
La 2-3 ani 
Etapă în care informația este împărțită în secvențe 

La 2 ani
Etapă caracterizată de un număr mare de informații
Copilul relatează o serie de informații fără a avea legătură unele 
cu celelalte.

Băiatul doarme. Fata desenază. Pasărea zboară.

Abilitățile narative necesită organizare,
împărțirea în secvențe a ideilor, stabilirea 
temei principale și înțelegerea unor 
perspective diferite. 

Dezvoltarea 
abilităților narative

Copilul începe să coreleze informațiile. Apare un personaj central, 
o temă sau un cadru al poveștii. Tinde să �e o descriere a unui 
eveniment fără relație cauzală sau elemente temporale.

Cățelul. Și băiatul se suia în copac. Cățelul fugea. Și cățelul 
era fericit. Băiatul a căzut. Cățelul și băiatul înotau.

La 3- 4 ani 
Etapă în care se dezvoltă narațiunea simplă
Poveștile conțin un personaj central, o temă sau un cadru. 
Pot include elemente de structură ( început, acțiune, consecințe) 
și vorbește des despre emoțiile și expresiile personajului. 
Poate folosi cuvinte simple pentru a lega idei (și, apoi).

Băiatul s-a trezit. Mama dormea. Băiatul a mers în bucătărie. 
Și-a pus păine în toaster și și-a pus lapte. Apoi toasterul scotea fum. 

Băiatul a scăpat laptele și a început să plângă. 
Mama a venit alergând și a înlăturat fumul.

4- 4 1/2 ani 
Etapă în care narațiunea este o înlănțuire dispersată
Povestea reprezintă o serie de evenimente care au legătură 
logică sau există între ele o relație de tip cauză-efect. Povestea are 
legătură de la o secvență la alta dar nu de la început până la �nal. 
Copilul poate folosi cuvinte de legătură precum ”dar” și ”pentru că”.

Într-o zi un pui de rață nu a ieșit din ou. S-a învârtit și a stat în cap. 
Apoi s-a ascuns. Apoi au venit cele două gâște. 

Apoi el s-a învârtit sub o oaie. Apoi ele au spus „nu ieși afară”. 
Apoi au plecat.

4 1/2 ani- 5 ani 
Etapă în care narațiunea este o înlănțuire cu sens
Poveștile conțin un personaj principal și au o succesiune logică 
de evenimente. Poveștile au evenimente de tip cauză-efect sau 
conțin informații temporale dar intriga nu expune însușirile și 
motivațiile personajului. Finalul poate � brusc.

Un castor și-a pierdut suzeta în casa. El s-a uitat în bucătărie 
și în baie dar nu era acolo. Apoi s-a uitat în buzunarul mamei. 

A găsit-o.6+ ani 
Etapă în care narațiune devine reală
Poveștile se focusează în jurul unui incident. Este o narațiune 
adevărată, se dezvoltă personajul și succesiunea evenimentelor. 
Problema din poveste are o rezolvare la �nal.

O dată era un băiat Sam care avea un câine. Într-o zi Sam a încercat 
să cumpere o barcă dar nu avea destui bani. Sam a mers acasă 

simțindu-se trist. Când cățelul s-a oprit să facă pipi, Sam a văzut un 
ceainic vechi pe jos. L-a luat și a mers cu el la magazin să-l vândă,

 dar bărbatul a spus că nu-l vrea. Apoi cățelul lui  Sam a văzut o pisică 
și l-a dărâmat pe Sam când a luat-o la fugă spre ea. Ceainicul a căzut 
pe jos și s-a spart. Înăuntru erau niște bani, așa că Sam și-a cumpărat 

bărcuța și era foarte fericit.Sursa: www.pld-literacy.org
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