
Ghid
 

de activ
ități

Ce
surpriză!

Simona Epure
Georgiana Chițac



Cine a mai văzut un iepure cu ochelari?

Iepurașul Sebi vrea să fie ca toți iepurașii de vârsta lui, și aceasta

înseamnă să nu poarte ochelarii de care are atâta nevoie!

Dar ce te faci când, fără ochelari, intri în nenumărate buclucuri?

Noroc că ai alături de tine prieteni de nădejde! 

 

SIMONA EPURE a început să scrie recent, dar le-a adus

deja celor mici 15 cărți! Simona se adresează, cu

precădere, celor mai mici dintre cititori, mai precis copiilor

preşcolari. Este convinsă că totul se învaţă mult mai

repede prin joc, de aceea toate cărțile ei sunt un prilej de a

se juca serios!

A publicat versuri pentru cei mici (de pildă „Literele vesele”

sau „Caruselul numerelor”) și cărți pentru cei mai mari - o

carte cu şi despre pisici, „Nişte mâţe aiurite”, și o poveste

despre transformarea răului în bine, „Povestea celor trei

vrăjitoare toante”.

„Ce surpriză!” este cea mai recentă carte creată de Simona.

 

O poveste scrisă de Simona Epure și ilustrată de

Georgiana Chițac, pentru copii între 0 și 7 ani.

Publicată în septembrie 2019
Editura Cartea Copiilor

GEORGIANA CHIȚAC și-a descoperit pasiunea pentru

desen la vârsta de 10 ani și început să lucreze ca

ilustratoare din 2009. A ilustrat 13 cărți pentru copii și a

avut o expoziție solo în 2012, intitulată „Hopes and Dreams

and Fantasy”. Este membră a clubului ilustratorilor români

din 2012.

Georgiana își găsește inspirația în viața de zi cu zi, dar și

fantezia joacă un rol important în activitatea ei. Stilul ei

este caracterizat de linii și culori care creeză imagini

puternice, care își spun propria poveste.

„Ce surpriză!” este a doua colaborare a Georgianei cu

Simona.
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PARCURSUL PEDAGOGIC

 

Parcursul pedagogic este format din 9 activități interactive și ludice. După activitățile de lectură și

înțelegere a poveștii, cele care urmează pot fi folosite independent una de cealaltă. 

 

Tipuri de activități:

 

Descoperă!

 

Copiii descoperă ilustratiile și textul, învățând să “citească” imaginile și înțelegând detalii narative

importante. 

 

Tu ce zici?

 

E rândul copiilor să spună povestea. 

 

Joacă-te!

 

Copiii se joacă cu imagini, găsesc diferențe și asemănări. 

 

Creează!

 

Copiii creează accesorii care se regăsesc în poveste. 
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a. Titlul și prezentarea cărții

Profesorul spune titlul cărții și face o scurtă prezentare, astfel încât să trezească curiozitatea

copiilor.  

 

b. Descoperirea personajelor

Profesorul răsfoiește paginile cărții și îi invită pe copii să descopere pe rând persoajele cărții. 

Se explică, pe baza ilustrațiilor, cuvinte necunoscute, dacă este necesar.

Activitatea 1 - Haide în lumea poveștii!
Obiectiv: 
să descoperim cartea cu ajutorul ilustrațiilor.
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Activitatea 2 - Haide să citim împreună!
Obiectiv: 
să înțelegem evenimentele importante ale unei povești.
 

a. Lectură dramatizată

Citiți cartea expresiv, cu o voce ușor diferită pentru fiecare personaj. După lectură, puneți-le

copiilor câteva întrebări, astfel încât să vă asigurați că au înțeles povestea. 

Exemple de întrebări: 

 Cine este Sebi?

  2. Ce i s-a întâmplat lui Sebi pentru că nu a vrut să poarte ochelarii?

  3. Ce a reușit Sebi să facă atunci când și-a pus ochelarii?

  4. De ce credeți că Sebi nu a vrut să poarte ochelarii?

  5. De ce colegii lui și-au făcut ochelari din hârtie?

 

NB: Dacă copiilor le e greu să își amintească, arătați-le ilustrațiile care reprezintă

momentele respective.

 

b. A doua lectură

Întrebați copiii dacă mai vor să asculte povestea încă o dată. De data aceasta, înainte de a

citi, spuneți-le că atunci când veți face un semn, toată lumea trebuie să strige: Ce surpriză!

