
Citim
împreună

Ghid realizat în cadrul 
proiectului Clubul Familiei



Sunteți pregătiți să pornim în călătoria poveștilor?
Începem în 3,2,1!



Citim
împreună

Te încurajăm să îi citești copilului tău

povestea cu voce tare, într-un loc liniștit,

când crezi tu că e cel mai potrivit. 
 

Cine este personajul principal?
Care din întrebările pe care și le
pune măgărușul vi le-ați pus și
voi? 
Ce vedeți atunci când vă uitați
în oglindă? Ce animale sunt în
imagine?
Când anume v-ați comparat cu
cineva sau cu ceva anume?
Ce lucruri pe care le face
personajul principal le puteți
face și voi?
Ce este o calitate?

Haideți să ne gândim fiecare la un
moment în care i-am ajutat pe
părinții noștrii sau ne-am jucat
cu frații noștri. 
Să ne amintim de un moment în
care am fost tare mândri că am
reușit să facem ceva. 
Care au fost acele lucruri și cum
le-am putea traduce în calități?

E cineva ca mine?
POVESTEA

I



Realizează  un autoportret prin diferite tehnici
(desen, pictură, modelaj) folosind diferite
materiale (culori, flori, bețe, biscuiți,
macaroane, capace, cereale, haine).

E cineva ca mine?
POVESTEA

II



Citim
împreună

Te încurajăm să îi citești copilului tău

povestea cu voce tare, într-un loc liniștit,

când crezi tu că e cel mai potrivit. 
 

Dacă ne uităm la imaginea de pe
copertă, despre ce credem că e
povestea? Ce indicii ne dă despre
ce urmează să se întâmple?
De la ce vine numele Căstănica?
Dacă Morris își face câte un
prieten nou în fiecare zi, câți
prieteni are la finalul unui an?
Care au fost prietenii pe care
Căstănica și Morris i-au
întâlnit?
Voi cum vă alegeți prietenii?
De ce e important să avem
prieteni?

adună toate jucăriile din casă și dă
o petrecere a prieteniei. 
Invită-ți și un prieten sau o
prietenă care să aducă jucăriile
proprii și faceți cunoștință
juăcriilor între ele. Cum crezi că
s-ar putea împrieteni? Ce sfaturi
le-ai da?

POVESTEA
Nu voi mai fi singură niciodată

I



povestește textul de mai sus realizând
imaginile personajelor în făina sau dezvoltă o
pictură pe o folie alimentară întinsă între 2
copaci cu personajele din poveste.

POVESTEA
nu voi mai fi singură niciodată II



Citim
împreună

Te încurajăm să îi citești copilului tău

povestea cu voce tare, într-un loc liniștit,

când crezi tu că e cel mai potrivit. 
 

Care sunt hainele tale preferate?
Dar ale părinților tăi?
De ce crezi că părinții tăi poartă
haine diferite de ale tale? Ce te
face să crezi că părinții tăi au
haine asemănătoare cu alte tale?
Probează una dintre hainele
părinților? Cum te simți
îmbrăcat așa?
Cum ai vrea să apari în prima ta
poză de familie?

Realizează împreună cu copilul.
din imagini desenate de acesta.
arborele genealogic al amiliei
voastre (porenști cu desenul de la
cei mai bătrâni urmași pe care îi
cunoști până la cum arată familia
ta astăzi).
Ai un model de la care poți porni
pe pagina alăturată.

POVESTEA
Prima mea poză de familiei

I



POVESTEA
prima mea poză de familie II



Citim
împreună

Te încurajăm să îi citești copilului tău

povestea cu voce tare, într-un loc liniștit,

când crezi tu că e cel mai potrivit. 
 

De ce își dorea Aristotel să
ajungă în sacul de reciclare?
Credeți că se întâmplă și în
realitate ca balenele să înghită
sticlele de plastic?
Cine poate să repovestească ce s-
a întâmplat cu Aristotel de când
s-a hotărât că vrea să își schimbe
viața? Unde a ajuns mai întâi?
Cum a reușit să iasă din burta
balenei? Cine l-a găsit mai
târziu pe stradă? Cine s-a jucat
apoi cu el? Cine l-a dus la coșul
de reciclare?

Haideți să ne gândim ce gunoi am
adunat acasă astăzi. Ce putem face
cu el? 
Ce putem face pentru a nu mai
aduna atât de mult gunoi?
Realizați din capacele de la sticle
diferite litere sau chiar o jucărie.

POVESTEA
Aristotel

I



Desenează-l pe Aristotel.

POVESTEA
aristotel II



Citim
împreună

Te încurajăm să îi citești copilului tău

povestea cu voce tare, într-un loc liniștit,

când crezi tu că e cel mai potrivit. 
 

