
         

PICĂTURI DE CERNEALĂ ȘI CULOARE - scriem și desenam în limba română  

VREMEA POVEȘTILOR 

Un atelier de creație pentru toți copiii comunității românești din Liban  

Argument: Promovarea acestui demers didactic a apărut din dorința de a evidenția aptitudinile copiilor noștri și 

de a realiza o împletire între text și imagine, pentru a descoperi și alte modalități de a învăța. Lectura și scrierea 

creativă pot cuceri foarte mult teren dacă urmărim o strategie adecvată și realizăm o punte de comunicare cu 

elevii. Putem urmări problemele de scriere din punct de vedere ortografic și de punctuație, dificultățile de 

exprimare dar și metodele de scriere creativă care să acceseze fondul interior și originalitatea copiilor. Acest 

atelier își propune valorificarea exercițiului aprioric al lecturii și manifestarea sinelui în raport cu lumea cărții și 

a creației proprii. 

Obiectiv: Stimularea și valorificarea potențialului lingvistic, imaginativ și creator prin realizarea și ilustrarea 

unor texte literare originale. 

Competențe generale:  
-Exprimarea și scrierea corectă în limba română  

- Stimularea potențialului creator al copiilor prin implicarea în această activitate de creație în limba română 

- Dezvoltarea simțului estetic 

Competențe specifice:  
- Valorificarea valențelor actului lecturii și scrisului 

- Stimularea exprimării prin scris și desenat, dezvoltarea simțului artistic  

- Implicarea copiilor intr-o activitate care cultivă deschiderea spre creativitate în limba română  

- Formarea, dezvoltarea și promovarea competențelor cheie pentru o exprimare și scriere corectă în limba 

română  

- Subordonarea demersurilor celor trei piloni ai învățării limbii române: a învăța să vorbesc limba română, a 

învăța să citesc limba română, a învăța să scriu limba română - și adăugăm a învăța să creez în limba română. 

Competențe lingvistice:  
- Perceperea identității lingvistice și culturale naționale  

- Producerea textelor scrise manifestând creativitate  

- Utilizarea limbii române ca sistem de exprimare și a normelor lingvistice ( ortografice, lexicale, gramaticale, 

fonetic, semantice)  

- Integrarea experiențelor lingvistice și de lectură în context școlar și de viață dând dovadă de atitudine pozitivă 

și interes 

- Dezvoltarea competențelor de scriere  

Grupul țintă:  

Toți copiii cu vârste între 4-18 ani 

- grupa 1 desen ( 4-6 ani) 

- grupa 2 text /desen ( 6 - 10 ani) 

- grupa 3 text/ desen ( 11- 14 ani) 

- grupa 4 text/desen ( 15 - 18 ani) 



Rezultate așteptate:  

- Rezultate cantitative 

* Materiale multimedia, eseuri, povești, expoziție de desen inspirate din temele abordate  

* Promovarea prin creațiile copiilor a culturii, tradițiilor și obiceiurile românești  

- Rezultate calitative:  

* Valorificarea potențialului creativ în limba română a copiilor participanți 

* Dezvoltarea competențelor de scriere și comunicare în limba română  

 

Modalități de evaluare:  

- Observarea sistematică a elevilor  

- Corectarea lucrărilor 

- Înregistrări video 

- Portofoliu  

MARVEN EL HAKIM, 6 ani, 

Primăvara  

Primăvara este anotimpul meu preferat. Ea așterne peste tot un covor multicolor. Câmpul și dealurile inverzesc, 

iar vântul este cald și mișcă ușor crengile copacilor înfloriti. Fluturii, furnicile și albinele harnice vin din nou în 

grădină. Florile de primăvară sunt frumoase, gingașe, parfumate și colorate: ghioceii sunt albi, toporasii și 

brândusele violet, iar lalelele sunt roșii. Dar eu cel mai mult iubesc culoarea galbenă, culoarea soarelui. Razele 

lui aduc lumină, căldură și voie bună, fac copiii fericiți.  

