ameninţare 

Păstrează ceva din formulele magice specifice descântecelor: “Cine o 
mănân-că/ Va ieşi urâ-tă!”/ “Acul meu va înţepa!”/ “Pulpa va fi tare rea!”  

Varietatea formulelor, fiecare unică în felul ei, demonstrează că 
procesul de creaţie la clasa I a avut dimensiunea originalităţii, în această 
perioadă a primilor paşi prin lumea cuvintelor potrivite. 

Se remarcă prezenţa adjectivelor (21 de creaţii conţin adjective) şi a 
epitetelor (carte bună, o roşie albăstrică, bob crângaş, pitici Hai-Hai, oală mică, mică, 
păsări poete, bob de scai, bob de soare), mai puţine la număr deoarece copiii sunt la 
începuturile exprimării poetice, acum învăţând să simtă puterea cuvintelor. 
Şase copii au folosit diminutive, element specific la această vârstă: borşuleţ, 
morcovel, şoricel, chelneraş, albăstrică, burtică.  
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Şase creaţii au un număr mai mare de versuri, cinci sau şase. A fost 
un element nou fiindcă au spart tiparul creaţiei din folclorul copiilor, 
continuând ideea şi modificând organizarea strofică. 

Prin fiecare strofă se creează cu ajutorul cuvintelor un scurt scenariu, 
toate la un loc compunând oglinda caleidoscopică a copilăriei.  

Am remarcat la copii un curaj mare, o deosebită deschidere spre 
experienţe lingvistice, flexibilitate, o bună stăpânire a limbii, înclinaţia 
spre nou, capacitate de improvizaţie. S-au implicat cu deosebită bucurie 
în aceste experienţe - jocuri lingvistice autentice. Aşadar prima ipoteză de 
lucru se confirmă. Folclorul copiilor contribuie la stimularea creativităţii. 

 
Antrenamentul creativ 2 a constat găsirea de către elevi a 

răspunsurilor creative la următoarele întrebări hazlii, luate ca suport din 
folclorul copiilor: 

“Cum te cheamă?/ Cum te strigă?/ Cum se scrie?/ Cin` te culcă?/ Cin` te 
scoală?” 

Exerciţiile propuse au contribuit la creşterea nivelului creativităţii. 
Toţi cei 17 elevi, au reuşit să răspundă cerinţei date. 

 
Dintre elementele de creativitate înregistrate în materialul creativ 

rezultat, amintim: 
10 copii care au utilizat porecle în răspunsurile creative, rolul 

poreclelor fiind de a spori atractivitatea, de a crea o exprimare amuzantă, cu 
priză la public. Copiii de clasa I au reuşit acest lucru datorită nivelului crescut 
de manifestare a creativităţii: Rică-Pălărică/ Tibi-Zeamă/ Pipineius-oală/ 
Gheorghe-Tibi-Lampă/ Ciudă-Niculică/ Nana-Banana/ Cuvinte - Cozminte (o 
cheamă şi Cozmina)/ Ilie-Gulie/ Băieţelul Flavius-Palmă (era cel mai mic de statură 
din clasă)/ Adina-Rima, Adina-albina/ Mara-pulpa/ Diana-Creanga/ Dani-cadă. 

 

Formulări creative ca răspuns la întrebările date  

Termenii metaforici utilizaţi demonstrează plasticitatea limbajului şi 
capacitatea de improvizaţie pe un material lingvistic redus.  

Cum te cheamă? “Panaramă/ Oaie-Neagră/ Oala –Boală/ Rege-Gamă/ 
Rege-Zeamă/ Afiş-gălăgiosul”. Cum te strigă?/Ninja-Niculică./ Cum se 
scrie?/Nufăr-pălărie./ Cin` te culcă?/Marca-Lungă/ Mamaia-Lungă.”Cin` te 
scoală?/Han de boală/ Geană-Mare. 

Aceste formulări oglindesc creativitateaşi capacitatea de a reda 
printr-o formulare artistică un răspuns la o întrebare. 

3 copii au dat definiţii “dadaiste” - sunt invenţiile lor. Aşadar, 
folclorul copiilor oferă spaţiul pentru inventivitate 
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Cum te cheamă?/ Bulca-Dulca-Geamă/ Cin` te scoală?/ Brânză-Pană-
Tocană 

Cum se scrie?/Lutu-Bie/ Tăblărie-handicapul lui Niculie 
 

Elemente de originalitate: 

răspunsuri sub formă de întrebare (2copii). Consider că e un 
element de oralitate fiindcă cere feedback de la public)  

“Cum se scrie?/ Cine ştie?/ Ce faci, farfurie?” 
Exprimarea în propoziţii o au 5 copii, dovedind un anumit nivel 

de elaborare, spre deosebire de cei care au răspuns printr-un cuvânt. La 
sfârşitul clasei I, copiii stăpânesc exprimarea în propoziţii: “Cum se scrie?/Cine 
ştie?/ Ce faci, farfurie? Nu se ştie./ Hai, Pălărie!”/ “Cin` te scoală?/ Eu, să merg la 
şcoală!/ Mama când spală.” 

