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Cum îi conducem 
pe copii în lumea 
poveștilor prin jocuri 
și activități creative

Kit pedagogic 
pentru bibliotecari
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2Poveștile sunt călătorii, excursii în lumea largă a imaginației 
prin care copiii învață, vizitează locuri, își fac prieteni, se distrea-
ză și se descoperă pe ei înșiși. Iar bibliotecile… sunt stații din 
care ei își iau autocarele spre unde știu sau încă nu știu că vor 
să ajungă, sunt agenții de turism fantastice unde lucrează ghizi 
care-i pot însoți pe copii pe drumul lor către orașul Prietenia, țara 
Încredere în forțele proprii sau continentul Toleranța.

Acest Kit Pedagogic dorește să îi ajute pe bibliotecarii de 
pretutindeni să devină ghizi fantastici ai unor copii care călăto-
resc fericiți prin lumea poveștilor.

Kitul este împărțit în trei capitole, care arată temele pe care 
bibliotecarii le pot discuta împreună cu copiii:

• Prietenia e superputerea mea 
• Am încredere în mine, pot ajunge chiar și pe lună
• Toleranța. Poți fi mare în diferite feluri. 
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3 Fiecare temă va fi abordată cu ajutorul unor povești și al 
unor jocuri și activități creative inspirate de acestea. Kitul Peda-
gogic vă sugerează cărți potrivite pentru copii de diferite vârste 
și vă îndrumă pașii pentru organizarea unor ateliere de lectură 
interactive:

• Minunea, R.J.Palacio, Ed. Arthur  
• Povestea kendamei pierdute, Adina Rosetti, Ed. Arthur
• Ooooo poveste de iubire, Victoria Pătrașcu, Ed. Cartier
• Ivan cel fără de seamăn, Katherine Applegate, Ed. Arthur
• Cartea cu Apolodor, Gellu Naum, Ed. Arthur
• Fabule și vorbe cu tâlc, Adrian Săvoiu și Diana Zografi, 
Ed. Arthur
• Dar motan dăruiește, Cristina Andone, Ed. Nemi
• Fantoma Aniei, Vera Brosgol, Ed. Grafic
• Lupul și lupul, Carmen Tiderle (poveste în curs de publicare)
• Miko, vulpița friguroasă, Andreea Iatagan, Ed. Pandora M
• Domnul Sconcs, David Walliams, Ed. Arthur
• Marele uriaș prietenos, Roald Dahl, Ed. Arthur
• Ela cea fără de cuvinte, Victoria Pătrașcu, Ed. Cartea Copiilor
• Luli și căsuța din copac, Iulia Iordan, Ed. Cartea Copiilor
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4Veți regăsi sugestii de întrebări care să-i încurajeze pe copii 
să vorbească deschis despre lucrurile care li se întâmplă, des-
pre sentimentele lor și să reflecteze la diversele subiecte abor-
date în cărți. Vă veți putea, apoi, folosi de jocurile gândite pentru 
ca cei mici să înțeleagă mai ușor poveștile și, implicit, lumea în 
care trăiesc.   

Acesta este un Kit Pedagogic imaginat și creat de scriitoa-
rele membre ale De Basm – Asociația Scriitorilor pentru Copii 
și Adolescenți. Activitățile propuse sunt rodul experienței pe 
care ele au acumulat-o în timpul atelierelor creative pe care 
le-au susținut cu copii de toate vârstele din diverse sate și orașe 
ale țării. 

Scriitoarele care au contribuit la Kitul Pedagogic:
• ADINA ROSETTI
• VICTORIA PĂTRAȘCU
• IULIA IORDAN
• ANDREEA IATAGAN
• LUMINIȚA CORNEANU
• CARMEN TIDERLE
• CRISTINA ANDONE
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5 Pentru întrebări, ne puteți contacta la adresa: 
asociatiadebasm@gmail.com

Vă dorim succes în călătoria pe care o faceți alături de copii 
prin lumea poveștilor! 

DE BASM – Asociația Scriitorilor pentru Copii și Adolescenți
https://debasm.ro/
https://www.facebook.com/debasm/

Proiectul Joacă-ți cartea! este realizat cu sprijinul Administrației 
Fondului Cultural Național (AFCN), nu reprezintă în mod necesar poziția 
AFCN. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul 
în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime res-
ponsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri: Centrul Român pentru Inovație în Dezvoltarea Locală 
(EduCab), Editura Arthur



1.
Prietenia e 
superputerea 
mea
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7 MINUNEA
de R.J.Palacio, traducere de Iulia Arsintescu, Editura Arthur

Activități propuse de scriitoarea IULIA IORDAN
Vârsta: 8+
Timp de desfășurare: 1h 30
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8REZUMATUL CĂRȚII 
August suferă de o boală genetică rară, care i-a produs mal-

formații încă de la naștere. Configurația feței i-a fost afectată, la 
fel ca și respirația sau masticația, ceea ce face ca ceilalți să evite 
să îl privească. Cu toate acestea, este un băiat foarte inteligent, 
pasionat de jocuri și de Star Wars. 

Povestea ne arată ceea ce simte și cum se văd lucrurile atât 
din perspectiva lui August, cât și a surorii și a părinților săi, dar și 
a celorlalți copii cu care reușește sau nu să se împrietenească.

Povestea este construită ca o colecție de oglinzi care se 
privesc unele pe altele din  unghiuri diferite. Ceea ce este extra-
ordinar este că nu avem un singur narator care ne spune poves-
tea doar din perspectiva lui, ci putem asculta fiecare personaj în 
parte. În felul acesta înțelegem de ce unele personaje se com-
portă într-un anumit fel, observăm cum fiecare reține altceva 
dintr-o întâmplare și asociem întâmplări atât de particulare cu 
propriile experiențe. 

PLAN DE ACTIVITĂȚI
1. Lectură și discuții libere 
Copiilor le poate fi introdus personajul principal și situația lui 

specială sau se poate discuta doar începutul capitolului “Alege 
să fii bun” (paginile 52-55) fără a se divulga detalii suplimentare, 
pentru a le stârni copiilor curiozitatea lecturării întregului roman.

Copiii vor repovesti apoi fragmentul cu propriile lor cuvinte. 
Vor fi ajutați prin intermediul întrebărilor să înțeleagă ce au citit, 
să rețină și să redea succesiunea celor câtorva evenimente din 
fragment, să formuleze opinii personale și să continue povestea.

Întrebări posibile:
• Ce oră avea August? (Aici se poate discuta despre alte 

tipuri de școli unde copiii schimbă sala la fiecare oră)
• Cum arăta profesorul? Ce făcea atunci când August a 
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9 intrat în sală?
• Unde s-a așezat August? De ce credeți că a vrut să stea 

în ultima bancă? Voi cum sunteți așezați în bănci? Cu cine v-ar 
plăcea să stați în bancă?

• Cum îi descrie August pe Jack?
• Admirați vreun coleg sau vreo colegă din clasa voastră? 

De ce?
• Cum îl chema pe profesor? Ce a scris pe tablă?
• Ce credeți că înseamnă cuvântul principiu? Ce au spus 

copiii că înseamnă?
• Care sunt lucrurile importante după părerea copiilor din 

clasa lui August? Voi ce credeți? Care sunt lucrurile cele mai 
importante pentru voi?

• Ce glumă a făcut Jack în urma explicațiilor domnului 
Browne?

• Care era principiul din luna septembrie a domnului 
Browne? Ce înțelegeți voi din el?

2. Joc
Întrebați-i pe copii ce cred că înseamnă a te pune în papucii 

cuiva. Apoi propuneți-le copiilor să probeze mai multe perechi 
de papuci de mărimi diferite și construiți mai departe discuția 
în jurul ideii de empatie. Să fim buni nu înseamnă să fim toți la 
fel, să ni se potrivească aceeași pereche de papuci. Să fim buni 
înseamnă să acceptăm diferențele dintre noi și ceilalți.
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10POVESTEA KENDAMEI PIERDUTE 
de Adina Rosetti, ilustrații de Irina Dobrescu, Editura Arthur

Activități propuse de scriitoarea ADINA ROSETTI
Vârsta 7+
Timp de desfășurare: 1 h 30
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11 REZUMATUL CĂRȚII
Zilele de vară sunt fierbinți și vesele în cartierul Ferentari. 

Copiii s-ar juca afară de dimineața până seara, dar școala încă 
nu s-a terminat. Ionuț o convinge pe Diana să ia o pauză de la 
lecții și să iasă la joacă. Însă Leo, un băiat din cartier misterios și 
temut, îi ia kendama și nici că are de gând să i-o mai dea înapoi.

Copiii îl urmăresc până pe Aleea Duhurilor cea înfricoșă-
toare, unde o pătură groasă de nori plumburii acoperă mereu 
cerul, casele și sufletele locuitorilor, iar gunoiul se înalță într-un 
munte enorm. Ionuț, Diana și prietenii lor trebuie să-și găsească 
curaj să-l înfrunte pe puternicul vrăjitor Leo și să elibereze Aleea 
Duhurilor de sub vraja lui. 

“Povestea kendamei pierdute” face parte din proiectul “The 
New Storytellers”, care și-a propus să promoveze diversitatea în 
literatura pentru copii și să dea glas personajelor de etnie romă. 
Este inspirată din experiența unei serii de ateliere de storytelling 
cu copiii de la două școli din Ferentari.

PLAN DE ACTIVITĂȚI
1. Joc
Copiii sunt rugați să se prezinte și să-și aleagă fiecare o 

superputere sau un obiect fermecat. Pot face un mic desen, așa 
cum se imaginează ei în chip de supererou.

2. Lectură și discuții libere cu copiii
Bibliotecarul poate citi împreună cu copiii următoarele capi-

tole: 
Capitolul 1 integral – creionarea unui „portret de cartier”, în 

care se prezintă personajele principale. În „Povestea Kendamei 
pierdute” unul dintre personaje este chiar cartierul Ferentari!