Iubiți primăvara! Ea ne aduce bucurie și multe culori. 

 

 

 

 



LUISA AFARIAN, 8 ani  - Frumușica  

A fost odată o fetiță frumoasă, nu mai mare de 8 anișori, cuminte și ascultătoare, dar căreia nu-i plăcea să se 

spele pe mâini. Din această cauză toți o numeau Măscărici.  

Toți copiii fugeau de ea, văzînd-o mereu cu mâinile murdare. 

Mama și tata mereu îi ziceau să se spele pe mâini, dar totul era în zadar. 

Într-o zi frumoasă cu soare fetița a hotărât să plece la plimbare în curtea casei să culeagă floricele și să-şi 

găsească un prieten de joacă. Pe când mergea tot așa și strângea, ba un ghiocel, ba o viorică, întâlnește în calea 

ei un fluturaș, careia îi spune: 

— Fluturașule, vrei să te joci cu mine? 

— Nu pot, zise fluturașul, am multă treabă, trebuie să vizitez multe flori, e primăvară și toți copacii sunt în 

floare.  

Măscărici pleca iarăși la drum și văzu un șoricel grăbit: 

— Şoricelule, joaca-te te rog cu mine! 

— Nu am timp să mă joc cu tine! Trebuie să mă spăl pe botic și să merg să îmi caut ceva de mâncare. Dar tu de 

ce ai așa mâini murdare? 

Fetiţa tăcută și supărată şi-a continuat drumul mai departe. Într-un tufiş a zărit doua pisicuțe și le-a întrebat: 

— Pisicuțelor, nu vreţi să ne jucăm împreună? 

— N-avem timp de joacă, tocmai am terminat de mâncat și trebuie să ne spălăm blănița. Și tu de ce nu te speli 

pe mâini, sunt așa de murdare? 

Apoi a mai rugat şi pe un cățeluș să se joace, dar el avea treabă, rodea cu zel un os. 

Și tocmai când se pregătea să intre în casă, văzu un purceluș ce se tăvălea si se zbenguia într-o băltoacă în fața 

casei. 

— Purcelușule, vrei să te joci cu mine? 

— Mă joc, stai puțin să mă curăț de noroi. După ce s-au săturat de joacă, Măscărici l-a întrebat pe purcel: 

— Nimeni nu a vrut să se joace cu mine, numai tu! De ce? 

— Pentru că te-am luat drept o purcică: ai faţa şi mâinile murdare, sunt negre ca tăciunele! Acum am observat, 

că nu eşti decât o fetiţa nespălată. Rușine să-ți fie, pleacă şi te spală, apoi ieși sa te joci! 

Fetiţa supărată s-a dus acasă, s-a spălat, s-a pieptănat, şi-a schimbat rochița apoi a ieșit iarăși în curte. Când 

copiii au văzut-o, toţi au început să strige: 

— Frumușico, hai, să ne jucăm! 

De atunci fetița se spală mereu pe mâini și față, mami și tati se mândresc cu ea, iar toți din jur o numesc 

Frumușica. 

      



TAYMOUR ARBID, 12 ani - Vacanța de vară  

Am șansa de a avea un tată explorator. Singura problemă este că specialitatea lui este Oceanul Artic. Adică o 

lume întreagă făcută din gheață și care nu vede soarele decât puțin, la linia orizontului.  

Cine visează să viziteze o lume unde noaptea durează toată iarna?  

Eu, de exemplu am visat mereu ca sunt explorator în junglă, că mă plimb printre copaci giganți și sunt 

înconjurat de animale. 

Multă lume mă întreabă: ce lucrează tatăl tău? Iar eu răspund fericit:  

- Eu sunt fiul celebrului explorator care vizitează banchizele la Polul Nord.  

Îmi place să impresionez lumea cu aventurile tatălui meu. Toți prietenii și colegii mei ma privesc cu admirație. 

