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                      INTERESUL PENTRU LECTURĂ LA CLASELE I- IV 

 
                                                                   Profesor învăţământ primar Cotîrţă Camelia 
                                                                        Şcoala Gimnazială ,,I.G.Duca” Petroşani 
 

,, Nu este alta, şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului, decât cititul      

căr ţilor.” 

-Miron Costin- 

       Cartea este, în viaţa noastră, un element central al creării unui psihic sănătos a unei 

culturi generale, este, uneori, ceva mai mult decât un profesor deoarece cu ajutorul ei putem 

să descoperim lucruri noi. Ea ne face să fim mai buni, ne ajută să trecem mai uşor peste 

greutăţile vieţii, într-un cuvânt, ne întăreşte. 

       Cartea este un mod de comunicare, un sprijin, ne ajută să înţelegem şi să pătrundem în 

tainele lumii, ale universului. În filele ei putem descoperi sfaturi, putem culege înţelepciune, 

ne putem adăposti de gurile rele. Ne face să trăim în afara minciunii, a nedreptăţii. 

       Cartea este cea care scoate la iveală din noi ce e mai bun. O carte este o provocare 

pentru fiecare dintre noi. Nu trebuie decât să profităm de această imensă comoară, să 

învăţăm să preţuim. 

       Cel mai sigur prieten, şi cel mai bun, este cartea. Dacă vrei, te încântă cu descoperirile 

ei, îţi dă o mai largă vedere, te întăreşte cu vorbe şi îţi dă ajutor dacă vrei. Citind-o, observi 

cum îţi şlefuieşte mintea cu vorbe înţelepte, cum îţi modelează sufletul cu sentimente 

pilduitoare. Nu face zgomot! O răsfoieşti, o redeschizi, dă naştere unor neaşteptate vibraţii 

spirituale. 

       Ne place sau nu ne place, nevoia de lectură merge într-o direcţie în care, în primul plan, 

se situează mai mult dorinţa de comunicare, dar o comunicare nonverbală. Copilul nu prea 

mai citeşte din plăcere, din dorinţa de a şti mai multe. Nu mai are timp de citit pentru că 

locul lecturii este luat de calculator. 

       În ciuda foloaselor pe care le aduce cartea în zilele noastre, când elevii se deslipesc cu 

greu de calculator, când referatele se descarcă de pe Internet, când activitatea creatoare se 

reduce la copiat, părinţii şi cadrele didactice trebuie să depună un efort îndoit pentru a-i 

convinge pe elevi să mai lase calculatorul din când în când în favoarea lecturării unei cărţi. 



       La vârsta şcolară, lectura are un rol hotărâtor în îmbogăţirea şi dezvoltarea cunoştinţelor 

elevilor, în formarea gustului pentru citit, în cultivarea şi îmbogăţirea limbajului prin 

formarea şi dezvoltarea unui vocabular adecvat, activ, bogat şi colorat, la o exprimare aleasă, 

corectă, literară, la educarea sentimentelor estetice. 

      Trezirea interesului elevilor pentru lectură în general este unul dintre obiectivele finale 

ale activităţii desfăşurate de învăţător cu elevii claselor primare. Este necesar să cunoaştem 

ce şi cât citesc copiii, respectând particularităţile lor de vârstă. 

       Gustul pentru citit nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă ce înglobează 

răbdare, perseverenţă, continuitate, voinţă. 

       Orizontul cunoştinţelor primite în clasă la orele de literatură română este lărgit de lectura 

în afara clasei. E foarte important ca învăţătorul să cunoască formele de îndrumare ale 

acesteia: povestirea, citirea expresivă a învăţătorului, lecţiile de popularizare a cărţii. 

      Povestirea se utilizează în primele clase, când învăţătorul alege basme şi poveşti în care 

personajele sunt înfăţişate viu, iar succesiunea acţiunilor este clară. Captaţi de o astfel de 

povestire, copiii vor fi stimulaţi să citească ei înşişi poveştile, pe măsură ce asimilează 

cunoştinţele necesare. Fiecare copil va povesti apoi, aspecte din cărţile care i-au plăcut. După 

povestire, se înfiripă discuţii între elevi în legătură cu cărţile citite sau povestite. 

      Formarea bibliotecii de clasă aduce, pe rând, rolul de bibliotecar elevilor care au obţinut 

rezultate foarte bune la citire. 

