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Acest instrumentar se adresează părinților care doresc să citească cu 
voce tare împreună cu copilul lor pentru a le insufla dragostea pentru 
lectură și, de asemenea, pentru a le oferi copiilor lor un start excelent în 
dezvoltarea literației. Instrumentarul fost elaborat în cadrul proiectului „3MR 
- Magia lecturii”, care a reunit profesori și părinți din diferite țări europene în 
promovarea importanței citirii cu voce tare. Teme: 
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Proiectul 3MR este un proiect european cu organizații partenere din 4 țări 
europene, care colaborează pentru a promova citirea cu voce tare în 
țările lor. Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea literației timpurii 
prin pregătirea profesioniștilor implicați în educația timpurie, precum 
și a părinților, pentru a citi cu voce tare cu copiii și a dezvolta rutine de 
împărtășire a cărților. În acest fel, decalajul dintre nivelurile de literație ale 
copiilor cărora li se citește și ale celor cărora de obicei nu li se citește poate 
fi redus înainte ca ei să meargă la școală, crescând astfel şansele lor de 
succes la școală. Pentru a afla mai multe despre obiectivele și rezultatele 
proiectului, vă invităm să vizitați site-ul nostru: www.readingmagic.eu 

Acest instrumentar se focalizează asupra citirii cu voce tare cu copiii în 
familie, oferind informații utile și sfaturi adulților. Pentru mai multe informații 
și pentru a urmări videoclipuri relevante, puteți consulta și instrumentarul 
online aici: www.readingmagic.eu/toolkitparents   

PROIECTUL 3MR 
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Vorbind despre carte 
şi despre poveste (cu 

părinţii sau alţi copii) îşi 
dezvoltă abiliţăti sociale, 

de relaţionare

Citirea cu voce tare 
sudează relații

Citirea cu voce tare 
este amuzantă! (și 

pentru părinți)

“[cititul] este un timp de calitate pe care 
îl petrecem cu copiii noștri, care poate da 
roade diferit: poate fi foarte amuzant, poate fi 
educativ fără a fi moralizator, poate fi foarte 
creativ – dăm frâu liber imaginației ... Putem 
valorifica foarte bine acest timp dacă ne 
propunem acest lucru”
    

Părinte din România

DE CE ESTE IMPORTANTĂ CITIREA CU VOCE TARE?  
CITIREA CU VOCE TARE ESTE IMPORTANTĂ PENTRU 
DEZVOLTAREA COPILULUI

Copiii învaţă 
cuvinte noi 

Recunosc tipare 
de text

Îşi dezvoltă 
imaginaţia

Îşi dezvoltă abilităţi 
importante: de ascultare, 

de citit-scris, de 
gestionare a emoţiilor
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CUM ALEG CĂRȚILE?  

Ce fel de cărți caut? LCăutați cărți ilustrate. În aceste cărți, 
imaginea și textul spun povestea împreună.

Să aleg cărțile funcție de vârsta copilului? Da și nu. Vârsta 
oferă o indicație și există câteva orientări generale pe care 
le-ați putea urma. Cu toate acestea, fiecare copil este unic și 
interesul și nivelul de înțelegere poate varia. Așadar, lăsați-vă 
conduși de copil în alegerea cărților. 

Unde să încep? Porniți de la interesele copilului atunci când 
căutați o carte de citit. Nu uitați însă și de propriile pasiuni! 
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SUGESTIE FINALĂ:
Diversificați!

Există atât de multe tipuri diferite de cărți și de povești pe care 
le puteți încerca! Cu cât citiți mai mult, cu atât mai repede veți 

dezvolta un gust personal, veți descoperi lucruri noi și veți știi care 
sunt cele mai bune cărți pentru voi și copilul vostru.

