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MELCUL ȘI BALENA
de Julia Donaldson și Axel Scheffler


Povestea este despre un melc care, în ciuda sfatului celorlalți melci de a ședea „binișor” lipit pe


stâncă, vrea să dea lumii roată și decide să facă autostopul pe mare.  El se urcă pe coada unei


balene care i-a cântat melcului despre frumusețile pământului – ghețari sclipind, galerii de coral,


stele ce cad în valuri colosale. Melcul pornește în explorare pe coada balenei, descoperă turnuri


de gheață, munți de foc, nisip de aur, caverne întinse, cerul nesfârșit și în timpul călătoriei învață
și despre sine.


Într-o zi, balena – speriată de tumultul infernal creat de bărcile cu motor, eșuează pe o plajă.


Melcul cheamă în ajutor elevii dintr-o școală, lasând o dâră argintie de litere „caligra-


ntortocheate” pe tablă: „Balena trebuie salvată!” Comunitatea se mobilizează și reușesc să
salveze balena. După ce melcul și balena ajung acasă și povestesc melcilor rămași pe stâncă
despre aventurile lor, aceștia prind și ei gust de aventură.


EVOCARE


Înainte de citire, copiii pot fi antrenați în discuții despre călătorii care ocazionează învăţare,


despre locuri exotice, dar și despre lucruri pe care le-au făcut pentru a contribui la o cauză a


comunității lor.


REALIZAREA SENSULUI (CITIRE CU VOCE TARE)


Adunați   copiii destul de aproape de text pentru a putea vedea clar imaginile şi   pentru a crea un


sentiment de apartenenţă la grupă, la comunitate. Așezați   cartea pe un stativ sau țineți-o în


mână într-un unghi astfel încât să poată   fi urmărită cu uşurinţă de copiii care pot citi şi pentru ca,


dacă le cereți, să poată arăta textul pe măsură ce citiți. Citiți textul fluent și expresiv.


Am ales cartea pentru că oferă lecții despre curaj și poftă de învățare, despre explorare, despre


lideri. E foarte frumos ilustrată, redând imagini din diferite medii de viață, are un vocabular


provocator, care oferă copiilor ocazia să învețe numeroase cuvinte noi în context de aventură.


De asemenea, oferă un exemplu de rezolvare de probleme: o făptură atât de mică precum


melcul salvează balena cea mare, ceea ce constituie o veritabilă lecție de pro-activism pe


înțelesul copiilor.
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INTRODUCERE


DE CE AM ALES ACEASTĂ POVESTE?


CE ACTIVITĂȚI SE POT FACE PE MARGINEA EI?







CITIT-SCRIS


După citire se scriu câteva cuvinte din text pe bucăţi diferite de hârtie (turn, munți, nisip, cer  etc).


Cereți copiilor să identifice acele cuvinte în text. Se poate spune: „Iată cuvântul ..... Găsiţi acelaşi


cuvânt în text. Plasaţi bucata de hârtie acolo unde vedeţi acelaşi cuvânt în text”. Se repetă
această activitate cu alte cuvinte. Dacă elevii au nevoie de ajutor, li se arată cuvintele. Se pot


citiţi propoziţiile în care apar cuvintele respective. 


Aceeaşi procedură poate fi utilizată şi cu litere. Dacă această activitate de potrivit cuvintele este


prea uşoară pentru copii, puteți cere copiilor să găsească un cuvânt pe care îl cunosc. Vor indica


cuvântul şi îl vor arăta, apoi vor încerca să definească acel cuvânt. Recitirea textelor îi va ajuta pe


copii să progreseze. 


 


Scrisul „caligra-ntortocheat” al melcului invită chiar și la exersarea caligrafiei.
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Țineți minte: dumneavoastră oferiți un model de citire pentru copii.


Din când în când, opriți-vă pentru a le cere copiilor să spună ei un cuvânt predictibil sau o


expresie sau cereți-le să spună ce cred că se va întâmpla în cele ce urmează în poveste.


 


Activitatea de citire și scriere care urmează după ascultarea poveștii poate face apel la


Abordarea Bazată pe Experiența Limbii (ABEL), pornind de la lucrurile pe care le văd melcul și


balena.


MATEMATICĂ


Cu câți centimetri este mai mare un rechin decât un delfin?      


Cu cât este mai mare cel mai mare animal față de cel mai mic? 


Câți delfini aliniați ar avea aceeași lungime ca balena albastră?


Cu cât ești tu mari mic decât o orca?


Care este diferența dintre o balenă albastră și un melc? 


etc


Aflați dimensiunile diferitelor animale acvatice: delfin, balenă albastră, orca, rechinul alb, ton,


caracatiță etc. Apoi puteți să întrebați: 


JOC ȘI MIȘCARE


Yoga oceanic
Așezați-vă în cerc și lăsați suficient spațiu între voi pentru a avea loc de mișcare. Încercați să vă
imaginați care ar fi poziția de yoga care să corespundă unor animale acvatice. Explorați mai


multe poziții ale corpului, de exemplu: crab, pește, țestoasă, delfin, rechin, caracatiță, focă sau


morsă etc.


ARTE


Cât un ocean de mare
Website-ul https://neal.fun/deep-sea/ vă poartă cu ajutorul unui simplu scroll până la 10.919 metri


adâncime. În timp ce vă scufundați puteți să înotați cu diverse creaturi care trăiesc în ocean.







ȘTIINȚE


Mai multe pahare clare pline cu apă
Sare


Zahăr   


Praf de copt 


Densitatea apei sărate
Este o activitate foarte bună prin care puteți să prezentați copiilor o „variabilă controlată”. (Lucrul


pe care nu îl schimbați, astfel încât să puteți compara alte lucruri cu acesta).


Veți avea nevoie de:


Biluțe mici din plastic (puteți folosi în schimb struguri mici dacă nu aveți biluțe).


 


Se dizolvă 2 linguri de sare într-un pahar, 2 linguri de zahăr într-un alt pahar și 2 linguri de


bicarbonat de sodiu într-un al treilea pahar. Asigurați-vă că lăsați un pahar cu apă simplă și


proaspătă. (Aceasta este variabila controlată.) Puteți să etichetați paharele pentru a fi mai ușor


de urmărit experimentul.


 


Puneți-i pe copii să se gândească la ce s-ar putea întâmpla atunci când pun biluțele în fiecare


pahar. Biluțele se vor scufunda sau vor pluti? Puneți biluțele în fiecare pahar pentru a afla dacă
presupunerile copiilor au fost corecte!


 


Știința din spatele acestui experiment
Când adăugați sare în apă, apa devine mai densă. Multe obiecte care se scufundă în apă dulce


vor pluti în apă sărată!


 


Obiectele plutesc în apă de bicarbonat, deoarece bicarbonatul de sodiu este un fel de sare. Se


dizolvă în apă pentru a face apa mai densă, la fel ca sarea de masă. Cu toate acestea,


bicarbonatul de sodiu are o altă proprietate: când bicarbonatul de sodiu se dizolvă în apă, o parte


din acesta reacționează pentru a forma dioxid de carbon gazos.
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Creați și voi un astfel de grafic folosind un carton, culori, abțibilde cu animale acvatice sau


creioane colorate pentru desene. Cartonul se colorează de la albastru deschis la negru sau maro


închis, urmând zonele descoperite pe website. E adevărat, în română sună și mai interesant:


zona epipelagică sau zona eufotică până la o adâncime de


200 m.


zona mesopelagică sau zona disfotică între adâncimile de 200


– 1000 m.


zona batipelagică între adâncimile de 1000 – 4000 m.


zona abisopelagică între adâncimile de 4000 – 6000 m.


zona hadopelagică la adâncimi peste 6000 m.


La final fiecare elev adaugă animalele pe care le consideră interesante în fiecare zonă a


oceanului.
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JURNAL


Încurajați copiii să își noteze în jurnal 1) o culoare, 2) o emoție, 3) un cuvânt, 4) un personaj care


le-a rămas în minte din povestea citită. Pot să își noteze și titlul poveștii și aroma cu care


asociază cartea de azi. În jurnal pot să deseneze și să își noteze cuvinte pe care doresc să le


țină minte.


De asemenea, povestea poate conduce la discuții despre ce stă în putința celor mici pentru a


rezolva sau a contribui la rezolvarea unor probleme mari – de exemplu, salvarea animalelor


amenințate de schimbările din mediul înconjurător etc. Valorile transmise de poveste sunt curajul


și leadership-ul, curiozitatea și învățarea, cooperarea.