Capitolul 3 integral – intriga poveștii
Capitolul 4 – descrierea Aleii Duhurilor (locul pe care perso-

najele din poveste trebuie să-l salveze)
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12Capitolul 6 – pag. 36-37 (din care copiii vor afla că „nu e 
nevoie decât de prietenie, curaj și imaginație”)

Capitolul 8 – câteva fragmente care ilustrează folosirea 
obiectelor „magice”, precum și ideea de a lucra împreună pentru 
un scop comun.

Posibile întrebări:
• Cum arată cartierul/ satul vostru? Care sunt locurile voas-

tre preferate? Dar locurile pe care le-ați arăta cuiva nou-venit?
• Ce povești cunoașteți despre locul în care locuiți? Copiii 

vor fi stimulați să povestească mici întâmplări și detalii care 
compun împreună „istoria locului”.

• În poveste există un loc asupra căruia un vrăjitor răuvoitor 
a aruncat o vrajă (Aleea Duhurilor). Un loc întunecat, cu multe 
probleme. Ce probleme există la voi în cartier/sat?

• Dacă ați avea o superputere cum ați folosi-o pentru a rezol-
va problemele cartierului/satului vostru?

• Copiii din poveste visează ca în cartierul lor să apară un 
parc de distracții și formația lor preferată, pentru un concert. Voi 
ce ați vrea să aveți? Copiii vor fi încurajați să se exprime cât mai 
liber și să discute între ei mai multe opțiuni.

• Care dintre personajele din carte vi s-a părut că a dat dova-
dă de curaj? Ar fi reușit să învingă singuri?
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13 3. Activitate (poate fi realizată în paralel cu întrebările de 
mai sus sau separat)

Necesar: coli albe A3 sau A4, creioane colorate, carioci
Copiii se vor împărți în echipe de câte doi. Fiecare echipă va 

primi câte o coală de hârtie și câteva creioane colorate/carioci 
și va fi rugată să deseneze harta cartierului/satului, cu locurile 
menționate la întrebările 1 și 2.

Apoi își vor imagina că un vrăjitor a aruncat o vrajă asupra 
acestui ținut – ce fel de vrajă, ce efecte produce, cum se schim-
bă cartierul/satul în urma acestei vrăji? Este momentul să-și 
amintească de superputerile pe care le-au inventat la începutul 
atelierului și să discute cu partenerul de echipă cum pot folosi 
superputerile și ce soluții noi pot găsi, împreună, pentru a rezol-
va problemele – racord întrebările 3 și 4.

La final, copiii vor fi rugați să deseneze pe hartă ce și-ar dori 
să existe la ei în cartier/sat pentru ca locul să fie ca în visele lor – 
racord întrebarea 5.

Fiecare echipă își va prezenta proiectul în fața celorlalte 
echipe, încurajându-se discuțiile și schimbul de idei.
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14OOOOO POVESTE DE IUBIRE 
de Victoria Pătrașcu, ilustrații de Veronica Neacșu, 
Editura Cartier

Activități propuse de scriitoarea VICTORIA PĂTRAȘCU
Vârsta 5+
Timp de desfășurare: 2 h (pot fi și două sesiuni de câte 1 h)
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15 REZUMATUL CĂRȚII
”Ooooo poveste de iubire” este povestea unui elefănțel, Mo, 

care a rămas singur în savană, după ce mama sa a fost captura-
tă și vândută unui circ ambulant.

Mo are ca singur sprijin și ca unică ocrotitoare litera O. E 
singura pe care o cunoaște, singura pe care știe să o folosească 
pentru a-și alina tristețea și singurătatea. O devine adăpost pen-
tru Mo în nopțile reci din savană, O poate fi o jucărie, O poate fi o 
lentilă prin care poți privi lumea.

Mo ar vrea să împartă litera sa cu alte animale și să-și facă 
noi prieteni, să scape de singurătate. Din păcate, celelalte  ani-
male din savană au alte litere, mai noi, mai sofisticate, și nu par 
dispuse să renunțe la ele și nici să-l accepte pe Mo și pe a sa O.

Refuzat de animale, Mo se supără pe O și o aruncă într-un 
lac. Pare că O nu e bună de nimic. Dar chiar atunci, luna vede 
cercurile pe care O le face pe suprafața apei și se minunează. 
Luna are nevoie de ajutor. Ea e uneori subțire ca o seceră și 
își dorește să aibă pe cineva care să o învețe să se facă la loc 
rotundă, lună plină. Are nevoie de un prieten care să o ajute să 
crească mare.

Cu un ton tandru, în care se amestecă umorul, absurdul și 
liricul, cartea redă căutările, nesiguranțele și întrebările pe care 
orice copil le are. Desenele, realizate de Veronica Neacșu, în 
tonuri calde de cenușiu și tușe colorate, acompaniază în mod 
fericit povestea și o duc mai departe. 
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16PLAN DE ACTIVITĂȚI
1. Lectură și discuții libere cu copiii 
Bibliotecarul îi va anunța pe copii care este cartea pe care o 

va citi cu voce tare, o va răsfoi și le va arăta câteva ilustrații din 
interior, îi va stimula să se întrebe ce poveste se ascunde sub 
acest titlu.

Întrebări posibile:
• Cine credeți că este personajul principal al acestei po-

vești?
• Unde credeți că se petrece povestea? Ce știți despre acest 

loc?
• Ce credeți că se întâmplă în această poveste?
• De ce credeți că este scris astfel titlul acestei cărți?
• Oare literele care ies din trompa elefănțelului joacă un rol în 

poveste?
După ce curiozitatea copiilor a fost stârnită, se trece la citirea 

poveștii. Povestea va fi citită dramatic, expresiv, cu inflexiuni 
ale vocii. Personajele vor căpăta voci diferite (mai groase, mai 
subțiri) pentru a fi ușor de identificat. Lectura va fi făcută frontal, 
cu cartea deschisă spre copii (sau cu ilustrațiile proiectate pe un 
ecran), în așa fel încât ei să poată vedea ilustrațiile. Bibliotecarul 
va face o lectură anticipativă. Se va opri din când în când pentru 
a verifica dacă povestea a fost înțeleasă și pentru a întreba copiii 
cum cred ei că se vor desfășura lucrurile în continuare. Este bine 
ca bibliotecarul să citească în prealabil povestea pentru a asigu-
ra cursivitatea lecturii.
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17 2.  Verificarea înțelegerii textului.
După lectură, bibliotecarul îi va întreba pe copii dacă le-a 

plăcut/nu le-a plăcut povestea, ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut 
și va încerca să-i ajute cât mai mult să înțeleagă textul, ajutân-
du-se și de ilustrații.

Întrebări posibile:
• De ce era trist Mo?
• De ce doar O era singura lui prietenă? Există vreo legătură 

între forma trompei și litera O?
• Care erau literele favorite ale babuinilor, gheparzilor și 

zebrelor?
• Ce făceau cu ele?
• Cum s-au purtat celelalte animale cu Mo? Ați văzut în viața 

reală copii sau adulți care s-au comportat ca animalele din po-
veste? Ce părere aveți despre ei?

• De ce credeți că Mo a împins-o pe O în apa lacului? Vi s-a 
întâmplat vreodată să vă simțiți ca Mo? Ce ați făcut atunci?

• Ce înseamnă un bun prieten? Ce așteptări aveți de la el/
ea?
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183. Prieteni pentru Mo
În savană trăiesc și alte animale, nu doar cele din carte. 

Ce-ar fi să găsim alți prieteni pentru Mo? Este o ocazie de a 
extinde cunoștințele copiilor spre alte discipline. Pot fi arătate 
hărți ale savanei, pot fi difuzate mici filmulețe despre animalele 
care trăiesc acolo și mai ales cele care trăiesc în simbioză (adică 
împreună, care se ajută unele pe altele). 

Dintr-un săculeț, pregătit de bibliotecar înainte de atelier, co-
piii vor extrage numele/imaginea unor animale din savană (leu, 
antilopă, gazelă, tigru, hipopotam, struț, termite, bivoli, girafa, 
hiene samd). Copiii sunt stimulați să găsească o literă care să 
fie prietena animalului extras din săculeț.

Întrebări ajutătoare: 
• Ce poate face leul (exemplu) cu litera P? Cum s-ar juca? 

La ce l-ar ajuta? 
• Dacă s-ar întâlni cu Mo, cum ar putea să devină prieteni? 

Ce ar putea face împreună cele două animale? Cum s-ar juca 
împreună?

4. O zi din viața lui Mo și a prietenului său
În funcție de vârsta copiilor prezenți la atelier, bibliotecarul îi 

poate ajuta să scrie o poveste despre o zi petrecută de Mo îm-
preună cu noul său prieten (animalul extras la activitatea prece-
dentă). Dacă sunt copii mici și nu au abilitatea de a scrie, poate 
fi o activitate de desen sau de exprimare orală.
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19 5. Prietenul meu
Copiii vor lucra  în perechi și își vor pune întrebări, ca să afle 

cât mai multe unii despre alții. Fiecare copil va scrie numele prie-
tenului pe verticală și va lega de fiecare literă a numelui, ca într-o 
anagramă, o calitate pe care a descoperit-o la cel/cea din fața lui 
în urma discuției. Exemplu: Andreea

Amabilă
Neînfricată
Dreaptă
Rapidă
Elegantă
Energică
Atentă
Se va face un tur, dând ocazia tuturor copiilor să spună cât 

mai multe despre ce calități au descoperit la noii prieteni.

6. Rețeaua de prieteni
Se poate face un poster mare unde să fie puse numele tutu-

ror copiilor (cu toate calitățile lor) și apoi să se unească prin sfori 
de diferite culori copiii care au aceleași calități. Va ieși la final o 
rețea a lucrurilor pe care copiii le au în comun, lucrurile care îi 
unesc și care sunt mai multe decât cele care îi despart.
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20IVAN CEL FĂRĂ DE SEAMĂN
de Katherine Applegate, traducere de Christina Anghelina, 
editura Arthur

Activități propuse de scriitoarea ANDREEA IATAGAN
Vârsta: 7+
Timp de desfășurare: 1h 30 
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21 REZUMATUL CĂRȚII
Ivan e o gorilă mascul adultă, cu un smoc de păr argintiu pe 

spinare. Pare înfricoșător, dar de fapt e blând, îi place să colo-
reze, să simtă căldura soarelui pe burtă, să se uite la desene 
animate și să vorbească cu Stella, un elefant, Bob, un câine 
vagabond și Julia, o fetiță de 10 ani. 