„Fiul meu Filippo este pasionat de dinozauri. Dinozauri 
și astronomie spațială. Același lucru și cu planetele, 
luna, teoria big bang-ului. Lui Nina îi plac cărțile 
despre vampiri. Cu toate acestea, le plac și cărțile pe 
care le aleg eu. Aleg cărți, deseori, pentru că îmi plac 
și mie.” 

Părinte gemeni de 5 ani 

„Cărți cu conținut simplu, distractiv, cu aventuri poate, 
glume, o morală simplă... Acestea sunt genurile de cărți 
care îi plac copilului meu” 

Părinte copil de 4 ani 

„El (bebelușul) se uită la carte. Există o carte care știu 
că îi place, Pip și Polly, cu un iepure și un șoarece și 
un balon roșu, balonul este mare, imaginile sunt mari, 
cartea este mică și asta funcționează. Fiicei mele, care 
acum are 4 ani, îi plac poveștile realiste despre ceea 
ce s-ar putea întâmpla în realitate. Îi plac poveștile cu 
Elmer, viermele Oli, alte creaturi care în mod clar nu 
vorbesc în viața reală, dar în povești fac lucruri, vor 
lucruri. Trebuie să existe o narațiune.” 

Părinte copii 4 ani și sub 1 an  
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CE FEL DE CĂRȚI POȚI ALEGE?

Mai jos este o listă cu câteva sugestii pentru a încerca cărți noi. Mai întâi, 
enumerăm diferite tipuri de cărți, apoi prezentăm câteva sugestii de cărți 
ilustrate care vă pot inspira în descoperirea cărților.

Cărți din diferite materiale (nu hârtie):

Ce fel de carte? 
Cărți din diferite materiale, precum material textil, 
plastic, cărți tactile etc.

De ce să le folosim?
Ajută la dezvoltarea emoțiilor
Se dezvoltă simțul tactil 

Pentru ce vârstă?
bebeluși (0-1 ani), cărțile confecționate din 
materiale diferite, mai nuanțate, pot fi folosite la o 
vârstă mai mare.

Exemple: 
Carte cu păpușă de deget: Iepurașul/ Cărți 
senzoriale: Carte senzorială cu activităţi 
Montessori/ Cărticică de baie: Submarinul

Cărți cu diferite elemente care stimulează interacțiunea

Ce fel de carte?
Cărți cu diferite elemente, de exemplu: găuri, 
ferestre, forme în relief, clapete care trebuie ridicate. 
Aceste tipuri de cărți invită copilul la interacțiune, 
creând un spațiu de descoperire pe lângă poveste 
sau permit jocul cu cartea. 

De ce să le folosim? 
Aceste cărți sunt pline de surprize, sunt amuzante!
Se dezvoltă abilitățile de relaționare deoarece vă 
veți amuza împreună.

Pentru ce vârstă?
Toate vârstele, dar mai ales pentru copiii de 0-2 ani.



8

Exemple: 

Vizită la fermă (Editura Litera) 
Un exemplu de carte cu elemente care se pot 
ridica pentru a descoperi ce e sub ele. 

Omida mâncăcioasă – de Eric Carle 
Un bun exemplu de diferite forme și găuri în 
carte care contribuie la poveste.

Ascultați, copii, oare cine poate fi?
Carte îl invită pe copil să o atingă și să asculte 
sunete. 

Primul meu dicționar ilustrat – Editura Litera 
Pentru copii mai mărișori, această carte invită 
la interacțiune.

Cucu-bau - Janet și Allen Ahlberg
Carte cu decupaje/ ferestruici prin care ni se 
arată lucruri interesante.

Cărți care ajută la distingerea sunetelor 

Ce fel de carte?
Cărți cu rime și cu un ritm repetitiv 

De ce să le folosim?
• Dezvoltă emoții
• Învață cuvinte noi
• Dezvoltă auzul/ distingerea sunetelor
• Rimele împărtășite sunt amuzante! 

Pentru ce vârstă?
Toate vârstele, rime simple pentru copiii mici, altele 
mai complexe pentru copiii mai mari. Cu toate 
acestea, rimele, și în special rimele amuzante, merg 
bine pentru toate vârstele.