Bineînțeles, tatăl meu e special, vânează urși polari, balene, are prieteni eschimosi, iar când eram mic îi 

fermecam pe toți spunandu-le că în apropierea sărbătorilor de iarnă tata îl vizitează pe Moș Crăciun.  

Lucrurile însă încep să se complice când lumea mă întreabă dacă vreau în viitor să fiu la fel ca tatăl meu 

(normal, după atâtea povești fantastice).  

În realitate nu doresc să mă găsesc pe o banchiza la -40 de grade pentru a măsura grosimea ghetii și cu 

posibilitatea de a saluta prietenește un urs polar. Să fiu sincer mă simt mult mai bine acasă cu chitara în mână 

sau în fața unui joc video.  

Într-o zi însă, tatăl meu m-a anunțat foarte bucuros:  

- Vara asta te pregătești, mergem împreună pe banchiza. 

Incapabil să mai pot vorbi mi-am văzut visele și planurile spulberate. Eu care abia aștept vacanța să mă pot 

bucura de soare și de piscină,tatăl meu îmi spune că trebuie să merg pe banchiza. Dar imaginati-vă, putea fi 

mult mai rău dacă era astronaut, oare unde îmi propunea să merg?Albul zăpezii și liniște, programul meu de 

vacanță.  

Adio soare, apă, jocuri și în plus iarnă în plină vară.  

Și așa am ajuns amândoi îmbarcați pe un vapor care ne-a condus la Polul Nord. Când am coborât am înțeles ce a 

simțit Neil Armstrong când a făcut primul pas pe lună. Simțeam această călătorie ca o expediție pe Lună. Dar 

am avut și o surpriză plăcută. Am fost cazați la o familie într-un sat, care spre surprinderea mea avea curent, 

apă, căldură și internet. Anuki, căci așa îl chema pe băiatul gazdei era de vârsta mea. Ne-am împrietenit repede. 

Avea multe cărți și o chitară. În zilele următoare, când tatăl meu pleca pe banchiza, mă plimbam cu Anuki in 

imprejurimea satului. Așa am cunoscut prietenii lui și am petrecut clipe frumoase împreună. Am înțeles că 

nordul artic nu chiar e un deșert de zăpadă, că poți întâlni oameni primitori și ospitalieri. 

Și încă un secret pe care vreau să-l împărtășesc cu voi: abia aștept vacanța de vară ca să pot merge din nou in 

lumea zăpezilor. 

 



 

THALIA FARRAN, 8 ani - Să ne acceptăm așa cum suntem 

Afară este o zi frumoasă, cu soare, în curtea școlii mare zarvă, s-a terminat programul, copiii ies rând pe rând. E 

gălăgie, copiii râd, vorbesc tare, caută din priviri părinții care au venit să-i întâmpine sau se îndreptă spre 

autocarele din curtea școlii.  

Sara a ieșit întristata. Mergea îngandurată lângă mama ei care aștepta ca micuța să-i povestească întâmplările 

din ziua respectivă. Însă văzând ochii înlacrimati ai fetiței a decis să o întrebe:  

- Ce s-a întâmplat Sara, de ce ești atât de supărată? 

- Nour a râs de mine, a spus Sara 

- De ce a râs? a întrebat-o mama 

- Mi-a spus că sunt foarte scundă, că nici nu e adevărat că sunt în clasa a doua, ca sunt în clasa întâia. Dar eu 

sunt în clasa a doua, numai că nu sunt la fel de înaltă ca și ceilalți copii, a început să plângă Sara. 

Mama zâmbea și dădea din cap înțelegător.  