POVESTEA BĂIEȚELULUI
CARE TRĂIA PE LUNĂ
de Maria Papayanni și Effie Lada


Lumi, un băiețel-steluță, care trăia departe de Pământ, își petrece timpul singur-singurel,


mulțumit de sine și cu ambiția de a deveni cea mai strălucitoare stea. Când pe spatele unei raze


de soare - plină de sine și ea – Lumi ajunge pe Pământ, se întâlnește cu Mina, un licurici foarte


prietenos, pe care Lumi îl găsește special. De la acest nou prieten, Lumi înțelege că „prietenii vin


în pereche! Trebuie întotdeauna să fie măcar doi.”


INTRODUCERE


DE CE AM ALES ACEASTĂ POVESTE?


Am ales cartea pentru că oferă ocazia de a discuta despre prietenie, despre nevoia de prieteni,


despre temeri, despre perspective – cum se văd lucrurile de la distanță, respectiv din apropiere,


cum ni se lărgește orizontul și cum ni se îngustează. Este o carte frumos ilustrată cu o poveste


pe înțelesul copiilor, care îmbină lin informații despre locuri faimoase de pe Pământ (piramidele,


Sahara, Turnul Eiffel, Big Ben) cu diverse emoții, trăiri, dar și aventuri și apel la imaginație – să fii


prieten cu un licurici, să călătorești pe o rază de soare, să fii departe de casa ta, să fii singur pe o


planetă etc. De asemenea, povestea este de lungime potrivită pentru a fi citită cu voce tare într-


un timp scurt.


CE ACTIVITĂȚI SE POT FACE PE MARGINEA EI?


EVOCARE


DA sau NU  
Citiți copiilor o serie de afirmații, iar ei trebuie să raspundă cu da, pentru că...sau nu, pentru că...


De exemplu:


Ți-ar plăcea să...   


a. Să fii prieten cu un licurici?   


b. Să călătorești pe o rază de soare?


c. Să fii departe de casa ta?


d. Să fii singur pe o planetă?


e. Să fii cel mai bun?
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REALIZAREA SENSULUI (CITIRE CU VOCE TARE)


Adunați   copiii destul de aproape de text pentru a putea vedea clar imaginile şi   pentru a crea un


sentiment de apartenenţă la grupă, la comunitate. Așezați   cartea pe un stativ sau țineți-o în


mână într-un unghi astfel încât să poată   fi urmărită cu uşurinţă de copiii care pot citi şi pentru ca,


dacă le cereți, să poată arăta textul pe măsură ce citiți. Citiți textul fluent și expresiv.


 


Țineți minte: dumneavoastră oferiți un model de citire pentru copii.


Din când în când, opriți-vă pentru a le cere copiilor să spună ei un cuvânt predictibil sau o


expresie sau cereți-le să spună ce cred că se va întâmpla în cele ce urmează în poveste.


   


Grupa de copii construiește un text folosind superlative: cel/cea mai iute/ mai înalt(ă), pornind de


la ideea că băiețelul din poveste vrea să devină „cea mai strălucitoare stea”, sau locurile pe care


ar vrea să le viziteze cel mai mult „pe o rază de lumină”. 


   


Atunci când scrieți textul-rezumat este important să scrieți cu litere de tipar, mare, aerisit și ușor


vizibil pentru toată lumea fiecare cuvânt și fiecare propoziție. De aceea vă și recomandăm să
folosiți coli de flipchart.


CITIT-SCRIS


Citirea împreună: elevul citeşte împreună cu dumneavoastră;


Citirea în cor: se citeşte rar o parte din text;


Citirea în perechi: citesc doi copii cu capacităţi diferite, având rol în diminuarea inhibiţiei;


Citirea ecou: un copil citeşte, iar altul îl secondează sau unul citeşte, iar ecoul este  grupul.


Pornind de la textul realizat, exersați diferite strategii de citire:


Desfaceți textul în propoziții, cuvinte, silabe, litere și apoi reconstituiți-l (prin metoda numită
Abordarea Bazată pe Experiența Limbii – ABEL). 


 


De asemenea, copiii se pot juca cu literele și silabele din numele celor două personaje (Lumi și


Mina),  pot căuta cuvinte care rimează, pot rearanja literele din cele două nume pentru a construi


cât mai multe cuvinte simple. 


ȘTIINȚE


Arătați grupului câteva imagini și videoclipuri cu rachete reale.


Demonstrați cum se poate face o rachetă de hârtie. Explicați că racheta de hârtie este un


model și, uneori, oamenii de știință folosesc modele pentru a reprezenta sisteme reale. În


acest caz, rachetele de hârtie sunt utile, deoarece nu ar fi practic pentru noi să construim și


să testăm rachete reale într-o clasă. Rachetele de hârtie ne vor permite să facem


experimente pentru a răspunde la întrebările pe care le avem despre rachete.


Rachete din hârtie
Veți avea nevoie de coli de hârtie (dacă sunt colorate și mai bine), paie, bandă de lipit


transparentă și foarfece. 


 Instrucțiuni:
1.


2.
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Cum afectează lungimea unei rachete distanța pe care o zboară?


Cum afectează forma vârfului rachetei înălțimea maximă pe care o atinge o rachetă?  


Cum afectează locația aripioarelor stabilitatea rachetei?


   3. Pe baza imaginilor / videoclipurilor cu rachete reale pe care le-au văzut și a demonstrației


rachetei de hârtie, fiecare copil ar trebui să vină cu o întrebare pentru a testa cu un experiment


folosind rachetele de hârtie. Iată câteva exemple de posibile întrebări:


La unele întrebări s-ar putea să nu fie posibil să răspundeți cu modelele de rachete de hârtie. De


exemplu, „Care combustibil pentru rachete funcționează cel mai bine?” nu este fezabil deoarece


aceste rachete nu folosesc combustibil.


 


Permiteți copiilor să experimenteze și să își creeze propria rachetă. Important: din motive


sanitare, copiii nu trebuie să împartă paie. Asigurați-vă că fiecare copil își folosește propriul pai.


 


Faceți un concurs de rachete și concluzionați: ce lungime, formă a vârfului, locație a aripioarelor


a avut racheta care a ajuns cel mai departe?


MATEMATICĂ
Exersați număratul din doi în doi, înmulțirea cu doi (numărăm perechi de prieteni, de exemplu),


comparați mărimi ale diverselor clădiri mari de pe Pământ, pornind de la cele menționate în


poveste.


ARTE


Folosind culori în contrast (explicați termenul și oferiți exemple) copiii pot să creeze picturi cu


teme precum lumină/întuneric, pământ/univers.


 


Oferiți copiilor culori tempera și coli pentru desen.


JURNAL


Încurajați copiii să își noteze în jurnal 1) o culoare, 2) o emoție, 3) un cuvânt, 4) un personaj care


le-a rămas în minte din povestea citită. Pot să își noteze și titlul poveștii și aroma cu care


asociază cartea de azi. În jurnal pot să deseneze și să își noteze cuvinte pe care doresc să le


țină minte. 


Cea mai importantă valoare în această zi este cea a prieteniei – vom desena, vom scrie, vom


pregăti felicitări „cu scLIPICI” pentru prieteni și ne vom exprima recunoștința față de ei.
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LOC LA VOI PE MĂTUROI
de Julia Donaldson și Axel Scheffler


Aceasta este o poveste amuzantă despre incluziune, despre acceptare, despre prieteni care se


ajută la greu. Din ce în ce mai multe animale au loc pe măturoiul vrăjitoarei – o vrăjitoare


zâmbăreață și foarte dinamică. Pe lângă pisică, mai vine și un câine, o pasăre verde și un


broscoi. Vrăjitoarea noastră e cam ghinionistă, ai zice – ba îi zboară pălăria, ba fundița din părul


cărămiziu, ba chiar și bagheta, dar toate aceste ghinioane sunt ocazii de a face noi și noi prieteni.


Până când mătura cedează sub greutate - se rupe și se prăbușesc cu toții printre nori pe pământ


care unde nimerește. Când vrăjitoarea se trezește încolțită de un dragon gata să o înfulece, cine


îi vine în ajutor? Noii prieteni pe care i-a primit pe măturoi, care – prin cooperare – găsesc o


soluție ingenioasă de a speria dragonul.


INTRODUCERE


DE CE AM ALES ACEASTĂ POVESTE?


Am ales cartea din considerente artistice și pedagogice. Este o carte foarte arătoasă, care se


pretează foarte bine la citit cu voce tare pentru un grup de copii de vârste diferite, o poveste


spusă în rime, cu un ritm de „aventură”, tradusă în limba română admirabil de maestrul Florin


Bican. Este însă și o lecție jucăușă, hazlie despre incluziune, despre prietenie, despre „prietenul


la nevoie se cunoaşte” și despre „după faptă și răsplată”. Din perspectivă didactică, deși textul nu


este uşor de citit pentru copii cititori începători, ei se amuză ascultând textul și urmărind


ilustrațiile și, în acelaşi timp, au ocazia să-și îmbogățească vocabularul cu unele cuvinte care cu


siguranţă nu fac parte din vocabularul lor activ (ditai. stuchit, păpurișuri, ferice, surdină, pliu etc.).


