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Adnotare

Competenţa de lectură reprezintă veriga cea mai importan-

tă a educaţiei literar-artistice. Din numărul total de ore pentru 

disciplina limba și literatura română, cadrul didactic reparti-

zează circa 30 de ore pentru îndrumarea lecturii suplimentare. 

Pentru ca cititul cărţilor să devină o plăcere și o necesitate, este 

important ca această acţiune să nu fie o obligaţie, ci să porneas-

că dintr-un interes pe care i-l provoacă elevului învăţătorul.

Agenda de lectură, creaţie și atitudine propune elevilor un 

instrument eficient de înregistrare a propriilor emoţii, trăiri 

faţă de cartea citită. Agenda este elaborată pe baza principiilor 

și a teoriilor educaţiei literar-artistice care proiectează scopul 

de a forma elevul cititor ca subiect receptor, amplificator și co-

municant al fenomenelor, operelor și creaţiilor literare, posesor 

valorizant al instrumentarului literar/estetic/lectoral, subiect al 

propriilor performanţe umaniste, culturale și artistice.

Concepţia este ajustată la principiile de dezvoltare a atitu-

dinii elevului faţă de opera literară: principiul de stimulare a 

interesului (operaţional, stimularea gîndirii creative și a valo-

rizării textului literar); principiul de actualizare a experienţei 

de viaţă și estetice; principiul creativităţii (priorităţii recepto-

rului de literatură și artă, libertăţii imaginii artistice).

Este destinată elevilor claselor a III-a, a IV-a, a V-a, a VI-a și 

a VII-a.
Mariana MARIN,  

doctor în pedagogie
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Dragă prietene!

Primele amintiri despre cărţi rămîn foarte clare în mintea 

unui om. O viaţă e cuprinsă într-o carte; o experienţă pe care, 

cunoscînd-o, ai putea să n-o mai repeţi, să eviţi, poate, suferinţe 

și astfel să cîștigi timp, atît de preţios. Citind o carte de lectură, 

vei afla o experienţă de viaţă. Dar pentru aceasta ai nevoie de 

puţină răbdare: să răsfoiești cartea, să-ţi apleci privirea peste 

rînduri și să găsești… o fereastră deschisă spre lume.

O carte de lectură te invită să citești împreună cu un coleg, să 

discuţi lectura în familie. Încearcă să fii creativ și să simţi starea 

de spirit a unui autor de carte, alcătuind versuri, continuînd 

idei, ilustrînd anumite fragmente la rubrica Lectură și creaţie.

Toate acestea îţi vor folosi ca să stabilești independent prefe-

rinţele și impresiile de lectură.

Lasă-te purtat de cuvinte, idei, emoţii și nu vei regreta! O în-

treagă înţelepciune vei descoperi și te vei simţi un om mai bogat 

spiritual, singura bogăţie pentru care merită să lupţi!

Cu multă preţuire, autorul
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Drepturile cititorului1

Articolul 1. Am dreptul să citesc.

Articolul 2. Am dreptul să nu citesc.

Articolul 3. Atunci cînd citesc, am dreptul să omit anumite pagini.

Articolul 4. Am dreptul să recitesc.

Articolul 5. Am dreptul să citesc unde vreau.

Articolul 6. Am dreptul să citesc cînd vreau.

Articolul 7. Am dreptul să citesc cu cine vreau.

Articolul 8. Am dreptul să iau notiţe.

Articolul 9. Am dreptul să citesc cu voce tare.

Articolul 10. Am dreptul să nu-mi placă ceea ce citesc.

Obligaţia este numai una:

să citesc!

1 După o idee de D. PENNAC.

Componentele Agendei de lectură, creaţie și atitudine

Lectură: Citește independent!

Lectură în doi: Citește și discută cu un coleg!

Lectură în familie: Citește împreună cu membrii familiei tale!

Lectură și creaţie: Creează pe baza celor citite!

Lectură și atitudine: Cunoaște-te și dezvoltă-te prin lectură!
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Atelier de lectură nr. 1

Citește un text literar (o carte) și indică:

Titlul textului: 
Autorul: 

Informaţii despre autor
Locul nașterii: 
Data nașterii: 
Opere (cărţi, lucrări, scrieri) importante: 

Momente importante din text:

În text se povestește despre 

Acţiunea are loc 
cînd?

unde?

Introducerea începe cu cuvintele: 

De la bun început, textul m-a copleșit/nu m-a interesat pentru că…

Lectură
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Personajele textului:

Principale
(numele)

Calităţi Trăsături negative

Secundare
(numele)

Calităţi Trăsături negative

M-am bucurat în moment ce 

M-a pus pe gînduri faptul 

Mi s-a părut straniu faptul că 

M-am simţit fericit în momentul în care personajul 

Din ideile cărţii (textului literar) învăţ să fiu 

Înţeleg că trebuie să 

Lectură și atitudine
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Atelier de creaţie nr. 1

Realizează în spaţiul de mai jos un desen în care vei reprezenta 
fragmentul ce te-a impresionat.

