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MOTO: 

 „Când copii sunt lăsati să facă orice, în loc să înveţe, ei nu deprind nici cititul, nici 

muzuca, nici gimnastica şi nici bunul obicei, care  pastrează în chipulcel mai desăvârşit 

virtutea” 

       DEMOCRIT 

 

COLABORATORI: - prof. înv. Primar JIBU CRISTINA (bibliotecar), 

                                 - prof. înv. Primar Dulgheriu Paula-Veronica, 

                                  -părinţi, preşcolari, elevii cl a-II-a și cl. a-III-a. 

      ARGUMENT 

            Cartea a fost şi va rǎmâne un adevarat prieten al omului. Ea ofera celui care o 

parcurge, pe lângǎ satisfacţiile aduse de orice fapt inedit, prilejuri unice de reflecţie, de 

meditaţie. Ea îndeamnǎ la introspecţie, contribuie substanţial la formarea şi modelarea 

personalitǎţii şi comportamentului cititorului. 

          Cartea trebuie sǎ rǎmânǎ chiar şi în viaţa omului modern care tinde sǎ stea mai mult 

în faţa televizorului sau a calculatorului. Lectura rǎmâne una din cele mai intense, mai 

educative şi mai rǎspândite activitǎţi. Cu cât copilul se apropie mai devreme de lecturǎ cu 

atât mai importante şi mai durabile vor fi efectele ei în domeniul limbajului, al comunicǎrii 

precum şi al comportamentului şi al socializǎrii. 

 Devenind prietena copilului încǎ din etapa preşcolarǎ, continuând în cea şcolarǎ, 

cartea îl va ajuta sǎ parcurgǎ uşor cǎile cunoaşterii, de la concret la abstract, de la intuiţie la 

reprezentare şi apoi la fantezie. Cu ajutorul ei, copilul intrǎ în posesia numeroaselor  

instrumente care îi pot satisface dorinţa de a descoperi realitatea înconjurǎtoare, ea însǎşi 

fiind o lume. 
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 In contextul actual al reformei educaţionale, şcoala şi grǎdiniţa, ca instituţii-cheie, 

joacǎ un rol important în apropierea copilului de lumea cǎrţii şi, implicit, de lecturǎ. 

 Copilul trebuie sǎ perceapǎ cartea ca pe un domeniu care meritǎ sǎ fie cucerit, ca pe 

un prieten mereu alǎturi de el, un prieten care îi vorbeşte, îi dǎ sfaturi bune şi care nu-l 

tradeazǎ niciodatǎ. 

  

ÎNTÂLNIRI CU PĂRINŢII 

 -Cum puteţi sprijini unitatea pentru acest proiect? 

 -Biblioteca de acasă şi de la grădiniţă 

 -Când şi cum citesc copilului meu? 

 -Ce cărţi preferă copilul meu? 

 -„Limba este tezaurul cel mai preţios pe care îl moştenesc copiii de la părinţi” 

 

PUNCTE TARI: 

 -Dorinţa de perfecţionare continuă în rândurile cadrelor 

 -O mai strânsă colaborare intre grădiniţă şi şcoală 

 -interes pentru o pregătire cât mai bună a copiilor 

 -Nevoia valorificării experienţei pozitive în domeniu, legată de tema proiectului 

AMENINŢĂRI: 

 Slaba informare de specialitate 

 Lipsa unor activităţi de parteneriat 

 Plafonare, formalism, rutină 

 Situaţia economico-financiară precară a comunităţii 

OPORTUNITĂŢI: 

 Dotarea grădiniţei cu materiale didactice şi cărţi 

 Cuprinderea grădiniţelor în parteneriate educaţionale cu şcoli generale şi licee 

 Asigurarea continuităţii activităţilor desfăşurate 

 Asigurarea participării la educaţie a tuturor copiilor 

 Copiii şi părinţii având posibilitatea să cunoască acţiunile desfăşurate 

 Reducerea riscului de marginalizare şi excluziune socială a copiilor 

 

SCOP:  

Stimularea interesului pentru lectură în perioada preşcolarităţii şi a şcolarităţii mici, în 

vederea atenuării unora din cauzele care pot genera eşecul şcolar. 