Folosirea interjecţiilor (2 copii). Sunt elemente de oralitate, 
utilizate pentru captarea atenţiei. Acum învaţă arta debitării în faţa unui 
public/grup. “Cum te cheamă?/ Poc! O palmă” sau “Cum se scrie? / Hai, 
Pălărie!” 

Utilizarea de cuvinte goale (7 copii), create ad-hoc din necesităţi 
de rimăşi nu numai. Libertatea oferă teren stimulării creativităţii: d-l Gagă, 
Piţughie, Sănălie, Cotobingă, Gheamă, Hană, Tulcă. 

Prezenţa cuvintelor-valiză, acele cuvinte care, în conţinutul lor, au 
alte cuvinte. Folosirea acestora oglindeşte procesul de modelare la nivelul 
cuvintelor, rezultatul improvizaţiilor curajoase din timpul activităţilor de 
creaţie. De exemplu: Moşul Lobogeană, Bulca-Dulca, Lutu-Bie, Cuculie). 

La clasa a II-a s-au înregistrat 90 de creaţii ale celor 17 copii; 10 băieţi 
(51 din cele 87 de creaţii sunt ale lor), 7 fete ( 39 creaţii) pentru aceeaşi 
cerinţă: să creeze rime pornind de la versurile: Din Oceanul Pacific…  

Alte formule de ieşire 

Apar formule cu raportare personală, la fel ca în antrenamentul de la 
clasa I (6 creaţii), altele cu adresare directă la persoana a II-a, pentru 
eliminarea din joc - trimiterile din creaţiile de la clasa a II-a sunt interesante 
şi hazlii: “Du-te în pantofi!”, “Tu afară ai plecat/ culoarea te-a îngheţat!”, “Nu ştii să 
faci mâncarea!”, “Mai dansează ca Shakira!” (ideea de pedeapsă: cel eliminat pare că 
trebuie să danseze), “Ieşi din scorbura mea!”, “Trimite mingea în America!”, “Hai, 
pleacă dumneata!”, “Du-te şi mai fă ceva!”, “Noapte bună! Cam aşa!”, “Măi, nu mai 
câştiga!” 
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Formule ironice 

La clasa a II-a, cei mici (se) tachinează des, acest lucru fiind oglindit 
şi în creaţiile lor: 

Vai de mine! Dumneata?/ “Tu ai gură mare? Ha! Ha! Ha!”, “Ha! Ha! 
Ha! E poza ta?” 

 

Formule de ameninţare  

ideea excluderii din grup sub această formă:  
“Te voi mânca!”/ “Pun colţii de vampir pe cineva!”/ “Nu te las!” 
 

Formule care au forma unui îndemn sau a unei chemări: 

“Hai la cursă!”/ “Hai mai cântă dumneata!”/ “Du-te şi mai fă ceva!” 
 

Formule originale care sunt simple constatări la finalul unui mic discurs fabulativ.  

“Gălăgia e duşmanca mea!”/ “Vara este viaţa mea!”/ “Şi pe-aripa lui 
scria/ Eu nu dorm vara!”/ “La noi va ploua.”/ “Şi ca să exagerăm puţin/ 
Ducem oaia la Berlin.”/ “Smile cânta din chitara sa.”/ “Eu sunt un pepenel 
/ Şi mă cheamă bunămel”./ “Vise multe vin prin somn/ Eu vara mai mult 
adorm.” 

Inedite sunt imaginile care oglindesc acest univers al copilăriei: o 
bombă plină cu lăptic, o roşie de sticlă, oceanul de lumină, Oceanul Meningită 
unde trăia o furnică pălită, o tablă mare cu un cazan de licoare pentru ora de 
culcare, Oceanul Hop şi-aşa, o roşie uriaşă din care sare o minge grasăşi o 
Babă– Cloanţă, lupul din Pădurea Ucenic, un stup unde trăia un lup sechestrat, 
o guşă în care trăia o mătuşă. Aceste imagini sunt sugestive datorită asocierilor 
năstruşnice de cuvinte a căror putere şi valoare copilul le descoperă în cadrul 
antrenamentului creativ, atât la clasa I, cât şi la clasa a II-a. 
 