Lectură și creație

Titlul fragmentului:
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Atelier de lectură nr. 2

Citește, discută și completează rubricile de mai jos împreună cu 
partenerul de lectură în baza aceleiași cărţi citite.

Titlul textului: 
Editura:  Anul ediţiei: 
Autorul: 

Informaţii despre text (carte) sau despre autor:

Enumeră personajele: 

Momente importante din text:

În text se povestește despre 

Cuvinte care arată timpul acţiunii în text:

cînd?

Cuvinte care arată locul acţiunii în text:

unde?

Lectură în doi
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Plan de idei

Intitulează fragmentele de text după ideile de mai jos.

Situaţia iniţială: 

Întîmplarea care a schimbat situaţia iniţială: 

Întîmplarea prin care s-a depășit situaţia dificilă: 

Impresionant a fost momentul în care 

Am trăit sentimente de 

în timp ce 

Textul mă învaţă să 

Aș vrea să am un prieten ca personajul ,
deoarece 

Am cules cîteva expresii artistice: 

Am găsit și un proverb (o maximă) care exprimă ideea textului:

Lectură și atitudine
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Lectură și creație

Atelier de creaţie nr. 2

Atenție… motor… acțiune!

Imaginează-ţi că ești un regizor de cinema și vrei să realizezi un film 
artistic pe baza textului citit. Răspunde la întrebările de mai jos.

•	 În	ce	zonă	a	orașului	(satului)	natal	ai	vrea	să	filmezi?

•	 De	ce?	

•	 Selectează	fragmentul	în	care	este	descrisă	așezarea	geografică.

•	 Cu	ce	moment	ai	vrea	să	începi	filmul?

•	 De	ce?	

•	 Scrie	titlul	unui	cîntec	sau	descrie	melodia	pe	care	ai	alege-o	pentru	
coloana sonoră a filmului.
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Descrie spaţiul în care trebuie să filmezi.

•	 Dimensiuni

 ☐ mari  ☐ mici   ☐ enorme

•	 Obiecte care se află în acest spaţiu:

mobilier: 
natura: 
altceva: 
Cum	sînt	amplasate	aceste	obiecte?	

Care	dintre	obiectele	descrise	poate	surprinde	spectatorul?

Filmul tău poate avea episoade.

Cîte	ai	vrea	să	fie?	 	De	ce?	

Cum	vei	intitula	episoadele?

Dacă	ţi-ai	propune	să	intitulezi	altfel	filmul,	ce	titlu	ai	alege?	Motivează.



13

Atelier de lectură nr. 3

Citește unui membru de familie textul literar selectat și completaţi 
împreună fișa de lectură.

Titlul textului citit: 
Autorul: 
Despre autor știu că: 
Personajele literare sînt: 

Topul personajelor literare

Aranjează personajele după ordinea importanţei în text:

1. 
2. 
3. 
4. 

Argumentează alegerea primului personaj ca cel mai important.

Lectură în familie
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Plan de idei

Intitulează fragmentele de text după ideile de mai jos.

Situaţia inițială: 

Situaţia dificilă a apărut în moment ce 

Despre aceasta cred că 

Întîmplarea prin care s-a depășit situaţia dificilă: 

Situația dificilă m-a pus pe gînduri, deoarece 

Am trăit emoţii de ,
întrucît 

Personajul principal (nu) poate fi un model pentru oameni, deoarece 

Textul are următorul mesaj: 
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Lectură și creație

Atelier de creaţie nr. 3

Imaginează-ţi că ești un jurnalist, iar în clasa ta a venit personajul 
principal din textul citit în atelierul de lectură nr. 3. Ce întrebări i-ai pune? 
Utilizează expresiile de reper.

a. Numele personajului: 

b. Sînt curios (curioasă) să aflu 

c. Aș vrea să te întreb 

d. M-a pus pe gînduri situaţia în care 

e. Oare de ce ai procedat astfel în cazul cînd 

?
f. Te apreciez pentru decizia ta de a 

, dar aș vrea să te întreb de ce

?
g. Cum s-a întîmplat că 

?
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Imaginează-ţi că ești personajul selectat de tine. Încearcă să răspunzi la 
întrebările propuse.

Scrie trei proverbe/poveţe de care ar trebui să ţină cont personajul literar.
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Lectură

Atelier de lectură nr. 4

Citește un text literar (o carte) și indică:

Titlul textului: 
Autorul: 

Informaţii despre autor
Locul nașterii: 
Data nașterii: 
Imaginea scriitorului (după posibilităţi – foto/desen):

Opere (cărţi, lucrări, scrieri) importante:

Am aflat o curiozitate despre autorul acestui text:


