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Desenează coperta
Brainstorming

Predicții

Activități prelectură

Activități în timpul lecturii

Cuvinte cheie
Axa principalelor evenimente
Repovestire cu cărți de joc
Repovestire cu figurine pe băț

Activități după lectură

Autori : Alina Oancea și
Daniela Stoicescu
Ilustrator: Cătălina Cucu
Vârsta: 5-7 ani
Editură: Sigma
Tip text: ficțiune
Vocabular: oranj, sprinten,
campion, ploaie torențială,
prăpăd, buclucașă, 
Vocabular specific: cochilie,
cornițe

Povestea „Ție ți-e frică?” este un bun pretext de exporare a uneia dintre
emoțiile umane fundamentale: frica. Alina Oancea și Daniela Stoicescu,
autoarele cărților uriașe din seria Melciulică, ne dezvăluie felul în care
eroul principal își înțelege și acceptă această emoție cu ajutorul
prietenilor săi.

Sursa: editurasigma.ro
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Ție ți-e frică?
de Alina Oancea și Daniela Stoicescu

Privește imaginea de mai jos. Spune ce vezi, ce crezi că reprezintă și ce te întrebi. 

Văd.../Cred că.../Mă întreb...
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The See Think Wonder thinking routines was developed by Project Zero, a research
center at the Harvard Graduate School of Education

























Ție ți-e frică?
de Alina Oancea și Daniela Stoicescu

Decupează cărțile de joc de mai jos pe contur. Denumește imaginile. Joacă-te cu colegii povestind cu ajutorul lor

întâmplările prin care trec Melciulică și prietenii lui. Ordonează secvențele din poveste. Păstrează cărțile de joc

într-un plic, pentru următorul moment de joc împreună.
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Ție ți-e frică?
de Alina Oancea și Daniela Stoicescu

Desenează pas cu pas personajele din poveste, ca în exemplul de mai jos.

Colorează-le și decupează-le pe contur, apoi lipește-le pe creioane. 

Joacă-te cu colegii povestind cu ajutorul lor întâmplările prin care trec

Melciulică și prietenii lui. 
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Ție ți-e frică?
de Alina Oancea și Daniela Stoicescu

 Privește cu atenție fotografiile de mai jos. Denumește fiecare animal. Este vreunul de care ți-e frică? De ce?1.

   2. Privește cu atenție fotografiile de mai jos. Rostește cuvintele. Spune câte silabe și câte sunete are fiecare

       cuvânt. Grupează imaginile ale căror denumiri sunt formate din: una, două, trei, patru silabe. În care cuvânt 

       se aude sunetul ă la sfârșit? Rostește tare fiecare cuvânt. În care cuvinte se aude sunetul v la început? etc.

   3. Decupează pe contur imaginile. Taie cuvintele care denumesc animalele (separă-le prin tăiere de fotografie).

      Amestecă etichetele, apoi încearcă să le reașezi sub imaginile potrivite. Rostește tare fiecare cuvânt.

   4. Privește cu atenție fotografiile de mai jos. Spune sau desenează cel puțin două asemănări și două deosebiri

      dintre perechile de animale.

   5. Privește cu atenție fotografiile de mai jos. Spune sau desenează cel puțin două însușiri ale fiecărui animal. 

   6. Privește cu atenție fotografiile de mai jos. Spune de ce crezi că este important fiecare animal. 

   7. Eu spun una, tu spui multe: pisică - pisici etc.

   8. Găsește cuvinte care să rimeze cu: pisică... etc.
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PISICĂ IEPURE



HAMSTER ȘOARECE



VULPE VEVERIȚĂ



FURNICĂ RÂMĂ



ȚESTOASĂBROASCĂ



LILIACVRABIE



ALBINĂ ȚÂNȚAR



PĂIANJEN GÂNDAC



MELCLIMAX