Povestea se citește în circa 8 minute, adică este relativ scurtă, dar bogată în idei și – în ciuda


mesajului global de apreciere a incluziunii și diversității – lipsită de mesaje moralizatoare. În plus,


unele părţi din text se repetă (de ex. „Jos! strigat-a vrăjitoarea,/ și-au zburat cu toată graba”),


ceea ce ușurează cititul pentru elevii mai avansați care vor să exerseze cititul cu voce tare cu


acest text.


CE ACTIVITĂȚI SE POT FACE PE MARGINEA EI?


EVOCARE


Prima dată când citiți textul introduceți povestea vorbind despre titlu, copertă şi pagina de titlu.


Arătați copiilor imaginea de pe coperta și adresați întrebări care stimulează copiii să facă
predicții. Fiecare copil face o predicție și motivează alegerea.


a. Ce vedeți? Ce fel de vrăjitoare credeți că este? Bună/rea? De ce?  


b. Cine credeți că urcă pe mătură?
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REALIZAREA SENSULUI (CITIRE CU VOCE TARE)


Adunați copiii destul de aproape de text pentru a putea vedea clar imaginile şi pentru a crea un


sentiment de apartenenţă la grupă, la comunitate. Așezați cartea pe un stativ sau țineți-o în


mână într-un unghi astfel încât să a poată fi urmărită cu uşurinţă de copiii care pot citi şi pentru


ca, dacă le cereți, să poată arăta textul pe măsură ce citiți. Citiți textul fluent și expresiv. 


Țineți minte: dumneavoastră oferiți un model de citire pentru copii.


Citiți cu o voce animată – pregătiți-vă o câte o voce pentru fiecare personaj. 


Din când în când, opriți-vă pentru a le cere copiilor să spună ei un cuvânt predictibil sau o


expresie sau cereți-le să spună ce cred că se va întâmpla în cele ce urmează în poveste „ce


spuneți, o să-l ia pe măturoi?”.


CITIT-SCRIS


Activitatea de citire și scriere care urmează după ascultarea poveștii se bazează pe reacțiile și


reflecțiile copiilor la poveste. Grupa de elevi reconstruiește povestea în cuvinte simple, pornind,


de exemplu, de la întrebarea: „Voi pe cine ați lua pe măturoi și de ce?” Aici învățătorul se


transformă în „markerul” copiilor și notează pe o coală de flipchart propozițiile pe care le spun


copiii. Apoi cititorii începători exersează cititul textului creat astfel chiar de ei, descompunându-l


pe propoziții, cuvinte, silabe, litere și apoi reconstituindu-l (prin metoda numită Abordarea Bazată
pe Experiența Limbii – ABEL).


ARTE


Invitații copiii într-o călătorie imaginară, înainte de care să-și deseneze animalul preferat care ar


zbura cu ei pe mătură. Oferiți copiilor o coală de albă de hârtie și acces la creioane colorate


pentru a putea să realizeze sarcina. 


 


Pentru cei mai mici este util să aduceți  diferite animale tipărite și să-si aleagă unul dintre ele –
pot fi construite sub forma unor fișe de colorat și să le coloreze ei, sau sub forma unor șabloane,
iar copiii să deseneze conturul pe o foaie.
 


Apoi invitați copiii să dea un nume animalului desenat, să spună ce calități are sau ce puteri le


conferă asocierea cu acest animal (de exemplu: urs – curaj, leu – putere, girafă – încredere) și să
spună când/cum îl vor folosi. Încurajați-i să scrie numele și calitatea animalului desenat.


MATEMATICĂ


Se estimează greutatea animalelor și se calculează greutatea estimată la care mătura a


cedat. De asemenea, pentru „cel mai cel mai măturoi” (versiunea creată după accident), se


estimează mărimi – lungime astfel încât să încapă, în plus față de cele avute înainte, și cuibul


păsării, și dușul broscoiul cel pedant.


Cartonașele cu imagini se folosesc în continuare. Se grupează toate cartonașele copiilor după
criterii stabilite de ei: mărime/lucruri/fiinţe/greutate etc. Pentru că pe cartonașe sunt scrise și


cuvinte, se pot grupa cuvintele după numărul de silabe.


Discutăm și calculăm:
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ȘTIINȚE


Copiii vor construi „un măturoi” mai special – un planor cu două inele. Pentru a realiza acest


planor, veți folosi un pai (fără curbură), bandă de lipit, un carton (7,5 X 12 cm)  și o foarfecă (vezi


indicațiile de mai jos).


JURNAL


Încurajați copiii să își noteze în jurnal 1) o culoare, 2) o emoție, 3) un cuvânt, 4) un personaj care


le-a rămas în minte din povestea citită. Pot să își noteze și titlul poveștii și aroma cu care


asociază cartea de azi.  În jurnal pot să deseneze și să își noteze cuvinte pe care doresc să le


țină minte. 


 


În plus, pentru că povestea oferă un exemplu simpatic de diversitate, la finalul jurnalului pot să își


imagineze că sunt mici păianjeni care croșetează o pânză a diversității. Aici pot să noteze cuvinte


și imagini pe care ei le asociază cu diversitatea.


Câți încap pe mătură? Pornim de la problema care spune că pe mătură încap fiinţe/obiecte


care cântăresc împreună 100 kg. Se aduce un cântar și pe rând se cântăresc


obiecte/persoane. 


Se adună masa fiecărui lucru cântărit pentru a afla cine și câţi încap pe o mătură vrăjită. Se


poate da cu aproximare masa personajelor din poveste pentru ca elevii să afle ce greutate


cară mătura.


Putem să-l numim avion?
Poate arată mai ciudat, dar o să vedeți că zboară surprinzător de bine. Inelele de mărimi diferite


ajută la echilibrarea paiului în timpul zborului. Inelul mare creează „rezistență la înaintare” care


ajută la menținerea paiului în poziție orizontală, în timp ce inelul mai mic din față împiedică
devierea de la curs a planorului.


Discutăm:
De ce nu se răstoarnă planorul, din moment ce inelele sunt mai grele decât paiul? (Cum


obiectele cu greutăți diferite confecționate din același material cad în general cu aceeași viteză,


planorul își va menține poziția de plutire.).
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O CASĂ MAI MICĂ DECÂT O
CUTIE
de Julia Donaldson și Axel Scheffler


„O casă mai mică decât o cutie” este o poveste superhazlie, în versuri, despre cum câteodată
ajungem să apreciem ceea ce avem doar după ce ni se arată și o altă perspectivă asupra


situației noastre. Băbuța din poveste se vaită că are o casă mai mică decât o cutie și cere


ajutorul unui înțelept pentru a-și rezolva problema spațiului. Surprinzător, înțeleptul o îndeamnă
să bage în casă, pe rând, capra, apoi găina, apoi porcul, ba chiar și vaca. Aceste animale fac tot


soiul de stricăciuni în casă, iar băbuța nici loc să strănute nu mai are. Pe când băbuța – de


disperare – începe să-și smulgă părul „din scăfârlie”, înțeleptul o sfătuiește să scoată animalele


pe rând. Astfel, încetul cu încetul, casa băbuței devine încăpătoare ca un palat.


INTRODUCERE


DE CE AM ALES ACEASTĂ POVESTE?


Am ales cartea pentru că este o introducere jucăușă, amuzantă pentru discuții despre spațiul în


care locuim, despre sat și clădirile sale: cea mai veche, cea mai mică, cea mai înaltă etc. casă
din sat,  dar și despre nevoi și dorințe, despre aprecierea lucrurilor pe care le avem, pe care


dorim să le păstrăm, cu care ne mândrim. 


Din perspectivă didactică, textul cu multiple repetiții, în rime, este relativ uşor de citit, dar copiii


vor găsi și cuvinte noi pentru a-și îmbogăți vocabularul – ulcică, vaită, îmbie, scăfârlie, dă iama,


coșmar, etern, infern, îmbrânci, cârtește etc.


CE ACTIVITĂȚI SE POT FACE PE MARGINEA EI?


EVOCARE


Când citiți textul pentru prima dată, vorbiți despre titlu, copertă şi pagina de titlu. Arătați copiilor


imaginea de pe coperta și adresați întrebări care stimulează copiii să facă predicții. Fiecare copil


face o predicție și motivează alegerea.


a. Ce personaje vedeți pe copertă?


b. Oare încap toate într-o căsuță?
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REALIZAREA SENSULUI (CITIRE CU VOCE TARE)


Adunați   copiii destul de aproape de text pentru a putea vedea clar imaginile şi   pentru a crea un


sentiment de apartenenţă la grupă, la comunitate. Așezați   cartea pe un stativ sau țineți-o în


mână într-un unghi astfel încât să poată   fi urmărită cu uşurinţă de copiii care pot citi şi pentru ca,


dacă le cereți, să poată arăta textul pe măsură ce citiți. Citiți textul fluent și expresiv.