Exemple:
Vizită la fermă - Editura Litera
Cotoi cu pălărioi – de dr. Seuss
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Cărți cu imagini mari ale unor obiecte sau scene simple

Ce fel de carte?
Cărți care au imagini mari ale unor obiecte comune 
sau scene simple de viață.

De ce să le folosim?
• Învață lucruri noi: recunoaște și numește obiecte
• Dezvoltă abilități de relaționare

Pentru ce vârstă?
Vârsta 0-3 ani. Regula generală ar fi: cu cât copilul 
este mai mic, cu atât imaginile sunt mai mari și 
mai simple. La bebeluși, numai formele alb-negru 
și foarte simple sunt perfecte. Cu toate acestea, și 
cărțile pentru copiii mai mari pot fi simple și clare și 
totuși de mare succes.

Exemple: 

Sămânța de morcov – de Ruth Krauss și Crockett 
Johnson 
Această carte are imagini mari și ușor de distins. 

Tati, te rog, adu-mi luna de pe cer – de Eric Carle 
Are obiecte simple, redate într-un mod special. De 
asemenea, este potrivită pentru a gusta diferite 
stiluri de ilustrație. 

Puii de bufniță – de Martin Waddell și Patrick 
Benson 
Cartea spune povestea folosind imagini simple, dar 
un stil de ilustrare diferit.

Nu lăsa porumbelul la volan - de Mo Willems 
Are o altă manieră de povestire cu imagini puține. 

Gruffalo – de Julia Donaldson. Ilustrații de Alex Scheffler.
Loc la voi pe măturoi – de Julia Donaldsen. Ilustrații de Alex Scheffler. 
Madlen – de Ludwig Bemelmans.
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Cărți din care învățăm cuvinte și concepte noi

Ce fel de carte?
Cărți care folosesc un altfel de limbaj, cuvinte 
neîntâlnite în limbajul cotidian. 

De ce să le folosim?
• Învață cuvinte și concepte noi
• Dezvoltă abilități lingvistice și de relaționare 
• Discuția despre o poveste interesantă ajută la 

dezvoltarea abilităților sociale
• Descoperiți povești împreună

Pentru ce vârstă?
Peste 3 ani

Exemple:

Cum să-ți pui o dorință de ziua ta -  Beth Ferry 
și Tom Lichtenheld
O carte în care cuvintele sunt mai puțin 
obișnuite dar povestea este ușor de urmărit. 

Regele tuturor sălbăticiunilor – de Maurice 
Sendak
O carte cu cuvinte noi care provoacă 
imaginația! 

Câteva cărți ilustrate interesante de descoperit și motive 
pentru a le cunoaște

Wave – Suzy Lee

De ce este interesantă? 
• „Wave” (Val) este o carte fără text – o carte 

silențioasă 
• Priviți modul în care ilustratorul se joacă cu 

paginile și fundalul cărții

Alte cărți similare pe care le puteți descoperi 
pentru a observa modul în care autorul se 
joacă cu paginile și fundalul:
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Șșș! Avem un plan – de Chris Haughton

De ce? 
• Priviți modul în care sunt realizate ilustrațiile. 

Există multe tehnici diferite pentru realizarea 
ilustrațiilor.

Alte cărți similare, care pot fi explorate pentru 
a vedea diferite tehnici de ilustrare:
• Amos e răcit - Erin Stead
• Păianjenul cel harnic – de Eric Carle
• Tati, te rog, adu-mi luna de pe cer – de Eric 

Carle

Nu lăsa porumbelul la volan -  Mo Willems

De ce? 
• Priviți în câte feluri diferite ilustrează diferite 

situații. 
• Priviți cum cartea se adresează direct 

copilului. 
• Cartea chiar spune o poveste care nu are text 

deloc.

