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Cu toată amploarea pe care au  luat-o mijloacele audio-vizuale în difuzarea culturii, 

cartea a rămas  și va rămâne unul dintre cele mai frecvente mijloace de autoinstruire. Lectura 

cărții oferă celui care o parcurge prilejuri unice de reflecție, de meditație, îndeamnă la 

introspecție, angajează valori formativ-educative care își pun amprenta pe întregul comportament 

al cititorului. Tocmai de aceea consider că cititul reprezintă unul dintre cele mai de preț 

instrumente ale activității intelectuale.  

Stimularea interesului pentru lectură urmărește formarea și dezvoltarea  capacității  de a 

surprinde și de a descoperi conținuturi și forme ale realității exprimate într-o multitudine de 

modalități de expresie reuşind astfel să-și extindă sfera cunoașterii. Pătrunzând în diversitatea 

textelor literare, elevii își cultivă interesul pentru cunoaștere, capacitatea de  selecție, de asociere, 

în vederea înțelegerii multiplelor semnificații ale realității, înfățișate prin diferitele creații 

literare. 

Cunoașterea prin lectură nu va rămâne un act în sine, ci va conduce spre judecăți, emoții, 

generalizări, certitudini. 

Programa școlară pentru învățământul primar nu specifică textele ce pot fi abordate în 

cadrul lecturii suplimentare, rolul de a selecta, orienta și îndruma lectura în afara clasei îi revine 

învățătorului. Pentru o lectură bine îndrumată am implicat și părinții explicându-le în cadrul 

lectoratelor care este importanța îndrumării elevilor spre lectură și efectele pe care le are asupra 

dezvoltării intelectuale ale elevilor. 

Atunci când se  recomandă   elevilor un text spre lectură  trebuie să se țină cont de 

următoarele aspecte :  

 Alegerea textelor să respecte particularitățile de vârsta și  principiul accesibilității        ( 

acțiune simplă pentru a putea fi reținută ușor, număr mic de personaje, ponderea mai 

mică acordată descrierilor ); 

 Abordarea genurilor și speciilor literare adecvate, punând accent pe textul narativ a căror 

tematică să fie îndrăgită de copii ( natura, viața animalelor, aventură, lumea basmelor,   ); 

 Transformarea copilului din ascultător de lectură în cititor conștient  cu preocupare 

statornică, prin reținerea personajelor, a titlurilor, a autorilor, redactarea unor însemnări 

sub formă de note sau rezumate; 

 Vizitarea și înscrierea elevilor la biblioteca școlară; 

 Cunoașterea cărților de lectură din biblioteca proprie; 

 Amenajarea unei minibiblioteci a clasei; 

Formându-le copiilor deprinderea de a citi, dezvoltându-le gustul pentru lectură 

stimulându-le interesul pentru carte, ei vor continua acest comportament și în afara clasei și vor 

învăța că acesta este un mijloc eficient de îmbogățire a cunoștințelor, de cunoaștere a vieții, a 

oamenilor, a faptelor care contribuie  într-o mare măsură la educarea micului școlar pe toate 

planurile. 

Câteva forme de îndrumare  a elevilor pentru a efectua lectura particulară pe care le-am 

folosit au fost următoarele: 

 Povestirea unor texte din literatura pentru copii în vederea stimulării interesului copiilor 

față de tema abordată în acel text; 

 Recenzia unor cărți – este o activitate mai dificilă pentru școlarii mici care  presupune 

formularea unor păreri personale despre creațiile citite 

 Realizarea unor portofolii care să cuprindă fișe de lectură și fișe de autor - elevii au fost 

solicitați să-și formuleze părerile asupra unei opere urmărind următoarele aspecte:  

- autorul și titlul cărții/poveștii; 

- conținutul foarte pe scurt( subiectul, tema ); 

- pasaje care i-au atras atenția în mod deosebit; 



- expresii cu valoare artistică și stilistică; 

 Lecții de popularizare a unor cărți din literatura pentru copii - organizarea unor expoziții 

cu cărți, alcătuirea unor liste de cărți pentru lectură, organizarea unor concursuri literare, 

ghicitori literare etc.; 

 Clubul de lectură – înscrierea copiilor într-un club de lectură care promovează cărți din 

literatura pentru copii care abordează teme variate și de actualitate;  

 Alcătuirea unei liste de cărți pentru lectură – cărțile cuprinse în lista de lectură trebuie să 

corespundă particularităților de vârsta ale elevilor cărora sunt recomandate; 

Prin  întreaga activitate desfășurată pentru îndrumarea lecturii particulare a elevilor am 

urmărit cultivarea interesului, a gustului lor pentru citit, pentru folosirea corectă a cărții în mod 

independent, din proprie inițiativă. 

Pentru a verifica dacă au citit conștient textele recomandate i-am învățat pe elevi să 

realizeze portofolii care să cuprindă fișele  de lectură ale textelor citite, precum și fișe de autor. 

Acestea au fost date după ce am oferit explicațiile necesare astfel încât fiecare să înțeleagă rolul 

și importanța realizării unor astfel de fișe. 
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