 


Țineți minte: dumneavoastră oferiți un model de citire pentru copii.


Din când în când, opriți-vă pentru a le cere copiilor să spună ei un cuvânt predictibil sau o


expresie sau cereți-le să spună ce cred că se va întâmpla în cele ce urmează în poveste „ce


spuneți, o să aducă în casă și capra?”


 


După ce terminați de citit, rugați copiii să vă ajute să rescrieți pe scurt povestea. Notați pe o


coală de flipchart propoziții simple spuse de copii. Uneori este important să reformulați ceea ce


vă spun copii pentru a nu avea cuvinte sau propoziții prea complexe.


Exemplu:


O băbuță locuia singurică.
Casa băbuței era mică.
În casă băbuța a adus:
o capră, un porc și o vacă.


 


Atunci când scrieți textul-rezumat este important să scrieți cu litere de tipar, mare, aerisit și ușor


vizibil pentru toată lumea fiecare cuvânt și fiecare propoziție. De aceea vă și recomandăm să
folosiți coli de flipchart.


CITIT-SCRIS


După citire se scriu câteva cuvinte din text pe bucăţi diferite de hârtie (casă, găină, capră etc).


Cereți copiilor să identifice acele cuvinte în text. Se poate spune: „Iată cuvântul ..... Găsiţi acelaşi


cuvânt în text. Plasaţi bucata de hârtie acolo unde vedeţi acelaşi cuvânt în text”. Se repetă
această activitate cu alte cuvinte. Dacă elevii au nevoie de ajutor, li se arată cuvintele. Se pot


citiţi propoziţiile în care apar cuvintele respective.  


 


Aceeaşi procedură poate fi utilizată şi cu litere. Dacă această activitate de potrivit cuvintele este


prea uşoară pentru copii, puteți cere copiilor să găsească un cuvânt pe care îl cunosc. Vor indica


cuvântul şi îl vor arăta, apoi vor încerca să definească acel cuvânt. Recitirea textelor îi va ajuta pe


copii să crească viteza citirii. 


 


Pentru exersarea scrisului oferiți copiilor cartonașe goale și rugați-i să scrie cât mai multe obiecte


de mobilier care se găsesc la ei acasă sau în casa băbuței.
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JOC ȘI MIȘCARE


Mașina de spălat   
Se formează două șiruri de copii, față în fata. Un voluntar/cel care ramâne fără  pereche sau


învățătorul trece printre cele două siruri („mașina de spălat”). Când ajunge în dreptul primei


perechi din sir se  opreste și așteaptă să fie „spălat”: fiecare participant la joc îi pune mâna pe 







MATEMATICĂ
Oare cât de mică este casa băbuței?
Folosiți o ruletă pentru a măsura dimensiunea clasei (sau a camerei) și calculați împreună
perimetrul. Spuneți un număr care este mai mic decât perimetrul clasei noastre. Spuneți un


număr mai mare. 


 


Puteți să extindeți acest exercițiu la nivelul întregii clădiri/case, curți, cușca câinelui etc.


ȘTIINȚE


Casa din bezele
Pentru această activitate aveți nevoie de multe scobitori și


bezele (sau fructe tăiate, de exemplu mere) care vor avea


rolul de a îmbina structurile create. 


Copiii vor avea sarcina să creeze o casă pentru băbuță,


adăposturi pentru animale, poduri sau orice fel de


construcție. Finalul lucrului e şi mai plăcut, pentru că se pot


şi gusta propriile creaţii.


JURNAL


Încurajați copiii să își noteze în jurnal 1) o culoare, 2) o emoție, 3) un cuvânt, 4) un personaj care


le-a rămas în minte din povestea citită. Pot să își noteze și titlul poveștii și aroma cu care


asociază cartea de azi. În jurnal pot să deseneze și să își noteze cuvinte pe care doresc să le


țină minte. 


Valoarea principală pe care o transmite povestea este aprecierea lucrurilor pe care le avem. Vom


sublinia această valoare, încurajând copiii să completeze și pânza de păianjen.
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umăr și  îi spune o caracteristică, o  calitate personală sau o vorbă bună. Cel „spălat” multumește


și trece mai departe.


   


Atenție: se va insista de la început pe caracterul  pozitiv al comunicării!








CEL MAI FAIN URIAȘ DIN
ORAȘ
de Julia Donaldson și Axel Scheffler


Povestea este despre un (suflet) uriaș care, după ce își cumpără tot felul de haine faine ca să-și


schimbe cămeșoiul cel jerpelit și sandalele vechi, alege să le dea unor animăluțe care au nevoie


de ajutor: girafa e răcită și are nevoie de un șal - astfel că primește cravata cea nouă a lui


George uriașul, țapul are nevoie de pânză pe catarg - el primește cămașa; o familie de șoricei


primește un pantof drept casă; un pui de vulpe primește o șosetă drept sac de dormit; un cățel


primește cureaua cea nouă a lui George, care se face potecă uscată pentru ca acesta să treacă
peste mlaștină. Generozitatea lui George, care își regăsește hainele vechi atât de dragi lui, este


răsplătită cu o coroniță și o scrisoare de la animalele pe care le-a ajutat și care îl declară cel mai


prietenos uriaș din oraș.


INTRODUCERE


DE CE AM ALES ACEASTĂ POVESTE?


Am ales cartea pentru că oferă lecții despre generozitate, despre grija față de semeni, despre


apreciere. Ilustrațiile vii, atractive redau detaliat pățaniile micilor animale, dar și bucuria și


aprecierea lor pentru ajutorul primit. Prin reluarea textului cântecelului vesel al lui George, pe


când se termină povestea, cititorii au rezumatul gata formulat. George, modest și vesel, ne învață
o lecție despre cum un suflet uriaș nu stă pe gânduri dacă să dea sau nu bunurile sale pentru a-i


ajuta pe cei necăjiți. George acționează fără ezitare și dă literalmente cămașa de pe el pentru a


alina supărarea semenilor.


CE ACTIVITĂȚI SE POT FACE PE MARGINEA EI?


EVOCARE


Întrebați:
a. Ce înseamnă să fii generos?  


b. Prin ce gesturi se arată generozitatea? 


 


Apoi arătați coperta, titlul și autorii. Julia Donaldson și Axel Scheffler ne-au adus destul de multe


cărți în această școală de vară. Puteți să discutați cu elevii și despre „cei care scriu și ilustrează
cărți”. Oare cum reușesc ei să scrie așa de frumos?
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REALIZAREA SENSULUI (CITIRE CU VOCE TARE)


Adunați   copiii destul de aproape de text pentru a putea vedea clar imaginile şi   pentru a crea un


sentiment de apartenenţă la grupă, la comunitate. Așezați cartea pe un stativ sau țineți-o în


mână într-un unghi astfel încât să poată   fi urmărită cu uşurinţă de copiii care pot citi şi pentru ca,


dacă le cereți, să poată arăta textul pe măsură ce citiți. Citiți textul fluent și expresiv.


 


Țineți minte: dumneavoastră oferiți un model de citire pentru copii.


Activitatea de citire propriu-zisă se pretează la opriri pentru a anticipa pe cine va ajuta George și


cum.


CITIT-SCRIS


După încheierea lecturii, reflecția în care îi antrenăm pe copii poate fi dirijată spre revizitarea


ideilor de la început - ce înseamnă și cum se poate manifesta generozitatea, solidaritatea, grija


față de semeni. 


   


Grupa de elevi reconstruiește povestea. Aici învățătorul se transformă în „markerul” copiilor și


notează pe o coală de flipchart propozițiile pe care le spun copiii. Apoi cititorii începători


exersează cititul textului creat astfel chiar de ei, descompunându-l pe propoziții, cuvinte, silabe,


litere și apoi reconstituindu-l (prin metoda numită Abordarea Bazată pe Experiența Limbii –


ABEL). 


   


Alte activitățile care se pot realiza după lectură includ învățarea unor cuvinte noi (bordei, jerpelit,


catarg, romb etc.)


JOC ȘI MIȘCARE


Câți pași îmi dai, uriașule?
Elevii sunt așezați în șir cu distanțare între ei. Dintre ei se alege un jucător care va fi uriașul.


Acesta va sta la o distanță de câțiva metri de ceilalți copii. Pe rând, fiecare copil îl va întreba pe


uriaș : „Câți pași îmi dai, uriașule ?”- răspuns : „X pași de barză/ iepure/ furnică/pitic/ uriaș/


broască.” Cine ajunge primul la uriaș câștigă jocul.


MATEMATICĂ


 Asigurați-vă că aveți instrumentul de măsurare potrivit pentru


ceea ce măsurați. Aveți nevoie de un metru de croitorie, de


tâmplărie sau de o riglă.