Alte cărți similare, care reflectă diversitatea:
• Olivia - de Ian FalconerCarl

• Where the wild things are
• Oh oh the place you will go – Dr. Seuss
• The chicken Thief – by Béatrice Rodriquez
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CUM SĂ STIMULĂM CITIREA CU VOCE TARE ACASĂ?

Creați o atmosferă prielnică citirii

Poate fi util să aveți un loc dedicat cititului acasă, care poate fi un spațiu 
mai mare sau mai mic. Iată câteva idei grozave:

• Plasați cărțile la îndemâna copiilor. Aceasta înseamnă să le plasezi 
plasați la nivelul copiilor și într-un mod în care copiii să poată vedea 
coperta cărții. De asemenea, puneți cărți peste tot unde copiii s-ar 
putea plictisi, precum în baie sau în mașină.

În camera lor, au o bibliotecă pentru 
copii mare. Și am mai făcut una în timpul 
distanțării sociale, să o numim Montessori, 
unde cărțile sunt așezate astfel încât copilul 
să le poată vedea.

Părinte din Italia
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Citim cu copiii peste tot. Citim la masă, în baie, 
evident și în pat înainte de a merge la culcare, 
în mașină. Îmi amintesc clar când am fost 
împreună pentru prima dată la mare, ea avea 
2 ani și am citit în timp ce așteptam să urcăm 
în avion. Avem mereu cărți cu noi. Recent, când 
m-am dus să-mi fac unghiile, ea a vrut să vină 
să vadă, așa că i-am dat o carte să se uite în 
timp ce eram ocupată. Ei bine, nu s-a uitat prea 
mult la carte, dar este o activitate pe care o 
poate face singură. Acasă citim în fiecare seară.

Părinte din România 

• Citiți într-un loc plăcut, confortabil: acesta poate fi un fotoliu, un 
scaun, patul sau covorul etc. Orice!

  
• Folosiți tot timpul pe care îl aveți pentru a citi cu copilul.
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SĂ CONVERSĂM!

După ce ați citit o carte, îi puteți pune copilului câteva întrebări care ar putea 
conduce la o conversație despre carte. Discuția nu ar trebui să fie despre 
înțelegere, ci pentru a afla atât interpretările copilului și cât și legăturile 
personale pe care le face cu cartea.

Acest lucru sudează legătura cu copilul, dar stimulează și dezvoltarea 
abilităților sale sociale, precum și a altor abilități utile: recunoașterea 
emoțiilor, exprimarea opiniilor, exersarea unor cuvinte. Nu trebuie să pui 
toate întrebările de mai jos, dar iată câteva idei:

• Cum crezi că se simte [personajul principal]? 
•  La ce te face să te gândești această poveste sau acest personaj?
•  Ce te-a surprins cel mai mult?
•  Care personaj seamănă cel mai mult cu tine?
•  Cui i-ai recomanda această carte?
•  Ce ai vrea să-ți amintești despre această carte?
•  Ai vrea să schimbi ceva la poveste, de exemplu: locul unde are loc 

sau personajele din ea?  
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SOLUȚII PENTRU PROBLEME COMUNE

Copilul meu nu vrea să stea liniștit, asta înseamnă că nu îi place să 
citim?

• Nu, unii copii trebuie să se miște, și asta e în regulă. Se spune chiar că 
mulți copii ascultă mai bine când își mișcă mâinile sau se mișcă.

•  Dacă doriți, le puteți da copiilor creioane și hârtie să deseneze în timp 
ce ascultă povestea.

Ce să fac dacă copilul nu ascultă toată povestea?
• Copilul este actorul principal. Cu toate că a ales el o carte, pe la 

mijlocul ei poate că nu o mai vrea pe aceea și vrea să schimbe. 
Lăsați-vă conduși de copil și citiți următoarea carte aleasă.

