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– Cum să Citiți Cu Copilul dvs

ExEmplE dE întrEbări dEsprE 
”invEnții, CăCiulițE triCotatE și o pisiCă nătăflEață” 

dE rasmus brEgnhøi



Îl puteți ajuta pe copilul dvs. să înțeleagă textul 
dacă discutați despre carte înainte de a o citi.

Exemple de întrebări:
•  Titlul cărții este “Opfindelser, strikkede huer og 

en dum kat” (Invenții, căciulițe tricotate și o pisică 
nătăfleață) Numele autorului și ilustratorului este 
Rasmus Bregnhøi.

• Pe cine vezi pe copertă? Ce fac?
• Cum crezi că se simt șoarecele și pisica?
•  Crezi că pisica de pe copertă este pisica 

nătăfleață? De ce sau de ce nu?
• Despre ce crezi că este vorba în carte? 
•  Pe spatele cărții este un text scurt despre ce este 

vorba în carte. Cum crezi că lucrurile pot merge 
foarte rău sau foarte bine atunci când un șoarece 
întâlnește o pisică? 

•  Ce invenții poate face o persoană? Ai încercat să 
inventezi ceva? 

Îl puteți ajuta pe copilul dvs. să înțeleagă textul 
dacă discutați despre carte înainte de a o citi.  

Exemple de întrebări:
•  Vezi ilustrațiile de la paginile 4-5. Ce vezi? Ce 

este o piață? 
• Ce crezi că este un vânzător? P. 12.
•  Ce vrea să spună Șoarecele atunci când zice 

“asta a fost cea mai fantastică lovitură”? P. 11.
• Ce altceva mai poate însemna lovitură?
•  Ce faci într-un observator? Poate vă uitați la 

ilustrația cu casa nouă de la pag. 27-28.
•  Ce spune Pisicuța despre atelierul său cu o 

mândrie nemascată în vocea sa?
•  Ce crezi că se întâmplă în noaptea în care și 

Șoarecele și Pisicuța au adormit?
•  Cum crezi că se termină povestea? De ce 

crezi că se termină așa povestea?

Îl puteți ajuta pe copilul dvs. să înțeleagă textul dacă 
discutați despre carte după ce ați citit-o.

Exemple de întrebări:
• Ce făcea Șoarecele în parc? Uitați-vă la ilustrații.
• De ce nu este Șoarecele împreună cu alți șoareci?
•  Te-ai simțit vreodată singur, sau că nu ești destul de 

bun?
•  Care este secretul Pisicuței? Ai vut vreodată vreun 

secret?
• Ce invenție fac împreună Șoarecele și Pisicuța?
•  De ce nu vrea Pisicuța să vândă aparatul de lovit 

câini?
•  De ce crezi că Pisica vrea să dea foc casei Șoarecelui 

și Pisicuței?
•  Ce va avea o importanță capitală pentru viața Șoare-

celui și de ce?
•  Ai experimentat vreodată ceva de importanță capitală 

pentru viața ta?

Îl puteți ajuta pe copilul dvs. să devină interesat de lim-
bajul scris dacă discutați despre cuvinte, litere și sunete 
după ce ați citit cartea.

Exemple de întrebări:
•  Aici este cuvântul Pisicuță (arătați în text) Poți găsi 

cuvântul Pisicuță în altă parte a textului?
• Poți găsi cuvântul Pisicuță?
•  Cuvântul Șoarece sună ca și cuvântul Foarfece. Poți 

găsi alte cuvinte care sună exact ca șoarece și foarfe-
ce? 

• Te poți gândi la alte cuvinte care sună la fel/rimează?
• Auzi primul sunet din cuvântul cizmă?
• Poți găsi un cuvânt care începe cu sunetul ‘c’?

înaintE să Citiți

în timp CE Citiți

după CE ați Citit
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