Ajutați copiii să măsoare cât mai exact. 


Când scrieți rezultatele, asigurați-vă că includeți unitățile de


măsură: mm, cm și m.


Răspundeți la întrebarea din ultima coloană (vezi anexa).


Uriașul vitruvian
 Această activitate se bazează pe proporțiile omului vitruvian. 


1.


2.


3.


4.
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ARTE


 Este foarte important să păstrați desenele în ordine. Numerotarea din spate a paginilor în


creion este o modalitate bună de a păstra desenele în ordine.


Cu cât mai multe cadre (pagini) are un flipbook, cu atât animația va apărea mai lină. Între 15


și 24 de cadre desenate rezultă o poveste suficient de bine conturată. 


Crează un flipbook – Uriașul
Resurse necesare: un pachet de post-it sau de coli de scris, pix, inele (ca la caietul mecanic)


 


O provocare interesantă – creați o poveste pentru uriaș și creați un flipbook pentru a da viață
poveștii. Câteva comentarii:


JURNAL


Încurajați copiii să își noteze în jurnal 1) o culoare, 2) o emoție, 3) un cuvânt, 4) un personaj care


le-a rămas în minte din povestea citită. Pot să își noteze și titlul poveștii și aroma cu care


asociază cartea de azi. În jurnal pot să deseneze și să își noteze cuvinte pe care doresc să le


țină minte. 


Nu în ultimul rând, copiii pot compune o melodie pentru cântecelul lui George și pot scrie scrisori


prin care să exprime recunoștință și apreciere față de cei care i-au ajutat sau îi sprijină în diverse


contexte.


Asamblați colile de hârtie într-un teanc curat. Nu uitați să
numerotați pe spatele fiecărei pagini cu creionul, astfel încât


să vă puteți păstra desenele în ordine.


Gândiți-vă la o acțiune a uriașului. Îți sugerăm ceva simplu:


merge.


Începeți să desenați chiar pe prima foaie a stivei.


Instrucțiuni:
1.


2.


3.


   4. Odată ce primul desen este terminat, mergeți la pagina următoare și desenați din nou


subiectul, mișcându-i ușor poziția dacă doriți mișcare sau trasați-l în același loc pentru a-l păstra


pe loc. Amintiți-vă, schimbările mari în desen vor face o mișcare rapidă, agitată, în timp ce


modificările mici vor apărea netede atunci când răsuciți.
   5. Continuați acest proces și desenați toate paginile până când ați terminat.


   6. Folosind inelele legați o margine a teancului de desene. Acest lucru vă permite să rotiți și să
rotiți!
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ANEXĂ - URIAȘUL VITRUVIAN








POMUL CEL DARNIC
de Shel Silverstein


Cartea aceasta este un punct de plecare excelent într-o conversație nu tocmai ușoară, nici unuia


dintre noi, despre viață, despre relații, despre dragoste, despre năzuințele schimbătoare de-a


lungul diferitelor etape ale vieții. Fetița-pom este statornică: ea nu încetează să fie acolo, să fie


darnică, să dea tot ce are băiețelului care, la început, venea în fiecare zi și se juca cu ea. Dar, cu


trecerea timpului, băiatul vine din ce în ce mai rar. Fetița e fericită de fiecare dată când vine și


întotdeauna găsește ceva ce să îi dea băiatului: fructele, ramurile, trunchiul … Apoi, când nu mai


are nimic de dat, îl invită pe băiat să șadă pe ciotul bătrân ce a mai rămas din ea.


EVOCARE


Întrebați copiii dacă au fost darnici în ultima săptămână. 


a. Ce au oferit și cui? 


b. Cum s-au simțit după ce au făcut acel gest?


REALIZAREA SENSULUI (CITIRE CU VOCE TARE)


Adunați copiii destul de aproape de text pentru a putea vedea clar imaginile şi pentru a crea un


sentiment de apartenenţă la grupă, la comunitate. Așezați cartea pe un stativ sau țineți-o în


mână într-un unghi astfel încât să poată fi urmărită cu uşurinţă de copiii care pot citi şi pentru ca,


dacă le cereți, să poată arăta textul pe măsură ce citiți. Citiți textul fluent și expresiv. 


Țineți minte: dumneavoastră oferiți un model de citire pentru copii.


Din când în când, opriți-vă pentru a le cere copiilor să spună ei un cuvânt predictibil sau o


expresie sau cereți-le să spună ce cred că se va întâmpla în cele ce urmează în poveste.


Povestea, spusă în alb-negru, în cuvinte puține, cu ilustrații simple, clare, este un excelent punct


de pornire pentru a discuta despre relații – despre copii și părinți, despre prieteni, despre


sustenabilitate. Este o poveste care trezește emoții puternice, bucurie și tristețe, calm prin ceea


ce nu spune. E probabil una dintre cele mai profunde povești despre cursul vieții, spusă în


cuvintele cele mai puțin pretențioase.  Această carte vă invită să ieșiți în curtea școlii, într-un


parc sau într-o excursie în pădure. 
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INTRODUCERE


DE CE AM ALES ACEASTĂ POVESTE?


CE ACTIVITĂȚI SE POT FACE PE MARGINEA EI?







CITIT-SCRIS


Cum te simți azi?


De ce? Ce s-a întâmplat?


Te simți mereu așa?


Ce ai văzut în viața ta?


Cine sunt prietenii tăi?


Ce te face fericit?


Ce te întristează?


În pielea personajului
Fiecare elev va alege un copac și va purta un dialog imaginar cu acesta. Ce cred că ar răspunde


copacul la următoarele întrebări:


Cei mari pot să scrie răspunsurile, iar cei mici pot doar să povestească. Această activitate


funcționează cel mai bine atunci când fiecare copil își găsește un loc liniștit, în care poate


„povesti” în voie, fără să îi deranjeze pe ceilalți.
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MATEMATICĂ


 Copiii trebuie să lucreze în perechi sau în grupuri mici.


Copilul 1 stă cu spatele la trunchiul copacului (fig.1).


Copilul 2 stă cu fața la partenerul său, dar se mișcă înapoi.


Copilul 2 închide un ochi și ține un creion verticat între degetul mare și degetul arătător,


având brațul ridicat și  paralel cu solul. Se mișcă înapoi în această poziție până când vârful


creionului este în dreptul vârfului copacului, iar baza copacului este la nivelul degetului mare


(fig.2).


Estimează înălțimea unui copac
Găsiți un copac mare. Rugați copiii să estimeze cât de înalt cred că este arborele apoi discutați
cum ați putea să-l măsurați (fără să vă urcați pe el) Iată o modalitate de a estima înălțimea unui


copac:


JOC ȘI MIȘCARE


Povești neobișnuite
Așezați-vă în cerc, arătați copiilor o frunză și puneți întrebarea „Ce este asta?” Luați câteva idei


de la grup înainte de a le spune ce este „cu adevărat”! De exemplu: „Poate arăta ca o frunză de


stejar, dar este de fapt covorul zburător al Regelui Limacilor. El răsucește această parte pentru a


zbura cu covorul cât mai sus în coroana copacilor unde se află un magic palat.”


 


Acordați copiilor niște timp pentru a căuta un obiect din zonă și apoi reveniți la cerc. Și ei voi


trebui acum să spună o poveste neobișnuită despre obiectul lor.


ARTE


Pădurea ar fi potrivită ca scenă pentru a interpreta povestea?
 Împărțiți cartea în diverse scene și alocați o scenă din poveste unui grup. Rugați fiecare grup să
utilizeze materiale naturale (crenguțe, pietre, frunze etc) și să creeze o imagine a scenei lor pe
sol. La final adunați clasa împreună și mergeți la fiecare scenă în ordinea corectă, pentru a citi
povestea.
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Copilul 2 rămâne în același loc și își întoarce mâna până creionul este orizontal, păstrând


nivelul degetului mare cu baza copacului.


Copilul 1 se îndepărtează de copac în lateral, astfel încât să pară că merge pe linia


creionulului partenerului.


Când ajunge la capătul creionului, Copilul 1 ar trebui să se oprească (fig.3).


Acum, folosind o bandă de măsurat, Copilul 2 sau un alt membru al grupului măsoară
distanța între Copilul 1 și copac. Această măsurare este aproximativ aceeași cu înălțimea


copacului.


Demonstrați acest lucru de câteva ori cu voluntari, apoi cereți copiilor să lucreze în grupuri mici


să estimeze și măsoare înălțimea unui număr de copaci. Puteți să le cereți să noteze toate


înălțimile copacilor și la final să decidă care este cel mai mare copac din parc.