- Puiule, oamenii nu sunt toți la fel și asta este normal, i-a spus mama, mângâind-o. Imaginează-ți ce ciudată și 

lipsită de farmec ar fi lumea dacă toți oamenii sunt la fel. Într-adevăr ești mai scundă decât ceilalți, dar asta nu 

contează. Ești deșteaptă, ești ascultătoare, ești cuminte, înveți bine, asta contează cel mai mult. Iar eu sunt 

mândră de fetița mea care are atât de multe calități. Asta contează cu adevărat în viață, nu înălțimea unui om. Și 

eu sunt scundă. 

- Într-adevăr, a zis Sara, mami tu nu ajungi la rafturile de sus din magazin. Și au râs amândouă. 

- Ai văzut, a continuat mama, și lucrul acesta nu mă supără deloc. Acceptă-te așa cum ești, nu contează 

înălțimea ci valoare fiecărui om.  

Între timp mama și Sara au ajuns în parcul de joacă pentru copii de lângă bloc.  

-Mami, mă voi urca pe arcada cu bare până sus, sus de tot, a spus Sara, și se urcă până în vârf de unde strigă 

fericită:  

Acum sunt la înălțime. 

       

 

 



YASMINE și KARIM ALLAEDINE  - Cartea cu povești 

Eu sunt Karim și am fost în vacanță la bunicii mei din România care au o casă frumoasă cu o curte mare care devine 

teritoriul meu de joacă de dimineața până seara. Într-o zi am vazut ușa podului deschisă și scara lângă ea. 

Cum sunt curajos și curios, n-am spus la nimeni și am urcat. La început nu mi-a plăcut, numai lucruri vechi, stricate și 

prăfuite. Dar, căutând, am găsit o carte prăfuită însă culorile ei șterse mi-au atras atenția.  

Am șters-o cât am putut și am început să o răsfoiesc. Părea frumoasă, povești cu pitici, magicieni, cai care zboară, 

dragoni.  

Tot răsfoind-o, am simțit cum o mână invizibilă mă trage în acea lume feerică. O ușă s-a închis în urmă mea. Si iată-mă 

poposit într-o lume nouă. Cine-mi deschide mie ușa asta mare și grea ca să mă întorc în lumea mea? 

Incredibil dar adevărat . Ce să fac? Să strig, să plâng, cine mă aude?  

Ca prin minune, un magician bătrîn a apărut în fața mea și mi-a spus că mă aflu în Țara Zânelor cărora le place să facă 

farse. "Numai una din ele are cheia de la ușa cea mare", mi-a spus bătrânul, parcă ghicind gândurile mele. "Trebuie să o 

cauți pe ea să-ți deschidă. Pe unde ai să vezi multe petale de flori înseamnă că ești pe drumul cel bun". Apoi a dispărut.  

Eram singur, dar eu sunt curajos și am început să înaintez pe acest tărâm fermecat și să privesc cu curiozitate în jurul 

meu. Am văzut printre copaci pitici care erau supărați și nemulțumiți. Cred că și ei au fost păcăliți de Zânele poznase. 

Mai departe am ajuns într-un labirint, peste tot numai copaci mari cu crengi groase. Un copac bătrân mi-a spus că 

trebuie să respect toate plantele și toate animalele pe care le voi întâlni dacă vreau să termin cu bine drumul meu. Așa 

am făcut, am fost atent să nu strivesc flori, să nu rup crengi să nu deranjez animalele, iar la sfârșitul drumului am văzut o 

casă.  

M-am uitat pe geam și am văzut o vrăjitoare care privea un bol de cristal." Poți să intri", mi-a spus ea.  

" Privește bine", a continuat ea. 

În bolul de cristal a apărut o imagine cu trei uși.  

" Trebuie să știi care ușă să deschizi " a spus ea cu o voce slabă. Dacă alegi bine, drumul te va duce la Zâna Florilor și te 

vei intoarce acasă.  

Cum să aleg? Nu stiam ce să fac, dar parcă bătrâna mi-a făcut un semn cu mâna... și am spus tare: numărul 3. Și am 

deschis-o.  