Formule care descriu emulaţia procesului de creaţie întâlnim şi la clasa a II-a: 

Rimele sunt viaţa mea/ Şi nu le pot uita/ Ele mă-nveselesc/ Şi 
imediat măîmpodobesc! 
 

Formule care sunt sub formă de întrebări  

Sunt semn al oralităţii şi dorinţei de a dialoga, cer feedback de la 
public apar şi în creaţiile de la Atelierul rimelor la clasa a II. Continuă 
prezenţa elementelor dramatice, toate aceste creaţii fiind compuse pentru a fi 
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spuse în faţa unui “public”. În cadrul antrenamentului, în timp ce copiii îşi 
prezentau creaţiile, clasa continua rima prin aprecieri scurte: Da, da! Chiar aşa! 
Pa! Pa? Stai aşa! Tu eşti cea mai mică?/ Tu ai gură mare?/ Dumneata? 

Multitudinea şi varietatea formulelor, încercări creative, fiecare 
unicăîn felul ei, demonstrează că procesul de creaţie şi la clasa a I- a avut 
dimensiunea originalităţii, în această perioadă a paşilor prin lumea 
cuvintelor şlefuite. 

Creativitatea la clasa a II-a înregistrează noi coordonate. Apar 
cuvinte inventate din necesităţi de rimă, dar mai mult, cerute de scenariile 
ficţionale unice care au locaţii şi personaje unice: “Din Oceanul Papuştel/ A 
sărit un Maionel”, “Trambalas din China”/ “Oceanul Parpucoş”, “Oceanul 
Pesturescu”. Cuvintele goale au sonorităţi speciale, stimulează, trezesc atenţia, 
creează veselie.  

Se înregistrează la clasa a II-a prezenţa în număr mult mai mare a 
adjectivelor (40 din 90 de creaţii conţin adjective) şi a epitetelor “peşte runze”, 
“roşie de sticlă”, “mierloi chel”, “raţă nouă”, “tablă mare, mare”, “oceanul sechestrat”, 
“câmpul ucigaş”, “vara verde - vişinie”, “mâţă curioasă”, “râmă grasă” - epitete 
personificatoare, mai puţine la număr deoarece copiii sunt la începuturile 
exprimării poetice, acum învăţând să aleagă cuvintele, în funcţie de puterea 
lor de expresie.  

Diminutivelor sunt folosite în continuare (13 diminutive): vulpică, 
vulpiţă, plăcintuţă, aripioară, porumbică, beţivănaş, bătrânică, roboţel, ouşor, 
puişor, căţel, pepenel, lăptic. 

În ceea ce priveşte numele “oceanelor” din care tot iese ceva, apar 
elemente de creativitate: Oceanul Păpuştel, Hop şi-aşa!, Oceanul Domnitor - cuptor, 
Burtă– mare, Oceanul Cap-de-Cap, Oceanul Meningită, Mamă-capră, Oceanul 
sechestrat, Plouă-un-pic. La acestea se adaugă alte denumiri ale locurilor de 
desfăşurare a miniscenariilor: într-o cană cu lapte, într-o roşie uriaşă, într-o 
inimă frumoasă, în munţii mari, într-un câmp ucigaş, într-o cuşcă de fiare, 
într-o caramică, într-un trandafir, într-o dictare sau pe o tablă mare, într-un 
lac de frunze, toate compunând universul ingenuu al acestei vârste.  

Ce întâmplări pot avea loc într-o caramică, la dimensiunile acelei 
“scene”, ce personaje delicate pot “să încapă” într-o roşie sau un trandafir? 
Doar copiii ştiu şi le pot crea, ocupând un spaţiu aparent mic cu personaje 
inventate potrivit dorinţelor şi încercărilor de stăpâni lumea. Copiii pot să 
creeze un veritabil scenariu la aceste dimensiuni. Fascinant cum, tabla 
neagră, mare din clasă i-a sugerat unui copil din clasă un scenariu care 
amintea de ora de culcare, pentru care se pregătea un cazan cu licoarea duce 
a somnului. Scena creată e magică, versurile puţine, idei concentrate, imagini 
plastice deosebit de sugestive. 15 creaţii au mai mult de patru versuri; 
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numărul a crescut faţă de cel de la clasa I. Scenariul este mai elaborat, mai 
bine descris cu ajutorul cuvintelor expresive caracterizate prin noutate. 

Dacă la final de activitate la Atelierul rimelor, un copil de clasa I întâi 
a putut exprima nivelul de emulaţie “Curge imaginaţia mea!” este evident 
că exerciţiile de creaţie cu material din folclorul copiilor au contribuit la 
stimularea creativităţii lingvistice. 
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