JURNAL


Încurajați copiii să își noteze în jurnal 1) o culoare, 2) o emoție, 3) un cuvânt, 4) un personaj care


le-a rămas în minte din povestea citită. Pot să își noteze și titlul poveștii și aroma cu care


asociază cartea de azi. În jurnal pot să deseneze și să își noteze cuvinte pe care doresc să le


țină minte.








CU TOȚII AU VĂZUT O
PISICĂ
de Brendan Wenzel


Aceasta este o carte ilustrată deosebită despre o pisică oglindită în ochii mai multor animale.


Această carte este remarcabilă deoarece arată, pe înțelesul copiilor, fără să facă risipă de


cuvinte pe explicații, cum se face că părem diferiți în ochii diferitelor persoane. Copilul, câinele,


vulpea, peștele, șoarecele, albina, pasărea, puricele, șarpele, sconcsul, viermele și liliacul – cu


toții au văzut pisica, însă fiecare o vede diferit. Când pisica ajunge la o oglindă de apă, e rândul


cititorului să-și imagineze ce a văzut ea acolo.


EVOCARE


Întrebați copiii dacă au ei au văzut cum arată o pisică. 


a. Aveți o pisică acasă?


b. Ce culoare are?


REALIZAREA SENSULUI (CITIRE CU VOCE TARE)


Adunați copiii destul de aproape de text pentru a putea vedea clar imaginile şi pentru a crea un


sentiment de apartenenţă la grupă, la comunitate. Așezați cartea pe un stativ sau țineți-o în


mână într-un unghi astfel încât să poată fi urmărită cu uşurinţă de copiii care pot citi şi pentru ca,


dacă le cereți, să poată arăta textul pe măsură ce citiți. Citiți textul fluent și expresiv. 


Țineți minte: dumneavoastră oferiți un model de citire pentru copii.


Cartea aceasta este foarte potrivită pentru cititori începători. Textul repetitiv ajută foarte mult


începătorii să citească cu încredere (de exemplu, „Pisica mergea la plimbare,/ cu mustăți, urechi 


Am ales cartea pentru că oferă o lecție inegalabilă despre perspective, despre relativitate, despre


cum aceeași persoană poate fi mică și mare, grasă și slabă în același timp, un bun companion


pentru unii, dar la fel de bine un intrus înspăimântător pentru alții. Fiecare ne vede diferit, iar noi


suntem mai mult decât suma percepțiilor celorlalți. Este important cum ne percepem fiecare pe


noi înșine – un gând care ne îndeamnă la introspecție.
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INTRODUCERE


DE CE AM ALES ACEASTĂ POVESTE?


CE ACTIVITĂȚI SE POT FACE PE MARGINEA EI?
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CITIT-SCRIS


Povești neobișnuite
Grupa de elevi reconstruiește povestea folosind animalele prezente: câine, vulpe, șoarece etc.


Învățătorul se transformă în „markerul” copiilor și notează pe o coală de flipchart propozițiile pe


care le spun copiii. Apoi cititorii începători exersează cititul textului creat astfel chiar de ei,


descompunându-l pe propoziții, cuvinte, silabe, litere și apoi reconstituindu-l (prin metoda numită
Abordarea Bazată pe Experiența Limbii – ABEL).


JOC ȘI MIȘCARE


Detectivi în natură
Oferiți fiecărui elev o lupă. Plecați într-o aventură în grădina școlii sau în parc și observați prin


lupă plante și insecte. Copiii vor trebui să scrie în jurnal ceea ce găsesc: frunză, furnică, piatră,


scoarță etc. Aceste cuvinte sunt excelente pentru a crea noi povești împreună.


Thaumatropul 
Thaumatropul este o jucărie victoriană construită dintr-un disc sau card simplu, cu o imagine


diferită pe fiecare parte și la care se atașează două bucăți de sfoară. Când sforile sunt răsucite


rapid, cardul se rotește pe axa sa și cele două imagini par să se combine.


Inventat de John Ayrton Paris (1785-1856), medic englez, în 1825, thaumatropul a fost primul


instrument care a exploatat persistența imaginilor pe retină.


 


Resurse necesare: un carton, un capsator pentru a găuri cartonul, două sfori și carioci pentru a


desena pisici. 


 


Începeți experimentul desenând o pisică pe o parte a cartonului și o jucărie de pisici pe cealaltă
parte. Tăiați 2 lungimi de sfoară. Treceți un șir prin orificiile de pe fiecare parte a cartonului. Apoi,


țineți sforile și rotiți cartonul, astfel încât sforile să fie răsucite împreună de fiecare parte a


cercului. 


 


Trageți sforile răsucite drept în lateral, astfel încât cartonul să se rotească. Ce vezi? Dacă ați
răsucit corzile suficient de strâns, ar trebui să vedeți pisica jucându-se. Dacă nu vedeți acest


lucru, încercați să răsuciți mai mult sforile.


și gheare” se repetă de patru ori, fără ca acest lucru să fie supărător; „a / au văzut o pisică” se


repetă pe aproape fiecare pagină).


ȘTIINȚE
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JURNAL


Încurajați copiii să își noteze în jurnal 1) o culoare, 2) o emoție, 3) un cuvânt, 4) un personaj care


le-a rămas în minte din povestea citită. Pot să își noteze și titlul poveștii și aroma cu care


asociază cartea de azi. În jurnal pot să deseneze și să își noteze cuvinte pe care doresc să le


țină minte.








ZOG
de Julia Donaldson și Axel Scheffler


Povestea lui Zog este despre învățare, despre cooperare și despre școală … doar că e pentru


dragoni. Oare ce se învață la o școală de dragoni? Păi … să zbori, să ragi, să scuipi foc și pară,


să răpești prințese, să lupți …  Zog ne arată cum e când înveți, cum te străduiești și cum o dai în


bară câteodată – ba nimerești cu capul într-un trunchi de copac, ba răgușești, ba-ți dai singur foc


la aripă. Dar străduința e clar cu folos și nimerești tot timpul să primești ajutor – Prințesa Pearl îl


pansează pe Zog, îl tratează cu bomboane mentolate, se oferă să fie prințesa de răpit, îl oprește


și din lupta cu cavalerul pentru că ce rost are să te bați când deja „lumea-i prea plină de arsuri,


de răni și de cucuie”? 


Povestea ne arată și descoperirea rostului învățării, și decizia în privința carierei: aflăm cum


ajunge Zog să devină ambulanță zburătoare pentru medici, un cavaler care preferă stetoscopul


în loc de coif și armură și Prințesa Pearl nu vrea rochițe dantelate și palat, ci să aline și să
prevină boli.


INTRODUCERE


DE CE AM ALES ACEASTĂ POVESTE?


Am ales cartea pentru că este plină de mesaje pe care dorim să le transmitem copiilor, dar în


același timp amuzantă și jucăușă. Povestea în versuri – redată foarte reușit în limba română de


Alexandru M. Călin – place atât copiilor, cât și adulților.  


Din perspectivă didactică, textul este relativ uşor de citit, dar copiii vor găsi și suficiente cuvinte


noi pentru a-și îmbogăți vocabularul – major, vlagă, feroce, decola, iz, văpăi etc. În plus, unele


părţi din text se repetă (de ex. „Și-acuma […] puneți-vă pe exersat! Și când veți deveni majori … ”


etc.), ceea ce ușurează deprinderea citirii.


CE ACTIVITĂȚI SE POT FACE PE MARGINEA EI?


EVOCARE


Când citiți textul pentru prima dată, vorbiți despre titlu, copertă şi pagina de titlu. Arătați copiilor


imaginea de pe copertă și adresați întrebări care stimulează copiii să facă predicții. Fiecare copil


face o predicție și motivează alegerea.


a. Ce vedeți? Ce fel de vrăjitoare credeți că este? Bună/rea? De ce?  


b. Cine credeți că urcă pe mătură?
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REALIZAREA SENSULUI (CITIRE CU VOCE TARE)


Adunați copiii destul de aproape de text pentru a putea vedea clar imaginile şi pentru a crea un


sentiment de apartenenţă la grupă, la comunitate. Așezați cartea pe un stativ sau țineți-o în


mână într-un unghi astfel încât să poată fi urmărită cu uşurinţă de copiii care pot citi şi pentru ca,


dacă le cereți, să poată arăta textul pe măsură ce citiți. Citiți textul fluent și expresiv. 


Țineți minte: dumneavoastră oferiți un model de citire pentru copii. 


Citiți cu o voce animată – pregătiți-vă o câte o voce pentru fiecare personaj. Din când în când,


opriți-vă pentru a le cere copiilor să spună ei un cuvânt predictibil sau o expresie sau cereți-le să
spună ce cred că se va întâmpla în cele ce urmează în poveste. 


După ce terminați de citit, rugați copiii să vă ajute să rescrieți pe scurt povestea lui Zog. Notați pe


o coală de flipchart propoziții simple spuse de copii. Uneori este important să reformulați ceea ce


vă spun copiii pentru a nu avea cuvinte sau propoziții prea complexe.