      Întocmirea cu elevii de albume pentru fiecare scriitor cunoscut, cuprinzând date 

biografice şi aspecte esenţiale din opera lor, e un prilej de a stârni curiozitatea şi de a sădi în 

sufletele lor dragostea pentru carte. 

      Notaţiile cu privire la cărţile citite constituie un mijloc de fixare şi aprofundare a 

cunoştinţelor prilejuite de lectură. Elevii citesc cu atenţie cărţile, reţin ideile principale şi 

interesante, privesc critic cele citite. 

      Mijloace pasionante ce-i invită pe copii la lectură sunt şi expoziţiile de cărţi, înregistrările 

audio şi video, ghicitorile literare şi jocul cu versuri. 

      O atenţie deosebită o acordăm orelor de lectură suplimentară, cuprinzând cele mai 

adecvate texte recomandate elevilor. Pentru buna desfăşurare a unor astfel de ore, am cerut 

elevilor mei, de exemplu, să aibă un caiet de lectură în care să-şi noteze autorul şi opera, 

personajele, expresii frumoase, ceea ce i-a impresionat mai mult. Pentru ca acest caiet să fie 

şi mai atractiv, desenează şi o scenă din povestea citită. 



      Reprezentaţiile teatrale şi filmele pentru copii văzute în colectiv au o foarte mare 

însemnătate instructivă şi educativă. 

      Încă de la venirea copilului în şcoală, trebuie să căutăm să îl facem să iubească ,,lectura”. 

      Din cauza rapidităţii ritmului de citire, mulţi copii se luptă adesea cu descifrarea unui 

text. Învăţătorul trebuie să încurajeze intenţia elevului de a lupta cu descifrarea textului dintr-

o poveste, lăudându-l în faţa clasei ca pe un cititor pasionat. Învăţătorul poartă discuţii cu 

elevul pe marginea conţinutului povestirilor citite de elev, observă în ce măsură fiecare elev 

înţelege conţinutul celor citite, ştie să aprecieze o carte şi aduce argumente că lucrarea 

respectivă l-a interesat. 

       Interesul elevilor pentru lectură devine mai mare începând cu clasele mai mari, pentru că 

vocabularul lor este mai activ şi nu mai solicită explicaţii la tot pasul. 

       Trebuie mobilizaţi în vederea canalizării lor spre o lectură plăcută şi interesantă şi copiii 

care ascultă cu mult interes lectura frumoasă citită de părinţi sau învăţător, dar care preferă 

să-şi piardă timpul în modul cel mai neaşteptat, fără a fi tentaţi săptămâni de-a rândul să mai 

citească ceva. Părinţii îi pot aduce în fiecare seară lângă ei şi să le citească un basm sau o 

schiţă umoristică pentru a-i face pe copii să se simtă bine, să râdă, să glumească pe seama 

dialogului dintre personaje. 

       Prin lectură, elevii sunt conduşi să-şi formeze capacitatea de a surprinde, de a descoperi 

conţinuturi şi forme ale realităţii exprimate printr-o multitudine de modalităţi. Pătrunzând în 

diversitatea textelor literare, elevii vor parcurge căi specifice de expresie, asocierea cu altele, 

ceea ce le permite trecerea de la cunoaşterea concretă la cea abstractă, de la intuiţie la 

reprezentare şi fantezie. 
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                                                              Paștele 

                                                                                

           Iata ca a venit si vremea pastelui. 

Cand toata lumea isi aduce aminde de invierea Domnului. 

          Prin case  se aud rasetele copiilor. EI spun ca abia asteapta sa mearga la biserica in seara 
de paste. Mamele si tatici fac toate pregatirile pentru sfanta zi de paste. Mamele fac curatenie iar 
tati cumpara miei pentru a sarbatori cu trebuie pastele. Eu si cu mama ne apucam sa vopsim 
ouale. Am cumparat vopsea de oua :rosie care simbolizeaza sangele mantuitorului nostru 
albastre, verzi si galbene.Iata ca a venit si ziua in care Fiul lui  Dumnezeu  a inviat din morti. Toti 
copii azi se imbraca cu ce au ei mai frumos si isi i-au mamele , fratii, surorile de mana si pleaca 
bucurosi spre biserica. La biserica se canta un cantec specific. 