Numai că toată viața, mai exact nouă mii opt sute cincizeci și 
cinci de zile,  și-a petrecut-o la un circ de lângă un mall din Sta-
tele Unite, într-un țarc în care stă singur și unde dă spectacole în 
fiecare zi pentru vizitatori.

Pentru Ivan, totul se schimbă când la circ este adusă micuța 
Ruby, un pui de elefant. Ca toate celelalte animale, ea trebuie să 
treacă prin chinurile dresurii, care înseamnă inclusiv lovirea cu 
o nuia cu cârlig. Ivan încearcă să o protejeze și îi devine cel mai 
bun prieten. Numai că durerea și tristețea micuței Ruby descătu-
șează în Ivan furia adevărată de gorilă. Nimic nu îi va sta în cale 
până când nu va reuși să o salveze pe Ruby și să o ducă departe 
de circ și de oamenii care se cred stăpâni peste animale. 

Cartea se bazează pe întâmplări adevărate. (nota autoarei, 
de la pagina 285, descrie evenimentele reale)
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22PLAN DE ACTIVITĂȚI
1. Lectură și discuții libere
Bibliotecarul poate citi copiilor acest rezumat al cărții sau 

mai poate adăuga alte câteva fragmente importante din carte, 
de exemplu cele de la paginile: 49, 112, 145, 219, 223.  

După rezumat, bibliotecarul se va opri asupra următorului 
capitol din carte, pe care îl va citi copiilor:

„Trei vizitatori
Au venit trei vizitatori: o femeie, un bărbat, o fetiță.
Străbat țanțoș domeniul de la un cap la altul pentru ei. Mă 

agăț de leagăn. Mănânc trei coji de banană una după alta.
Băiatul scuipă spre geamul meu. Fata aruncă cu  pietricele.
Uneori mă bucur că am geam.“

Copiii vor fi antrenați într-o discuție liberă pornind de la ur-
mătoarele posibile întrebări: 

• Din fragmentul citit, cum credeți că se comportă vizitatorii 
de la circ cu Ivan? Ce credeți că gândește Ivan despre ei?

• Credeți că la circ ar trebui folosite animale pentru specta-
cole?

• Aveți un animal de companie? Aveți grijă de el? Cum vă 
purtați cu el? 
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23 2. Animale în pericol
Copiii vor fi încurajați să afle mai multe despre animalele 

care sunt pe cale de dispariție din cauză că au fost vânate exce-
siv sau oamenii le-au distrus habitatul. 

Bibliotecarul le poate citi mai multe despre speciile pe cale 
de dispariție folosind aceste resurse (se poate folosi un video-
proiector, dacă el există):

https://www.greennews.ro/article/top-10-animale-pe-cale-de-dispari-
tie-din-cauza-incalzirii-globale

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/socie-
ty/20200519STO79424/speciile-pe-cale-de-disparitie-din-europa-fap-
te-si-cifre-infografic

3. Prietenia dintre oameni și animale
Copiii vor fi îndemnați să deseneze animalul preferat dintre 

cele care sunt pe cale de dispariție. Vor scrie apoi câteva rânduri 
despre ceea ce admiră la animalul respectiv. 

Desenele pot fi afișate în bibliotecă pentru ca și alți copii să 
afle despre ce urmări au acțiunile oamenilor asupra animalelor și 
a planetei. 
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244. Pro și contra
Bibliotecarul poate organiza o mini dezbatere pe tema: Ar 

trebui să existe grădini zoologice?
Elevii din clasă vor fi împărțiți în două grupe. Una va susține 

grădinile zoologice, cealaltă va fi împotrivă. Fiecare copil din 
grupă va scrie pe o foaie un argument pentru a-și susține echi-
pa, iar la final, fiecare grupă își va citi cu voce tare pledoaria. 

Exemple de argumente de la care se poate porni: 
PRO: În grădini zoologice, animalele sunt protejate de oa-

meni, mai ales cele care sunt pe cale de dispariție.
CONTRA: Oricât ar fi de mari, grădinile zoologice țin anima-

lele închise între garduri și ziduri. 
Acest exercițiu de dezbatere va ajuta copiii să își susțină 

ideile cu argumente, folosind o temă de care se simt apropiați și 
despre care pot vorbi cu ușurință: animalele. 
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25 5. Ce înseamnă prietenia?
Această activitate va începe cu câteva întrebări adresate 

copiilor: 
• Ai un prieten? Ce admiri cel mai mult la el? 
• Ce înseamnă să fii un prieten bun? Tu ești un prieten bun? 
• Cum ți-ai ajutat prietenul ultima oară?
Copiii vor desena cea mai frumoasă întâmplare trăită alături 

de prietenul/prietena lor și vor da un titlu cât mai creativ dese-
nului, ca și cum ar fi titlul unei cărți. Desenele, care vor deveni, 
astfel, coperta unei cărți, pot fi expuse pe pereții bibliotecii, ca o 
înșiruire de întâmplări pline de bunătate și duioșie.
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26CARTEA CU APOLODOR
de Gellu Naum, ilustrații de Dan Ungureanu, Editura Arthur

Activități propuse de scriitoarea LUMINIȚA CORNEANU
Vârsta: 6+
Timp de desfășurare: 1 h
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27 REZUMATUL CĂRȚII
Apolodor este un pinguin-tenor la Circul din Târgul Moșilor, 

în București. Lui Apolodor îi este din ce în ce mai dor de fami-
lia lui din Labrador și le spune prietenilor că ar vrea să meargă 
acasă. Toți sunt impresionați de tristețea lui și se străduiesc să-l 
îmbuneze: pisoiul Tiț îi spune că i-ar da mustața și codița lui, ari-
ciul îi dă ace, ursul îi dă mure, iepurele, salată, dar lui Apolodor 
nu-i trece tristețea și plânge cu sughițuri. 

La încurajările dirijorului Domilasolfa, care se teme ca micul 
pinguin să nu moară de dor, pornește spre casă cu un avion 
bimotor și vrea să sară cu parașuta, dar se lovește de un nor și 
cade din avion. După ce stă singur o vreme și-și plânge soarta, 
e luat de un vapor, pescadorul Meteor, care merge spre Răsărit. 
Trece prin strâmtoarea Behring, unde-l cunoaște pe castorul 
Bursuk, de la care află că în Labrador nu trăiesc pinguini, așa 
că renunță să se mai îndrepte într-acolo.  Ajunge pe continentul 
african, unde o găsește pe o soră a cămilei Suzy de la circul din 
București, traversează cu ajutorul ei deșertul Sahara, lucrează 
ca hamal, vânează în Mozambic,  ajunge în India, Bangladesh, 
devine milionar pe o insulă din Pacific. Ajunge apoi în State-
le Unite, unde are nenumărate aventuri și-și găsește în cele 
din urmă familia în Antarctica: bunicul Apolodorin, pe mama 
Apolodorina, pe tatăl Apolodorel, pe unchiul Apolodorini. 

Doar că acolo i se pare prea frig și în curând i se face dor de 
prietenii de la București. Pornește înapoi și e întâmpinat cu mare 
bucurie de prietenii lui de la circ. 
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28PLAN DE ACTIVITĂȚI
1. Lectură explicativă
Bibliotecarul le citește copiilor prima parte din Cartea cu 

Apolodor (până la plecarea lui Apolodor cu avionul).  Lectura 
este urmată de o discuție despre personaj. Întrebări posibile:

• Cum este Apolodor? Unde se află el? De ce este trist? 
Cum reacționează prietenii lui? 

• Cum ar trebui să ne purtăm cu prietenii noștri când sunt 
triști? 

• Cine este prietenul tău sau prietena ta cea mai bună? De 
ce? Povestește o întâmplare când prietenul tău te-a ajutat sau tu 
l-ai ajutat pe el. 

2. Să ne jucăm cu rimele! 
Discuție orientativă cu copiii: V-a plăcut cum sună poezia? 

De ce? Dacă copiii nu reușesc să formuleze explicația, biblio-
tecarul sau învățătorul le va arăta silabele identice de la final de 
vers și le va vorbi despre importanța rimei. 

Apoi, va alege două cuvinte simple, de tipul dor/nor, față/
ață, trei/ei, casă/frumoasă și va invita copiii să scrie două versuri 
care să se termine cu cuvintele respective. 

3. Despre circ. Desene. 
Bibliotecarul va avea o discuție orientativă cu copiii despre 

circ. Întrebări ajutătoare: 
• Voi ați fost la circ sau ați văzut un spectacol de circ? 
• Care sunt elementele unui spectacol de circ pe care le 

întâlnim în text? 
• Dacă ai fi un elefant la circ, cum crezi că te-ai simți? 
Bibliotecarul le poate spune copiilor că spectacolele de circ 

cu animale sălbatice au fost interzise în România pentru că pro-
duceau prea multă suferință animalelor. 

În final, copiii sunt invitați să deseneze o scenă care se pe-
trece la circ și-l are ca protagonist pe Apolodor. 
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29 4. Globul pământesc
Cartea cu Apolodor ne oferă ocazia de a le vorbi copiilor 

despre multe țări și locuri de pe glob. Astfel, cu ajutorul unui glob 
pământesc și cu un calculator conectat la internet, iar dacă se 
poate, cu ajutorul unui proiector, copiilor li se poate arăta traseul 
lui Apolodor și imagini/ filmări din locurile pe unde el ajunge. 

5. Și apoi? 
Pe pinguinul Apolodor îl întâlnim și-n cărțile lui Florin Bican: 

Descoperim cu-Apolodor, în Deltă, păsările-n zbor și Hai pe 
Lună împreună. 

Bibliotecarul le prezintă copiilor copertele celor două cărți 
și le cere să voteze: Cine vrea să citim din prima, cine vrea să 
citim din a doua. Este util să implicăm copiii în alegerea cărților 
din care citim, pentru că vor fi mai atenți și mai interesați, fiind 
opțiunea lor. 