Exemplu:
Zog învață să zboare.
Zog învață să ragă.
Zog scuipă foc și pară.
Zog răpește prințese.
Zog e un dragon.


Atunci când scrieți textul-rezumat este important să scrieți cu litere de tipar, mare, aerisit și ușor


vizibil pentru toată lumea fiecare cuvânt și fiecare propoziție. De aceea vă și recomandăm să
folosiți coli de flipchart.


CITIT-SCRIS


Până copiii au un pic de pauză, rescrieți textul pe o coală nouă de flipchart cât mai fidel cu


originalul. Decupați fiecare propoziție din textul rescris. Dați câte o propoziție unui copil,


rugați-l să citească propoziția și apoi să vină la coala de flipchart inițială (cea care a rămas


întreagă) și să lipească propoziția decupată peste textul identic.


Puteți să repetați procesul decupând fiecare propoziție în cuvinte. Apoi cuvintele le puteți
decupa în litere. Literele se pot grupa în mari și mici. Litere care denotă vocale și consoane,


grupuri de litere șamd. 


Se pot studia semnele de punctuație – sau măcar punctul. Când decupăm propoziția în


cuvinte, trebuie să decidem dacă punctul de la finalul propoziției rămâne lipit de ultimul


cuvânt sau nu. La fel, dacă în propoziție avem virgulă, e de văzut ce să facem cu ea.


Iată o metodă simplă de stimulare a cititului - ABEL. În timp ce faceți exercițiul de mai sus, de


fiecare dată când un copil spune o propoziție, o veți scrie pe coală, o citiți și apoi cereți copiilor


să repete ceea ce ați scris. Indicați fiecare cuvânt în parte.  La a doua propoziție dictată de copii,


consemnată și repetată, cu fiecare cuvânt indicat în timpul citirii, recitiți și prima propoziție și


cereți copiilor să repete… și așa mai departe, cu fiecare nouă propoziție adăugată, textul de


reluat se lungește. Se construiește astfel un text cu cuvinte familiare copiilor pe care putem lucra


toată ziua. Iată câteva idei:
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JOC ȘI MIȘCARE


Să capturăm prințese și prinți
Unul dintre copii va fi dragon și trebuie să îi alerge pe ceilaţi care vor fi pe timpul jocului prinți și


prințese. Când reuşeşte să atingă un alt jucător, acesta din urmă devine dragon și trebuie să
alerge după jucători în încercarea de a atinge pe unul dintre ei.


ARTE


Pentru această activitate aveți nevoie de cartoane albe, carioci colorate, foarfece și elastic sau


ață. 


 


Printați câte un șablon pentru fiecare copil și apoi ajutați-i să își decupeze masca. Încurajați-i să
își coloreze cum doresc masca și la final puteți să le perforați capetele pentru a lega ața sau


elasticul cu ajutorul cărora își vor fixa masca pe față.


Hârtia pe care ați scris la început se va uza, așadar poate că textul va trebui rescris. Cine face


asta? Cine poate ajuta? 


După o astfel de deconstruire a textului, el se poate „remonta” – literele în cuvinte, cuvintele în


propoziții, propozițiile în textul original sau un text modificat. Semnele de punctuație se pun și ele


la loc.


ȘTIINȚE


Tăiați capătul balonului. Trageți balonul peste capătul pâlniei și fixați-l cu bandă de izolat.


Asigurați-vă că balonul este strâns și perfect aplatizat.


Așezați ambele capete ale tubului pe pâlnii. Izolați ambele capete. 


Asigurați-vă că în sală este liniște. Puneți capătul cu balonul peste inimă. Ascultă în celălalt


capăt. Dacă sunetul este prea slab pentru a-l auzi, încercați să alergați și să vă faceți inima


să bată mai tare. Ascultați din nou.


Creează propriul stetoscop 
Pentru un stetoscop aveți nevoie de două pâlnii, un tub de plastic transparent care se va potrivi


fie deasupra, fie în interiorul canalelor de pâlnie. Mai aveți nevoie de baloane, bandă de izolat și


foarfece. 


 


Cum se realizează:
1.


2.


3.
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JURNAL


Încurajați copiii să își noteze în jurnal 1) o culoare, 2) o emoție, 3) un cuvânt, 4) un personaj care


le-a rămas în minte din povestea citită. Pot să își noteze și titlul poveștii și aroma cu care


asociază cartea de azi. În jurnal pot să deseneze și să își noteze cuvinte pe care doresc să le


țină minte. 


Pentru că povestea personajelor permite întrebări de reflecție pentru a conduce copiii spre a


identifica valori transpuse în practică precum încredere în sine, perseverență pentru a deveni mai


bun, năzuință (Zog învață, exersează de zor, vrea să dobândească steaua de aur), spargerea


tiparelor (Zog alege să devină ambulanță, Pearl și Gadabout vor să devină medici), pace


(Prințesa Pearl oprește lupta dintre Zog și Gadabout, îi îndeamnă să facă pace), cooperare,


întrajutorare, acceptare (Pearl îl sprijină pe Zog, Zog contribuie la realizarea visului lui Pearl, calul


lui Gadabout este primit printre balauri) puteți să îi încurajați pe copii să „țeasă” mai multe pânze


de păianjen.
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CUM SĂ-ȚI PUI O DORINȚĂ
DE ZIUA TA - 
10 REGULI OBLIGATORII
de Beth Ferry și Tom Lichtenheld


Povestea aceasta amuzantă este un veritabil rețetar nu doar pentru aniversarea zilei de naștere,


dar pentru orice aniversare – cum ar fi, de exemplu, aniversarea a 10 zile de activități de


învățare relaxante – cu scLipici – pentru copii de școală primară, într-un cadru estival. 


Cele 10 reguli sunt: 1) trebuie să fie ziua ta (sau pe-aproape); 2) trebuie să dai o petrecere, cu


pălării, confetti și baloane; 3) trebuie să ai un desert suficient de solid pentru a susține regula nr


4) – să ai ceva aprins în care să sufli; 5) trebuie să se cânte; 6) trebuie să închi i ochii; 7) trebuie


să inspiri adânc; 8) trebuie să-ți pui o dorință; 9) trebuie să stingi lumânările dintr-o suflare; 10)


trebuie să ții dorința secret.


Bineînțeles, autorii cărții s-au gândit la tot soiul de vietăți care ar putea să aniverseze, de aceea


există multe reguli și recomandări care se aplică doar în cazuri speciale. De exemplu, dacă ești o


gânganie, poate că e mai potrivit să ți se ureze „la multe ore!”, dacă ai un corn ascuțit, țepi sau


alte asperități periculoase, renunță la baloane, dacă ești balenă, nu e recomandabil să ai


lumânări, ci mai bine inviți niște meduze fluorescente la petrecere…


Am ales cartea pentru că este amuzantă pentru orice categorie de vârstă de cititori, pentru că ne


oferă un segment divers al lumii animale, dar înainte de toate, pentru că creează cadrul perfect –


festiv – pentru încheierea școlii cu scLipici mai ales prin faptul că îndeamnă cititorul să-și pună o


dorință măreață. Ne așteptăm ca activitățile școlii cu scLipici să aibă impact mult după
încheierea celor 10 zile. 


Copiii au nevoie de inspirație, de motivare pentru învățare cel puțin la fel de multă ca de


competențele de bază a căror dezvoltare au sprijinit-o aceste activități. Convingerea că pot să
progreseze dacă își doresc acest lucru este o sămânță pe care am încercat să o sădim constant


în sufletele copiilor.
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INTRODUCERE


DE CE AM ALES ACEASTĂ POVESTE?
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CITIT-SCRIS


Astăzi este ultima zi a școlii de vară așa că vom scrie o felicitare. Fiecare elev primește un carton


colorat, culori multe pentru a-și decora și personaliza felicitarea. Apoi își vor scrie felicitarea cu


destinatar ei înșiși. Pot să folosească acest moment pentru a rememora ceea ce le-a plăcut, ce


ar dori să țină minte și peste mult timp sau care sunt cele 10 dorințe ale lor după această școală
de vară.


ȘTIINȚE


Pentru că în cartea aceasta apar o serie de animale - care mai de care pricepute la derularea


sărbătorilor – putem să învățăm și niscaiva zoologie. De ce scuipă cămila? Care prieteni înaripați
cântă (mai) frumos și care nu s-ar califica la a-ți cânta „la mulți ani”? De ce unor vietăți ar trebui


să le urăm „la multe ore” mai degrabă decât la mulți ani? Nu în ultimul rând, dorințele trebuie


formulate și acest lucru solicită niște reflecție.


