
 

 
În fiecare an, pe 23 aprilie, întreaga lume sărbătoreşte cititul – cărţile, autorii, 

ilustraţiile, editurile. Cărţile au un loc special în viaţa fiecăruia şi, de aceea, 

UNESCO a hotărât în 1995, în cadrul Conferinţei generale de la Paris, că trebuie să le serbăm 

în mod oficial. Cu toate că ideea înfiinţării unei astfel de zile aniversare există de mai mult timp, 

din 1995 sărbătorim „Ziua internaţională a cărţii şi a drepturilor de autor”. 

Chiar dacă stăm acasă încercăm să marcăm acest moment şi vă propunem câteva activităţi 

pe care să le faceţi împreună cu copiii dumneavoastră astăzi sau oricând aveţi timp şi 

disponibilitate. 

 Tot ce aveţi nevoie: multă voie bună! Puteţi implica cât mai mulţi membri ai familiei  şi 

astfel distracţia e garantată. 

Să începem! 

 

 Alegeţi ultima carte citită de fiecare participant la joc. 

 Fiecare participant scrie pe o foaie titul şi autorul cărţii. 

 Prezentaţi  personajul preferat doar într-un singur mod, de exemplu folosind doar numere-

vârsta, numărul fraţilor, numărul casei, înălţimea sau aspecte ce ţin doar de înfăţişare, 

diferite culori, categorii de emoţii etc. Este un exerciţiu care cere o atenţie deosebită la 

detalii. 

 Pentru a dezvolta creativitatea copiilor, putem să îi rugăm să-şi imagineze situaţii diferite 

de cele pe care le-a propus autorul. De exemplu, ce s-ar întâmpla dacă personajul ar fi 

fost fată în loc să fie băiat? Dacă acţiunea s-ar fi petrecut în trecut sau în viitor? Dar în 

alt anotimp? In acest mod, copiii participă şi ei la scrierea cărţii. 

 Toţi participanţii deschid cartea la aceeaşi pagină şi trebuie să găsescă o idee comună sau 

trei cuvinte care se repetă, două emoţii pozitive, o afirmaţie cu care sunt de acord etc.  

 Negociaţi cu copiii care carte e mai frumoasă, mai frumos ilustrată sau este mai 

interesantă. Argumentaţi.  

 Găsiţi o fişă de lectură care credeţi că se potriveşte familiei dumneavoastră pe care o 

completează fiecare participant şi o prezintă grupului. 

 Dacă aveți copii mici, îi puneți să așeze cărțile după mărime, după culori, sau după alte 

criterii care vă vin în minte și se potrivesc cu vârsta lor 

 Tot pe cei mici îi provocați să deseneze răspunsuri la întrebări legate de conținutul 

cărților. 

Puteţi să vă gândiţi la cât mai multe moduri creative pentru a transforma cărţile în prieteni ai 

copiilor şi vă recomandăm ca, la final, să pregătiţi un trofeu pentru a-l înmâna atunci când aţi 

finalizat sarcinile propuse. 