După lectură, folosiți morișca întrebărilor pentru a verifica înțelegerea și/sau capacitatea

copiilor de a pune întrebări despre o poveste. 

 

A se vedea Anexa 1 pentru detalii despre această activitate. 

 

1.



Împărțiți copiii în grupuri și distribuiți fiecărui grup 7 imagini decupate din poveste.

Invitați-i să le pună în ordine.

După ce v-ați asigurat că toată lumea a găsit ordinea corectă, afișați imaginile pe un

perete sau pe o sfoară și invitați câte un copil din fiecare grup să povestească

momentul surprins în ilustrație.

 

A se vedea Anexa 2 pentru imagini.

Activitatea 3 - E rândul tău!
Obiectiv: 
să spunem povestea cu ajutorul ilustrațiilor.
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Activitatea 4 - Haide la teatru!
Obiectiv: 
să interpretăm o scenă din poveste.
 
Împărțiți copiii în grupuri.

Fiecare grup alege o scenă din poveste, pe care o interpretează cu propriile cuvinte.

În funcție de scena aleasă, copiii decupează personajele și le lipesc de un băț. Le

folosesc ca să interpreteze personajele din scena aleasă.

Personaje disponibile în Anexa 3: iepurașul Sebi; mama lui; un lup; vulpea; un iepure

bebeluș; Violeta, colega lui Sebi.

Activitatea 5 - Haide să vorbim despre emoții!
Obiectiv: 
să identificăm emoțiile personajelor și să vorbim despre propriile emoții.
 
Arătați copiilor diverse momente ale poveștii, când Sebi trece prin stări de suflet

diferite. Întrebați-i cum s-ar simți dacă ar fi în locul iepurașului. 

Scopul aceste activități este să vorbiți despre mesajul cărții, dar și despre emoțiile și

experiențele copiilor.

 

A se vedea Anexa 4.



Distribuiți fiecărui copil un labirint și invitați-i să găsească cel mai scurt drum către

ochelarii lui Sebi. 

A se vedea Anexa 6.

Activitatea 7 - Ajută-l pe Sebi să își găsească ochelarii!
Obiectiv: 
să ne orientăm în spațiu.
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Activitatea 6 - Haide să găsim comori!
Obiectiv: 
să comparăm și să clasificăm.
 
Împărțiți copiii în 2 grupuri – fiecare grup pleacă la vânătoare de comori! Ce trebuie să

găsească? Animalele sau mâncarea din poveste. 

 

Decupați animalele și mâncarea din Anexa 5 și ascundeți-le în clasă. Desenați o hartă,

astfel încât copiii să le poată localiza. 

 

După ce toată lumea le-a găsit, organizați un concurs despre asemănări și deosebiri.

Afișați pe un perete animalele și pe altul mâncarea. Puteți pune orice întrebări doriți,

scopul concursului fiind ca copiii să exerseze noțiunea de categorie/clasificare,

plecând de la propriile lor observații.

Activitatea 9 - Exersează-ți memoria!
Obiectiv: 
să ne dezvoltăm memoria vizuală.
 
Împărțiți copiii în grupuri de 4. Fiecare grup primește un pachet de cărți pe care sunt

reprezentate elemente din poveste. 

Invitați copiii să așeze cărțile cu fața în jos, formând un pătrat. Pe rând, fiecare copil

întoarce 2 cărți. Dacă sunt la fel, le păstrează; dacă nu, le întoarce cu fața în jos. 

Câștigă cel care a adunat cele mai multe cărți. 

 

A se vedea Anexa 7.



Folosiți modelul de ochelari preferat din Anexa 9. Fiecare copil își decupează

ochelarii și îi decorează. La sfârșit faceți o poză de grup!

 

Activitatea 9 - Haide să purtăm toți ochelari!
Obiectiv: 
să ne dezvoltăm motricitatea și creativitatea.
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Cartea ilustrată „Ce surpriză!” a fost publicată în cadrul „Incubatorului de povești colorate”,
un proiect adresat atât autorilor, cât și publicului de carte pentru copii din România. 
Toate ilustrațiile din acest ghid îi aparțin Georgianei Chițac.
 
„Incubatorul de povești colorate” este un proiect cofinanțat de AFCN. 
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național.
AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele
proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.
 
Organizatori și parteneri:
Asociația Cu alte cuvinte, Citim Împreună România, editura Cartea copiilor, asociația Ovidiu
Ro, Muzeul național al literaturii române, Primăria orașului București.

 
 
 
Proiect cofinanțat de