EVOCARE


Înainte de citire, copiii pot fi antrenați în discuții despre motivele pentru care celebrăm și


modalități diferite de celebrare.


a. Când este ziua voastră de naștere?


b. Ce cadouri ați primit?


c. Ce vă doriți să primiți la următoarea aniversare?


d. Cum ați organizat acest eveniment?


e. Cum ați vrea să fie organizat acest eveniment?


REALIZAREA SENSULUI (CITIRE CU VOCE TARE)


Adunați copiii destul de aproape de text pentru a putea vedea clar imaginile şi pentru a crea un


sentiment de apartenenţă la grupă, la comunitate. Așezați cartea într-un unghi astfel încât să
poată fi urmărită cu uşurinţă de copiii care pot citi şi pentru ca, dacă le cereți, să poată arăta


textul pe măsură ce citiți. Citiți textul fluent și expresiv. 


Țineți minte: dumneavoastră oferiți un model de citire pentru copii.


În timpul citirii, copiii pot anticipa regulile și limitările pe care le sugerează autorii, ajutați de textul


care creează suspans la capăt de pagină.


CE ACTIVITĂȚI SE POT FACE PE MARGINEA EI?


ARTE


Dacă tot ne pregătim de petrecere puteți să decorați baloane, pălării, ghirlande etc. Amenajați
sala sau spațiul împreună pentru ca momentul final să fie cât mai plăcut.
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JURNAL


Încurajați copiii să își noteze în jurnal 1) o culoare, 2) o emoție, 3) un cuvânt, 4) un personaj care


le-a rămas în minte din povestea citită. Pot să își noteze și titlul poveștii și aroma cu care


asociază cartea de azi. În jurnal pot să deseneze și să își noteze cuvinte pe care doresc să le


țină minte.


În jurnal pot să își noteze cele 10 reguli. 


Să înceapă petrecerea!








FERICIREA ESTE O VULPE
Evelina Daciūtè


Lui Paul, băiețelul care trăia într-un copac într-un oraș foarte mare împreună cu tatăl său – pilot


de elicopter – și mama sa – olăreasă – îi place foarte mult leagănul vechi din parc. Acolo se


întâlnește cu o vulpe. Vulpea îl învață pe Paul despre generozitate, despre emoții, despre


schimbare, lucrurile pe care ea, la rândul ei, le-a învățat de la alții foarte înțelepți. De exemplu,


că lucrurile se văd diferit dacă te uiți la ele din unghiuri diferite. Paul ajunge la concluzia că
fericirea este pentru el, mai presus de toate, o vulpe. Când părinții lui decid că se vor muta într-


un oraș și mai mare, unde vor trăi într-un copac și mai mare și tatăl lui va pilota un elicopter și


mai mare, Paul este cuprins de griji: ce se va întâmpla cu prietenia sa cu vulpea? Vulpea îl


liniștește însă, împărtășindu-i înțelepciunea învățată de la tatăl său: durează o vreme până aflăm


dacă un lucru este bun sau rău. Într-adevăr, răbdarea lui Paul dă roade – în noul oraș el se


reîntâlnește cu vulpea portocalie și își reconfirmă că fericirea este, mai presus de toate, o vulpe.


INTRODUCERE


DE CE AM ALES ACEASTĂ POVESTE?


Am ales cartea aceasta ilustrată foarte jucăuș, amuzant chiar, pentru că este extrem de bogată
în sensuri. La un nivel superficial, discuția se poate axa pe ce înseamnă fericirea, însă la fel de


bine, putem discuta despre prietenie, înțelepciune, răbdare, rutină, schimbare și câte și câte


altele! Această poveste este realmente plină de arome și culori!


Emoțiile, trăirile lui Paul și conversațiile pe care le are cu vulpea din parc, de pe leagăn, sunt tot


atâtea ocazii de introspecție. „Tu ce i-ai fi spus vulpii? Pentru tine ce este fericirea? Când părinții
tăi vor să facă o schimbare și tu nu vrei asta, cum te simți? Cine este persoana cu care te


sfătuiești cel mai mult?” Nu în ultimul rând, povestea este de lungime potrivită pentru a fi citită cu


voce tare într-un timp scurt.


CE ACTIVITĂȚI SE POT FACE PE MARGINEA EI?


EVOCARE


Când citiți textul pentru prima dată, vorbiți despre titlu, copertă şi pagina de titlu. Arătați copiilor


imaginea de pe coperta (cu vulpea portocalie) și adresați întrebări care stimulează copiii să facă
predicții. Fiecare copil face o predicție și motivează alegerea.


a. Ați văzut vreodată o vulpe? Unde? În ce context?
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REALIZAREA SENSULUI (CITIRE CU VOCE TARE)


Adunați   copiii destul de aproape de text pentru a putea vedea clar imaginile şi   pentru a crea un


sentiment de apartenenţă la grupă, la comunitate. Așezați   cartea pe un stativ sau țineți-o în


mână într-un unghi astfel încât să poată   fi urmărită cu uşurinţă de copiii care pot citi şi pentru ca,


dacă le cereți, să poată arăta textul pe măsură ce citiți. Citiți textul fluent și expresiv.


 


Țineți minte: dumneavoastră oferiți un model de citire pentru copii.


Din când în când, opriți-vă pentru a le cere copiilor să spună ei un cuvânt predictibil sau o


expresie sau cereți-le să spună ce cred că se va întâmpla în cele ce urmează în poveste „Ce


credeți, Paul îi va da vulpii chifla?”


După ce terminați de citit, rugați copiii să vă ajute să rescrieți pe scurt povestea. Notați pe o


coală de flipchart propoziții simple spuse de copii. Uneori este important să reformulați ceea ce


vă spun copiii pentru a nu avea cuvinte sau propoziții prea complexe.


Exemplu:


O vulpe a venit în vizită.
Vulpea vrea să fie prietena mea.
Când suntem împreună sunt fericit. 
Să ai o vulpe prietenă, 
e ca și cum te-ai da într-un leagăn.


 


Atunci când scrieți textul-rezumat este important să scrieți cu litere de tipar, mare, aerisit și ușor


vizibile pentru toată lumea fiecare cuvânt și fiecare propoziție. De aceea vă și recomandăm să
folosiți coli de flipchart.


CITIT-SCRIS


După citire se scriu câteva cuvinte din text pe bucăţi diferite de hârtie (vulpe, prietenă, vizită,


leagăn etc). Cereți copiilor să identifice acele cuvinte în text. Se poate spune: „Iată cuvântul ...


Găsiţi acelaşi cuvânt în text. Plasaţi bucata de hârtie acolo unde vedeţi acelaşi cuvânt în text”.


Se repetă această activitate cu alte cuvinte. Dacă elevii au nevoie de ajutor, li se arată cuvintele.


Se pot citiţi propoziţiile în care apar cuvintele respective.  


 


Aceeaşi procedură poate fi utilizată şi cu litere. Dacă această activitate de potrivit cuvintele este


prea uşoară pentru copii, puteți cere copiilor să găsească un cuvânt pe care îl cunosc. Vor indica


cuvântul şi îl vor arăta, apoi vor încerca să definească acel cuvânt. Recitirea textelor îi va ajuta pe


copii să să crească viteza citirii. 


 


Pentru exersarea scrisului copiii pot scrie o scrisoare „vulpii” lor imaginare, descriindu-și


sentimentele și întâmplări din viața lor.
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JOC ȘI MIȘCARE


Ghicește la ce m-am gândit
Cel care propune, alege un cuvânt din categoria animale. Ceilalți încearcă să ghicească și au


voie să pună întrebări, dar propunătorul poate sa răspundă doar cu DA sau NU.







MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE


La matematică și științe, vom lucra pe aspecte care țin de


spațiul în care locuim – mărimi ale clădirilor, arborilor,


terenului de joacă. Vom realiza o hartă și vom reprezenta și


calcula traseul parcurs de Paul de acasă până la brutărie,


prin parc și pe alte rute.


JURNAL


Încurajați copiii să își noteze în jurnal 1) o culoare, 2) o emoție, 3) un cuvânt, 4) un personaj care


le-a rămas în minte din povestea citită. Pot să își noteze și titlul poveștii și aroma cu care


asociază cartea de azi. În jurnal pot să deseneze și să își noteze cuvinte pe care doresc să le


țină minte. 


Cea mai evidentă valoare în această carte este fericirea – dar se pot aborda și generozitatea,


încrederea, înțelepciunea, răbdarea. Vom sublinia această valoare, încurajând copiii să
completeze și pânza de păianjen.


ARTE


Origami
Creați o vulpe din hârtie. Aveți nevoie doar de o coală
pătrată de hârtie. Dacă este portocalie, cu atât mai bine.
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Are blană? 


E mamifer? 


De exemplu:


Dacă persoana care pune o întrebare primește răspunsul DA, acesta poate să mai pună o


întrebare. Persoana care ghicește devine propunător la următoarea rundă.











