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Roemeens

Mesaj adresat tuturor mamelor, taților, bunicilor, fraților și surorilor mai mari, vecinilor, dădacelor, 
învățătoarelor, învățătorilor, supraveghetorilor și monitorilor etc., pe scurt, tuturor cititorilor acestei cărți. 

LUCRUL ÎMPREUNĂ ACASĂ ȘI LA CLASĂ 

Așezați-vă comod unii lângă alții... sau întindeți-vă. Puteți chiar să atârnați capul în jos pe marginea 
canapelei sau să vă legănați un pic cu scaunul. Luați cartea. Frumos, nu-i așa? Și miroase atât de bine! 
Sunteți și voi curioși despre ce este vorba în ea?

DESCOPERIȚI ÎMPREUNĂ 

Căutați împreună prin carte. Sunt multe lucruri de descoperit. Titlul cărții este „Nicio pisică la școală ... sau 
totuși da?”. Ce înseamnă titlul? Se potrivește titlul cu cartea? Nu e nicio pisică la școală sau vezi ici și colo 
un botic sau o coadă? Ce vrea să spună autorul prin „nicio pisică la școală”? Te-ai uitat deja la desenele 
frumoase? Sunt atâtea de văzut! Poate că, privind imaginile împreună, poți deja ghici despre ce va fi 
povestea. Lăsați-vă pur și simplu imaginația să zboare.

POVESTIND ÎMPREUNĂ 

Răsfoiți cartea împreună, priviți imaginile și povestiți despre ele. Ce s-ar putea petrece? Purtați o discuție 
împreună despre ce ar fi vorba în cartea „Nicio pisică la școală ... sau totuși da?”. Ce înseamnă titlul? Cum 
se termină povestea? Ce altceva s-ar putea întâmpla? Chiar s-ar putea întâmpla acest lucru în realitate 
etc.? Multe lucruri la care să ne gândim și despre care să discutăm împreună.

www.geenkatopschool.be
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CITIND ÎMPREUNĂ CU VOCE TARE 

Să citești o carte cu voce tare este mai mult decât doar a citi. Prin interacțiunea plăcută se transmite 
plăcerea de a citi. Cu vocea ta poți face povestea mai interesantă. Poți adresa ascultătorului tot felul de 
întrebări. Puteți să vă imaginați împreună ce se va întâmpla în continuare. Poți sublinia detalii în carte și 
puteți căuta împreună o explicație. Și și mai distractive sunt discuțiile pe care le poți avea despre poveste 
după aceea, doar așa din senin, pentru că povestea te-a captivat.

CITIND ÎMPREUNĂ 

Când vezi pe cineva citind îți vine să citești și tu... deci și cititul împreună încurajează acest lucru. Alegeți 
să citiți pe rând o propoziție sau chiar o pagină întreagă. De asemenea, puteți hotărî ca cineva să citească 
fragmentele naratorului și cineva să preia rolul personajelor din carte. Folosește multă intonație și voci 
trăznite pentru a da viață personajelor. Puteți chiar în timpul lecturii să jucați sau să reprezentați situațiile. 
Nu-i așa că e fascinant? 

 

Întoarce repede această pagină... de aici începe povestea.

ASCULTÂND ÎMPREUNĂ 

Vizitează site-ul și ascultați povestea împreună. Ce poate fi mai distractiv decât să răsfoiți împreună o carte 
frumoasă și să ascultați povestea audio care însoțește cartea. O voce te va ghida de-a lungul poveștii prin 
intermediul imaginilor. Iar dacă nu înțelegi ceva, poți apăsa butonul de pauză și să ceri explicații de la 
ceilalți sau să cauți singur. Poți asculta și reasculta povestea audio oriunde și de câte ori dorești ... chiar și 
până când o vei învăța pe de rost. 

Scanează codul QR sau accesează site-ul www.geenkatopschool.be și ascultați împreună povestea audio.

www.geenkatopschool.be