Ambele cărți sunt atât frumoase, cât și educative. Bibliote-
carul poate face în avans fișe de colorat pe baza desenelor din 
carte, pe care copiii să le coloreze.
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30FABULE ȘI VORBE CU TÂLC
îngrijită de Adrian Săvoiu și Diana Zografi, 
ilustrații de Adelina Butnaru, Editura Arthur

Activități propuse de scriitoarea CARMEN TIDERLE
Vârsta: 5+
Timp de desfășurare: 1 h
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31 REZUMATUL FABULEI ”0 și 1”
În fabula ”0 și 1”0 de George Ranetti, personajele, niște 

cifre, se judecă una pe cealaltă, își văd doar minusurile și, pen-
tru că nu-și găsesc un numitor comun, nu pot împărți frățește 
aceeași masă. Totul se termină cu bine când două dintre ele 
se împrietenesc și, în ciuda diferențelor de mărime, se unesc și 
luptă pentru aceeași cauză. 

Puterea crește unde suntem mai mulți este o lecție pe care 
fabulele au știut cel mai bine s-o transmită.
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32PLAN DE ACTIVITĂȚI
1. Sugestii de lectură
Citiți fabule în general! Există cel puțin una pe orice temă 

imaginabilă și inimaginabilă. Începeți cu Esop, continuați cu La 
Fontaine. Citiți antologia de Fabule și vorbe cu tâlc de la Editura 
Arthur, pentru că acolo îi veți întâlni și pe Grigore Alexandrescu, 
dar și pe Grete Tartler, o scriitoare contemporană, adică trăiește. 
Invitați-o la voi să vă citească!
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33 2. Mici jocuri ale imaginației 
• Citiți cu voce tare, poate chiar la microfon, fabula “0 și 1”. 

Gândiți-vă cu cine semănați mai mult dintre personaje și ce cifră 
v-ar plăcea să fiți.

• Cu ce haine aveți pe voi, încercați să deveniți cifre sau lite-
re. Cu ambele picioare pe un crac, puteți deveni cu ușurință un P 
sau, dacă prietenul vostru face același lucru, un H.

• În fabulă, Unu îl numește pe Zero “hahalero”. Găsiți și alte 
rime la zero.

• Cântați fabula în toate stilurile de muzică care vă vin în cap. 
Și manele, de ce nu?!

• Încercați să desenați și voi personajele în stilul Adelinei 
Butnaru, ilustratoarea cărții. Apoi, în stilul vostru.

• Aduceți-vă aminte când ați trecut printr-o situație similară 
cu cea a personajelor din fabulă. Ce prieten v-a ajutat atunci 
când ați avut nevoie. Sunați-l și mulțumiți-i!

• Gândiți-vă cum ați rescrie fabula cu personaje note 
muzicale! Uf, știu că e greu!



as
oc

ia
ția

 d
e 

ba
sm

34DAR MOTAN DĂRUIEȘTE
de Cristina Andone, ilustrații de Emi Balint, Editura Nemi

Activități propuse de scriitoarea CRISTINA ANDONE
Vârsta: 5+
Timp de desfășurare: 1 h
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35 REZUMATUL CĂRȚII
Este decembrie, luna cadourilor. Dar Motan se întreabă ce 

poate dărui celor din jur, câtă vreme nu are nimic. Mitanța, mâța 
bătrână venită din Franța, îl învață că poate dărui cunoaștere, nu 
doar bunuri materiale. Important este să descoperi la ce anume 
ești foarte bun și să-i înveți pe cei din jur acel lucru. 

Pisoiul Zahar este bun la făcut torturi din mai multe torturi, 
pisica Nuti este bună la făcut coronițe. Și Dar? El va descoperi 
că darul său este să fie bun. Exact acest lucru o va învăța pe 
Tesa Neducesa: să fie bună cu șoriceii din Castel.
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36PLAN DE ACTIVITĂȚI
1. Discuții libere
Discuția despre carte poate porni de la următoarea întreba-

re: Ce poți dărui când ești copil și nu ai nimic? 
Copiii vor fi încurajați să găsească răspunsuri la aceas-

tă întrebare și să își imagineze ce ar dărui ei mamei lor, spre 
exemplu. 

Bibliotecarul le poate spune copiilor că poți dărui și altceva 
în afară de lucruri. Poți dărui ceea ce știi, nu ceea ce ai. Profeso-
rii fac asta în fiecare zi. Dăruiesc elevilor din cunoștințele lor și le 
sunt alături. Bibliotecarul poate da copiilor și exemple din carte:

• Darul lui Zahar este să-și învețe prietenii să facă un tort din 
brioșe;

• Darul lui Nuti este să-și învețe prietenii să facă coronițe de 
Crăciun;

• Pisoiul Dar își dăruiește cadourile unor șoricei înfrigurați de 
la Castel.

Alte posibile întrebări pentru copii:
• Voi ce faceți cel mai bine?
• Pe cine ați putea învăța să facă lucrul la care voi sunteți 

pricepuți și talentați?
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37 2.  Jocuri de roluri 
Această poveste a fost gândită ca o piesă de teatru, iar copii 

pot fi ajutați să devină eroi ai poveștii: un copil ca povestitor, alți 
copii ca Dar Motan, Zahar, Nuti, Mitanța, Toto, etc. Spectacolul 
poate fi pus în scenă în bibliotecă sau în sala de clasă, cu bibli-
otecarul în rol de regizor. După câteva repetiții, Pot fi invitați și 
părinții. 

Personajele dintre care pot alege copiii sunt:
• Dar – un pisoi care are un dar: e chiar bun să fie bun cu alții. 

Altfel, îi plac mult peștii
• Toto – un băiat care dăruiește tot felul de forme
• Mamalu și Tatalu - părinții lui Toto.  Au o librărie. Iată ce 

spune Mamalu, după ce a citit cartea Dar Motan dăruiește: ”Știu 
ce cadouri le vom face iarna asta copiilor din vecini. Nu le vom 
mai dărui bomboane sau turtă dulce. Îi vom învăța ce știm noi 
mai bine: să citim. De fapt, să iubim să citim. În fiecare seară, 
până de Crăciun, vom face la noi în librărie o mică petrecere de 
carte. Foc în sobă. Mere coapte. Biscuiți la borcan. Și cele mai 
frumoase povești care au apărut în acest an.” 

• Mitanța – o mâță atotștiutoare. Ea spune așa: putem dărui 
ce știm, nu doar ce avem. Și mai spune tot ea: poți dărui griș cu 
lapte sau... poți dărui fapte.

• Zahar – știe să facă tort din brioșe. Îi place mult de tort să te 
învețe și pe tine. Doar, te rog, nu-i spune Zahăr, bine?

• Nuti – o pisică albă, mică. Locuiește într-o florărie. Îți poate 
dărui arta ei de a face coronițe de brad și decorațiuni de Crăciun.

• Nor – pisoi de Castel. În cartea aceasta, dacă nu-l vedem, 
asta e pentru că Nor se juca de-a v-ați ascunselea cu un miel.

• Tessa Neducesa – a primit cu mare bucurie darul de la 
motanul cel negru și norocos. Cum care dar? A învățat să fie 
bună cu șoriceii din tunel. Tessa spune că e un mare talent să 
știi să primești cadouri... ca un regent. Te poate învăța și pe tine: 
zâmbești, înclini puțin capul, mulțumești, apoi spui ceva frumos 
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38despre darul pe care tocmai îl primești. Mulțumesc, dragă Dar, 
pentru lecția de bunătate! Mi-ai deschis ochii, parcă trăiam în-
tr-un borcan. Până să-mi povestești nici nu m-am gândit cine stă 
în tunel, dacă acolo e bine. Noroc cu tine!

• Un șoricel, Fănel. Mulți alți șoricei.
Lista cu ”distribuția” poate fi tipărită ca un program al spec-

tacolului, cu numele copilului în dreptul rolului interpretat. 

3. Meșterim daruri pentru Crăciun
• Copiii pot realiza farfurii din carton pictate cu personaje-

le principale din carte. Farfuriile pot fi legate într-o ghirlandă a 
prieteniei.

• Copiii pot desena o pisică și îi pot da ce nume doresc.

4. Incursiune în lumea lui Dar
Bibliotecarul poate povesti copiilor despre Bran, locul acțiu-

nii din poveste.
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Am încredere 
în mine, pot 
ajunge chiar 
și pe lună
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41 FANTOMA ANIEI 
de Vera Brosgol, traducere de Matei Sâmihăian, Editura Grafic

Activități propuse de scriitoarea ADINA ROSETTI
Vârsta: 11+
Timp de desfășurare: 1 h
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42REZUMATUL CĂRȚII
Ania, o adolescentă care a emigrat împreună cu familia din 

Rusia, încearcă din răsputeri să se adapteze stilului de viață 
american. Doar că orice ar face nu-și găsește locul: îi e rușine cu 
familia ei, se jenează cu propriul corp, nu are prea mulți prieteni, 
iar la școală lucrurile nu merg prea bine. Peste toate astea, mai 
are și ghinionul să cadă într-o zi într-un puț părăsit. Dintre toate 
lucrurile pe care se aștepta Ania să le găsească pe fundul unui 
vechi puț, o nouă prietenă nu se număra printre ele. Mai ales nu 
o prietenă care să fie moartă de un secol. Și această prietenă nu 
glumește deloc când zice că are de gând să-i fie alături pentru 
totdeauna...

Sub aparența unei povești cu fantome, pline de suspans și 
mister, romanul vorbește despre teme  delicate, precum inadap-
tarea, imaginea de sine, acceptarea imperfecțiunilor și a diferen-
țelor, nevoia de conexiune cu ceilalți.

PLAN DE ACTIVITĂȚI
1. Discuții libere
• De ce se simte Ania, personajul principal, diferită? Cum 

credeți că se vede ea și cum o văd ceilalți? 
Discuție despre ce înseamnă percepția, despre diferențele 

dintre felul în care te percepi tu și cum crezi că te percep cei din 
jur. (Ania simte permanent că nu arată destul de bine, ține diete 
și se rușinează cu corpul ei – cu toate acestea, alte personaje o 
consideră drăguță și atrăgătoare.)

• Voi v-ați simțit vreodată diferiți? Ați avut momente în care 
nu v-ați găsit „locul” – la școală, în grupul de prieteni, într-un 
context social?

Ania se simte diferită și pentru că provine dintr-o altă țară și 
altă cultură. Copiii pot fi încurajați să împărtășească experiențe 
similare.
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43 • Scrieți pe un bilețel ce calități v-ați dori să aveți în viitor: 
cum ați vrea să arătați, cum v-ar plăcea să vă simțiți, ce ați vrea 
să deveniți?

Nu este obligatoriu să împărtășească conținutul acestor 
bilețele, ele pot fi colectate într-o cutie și păstrate pentru viitor.

• La finalul poveștii, Ania își recunoaște în public numele ru-
sesc și inițiază o acțiune civică. Cum credeți că se simte acum, 
față de Ania de la început? Ce a determinat această schimbare?

Copiii vor fi stimulați să povestească experiențe în care au 
reușit să treacă peste un moment dificil, să-și învingă o frică etc.

• Cum vi se pare Emily, fantoma din poveste? Este Emily o 
prietenă adevărată? De ce Ania nu mai dorește să fie prietenă 
cu Emily? Ce înseamnă pentru voi „un prieten bun”?

2. Crearea unei benzi desenate
Necesar: coli albe A4, creioane grafice, creioane colorate, 

rigle, gumă de șters.
În pregătirea acestei activități pot fi urmărite diverse clipuri și 

tutoriale pe YouTube despre cum se poate crea o bandă dese-
nată – ex: Muzeul Animat, Ateliere de Benzi Desenate online:

https://www.youtube.com/watch?v=1vX9TPMHOm0
Booktrailer-ul unui alt roman grafic de Vera Brosgol:
https://www.youtube.com/watch?v=1h-7JSWa7y4

Copiii se vor împărți în echipe de câte doi – fiecare echipă 
este formată dintr-un scriitor și un ilustrator. În timpul activității, 
ei pot schimba și rolurile, participând împreună atât la crearea 
scenariului și poveștii, cât și la realizarea ilustrațiilor. Temele 
sunt: prietenie, toleranță, încredere în sine. Fiecare echipă își va 
alege una dintre aceste teme și apoi va realiza o scurtă bandă 
desenată. La final, toți își vor prezenta creațiile.
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44LUPUL ȘI LUPUL
de Carmen Tiderle (poveste proaspăt inventată,
în curs de publicare)

Activități propuse de scriitoarea CARMEN TIDERLE
Vârsta: 6+
Timp de desfășurare: 1 h

ÎN CURS 
DE PUBLICARE
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45 POVESTEA
Într-o zi, când Scufița Roșie ajunse la întrebarea „Da’, buni-

cuțo, de ce ai gura așa de mare?”, sătul să tot răspundă același 
și același lucru, lupul își dădu jos boneta de pe cap și ochelarii 
de pe nas și zise:

Pentru că sunt lup, Scufițo, de-aia! Uite! Am blană peste tot, 
sunt patruped și mă hrănesc cu animale sălbatice, nu cu bunici 
și cu fetițe!

Și spunând acestea, căscă botul larg, o lăsă pe bunică să 
iasă din burta lui, întreagă și nevătămată, și plecă din poveste 
trântind ușa.

Merse el ce merse prin pădure sau prin ce mai rămăsese din 
pădure, căci mare parte fusese tăiată, și dădu peste trei pur-
celuși care stăteau în noroi până la gât și molfăiau ghinde. Se 
gândi că nu-i frumos să treacă așa, fără să zică nimic, și-i întrebă 
cum merge treaba cu casele. Porcii se uitară unii la alții, guițară 
ceva pe limba lor și-o rupseră la fugă.

Lupul își văzu de drum și se-ntâlni cu un ciobănaș. „Să 
trăiești, Petrică!” îl salută lupul. Ciobanul aruncă fluierul cât colo 
și-ntr-o secundă era sus de tot, în vârful unui copac, tremurând 
ca varga. Trei iezi, care se zbenguiau într-un luminiș, o luară și ei 
care încotro, behăind ca din gură de șarpe.

Lupul mai merse ce mai merse și apoi se opri. Brusc. Ca 
împietrit. Fiindcă cei mai strălucitori ochi pe care îi văzuse el vre-
odată tocmai luciseră în întuneric. „Au, auuu?” întrebă el. „Au, 
auuu!” i se răspunse. Care pe limba oamenilor ar fi:

Bineînțeles, prietene, ești binevenit la noi în haita! Se-ntâm-
plă cumva să și știi să cânți? Că am avea nevoie de un vocalist 
în trupa noastră, Canta-lupii.

Să cânt?! Eu?! Mai ceva ca o privighetoare! spuse lupul 
dând din coadă. Nici nu e nevoie să-mi ascut colții!

 Și cei doi prieteni, umăr la umăr, se pierdură în desișul pădu-
rii, nerăbdători să-și înceapă propria poveste.



as
oc

ia
ția

 d
e 

ba
sm

46PLAN DE ACTIVITĂȚI
Discuții libere și concurs
Detectați împreună la ce alte trei povești, în afară de Scufița 

Roșie, face referire textul. Organizați un concurs: cine găsește 
primul poveștile în bibliotecă. Citiți-le cu voce tare, pe roluri. 
(Câștigătorul concursului poate alege ce personaj să fie.)

Exerciții de imaginație
Pe modelul textului Lupul și lupul, imaginați-vă cum s-ar 

schimba fiecare poveste citită dacă lupii din Cei trei purceluși, 
Capra cu trei iezi și Petrică și lupul ar fi miloși sau… vegetarieni.

Cum ar fi povestea Cei trei purceluși dacă s-ar numi Cei trei 
lupușori?

Ce le-ar cânta mama-lupoaică puilor dacă ar fi în locul caprei 
din Capra cu trei iezi?

Inventați nume de formații de diverse animale pe modelul 
Canta-lupii. Urs-uzii?!

Continuați povestea Lupul și lupul cu cei doi care ajung 
rock-staruri. Voi ce vreți să deveniți?

Roald Dahl, știți, cel care a scris despre Fabrica de 
ciocolată, a și rescris o mulțime de povești, printre care și 
Scufița Roșie. În versuri. Citiți-l! O să vă placă.



ki
t p

ed
ag

og
ic

 p
en

tru
 b
ib
lio
te
ca
ri

47



as
oc

ia
ția

 d
e 

ba
sm

48MIKO, VULPIȚA FRIGUROASĂ
De Andreea Iatagan, ilustrații Diana Tivu, Editura Pandora M

Activități propuse de scriitoarea ANDREEA IATAGAN
Vârsta: 5+
Timp de desfășurare: 1 h
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49 REZUMATUL CĂRȚII
Miko este un pui de vulpe polară, care s-a născut în cea mai 

geroasă zi din an, când până și ghețarii se îmbrățișau ca să se 
mai încălzească. De atunci, micuței vulpi îi este frig întruna și 
tremură până în vârful urechilor. 

Tot ceea ce vrea Miko e să își simtă lăbuțele calde și să nu 
mai audă vântul cel rece și șuierător. Caută mai întâi ajutor la 
celelalte animale: își împletește șosete ca să semene cu iepure-
le-pantofi-de-zăpadă, devorează mii de scoici ca morsa mân-
căcioasă, își pune fular ca renul și dă din cap repede, repede, 
dintr-o parte în alta, aidoma bufniței. Numai că nimic nu funcțio-
nează și Miko se trezește în cele mai caraghioase situații.

Vulpea polară hotărăște să nu le mai imite pe celelalte 
animale, ci încearcă să aibă propriile idei. Nici asta nu îi iese din 
prima, dar Miko găsește până la urmă soluțiile salvatoare, pline 
de imaginație, neobișnuite, năzdrăvane de-a dreptul. Își face 
o căsuță rotundă ca un iglu și o căptușește cu mușchi moale, 
așterne poduri de lemne peste tot prin zăpadă, ca să nu îi mai în-
ghețe lăbuțele, prinde luminile polare în cuburi de gheață care se 
colorează și alungă întunericul, ademenește vântul într-o pâlnie 
uriașă și îl transformă în muzică, ca să nu mai șuiere îngrozitor. 
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50PLAN DE ACTIVITĂȚI
Discuții libere
Miko nu se dă bătută și inventează mereu ceva nou până 

când găsește soluțiile care o fac să nu îi mai fie frig. 
Dacă ai fi Miko, ce soluții ai găsi astfel încât să nu mai tre-

muri în ger și să nu-ți mai fie frică de întunericul polar și de vântul 
cel rece și șuierător?

Ce calități crezi că are vulpea polară Miko?
Care a fost cel mai greu lucru pe care a trebuit să îl faci tu? Ai 

reușit să îl duci la bun sfârșit? Cum te-ai simțit? Ți-a dat asta mai 
multă încredere în tine?

O vulpe extraordinară
Miko este o vulpe cu totul ieșită din comun, asta e clar. Dar 

nu este singura. Bibliotecarul le poate spune copiilor povestea 
vulpii care i-a uimit pe cercetători pentru că a parcurs 3.500 de 
km în numai 76 de zile. Nicio altă vulpe nu a mers atât de repede 
și atât de departe. Informații despre vulpea ultrarapidă se gă-
sesc aici:

https://www.digi24.ro/stiri/externe/mapamond/o-vulpe-po-
lara-a-mers-3-500-de-kilometri-din-norvegia-pana-in-canada-
cum-a-reusit-sa-traverseze-oceanul-1154151

Copiii vor fi rugați să deseneze o vulpe polară folosind 
îndrumările de la finalul cărții: Miko, vulpița friguroasă. Îi vor da 
un nume și se vor gândi ce talent special ale vulpea lor. Îi vor 
descrie calitățile în câteva rânduri. 
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51 Joc pentru încrederea în sine
Fiecare copil își va scrie numele pe o foaie de hârtie. Foile 

vor fi apoi împăturite sub formă de bilețele și vor fi  amestecate 
într-o cutie. Fiecare copil va extrage câte un bilețel, va citi nume-
le cu voce tare și se va gândi la două, trei calități pe care crede 
că le are colegul al cărui nume l-a extras. Apoi va scrie aceste 
calități pe foaia de hârtie, lângă nume. Fiecare copil va lua înapoi 
bilețelul cu numele său și calitățile sale, așa cum au fost ele 
scrise de colegi. Va fi încurajat să adauge alte calități ale sale, de 
data aceasta așa cum le vede el. 

Prin acest joc, copiii vor învăța să se uite cu atenție unii la 
ceilalți, să identifice și să prețuiască atât calitățile proprii, cât și 
pe ale celorlalți. După activitate, copiii vor pleca cu puțin mai 
multă încredere în ei, știind că sunt apreciați de cei din jurul lor.
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3.
Toleranță. 
Poți fi mare
în diferite 
feluri.
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53 DOMNUL SCONCS
de David Walliams, traducere Lavinia Braniște, Editura Arthur

Activități propuse de scriitoarea VICTORIA PĂTRAȘCU
Vârsta: 7+
Timp de desfășurare: 1h 30
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54REZUMATUL CĂRȚII
Domnul Sconcs este o poveste înduioșătoare despre prie-

tenia dintre Chloe, o fetiță de 12 ani, și un om al străzii, domnul 
Sconcs (Mr Stink în original). 

Chloe are 12 ani și are toate motivele să fie nefericită. Mama 
ei este politician și candidează pentru funcția de prim ministru. 
Din acest motiv, este foarte ocupată și nu are niciodată timp 
pentru ea. Tatăl ei este șomer și nefericit, sora ei mai mică, Ana-
belle, este pârâcioasă, răsfățată și plină de ifose, iar la școală 
Chloe este chinuită de vedeta școlii, populara Rosamund.

Viața lui Chloe se schimbă când îl întâlnește pe domnul 
Sconcs, un om fără adăpost, și hotărăște să îl aducă la ea în 
casă și să îl ascundă în beci.

Cartea este valoroasă pentru faptul că aduce în fața copiilor 
numeroase teme la care să reflecteze: diferența dintre aparență 
și esență, diferența dintre ceea ce spun politicienii și ceea ce 
fac, ce înseamnă să trăiești pe stradă și să nu ai casă, cum se 
raportează oamenii la sărăcie, ce înseamnă bullyingul în școală 
și ce impact poate să aibă asupra unor copii.

Totul se termină cu bine pentru Chloe, iar cei din familia ei 
redescoperă bucuria de a fi împreună.
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55 PLAN DE ACTIVITĂȚI
1. Discuții libere 
Bibliotecarul va prezenta copiilor cartea. Va discuta cu copiii 

pe marginea titlului și îi va provoca pe copii să se gândească la 
ce înseamnă acasă pentru ei și unde ar putea să locuiască per-
sonajul principal al cărții.

Pentru fiecare copil noțiunea de ”acasă” va însemna altce-
va. Doar că, din păcate, unii oameni nu au casă și locuiesc pe 
stradă. Cum sunt acei oameni? Cunosc copiii prezenți la atelier 
oameni de acest fel? Ce știu despre ei? Merită să locuiască pe 
stradă? Sunt buni, sunt răi?

Se colectează toate răspunsurile copiilor pe o filă de flip-
chart.

2. Lectură
Bibliotecarul va citi copiilor următorul capitol din carte:
Capitolul I
Mulțumiri
”Domnul Sconcs a apărut pur și simplu în oraș într-o dimi-

neață și s-a instalat pe o bancă veche de lemn. Nimeni nu știa 
de unde venea sau încotro se îndrepta. Majoritatea localnicilor 
erau drăguți cu el. Uneori îi aruncau la picioare câteva monede 
și apoi își luau tălpășița cu ochii lăcrimând. Dar nimeni nu era cu 
adevărat prietenos. Nimeni nu se oprea să stea de vorbă.

Cel puțin nu până în ziua în care o fetiță și-a luat inima în dinți 
și i-a vorbit.... și aici începe povestea noastră.

Bună ziua, a zis fata, cu vocea tremurând un pic de emoție.
O chema Chloe. Avea 12 ani și nu mai vorbise niciodată cu 

un vagabond. Mama îi interzisese să stea de vorbă cu ”astfel 
de arătări”. Nu o lăsa nici măcar să stea de vorbă cu copiii din 
cartierul cu locuințe sociale. Dar Chloe nu credea despre dom-
nul Sconcs că este o arătare. Ei i se părea că este un om cu o 
poveste interesantă, iar lui Chloe cel mai mult pe lume îi plăceau 
poveștile. (...)
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56Colac peste pupăză, se întâmpla să fie și acea perioadă a 
anului care îi plăcea lui Chloe cel mai puțin: Crăciunul. Se presu-
pune că toată lumea adoră Crăciunul, mai ales copiii. Dar Chloe 
îl detesta.

Pot să vă ajut cu ceva, domniță? a întrebat domnul Sconcs.
Avea o voce surprinzător de elegantă. Cum nimeni nu se 

mai oprise vreodată să stea de vorbă cu el, s-a uitat oarecum 
suspicios la fetița mică și dolofană din fața lui.

Aaa, păi.... îmi cer scuze că vă deranjez...
Da? a zis domnul Sconcs, un pic nerăbdător.
Păi, a continuat Chloe tulburată, mi-a trimis mătușica cinci 

lire să îmi iau cadou de Crăciun. Dar eu de fapt nu am nevoie de 
nimic, așa că m-am gândit să vă dau banii dumneavoastră.

Domnul Sconcs a zâmbit. Chloe a zâmbit și ea. Pentru o 
clipă a părut că avea să accepte darul fetei, dar apoi și-a coborât 
privirea.

Mulțumesc, a spus el. O bunătate de neimaginat, dar nu pot 
să iau banii. Îmi pare rău.

Chloe era nedumerită.
Și de ce nu, mă rog?
Ești doar o copilă. Cinci lire e mult, mult prea generos.
Eu credeam că...
Ești amabilă, dar mă tem că nu pot să accept. Ia, spune-mi, 

câți ani ai, fetiță? Zece?
Doisprezece! a strigat Chloe.
Era un pic cam scundă pentru vârsta ei, dar îi plăcea să 

creadă că era mai mare în multe alte feluri.
Dacă nu sunt prea nepoliticoasă, a zis Chloe, pot să vă 

întreb ceva?
Da, sigur că poți.
Păi, mi-ar plăcea foarte mult să știu de ce locuiți pe o bancă 

și nu într-o casă, așa ca mine?
Domnul Sconcs s-a foit ușor, părând neliniștit.
E o poveste lungă, draga mea, i-a răspuns el. Poate o să ți-o 
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57 spun într-o altă zi.
Chloe era dezamăgită. Nu era sigură că va exista o altă zi.
Atunci.... îmi pare rău că v-am deranjat. Vă doresc o zi minu-

nată. ”

3. Copiii devin reporteri. Povestea domnului Stink
Copiilor li se cere să își imagineze că sunt reporteri și că îi 

iau un interviu domnului Sconcs. Care cred ei că ar fi povestea 
lui? De ce cred că a ajuns să doarmă pe o bancă și nu are casă? 
Poate fi o poveste tristă, ca cea din carte, dar poate fi și o poves-
te în care bătrânul este un agent secret, un pirat viteaz sau un 
cântăreț de operă faimos.

Ca activitate precursoare, poate fi spusă povestea reală a 
pictorului Ion Bârlădeanu, care a locuit într-o ghenă de gunoi de 
pe Calea Moșilor. Descoperit de artistul Ovidiu Feneș, curtat ju-
mătate de an de galeristul Dan Popescu, Ion Bârlădeanu a ajuns 
să fie expus alături de pictori celebri, la Paris, Londra sau Basel. 
Este eroul documentarului Lumea văzută de Ion B., realizat de 
Alexander Nanau.

Există multe prejudecăți legate de oamenii străzii și, așa 
cum nu ar trebui să judecăm cărțile după copertă, ar trebui să 
nu judecăm oamenii după miros sau după hainele pe care le 
poartă.

4. Copiii devin oameni politici. Program electoral și afiș
Mama lui Chloe candidează pentru funcția de prim-minis-

tru. Ea crede că oamenii străzii sunt ”arătări” și are un program 
politic ce include, între altele, interzicerea prezenței pe străzi a 
oamenilor fără adăpost și obligația de a ține câinii în lesă chiar și 
în casă. Copiii vor fi încurajați să se gândească la responsabilita-
tea care vine la pachet cu orice candidatură la o funcție publică. 
Fiecare dintre ei se va gândi și va scrie un mic programul electo-
ral, pe puncte, și va desena un afiș electoral.

Copiii pot lucra individual sau în grupuri mici. Afișele pot fi 
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58apoi expuse, iar programele electorale pot fi popularizate și dez-
bătute în comunitate.

5. Poveste sau desen. Poți fi mare în multe feluri
Chloe are doar 12 ani, dar are curajul să facă lucruri pe care 

oamenii mari nu au curajul să le facă. Se apropie și vorbește cu 
domnul Sconcs, vrea să îi afle povestea și, în cele din urmă, se 
împrietenește cu el. 

Copiii vor fi încurajați să scrie sau să deseneze ce ar face ei 
pentru un om al străzii, pornind de la cuvintele care o descriu pe 
Chloe: ” Era un pic cam scundă pentru vârsta ei, dar îi plăcea să 
creadă că era mai mare în multe alte feluri.”