Dacă am doar câteva cărți acasă sau nu am deloc?
• Puteți merge la o bibliotecă publică pentru a împrumuta cărți, 

întrebați educatoarea dacă ați putea împrumuta câteva cărți de la 
grădiniță sau întrebați-vă prietenii dacă doresc să facă schimb de 
cărți.

Ar trebui să mai citesc cu voce tare atunci când copilul poate citi singur?
• Da, pentru că a citi cu voce tare este diferit de a citi singur. Adesea, 

copiii pot asculta povești mai complexe decât pot citi. Deci, citirea cu 
voce tare sprijină dezvoltarea vocabularului.

• Citirea cu voce tare este, de asemenea, bună pentru relația dintre 
părinți/ bunici și copil, sudând legătura dintre voi și stimulând 
conversații. Rețineți: e distractiv!

Cum să citesc?
• Nu există cititori perfecți, ci doar cititori motivați cărora le place să 

citească. Ajută dacă citiți cartea înainte de a începe să citiți împreună 
cu voce tare, dar fiți  fără griji, atunci când copilului îi place o carte, va 
trebui să o citiți de multe ori.

•  Rețineți: copilul ghidează lectura, deci asigurați-vă că poate vedea 
paginile și că poate interacționa cu cartea (și cu Dvs.).

Ce să fac dacă nu îi place copilului să citească?
• Chiar nu îi place copilului tău să citească sau nu este obișnuit? A 

asculta este o abilitate care vine odată cu timpul, așadar aveții 
răbdare.

•  Copiii preiau atitudinea care domină acasă. Comunicați acasă că 
citirea este importantă? Dacă nu, puteți începe cu asta.

•  Arătați interes față de cărțile care îl interesează pe copilul Dvs.
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SUGESTII FINALE DE LA PĂRINȚI

 „Începeți [cititul] cât mai curând 
posibil! Chiar dacă credeți că copilul este 
prea mic și nu ar înțelege și nu ar aprecia 

cititul împreună. Este clar că un copil 
mic vrea să se miște și să descopere și, 

prin urmare, nu poți presupune că va 
sta liniștit și va asculta cartea. Dar, cu 
timpul, pas cu pas, el va crește cititor, 

mai ales dacă credem în el!”

„Cred că sentimentul special pe care îl 
trăiesc copiii cu noi atunci când citim 
împreună cu ei încă de la început, 
va persista chiar și atunci când vor fi 
mai mari. Și este un cadou minunat 
pe care îl putem face copiilor noștri, 
pentru a asocia o emoție pozitivă cu 
cărțile” 

„Citiți, luați orice carte care îi place 
copilului, copilul ar trebui să o aleagă 

și să o citească împreună. Îmi place să 
citim și mi se pare relaxant când citim 

împreună. Dintre toate activitățile pe 
care le-aș putea face cu copiii, cititul 
este cel mai plăcut. Acum sunt foarte 

multe povești frumoase, cu ilustrații 
frumoase, așa că facem acest 

lucru activ pentru amândoi, este o 
activitate plăcută. Copiii vor dezvolta 

tot felul de abilități care vor fi utile 
pentru o viață întreagă”.
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SUGESTII FINALE DE LA PĂRINȚI

„Începeți să-i citiți cu voce tare 
copilului foarte, foarte devreme. 

Dezvoltarea sa depinde foarte mult 
de asta ... are anumite beneficii 

pe care, de fapt, nu le vedem. Deși 
aceste lucruri nu sunt vizibile, ele 

există cu adevărat.”

„Citiți! Citiți! Citiți-le copiilor. Este un 
gest de dragoste pe care îl facem, nu 
ceva ce se întâmplă de la sine. Poate că 
citirea unei cărți pare un lucru simplu, 
dar de fapt îi oferiți acces într-o lume 
nouă, o realitate imaginară care nu 
există, dar care ar putea exista. Oferiți 
cuvinte, instrumente, locuri, lumi și 
personaje.“

„Aș spune – bucurați-vă de citit, atât 
voi înșivă, cât și împreună cu copilul!”
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