      ,,Hristos a inviat din morti  cu moartea pe moarte calcand si celor din morminte viata 
daruindule"  Se aude clopotul toata lumea trebuie sa faca in conjurul biserici cu lumina luata de la 
preotii.  Din biserica ies batrani , parinti si copii care canta . Ei trebuie sa tina lumina pana ajung in 
case.  Acasa mananca miel si ciocnesc oua rosi si pestrite cu iubiti lor parinti. A doua zi de pasti 
copii  se bucura si ciocnesc oua.  Cand ies afara ei se duc fuga la bunici .  Noaptea  copii asteapte  
bucurosi iepurasul. Copii incep sa cante poezi despre iepurasi.   

      

Cum ca a venit un iepurasi.   

      Imbracat cu haine noi, 

      Are in brate un cos cu oua,   

      El aseaza cate un ou incetisor  si binisor 

    

       Printre firele de iarba 

       Cate unu sa nu se sparga. 

   

         Mic pufos cu coada scurta 

          Alb ca un norisor 

         Se strecoara incetisor  

       Ca, sa puna cate un ousor   

          La copii cei cuminti. 

 

        

          Le aseaza usurel  

          Apoi pleaca cumintel 

          Nici nu-l vezi cat e de frumusel  

           Se intoarce inapoi 

           Peste un an sau doi

Traditia se va duce din generati in generati copii vor mai crede  in iepuras oare? Eu cred ca  
multi copii vor mai crede in iepurasi cum cred si in Mos Craciun si  in Mos Nicolae. Vai ce bucurosi 
sunt copii cand aud ca vine iepurasul de paste sa le aduca  oua  rosi si pestrite . Toata lumea este 
darnica de paste chiar daca nu cunos omul pe care il ajuta. Bunici le povestesc copiilor despre 
cum a inviat Issus Hristos. Si copii se bucura canta se distreaza si se joaca . EI ciocnesc oua rosi 
si manaca pestrite cu iubiti lor parintii sau bunici.   

                                                                               Autor: Ciobanu Georgiana Alina 

                                                                                             clasa VI a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desene realizate de Tamaș Darius 

Clubul Copiilor Petroșani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         
 

Vara 
 
 

Vara este anotimpul meu preferat,deoarece în acastă perioada vremea e frumoasa, și   
placuta. 
Natura e plină de viață. Mi-as dori ca vara urmatoare sa-mi petrec timpul liber la mare, 
alături de prietenii mei și familia mea. 
 
De obicei, vara avem vacanța mare. 
 
Deseori calatoresc în strainatate,în tabere,alături de prieteni mei.Vara am posibilitatatea sa 
mă distrez, să învaț, si  să citesc.Vara obișnuiesc să mă joc cu fetele pe afară și cu fratele 
meu joc  fotbal 
Câteodata,când vreau s-o suprind pe mama, îi strâng flori și îi fac o coroniță din papadi. 
 
Iubesc  vara pentru ca pot să mă îmbrac în pantaloni scurți și în rochițe . 
 
 Ma duc la biserică cu doamnele pedagog și cu copiii din  internat. 
 
Dupa ce vin de la biserica, ma duc să mă schimb și ies afara cu fetele și cu baieții mai mici 
și mă joc cu ei. 
Mergem  la plimbare în parcul mare sau parcul mic, de lângă școala noastra, unde  ne 
jucam. 
 
Cel mai des  ma duc  cu Didi și cu Deni , care sunt prietenii mei. 
 
 
 
 
 
 

Copiii merg acasa. 
Vacanta a venit 

Si toamna a fugit. 
 

Fetele au venit 
Mama s-a oferit 

Sa le pregateasca 
O masa gustiasa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                            



                                                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desene realizate de Buruiana Daria , clasa a III-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TOAMNA  

 

 

 
Toamna e friguroasa 

Copiii merg acasa 
Ploaia a venit 

Iar copiii au fugit. 
 
 

Vara a pierit 
Toamna a venit 

Copiii sau stropit 
Cu noroiul când au fugit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IARNA CEA FRUMOASA 
 
 
 
 

Crăciunul e nemaipomenit 
Moș  Craciun a venit 
Bradul e înpodobit 
Cadourile au sosit. 

 
 
 

Iarna e friguroasă 
Caldura e-n casa noastră 

Mama a gătit 
Familia s-a unit. 

Afar ă ninge încetișor, 

Fulgii albi, sunt sclipitori 
Bate vântul tot mai tare 

În gradina 
Cea mai mare. 

 
 
 

Pădurile sunt împodobite 
Cu zăpada cea mai mare, 

Bruma se asează 
Lumea se distrează. 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desene realizate pe calculator de elevul Tamaș Darius 

Clubul Copiilor Petroșani 


