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Exemple 



Îl puteți ajuta pe copilul dvs. să își îndrepte atenția asupra 
cărții, dacă discutați despre carte înainte de a o citi. 

Exemple: 
•  Titlul cărții este ”Ib siger godnat til en gris” (Ib cățelușul 

spune noapte bună porcului).
• Pe cine vezi pe copertă?
•  Ce ține Ib în mâini? (arătați spre imagine) Ai dormit 

vreodată într-un sac de dormit?
•  Ce crezi că are de gând Ib să facă? Poate o să plece la 

plimbare?
• Coperta posterioară descrie pe scurt acțiunea cărții
•  Îți aduci aminte când noi am plecat în excursie? Cum a 

fost?

Îl puteți ajuta pe copilul dvs. să înțeleagă conținutul cărții, 
dacă discutați despre acesta în timp ce citiți.

Exemple:
• Uită-te la imagine. Unde este Ib? În oraș sau în pădure?
•  Crezi că e dimineață sau seară? Cum ne putem da 

seama?
• Ce urmează Ib să facă? (arătați spre imaginea cu cortul)
•  Ce crezi că este un baston (un băț)? De ce are Ib un 

baston?
• Cine crezi că se află în afara cortului? (Priviți imaginea)
•  Cum se simte porcul? Cum arăți tu atunci când ești trist / 

când ești fericit?
• Ce crezi că îi spune Ib porcului? Cred că Ib ...
• Ce face Ib? Cred că Ib ...
•  Pe ultima pagină, Ib se uită la lună. În momentul ăsta, eu 

mă uit la tine (arătați-i acest lucru). Încearcă să te uiți și tu?
• Cum se termină povestea? Ib este fericit sau trist?

Îl puteți ajuta pe copilul dvs. să înțeleagă conținutul 
cărții, dacă discutați despre acesta după ce ați termi-
nat de citit.

Exemple:
•  Care parte a cărții a fost cea mai interesantă? Ce 

anume se întâmplă aici? Sau îți amintești că aici s-a 
întâmplat...

•  Cum se simte Ib în momentul când vede umbra 
porcului în afara cortului? Eu consider că lui îi este ...

•  Ți-a fost vreodată frică? Când mi-e frică, eu arăt așa. 
Tu cum arăți când ți-e frică?

• Mie îmi e frică de ...? Ție de ce anume îți este frică?
• De ce nu îi este frică lui Ib la finalul poveștii?
•  Cum crezi că se poartă Ib cu porcul? Ib este drăguț 

sau prost? De ce crezi asta?
•  Îți aduci aminte când ai fost ajutat? Cum te-ai simțit 

atunci?

ÎNAINTE SĂ CITIȚI

ÎN TIMP CE CITIȚI

DUPĂ CE AȚI CITIT

Copiilor de la creșă mai mari le puteți de asemenea 
vorbi despre felul în care literele și cuvintele arată și 
sună.

Exemple:
•  Aici scrie guiț – cum face porcul altfel? Cum face un 

cățel? Cum face un ...?
•  Cuvântul Porc sună ca și cuvântul Torc. Poți găsi 

alte cuvinte care sună exact ca porc și torc (întorc)?
•  Aici este scris cuvântul mama, care începe cu sune-

tul M - mmmm. Poți să auzi că M sună ca și numele 
tău, Maria - Mmmmama și Mmmmaria?

În cazul în care copilul nu vă răspunde la întrebări, îl 
puteți ajuta dându-i sugestii de răspunsuri, sau chiar 
răspunzând dvs. în locul lui. De asemenea, puteți 
repeta ceea ce spune copilul și puteți dezvolta pro-
poziția. Nu uitați că răspunsul copilului se poate, de 
asemenea, manifesta prin limbajul corpului și mimică.

Hai să ne uităm aici, 
cine crezi că sunt aceștia?

Ce crezi că se întâmplă aici ...?

Da, este cățelușul Ib și un porc

Da, lui Ib îi este frică pentru că a 
apărut o umbră în afara cortului

Cățeluș
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