
 

CITEȘTE-MI 100 DE POVEȘTI 

Despre proiect: 

Programul Citește-mi 100 de povești, stimulează lectura în grădinițe, școli și în familie. 

Cărțile sunt atent selecționate pentru grupele de elevi și profesorii educatori. 

Resursele educaționale pentru a organiza activitatea sunt conform planului de lectură întocmit la nivelul 
școlii. 

Cărțile selectate și oferite în cadrul programului sunt atent evaluate dintre cărțile valoroase din punct de 
vedere literar și potrivite vârstei școlarilor. 

În primii cinci ani de viață, creierul copilului se dezvoltă în proporție de 95%, așadar este important ca 
fiecare copil să aibă acces la educație timpurie de calitate și să fie expus unor experiențe de învățare diverse, 
care să constituie baza dezvoltării sale intelectuale, ca adult. 

ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

În tabelul de mai jos sunt prezentate activitățile care s-au desfășurat în cadrul proiectului, urmând ca fiecare 
activitate să fie urmată de o descriere amănunțită și imagini sugestive: 

Categorie Descriere Denumire 
activitate 

Descriere activitate 

Insule de 
lectură 

Echipa școlii amenajează o 
insulă permanentă de lectură 
accesibilă copiilor, într-un 
spațiu curat, luminos, liniștit, 
fără distractori vizuali 
(decorațiuni, plante sau alte 
obiecte care nu facilitează în 
mod direct lectura). 

1. Flori de 
primăvară; 
 
2.Ziua 
păsărilor. 

Activitatea de lectură s-a desfășurat pe 
insula de lectură accesibilă copiilor, în 
intervalul 01.03-11.03.2022. 
Impresii: Copiii au fost extrem de 
încântați de contactul cu cărțile și de 
poveștile citite de profesorii educatori ai 
celor 3 grupe de elevi. 

Atelier de 
lectură cu 
directorul 

Semestrial, directorul citește 
copiilor din fiecare grupă. 

Ziua 
Internațională 
a Poeziei 

Activitatea s-a desfășurat pe insula de 
lectură a elevilor, în intervalul 13.03-
24.03.2022. 
Copiilor le-au plăcut pildele desprinse 
din poeziile citite și au ascultat 
impresiile directorului și a profesorilor 
educatori. 

Invitatul 
lunii 
 
 
 
 

Lunar, o persoană, copil sau 
adult (personal non-didactic, alți 
profesori, părinți, bibliotecar 
etc), este invitată să citească 
copiilor.  

Ziua 
Internațională 
a Pădurilor 
 
 
 
 
 

Activitatea s-a desfășurat pe insula de 
lectură amenajată de echipa școlii. 
Invitatul surpriză a fost un profesor al 
școlii care a citit copiilor o poveste la 
alegere. Apoi copiii au povesti despre 
personaje și au ascultat și impresiile 
povestitorului zilei. Activitatea de 
lectură s-a desfășurat în intervalul 21.03-
25.03.2022, în cele 3 grupe de elevi. 

 

 

 

   

   



   

   

   

   

 