?Oare cum arată râul Limonadei?
Care era ocupația lui Bisu?
Voi ce faceți cu gunoiul care se
adună în casa voastră?
Ce s-a întâmplat în poveste?
Dacă ați putea crea un aparat
asemănător de transformat
deșeuri în lucruri frumoase,
cum ar arăta el?

Imaginați-vă cum ar arăta mașina
de transformat gunoaie printr-un
desen sau creează din materialele
pe care le ai la îndemână prin casă
un obiect folositor pentru copil
(de exemplu un suport de creioane
din sulul de carton de la hârtia
igienică).

POVESTEA
Monstrul de gunoi

I



Realizează un portret trist 
al monstrului de gunoi. 

POVESTEA

POVESTEA
monstrul de gunoi IIIII



Citim
împreună

Te încurajăm să îi citești copilului tău

povestea cu voce tare, într-un loc liniștit,

când crezi tu că e cel mai potrivit. 
 

De ce îi era frică Raziei?
Ce sfat i-a dat mama ei?
Ce vă este vouă teamă să faceți?
De la cine a învățat Razia să
înoate?
Care a fost cel mai important
lucru pe care Razia l-a făcut
pentru a învăța să înoate?
Ce alte curiozități mai știi
despre pești?
Care a fost lucrul pe care l-ai
învățat cel mai recent?
Cum înveți tu ceva nou?

De fiecare dată când apare un pește
nou, copiii sunt invitați să facă
mișcări asemănătoare peștilor din
imagine: Să își miște mâinile și să
dea din picioare stând pe un covor,
spre exemplu.

POVESTEA
Ca peștele în apă

I



decupați animalele marine imprimate și
realizați cu ajutorul unui borcan mai mare
propriul vostru acvariu, lipind imaginile în
interiorul borcanului.

POVESTEA
ca peștele în apă II



Citim
împreună

Te încurajăm să îi citești copilului tău

povestea cu voce tare, într-un loc liniștit,

când crezi tu că e cel mai potrivit. 
 

Ce sugerează imaginea de pe
copertă? Despre ce va fi povestea
de astăzi?
Cum vă jucați voi cu animalele
din jurul vostru? 
Ce reacții observați în imagine?
Ce a încercat tatăl să facă?
Ce putem învăța din această
poveste?
De ce este important să ne
apropiem de animale?

Acolo unde este posibil vă
recomandăm ca cel mic să realizeze
un tablou, pe o bucată de carton
sau pe o foiae normală, împreună
cu tata sau cu bunicul, intitulat
„Animalul - cel mai bun prieten
al omului”.

POVESTEA
Ham-ham

I



Desen - Animalul - cel mai bun prieten al
omului.

POVESTEA
ham-ham II



Citim
împreună

Te încurajăm să îi citești copilului tău

povestea cu voce tare, într-un loc liniștit,

când crezi tu că e cel mai potrivit. 
 

Care-i motivul pentru care
credeți că s-a rătăcit Șosețică de
casa lui? Voi aveți prin casă
șosete care s-au rătăcit de
perechea lor?
Ce culori au șosetele voastre?
Ce obiecte vedeți în imagine?
Ce lucruri lungi aveți prin
preajmă?
Care este cea mai lungă șosetă pe
care o aveți în casă? Dar cea mai
colorată și veselă?

Găsiți o șosetă care îi place
copilului foarte mult și coaseți 2
nasturi aproape de vârful acesteia
ca în imaginea din carte. Mimați
apoi diverse emoții (bucurie,
tristețe, surprindere, rușine,
teamă).

POVESTEA
Șosețică și micile creaturi

I



desperecheați mai multe șosete de diferite
culori și mărimi și împerecheați-le împreună
cu copilul. Desenați șosetele pe care visați să le
purtați.

POVESTEA
șosețică și micile creaturi II



Citim
împreună

Te încurajăm să îi citești copilului tău

povestea cu voce tare, într-un loc liniștit,

când crezi tu că e cel mai potrivit. 
 

Ce nu reușea să descopere
Zanele?
Cine o ajută pe Zanele?
Tu ce ai numărat astăzi? Car e
cel mai greu număr pe care îl
cunoști?
Unde crezi că stau adunate
numerele? Oare au viață
numerele?

Cronometrează trei minute și
invită-ți copilul la următoarea
provocare - cine numără cele mai
multe obiecte diferite din casă.
Cel/cea care găsește cele mai multe
obiecte de numărat devine timp de
o săptămână prietenul de încredere
al numerelor.

POVESTEA
Zanele caută numere

I



desenează numerele de mai jos cât mai haios
posibil.

POVESTEA
Zanele caută numere

II