După ce bibliotecarul adună toate ideile copiilor, le poate 
spune povestea lui Arthur, un băiețel de 10 ani din Franța, care 
își vinde tablourile și din banii câștigați cumpără mâncare, apă și 
pături pentru oamenii fără adăpost (resursă video: https://www.
youtube.com/watch?v=trJtHsAWu7I)

Se pot vota cele mai bune și mai ingenioase idei ale copiilor 
și pot fi, apoi, puse în practică (obiecte făcute de copii și vându-
te la un târg al școlii, campanii de strângere de fonduri pentru 
oamenii fără adăpost online și offline samd)
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60MARELE URIAȘ PRIETENOS
de Roald Dahl, traducere de Alexandra Columban, 
editura Arthur

Activități propuse de scriitoarea LUMINIȚA CORNEANU
Vârsta: 7+
Timp de desfășurare: 1 h
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61 REZUMATUL CĂRȚII
MUP este un uriaș din specia celor care mănâncă oameni, 

doar că el nu o face. Este o alegere personală, pentru că așa 
crede el că este bine. Nu-i este simplu, pentru că nu-i rămân 
de mâncat, pe Tărâmul Uriașilor, decât castracurcuveții, niște 
legume respingătoare. Mai mult, MUP este și colecționar de 
vise. Fiind foarte înalt, cât o clădire cu mai multe etaje, pândește 
la geamuri și capturează visele oamenilor, pe care apoi le de-
pozitează cu grijă în borcane cu capac. Copiilor le insuflă vise 
frumoase, ajutându-se de o trompetă. Celorlalți uriași, care-l 
batjocoresc pentru că nu e ca ei, le insuflă coșmaruri. 

Acesta este personajul care într-o noapte o răpește pe mi-
cuța Sophie din patul ei de orfelinat. Și nu pentru a o mânca, așa 
cum se teme fetița, ci pentru că Sophie îl văzuse, iar uriașii nu 
pot fi văzuți de oamenii de rând, căci ar spune și altora. 

Așa ajunge Sophie să lege o prietenie trainică cu acest uriaș 
de treabă, să facă cunoștință cu Tărâmul Uriașilor, să scape 
milimetric de a fi mâncată de ei și să… ia micul dejun cu regina 
Angliei, alături de MUP!

MUP este o carte în care autorul, în stilul amuzant și provo-
cator care l-a făcut celebru pe mapamond, ne vorbește despre 
prietenie, despre încredere în sine și curajul de a fi altfel, în nu-
mele principiilor în care crezi. 



as
oc

ia
ția

 d
e 

ba
sm

62PLAN DE ACTIVITĂȚI
1. Lectură și desen
Activități foarte simple pot avea o eficiență foarte ridicată 

în motivarea elevilor să citească. Cea mai simplă metodă este 
aceea de a încuraja elevii să realizeze desene pornind de la 
scenele citite. Pentru aceasta, este recomandabil să se aleagă 
fragmente cu potențial vizual. Primele două capitole din Marele 
Uriaș Prietenos ne prezintă principalele personaje, situația iniția-
lă și intriga: MUP, micuța Sophie, care trăiește într-un orfelinat, 
descrierea unei străzi din satul în care locuiește Sophie, pe timp 
de noapte, răpirea lui Sophie din pat. 

Astfel, copiii pot desena: 
• apariția lui MUP pe strada lui Sophie;
• micuța Sophie ghemuită în pat, în camera ei de orfelinat; 
• Sophie la geam;MUP se uită pe fereastră în camera lui 

Sophie; 
• mâna lui MUP o răpește pe Sophie. 

Multe alte secvențe din carte se pretează la a fi ilustrate. Se 
va selecta o scenă, se va citi fragmentul și copiii vor realiza un al 
doilea desen. Acesta ar putea fi:

• MUP și Sophie mâncând castracurcuveți;
• MUP alergând cu Sophie în buzunar, pentru a scăpa de 

ceilalți uriași; 
• bătaia uriașilor; 
• MUP îi prezintă lui Sophie colecția lui de vise; 
• MUP și Sophie la masă cu Regina Angliei. 
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63 2. Discuții libere
După ce elevii desenează, este recomandată o discuție cu 

ei despre semnificația scenei respective. Întrebări ce pot ghida 
discuția:

Ce părere aveți despre faptul că MUP mănâncă castracurcu-
veți? Ce ne spune asta despre el? 

Cum vi se pare faptul că ceilalți uriași în batjocoresc pentru 
că nu mănâncă oameni? 

Voi ați întâlnit situații în care oamenii buni sunt batjocoriți? 
De voi a râs cineva? Cum v-ați simțit?

Copiii trebuie încurajați să se exprime, să-și clarifice con-
cluziile, să lege ceea ce citesc de experiențele lor de viață. La 
finalul activității, se va realiza o expoziție cu lucrările copiilor. 

3. Expoziția virtuală
Pentru a încuraja copiii să citească toată cartea, vor fi  în-

curajați să deseneze acasă scena lor preferată din carte și s-o 
trimită pe mail sau Facebook bibliotecii, care va face o postare 
pe social media cu desenele primite (dacă are resurse, poate 
acorda și premii). 

4. Sfat practic
În cazul în care copiii sunt agitați, vor fi invitați să participe la 

un „joc”: Numărăm împreună de-a-ndoaselea! 
Copiii sunt invitați să numere împreună cu bibliotecarul de 

la 10 la 1, iar între cifre să respire profund: inspirație - expirație 
(aprox 3 secunde/ inspirație și 3 secunde / expirație). De la 5, 
când deja sunt atenți, bibliotecarul le va spune: acum număr 
doar eu, după care reduce volumul vocii și pronunță din ce în ce 
mai încet cifrele, iar 3, 2 și 1 vor fi șoptite.
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64ELA CEA FĂRĂ DE CUVINTE
de Victoria Pătrașcu, ilustrații Cristiana Radu, 
Editura Cartea Copiilor

Vârsta: 6+
Timp de desfășurare: 1h 30 
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65 REZUMATUL CĂRȚII
Ela cea fără de cuvinte spune povestea unei fetițe care nu 

vorbește pentru că are credința că toate cuvintele sunt impor-
tante, au viață și puteri nebănuite. Cu acest lucru în minte și 
cu toate cuvintele păstrate cu grijă, Ela construiește, alături de 
prietenii ei imaginari – o pisică înaripată cu coadă de pește, un 
elefant, un șoricel speriat - lumi imaginare, pline de farmec și 
culoare.

Din păcate, ceilalți copii nu o înțeleg pe Ela, iar unii dintre 
ei râd de ea și îi spun cuvinte jignitoare. Doar că un băiețel, Ian, 
reușește să intre în lumea Elei, îi câștigă încrederea și reușește 
să o facă să rostească primele cuvinte.

“Ela era mută. Dar era mută doar pe dinafară, pentru că pe 
dinăuntru viețuiau toate vorbele pe care nu le rostise vreodată. 
Le păstrase în ea ca într-o sticluță vie. Pentru că le iubea. Cu 
adevărat. Le apărase întotdeauna de zgomotul din ce în ce mai 
puternic al lumii, le protejase de moarte.”
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66PLAN DE ACTIVITĂȚI
1. Lectură
Firul narativ al poveștii este simplu și ușor de înțeles. Din-

colo de el se află semnificațiile mai adânci ale textului și ceea 
ce vrem să descoperim împreună cu copiii în acest atelier de 
lectură și joacă.

Cuvintele - noi, cei mari, o știm deja - sunt ca niște nave 
purtătoare de sens. Ele pot să aducă bucurie, dar și multă nefe-
ricire. Este responsabilitatea noastră să le folosim cu grijă. Iar, 
într-o lume tot mai gălăgioasă, copiii au nevoie de această lecție 
simplă: doar bunătatea și generozitatea pot deschide sufletele 
și ne ajută să ne apropiem de ceilalți, chiar și de cei care nu ne 
seamănă. Iată morala și sensul ascuns al poveștii.

Bibliotecarul va citi copiilor cartea cu intonație și cu pauze 
pentru a verifica dacă cei mici au înțeles ceea ce li se citește. 
Lectura se poate realiza cu suportul proiecțiilor video ale ilustra-
țiilor. 

2. Colega cea nouă
• Bibliotecarul va desena și va decupa silueta din hârtie a 

unei fetițe, în mărime cât mai mare. Le-o va prezinta copiilor și 
îi va provoca să își imagineze cine este această colegă nouă. 
Întrebări posibile:

• Cine este ea?Ce am putea spune doar din felul în care 
arată?

• E de ajuns ceea ce vedem ca să știm cum este un om?
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67 După ce se construiește o personalitate a ”colegei”, bibliote-
cara le spune copiilor că poate unii dintre copii, mai năzdrăvani, 
mai neatenți, ar putea să îi adreseze vorbe urâte, să o jignească. 
Ce ar spune acești copii? (Ești urâtă! Ești săracă! Eu nu vorbesc 
cu fetele! Pleacă de aici! Nu vreau să mă joc cu tine!) De fiecare 
dată când copiii adresează o vorbă urâtă, bibliotecarul rupe o 
bucățică din silueta de hârtie. 

Apoi, bibliotecara îi va întreba pe copii cum ar putea repara 
lucrurile. Copiii își vor cere scuze. Fiecare scuză va fi urmată de 
lipirea cu leucoplast sau bandă adezivă a bucăților rupte. După 
ce fiecare bucățică a fost lipită, bibliotecara îi va întreba pe copii 
dacă fetița arată la fel. Este ocazia potrivită pentru a le spune că 
jignirile lasă urme nevăzute, cicatrici, și că e mai bine să gândim 
de două ori înainte de a arunca cuvinte nepotrivite.

Fiecare dintre copii poate povesti o situație în care a fost 
jignit și va spune cum s-a simțit, cum a fost rezolvată situația. 
Copiii nu vor fi obligați să povestească dacă nu vor.

3. Lumea Elei și borcanul cu murături de cuvinte
Copiii vor fi invitați, pe rând, să dăruiască Elei cuvinte (pre-

gătite în avans de bibliotecar și scrise pe cartoline). Unele vor 
fi jignitoare și locul lor va fi în borcanul cu murături de cuvinte. 
Altele vor fi frumoase și își vor găsi loc în lumea Elei. Este un joc 
menit să dezvolte gândirea critică a copiilor.