          Cultivarea gustului pentru lectură, pentru frumos, exersarea limbajului şi a 

posibilităţilor de comunicare, prin activităţi în parteneriat cu şcoala.  
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OBIECTIVE CADRU 

 

1. Dezvoltarea capacitǎţii de receptare a textului literar 

2. Dezvoltarea capacitǎţii de exprimare literarǎ 

3. Cunoaşterea şi valorificarea elementelor de limbaj literar 

4. Dezvoltarea capacitǎţii imaginative şi creative 

5. Dezvoltarea motivaţiei şi interesului pentru lecturǎ 

 
OBIECTIVE  URMĂRITE: 

 

privind copiii preşcolari: 

 

 stimularea gustului pentru lectură, poezie;  

 apropierea copiilor preşcolari de carte şi de cuvântul scris;  

 programe artistice comune, albume colaj cu imagini din reviste, dramatizări ale unor 

poveşti cunoscute susţinute de cǎtre preşcolari;   

 formarea unei atitudini de grijă şi de respect faţă de carte;  

 familiarizarea copiilor cu diferite tipuri de scriere;  

 îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru citit-scris;  

 cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuirea sau păstrarea cărţilor;  

 stimularea imaginaţiei şi a creativităţii verbale;  

 

privind cadrele didactice:  

 

 familiarizarea educatoarelor cu metode noi de stimulare a interesului pentru lectură la 

vârstele mici  

 abilitarea cadrului didactic de a construi un mediu educaţional care să motiveze 

copilul în procesul de apropiere faţă de carte;  

 formarea unei atitudini pozitive de abordare a metodei proiectelor ca metodă de lucru 

folosită în sprijinul atingerii obiectivelor programei; 

 

privind părinţii:  

 

 conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea şi educaţia propriilor 

copii;  
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 creşterea implicării părinţilor în activitatea grădiniţei şi în crearea unui mediu cald şi 

sigur pentru propriul copil; 

 

Copiii vor fi capabili: 

 

 să audieze diferite lecturi/cărţi adecvate vârstei; 

 să observe asemănările şi deosebirile dintre textul scris, dramatizare şi ecranizarea 

acestuia; 

 să manifeste interes pentru poezie; 

 sǎ recite poezii; 

 să coopereze în diferite situaţii de comunicare; 

 să manifeste interes faţă de personalităţi din lumea literaturii şi artei; 

 să participe la realizarea unei mini-reviste; 

  

RESURSE  UMANE: 

 

 preşcolarii grǎdiniţei noastre;  

 părinţii acestora;  

 invitaţi;   

 cadre didactice; 

 

RESURSE MATERIALE:  

 cărţi, reviste, CD-uri, softuri educaţionale,casete; 

 aparat foto, casetofon, tablă flip-chart, 

 computer, imprimantă 

 hârtie A4 ( albǎ şi coloratǎ), xerox, scotch, markere; 

  

DURATA: 

   SEPTEMBRIE 2017 – IUNIE 2018 

 

GRUP ŢINTĂ:  
          -copiii preşcolari şi şcolari 

 -cadre didactice – educatoare, învăţătoare, , bibliotecară 

 -părinţii copiilor 

 -comunitatea 
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„Cărţile sunt albinele care duc polenul însufleţitor 

de la o minte la alta” 

  James Russell Lowe 

 

„Rădăcinile învăţăturii sunt amare, dar roadele ei sunt dulci,, 

  

„O carte este un dar pe care îl poţi deschideiar şi iar” 

   (Garrison Keillor) 

 

 

 „Învăţătura e-o comoară  

 Ce nimeni nu ţi-o poate lua 

 Îţi va spori podoaba rară 

 Cu cât împarţi mai mult din ea” 

  (Învăţătura – de Nicolae Tăutu) 

 

 

,,Învăţătura cea mai mare avuţie,, 

     (proverb popular) 
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                               PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 
 

Nr. 

Crt. 

Tema Perioada Obiective Participanţi Responsabil Obs. 

1. Prezentarea 

proiectului în 

cadrul 

întâlnirii cu 

pǎrinţii 

 

Septembrie 

2017 

Familiarizarea 

pǎrinţilor cu 

activitǎţile 

propuse 

Pǎrinţii 

preşcolarilor 

Educatoare 

 

Educatoare 

Părinţi 

 

 

 

2. ,,Cartea 

prietena mea” 

Octombrie 

2017 

Sǎ cumpǎrǎm 

un prieten 

adevǎrat 

(vizitǎ la 

librǎrie, 

bibliotecă) 

 

Preşcolarii 

Educatoare 

Bibliotecar 

 

Educatoare 

Bibliotecar 

 

 

 

3. ,,Cum se nasc 

cǎrţile?“ 

 

Noiembrie 

2017 

Cunoaşterea 

instituţiilor 

care se ocupă 

de apariţia, 

distribuirea 

sau păstrarea 

cărţilor;  

 

Preşcolarii 

Educatoare 

Educatoare 

 

 

4. ,,Si eu pot fi 

autorul unei 

cǎrţi“ 

Decembrie 

2017 

Confecţionarea 

unei cǎrţi: 

,,Carte de 

Crǎciun” 

 

Preşcolarii 

Educatoare 

Elevii cl-a-

II-a 

Invăţătoare 

Educatoare 

Învăţătoare 

 

 

 

 

5. ,, Mihai 

Eminescu” 

Ianuarie 

2018 

Stimularea 

gustului pentru 

lectură, poezie; 

Preşcolarii 

Educatoare 

Elevii cl-a-

II-a 

Invăţătoare 

 

 

Educatoare 

Învăţătoare 
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6. ,,Cum pǎstrǎm 

cǎrţile’ 

Februarie 

2018 

Formarea unei 

atitudini de 

grijă şi de 

respect faţă de 

carte; 

 

Preşcolarii 

Educatoare 

Educatoare 

 

 

7. ,,O serbare 

minunatǎ” 

Martie 

2018 

Program 

artistic- 

organizarea 

unei serbǎri 

dedicate 

mamei; 

 

Pǎrinţii, 

bunicii 

preşcolarilor 

Educatoare 

Educatoare 

 

 

 

8. ,,Semn de 

carte” 

Aprilie 

2018 

Confecţionarea 

unor semne de 

carte;  

 

Preşcolarii 

Educatoare 

Elevii cl-a-

II-a 

Învăţătoare 

 

Educatoare 

Învăţătoare 

 

 

9. ,,În minunata 

lume a 

poveştilor”  

Mai 

2018 

Stimularea 

imaginaţiei şi a 

creativităţii 

verbale; 

Joc didactic; 

 

Preşcolarii 

Educatoare 

Educatoare 

 

 

10. ,,Biblioteca 

mea” 

Iunie 

2018 

Apropierea 

copiilor 

preşcolari de 

carte; 

Preşcolarii 

Educatoare 

  

Educatoare 

 

 

 

 

REZULTATE ESTIMATE: 

 La copii: 

- recunoaşterea autorilor învăţaţi, a poeziilor sau poveştilor scrise de aceştia, relatarea 

conţinuturilor cu cuvinte proprii, recitări, interpretare de roluri; 

- descoperirea plăcerii pentru lectură; 

- confecţionarea de lucrări practice care să ilustreze poveşti, poezii, cărţi, albume; 
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- organizarea unei serbǎri dedicate zilei de 8 Martie; 

    La părinţi: 

- procurarea cărţilor, citirea de lecturi copiilor, fapt consemnat de educatoare prin 

chestionarea copiilor; 

- petrecerea unei perioade mai mari de timp împreună cu proprii copii; 

- participarea la diferite activitǎţi; 

La educatoare: 

- amenajarea bibliotecii în sala de grupă; 

- canalizarea energiei individuale spre grup, prin lucrul în echipă cu celelalte colege; 

- eficientizarea relaţiilor cu părinţii, stimularea interesului pentru acest mod de lucru 

pentru a se implica în proiecte viitoare; 

IMPACT ŞI EVALUARE: 

Evaluarea rezultatelor prin realizare de : 

 CD-uri cu poze din activităţile desfăşurate 

 Expoziţii cu lucrări 

 Mesaje 

 Pliante 

 Întocmirea unui raport cu privire la evaluarea activităţii desfăşurate şi rezultatele 

obţinute 

 Acordare de diplome 

 Dotarea bibliotecii grădiniţei 

           Joc didactic, serbare. 

 „Cărţile sunt moştenirile pe care marile spirite le lasă omenirii, care sunt date din 

generaţie în generaţie ca daruri pentru posteritatea celor care nu s-au născut încă” 

   Joseph Addison 

„Omului cu învăţătură îi curge miere din gură” 

„Numai în mâna cititorului cartea se va deschide ca o floare” 

     Costel Zăgan 
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