Pentru cei mici, care nu știu să citească, pot exista cartoline 
cu imagini (o floare, un inorog, un fluture sau un balaur, o fanto-
mă, cineva care țipă, ochi încruntați)

La final, după ce toate cuvintele au fost lipite pe silueta Elei 
sau au ajuns în borcanul cu murături de cuvinte, bibliotecarul îi 
întreabă pe copii cum arată lumea Elei cu toate cuvintele primite 
de la ei și cum cred ei că se simte Ela.
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684. Cum este colegul tău.
Copiii vor completa o anagramă cu numele colegului. Vor 

scrie numele acestuia pe verticală și fiecare literă din nume va 
fi legată o calitate a acestuia. Astfel, cei mici vor fi stimulați să 
gândească dincolo de aparențe și să găsească lucrurile bune 
din cel de lângă ei. Exemplu: Ana

Amabilă
Neînfricată
Atentă

5. Prieteni pentru Ela
Ce animal fantastic ar mai putea să locuiască în lumea Elei 

și ce ar face el acolo?
Bibliotecarul poate da copiilor o temă pentru acasă: ”Dacă 

te-ai întâlni cu Ela, cum ai convinge-o să vorbească?”
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70LULI ȘI CĂSUȚA DIN COPAC
de Iulia Iordan, ilustrații de Cristiana Radu, 
Editura Cartea Copiilor

Atelier de lectură senzorială adaptat copiilor cu dizabilități 
neurocognitive propus de scriitoarea IULIA IORDAN
Vârsta: 4+
Timp de desfășurare: 1 h
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71 REZUMATUL CĂRȚII
“Luli și căsuța din copac” este o poveste ilustrată care de-

scrie într-un mod interactiv și bogat vizual călătoria personajelor 
pentru descoperirea naturii înconjurătoare. Este a doua carte 
dintr-o serie de povești tematice cu Luli, urmându-i cărții despre 
ierburi, “Călătorie printre ierburi și lumină”. 
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72PLAN DE ACTIVITĂȚI
Povestea, prin simplitatea ei narativă pe de o parte și prin 

complexitatea senzorială pe de altă parte, este ușor de adaptat 
pentru o lectură potrivită și copiilor de diverse vârste cu diverse 
afecțiuni neurocognitive. O astfel de lectură cere puțin curaj, 
câteva elemente de recuzită ușor de procurat, un spațiu confor-
tabil și o pregătire prealabilă a copiilor tipici participanți în cazul 
în care grupul de copii este mixt. 

Ce le puteți spune cu blândețe dinainte copiilor tipici, par-
ticipanți la un atelier de lectură adaptată:

• un copil diferit de tine nu îți este neapărat inferior sau supe-
rior. Dă-i ocazia să te cunoască și dă-ți ocazia să îl/o cunoști!

• mintea unei persoane cu o dizabilitate sau alta funcționea-
ză altfel decât a noastră: uneori simt foarte intens lucrurile, de 
aceea uneori sunetul prea intense li se pot părea o agresiune. 

• un copil cu o dizabilitate neurocognitivă nu înțelege cuvin-
tele mai dificile, se concentrează foarte greu și are nevoie de 
terapie pentru a face lucruri simple pe care tu le faci instinctual, 
cum ar fi, de exemplu, să desenezi un stick-man. 

• indiferent de afecțiunea pe care cineva o are, se va dezvol-
ta dacă cineva îi poartă de grijă, așa cum Luli are grijă de fiecare 
plantă pe care o întâlnește în călătoria sa!

Ce fel de materiale v-ar putea ajuta pentru a îmbogăți 
senzorial lectura:

• blăniță sau țesătură moale;
• claxon de bicicletă, roată de bicicletă;
• scoarță de copac;
• flori de tei;frunze de plop;o scândură și crengi de copac;
• Un clopoțel;
• Frunze;
• Sunete de pe telefon: pași prin iarbă, sunet de toacă, even-

tual și sunetul produs de bicicletă.
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73 Textul adaptat pentru lectura senzorială.
*Parantezele sunt sugestii pentru a îmbogăți nararea textului 

cu inserții senzoriale: sunete, mișcări, gesturi. Toate aceste ele-
mente vor fi produse de fiecare participant. O lectură animată în 
acest mod va fi mai ușor de parcurs și de înțeles de către partici-
panții atipici și mai plăcută pentru ceilalți. Copiii tipici pot fi încu-
rajați să citească chiar ei sau să însoțească de sunete lectura.

În povestea noastră locuiesc două fetițe: Luli și Zoe. Luli 
este sora mai mare (gest de ridicare a brațelor), iar Zoe este 
surioara cea mică (gest de ghemuire). 

Azi fetițele au plantat un copăcel. Dar când să-l ude la ră-
dăcină, dinspre casă s-a auzit un lătrat. Era Norocel, cățelul lor, 
un năzdrăvan cu blănița moale (se va trece o blăniță/țesătură 
moale pe la fiecare copil) care sapă toată grădina să își ascundă 
el oasele.

Norocel, ce s-a întâmplat? A întrebat Luli când a ajuns lângă 
el. Dar Norocel lătra în continuare (imităm) și îi arăta ușa de la 
magazie. Acolo se afla tăticul fetițelor care scotea scânduri de 
lemn. Miroseau așa de bine…(mirosim o scândură de lemn), dar 
tata voia să le arunce pentru că nu mai avea nevoie de ele. 

Atunci lui Luli i-a venit o idee: ce-ar fi să construiască cu toa-
te acele scânduri o căsuță în copac? Când a auzit, Zoe a înce-
put să bată din palme de bucurie. (batem din palme) Dar tăticul 
lor le-a propus să facă mai întâi o plimbare cu bicicletele prin 
pădurea de lângă casă și să vadă mai multe feluri de copaci. 
Împreună cu părinții lor, cele două fetițe s-au urcat pe biciclete și 
au pornit la drum. (sunet de claxon/bicicletă) Mai întâi au întâl-
nit o salcie pletoasă, cu crengile atârnând spre pământ (facem 
gestul de aplecare). Au trecut pe sub ea, dar Luli nu s-a aplecat 
la timp și frunzele i-au trecut prin păr și pe piele (îi mângâiem cu 
crenguțe??/le arătăm/îi mângâiem ușor pe mâini). În apropierea 
salciei, fetițele au văzut un plop lângă care s-au oprit, iar mama 
le-a spus o poveste despre un băiat transformat de o zână în 
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74plop. (le arătăm frunze de plop) Mai departe au găsit în drumul 
lor un salcâm. Era înflorit și mirosea atât de frumos! (mirosim 
flori uscate de salcâm) Stejarul pe care l-au întâlnit alături era 
atât de înalt încât nu i se vedea vârful, iar scoarța lui era aspră și 
închisă la culoare. (atingem scoarță aspră) În mijlocul pădurii au 
găsit un tei bătrân cu frunzele în formă de inimă. (le arătăm) Luli 
s-a cățărat pe crengi și a umplut trăistuța cu flori pentru ceai. 
(mirosim flori de tei) 

După ce mama le-a mai spus o poveste, s-au hotărât să se 
întoarcă acasă, dar pe drum au întâlnit un alun. Era abia înflorit 
alunul, nu era nicio alună coaptă încă, dar Zoe totuși s-a apro-
piat de el. Zărise ceva foșnind printre frunze și își imagina că va 
vedea vreo veveriță, dar Norocel, cu nasul lui curios (mirosim) a 
început să-i dea târcoale și să latre (imităm). 

Ce mai este acum, Norocel? au întrebat fetițele. Dar el a 
împietrit deodată și s-a oprit din lătrat de parcă le-ar fi rugat să 
asculte cu atenție. Atunci, din copac s-a auzit un sunet de.. 
Ssssssssss… șarpe, iar Zoe a fugit speriată spre părinți. 

Mulțumesc, Norocel! i-a spus Zoe bucuroasă că a scăpat 
cu bine. Ce cățel curajos avem! S-a bucurat ea și i-a mângâiat 
blănița moale.  

După atâtea peripeții prin pădure, fetițele și părinții lor s-au 
întors acasă, de data asta pășind pe iarba înaltă (sunet de 
pași prin iarbă). După ce au ajuns, și-au dat seama că cel mai 
frumos loc pentru căsuța din copac este chiar în fața casei lor, în 
livada de meri. Au ales cel mai mare și mai frumos măr și până 
seara târziu au construit căsuța adăugând scândură cu scându-
ră. Când totul a fost gata au luat o carte și au urcat să citească o 
poveste sus, în căsuță. Dar nu a durat mult și de jos s-a auzit din 
nou același binecunoscut lătrat. De data asta, Norocel, oricine 
își putea da ușor seama, lătra de supărare: desigur, nu se putea 
urca în copac, dar nici nu voia să rămână singur chiar acum. 
Hmmm… cum să îl împace oare? 

Lui Luli i-a venit o idee: și-a adus un clopot din casă și l-a le-
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75 gat cu o panglică de creanga cea mai de jos. (clopot) De-acum 
Norocel putea să le cheme pe Luli și Zoe la joacă ori de câte ori 
voia. 

Dar curând a venit seara și somnul la cele două fetițe din 
povestea noastră. Afară a început să bată vântul (șuierat cu 
buzele) și să fie frig (gestul de zgribulire). Undeva departe, la 
mănăstirea de lângă pădure se auzea o toacă bătând. (sunet 
de toacă) Fetițele au coborât din copac, dar înainte să meargă 
la culcare în pătuțurile lor, și-au îmbrățișat părinții și pe Norocel. 
(îmbrățișare în perechi sau de grup)

Ulterior, copiii pot fi invitați să o deseneze cu toții pe Luli și 
universul ei botanic pe o planșă mare. Reunirea grupului într-o 
activitate practică va încheia firesc nararea poveștii. Copiii vor 
fi încurajați să se ajute unii pe alții pentru a desena anumite 
elemente din poveste: plante, copaci, frunze, copii, biciclete, 
casă, pădure. Vor avea mereu la dispoziție cartea cu ilustrațiile 
Cristianei Radu. 

Discuție de final sau panou pentru răspunsurile copiilor
Luli are grijă de Zoe, de natură, de Norocel. 
Tu de ce ai grijă? 
Pe cine ai în minte în fiecare zi? Pe cine ajuți cel mai mult? 

De ce trebuie să îi ajutăm și pe alții? 
Cine are nevoie de ajutorul tău? 
Pe tine cine te ajută? 
Ce înseamnă să ai grijă?

Mai multe resurse desprea adaptarea activităților pentru co-
piii cu dizabilități neurocognitive puteți găsi și pe site-ul https://
supereroiprintrenoi.ro/
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