Am ajuns într-un loc cu multe magazine care aveau baghete pentru Zâne. Un vânzător mi-a spus că trebuie să aleg o 

baghetă pentru Zâna Florilor. Printre multe modele, cu stele, cu copaci, cu dulciuri, am ales o baghetă cu flori. Așa am 

gândit că este mai bine. Am intrat și în magazinul alăturat care avea pălării și am ales o pălărie cu bordura plină de flori 

pentru că așa am crezut că trebuie pentru o Zâna care iubeste florile. Pentru mine am ales o pălărie neagră.  

Nici n-am așezat bine pălăria pe capul meu și un cal înaripat a venit lângă mine. Acest animal frumos m-a condus într-o 

grădină foarte mare, foarte colorată unde plantele și florile erau foarte mari. Iar eu eram foarte mic.  

Am rămas acolo așteptând să vină. M-am așezat la umbra unui copac. Așa am crezut eu că e mai bine să o aștept.Ea va 

veni, ii voi da darurile apoi ea îmi va deschide ușa cea mare și grea să mă întorc acasă. 

Și parcă o mână mă atinge și aud o voce cunoscută:  

" Aici erai, te-am căutat peste tot. Ce ai găsit? O carte de povești.Hai că o luăm cu noi și în fiecare seară citim.  

Era bunicul meu. 

 



DAVID NABBOUT, 3 ani 

El vă îndeamnă să iubiți natura, astfel vom putea trăi intr-o lume mai bună, să fim mai sănătoși și mai fericiți. TOTUL VA 

FI BINE ! 

        

GHALEB ADAM AYYACH, 8 ani 

 



ANTONIA NEHME 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIM HAMMOUD, 8 ani - Luna  

Din cele mai vechi timpuri, Soarele strălucește pe cer, lumina și căldura lui inundă lumea. Toți copiii se bucură 

de razele Soarelui. Seara când pleacă la culcare, Luna și Stelele vin pe cer să strălucească în locul lui.  

Stelele erau foarte mulțumite de lucrul lor. În fiecare seară apăreau pe cer mii de stele mititele și lucitoare spre 

bucuria și încântarea tuturor. Însă Luna era foarte supărată și nemulțumită. Era geloasă pe Soare. În fiecare 

seară stătea și se gândea:  

-"De ce eu trebuie să vin pe cer noaptea? De ce lumina mea nu este la fel de puternică și strălucitoare? De ce 

toată lumea îl iubește și îl așteaptă? Nimeni nu mă iubește. Toți râd și se bucură când Soarele strălucește."  

Și într-o noapte s-a hotărât să nu mai vină pe cer.  

Soarele a plecat să se culce, stelele au apărut una câte una pe cer, dar Luna nu a venit. Oamenii se întrebau 

mirați unde a dispărut astrul nopții și toți spuneau că noaptea nu mai este atât de frumoasă cum a fost. Chiar 

Soarele nu a putut dormi liniștit.  

În timpul acesta Luna stătea ascunsă după un nor mare și plângea. A doua zi, Soarele s-a sfătuit cu Stelele și au 

plecat împreună în căutarea Lunii. Au găsit-o printre norii de vată. Era tristă și plângea. Atunci Soarele i-a spus:  

- " Stiu că vrei să ai strălucirea și puterea mea, dar trebuie să înțelegi că ești la fel de importantă și frumoasă ca 

și mine. Dar lumină ta este mai blândă. Nu poți rămâne aici, toată lumea te așteaptă."  

Atunci Luna străluci cu putere si spuse: 

-" Acum am înțeles, nu trebuie să fii gelos pe nimeni. Trebuie să fii mulțumit așa cum ești, cu calitățile tale."  

Si din acea zi, Luna strălucește în fiecare zi, ca o regină înconjurată de stele, Spre bucuria noastră, a tuturor. 

 

 



MARA ȘTEFANIA TALANCA, 10 ani – Penny 

A fost odată, într-o țară în Orientul îndepărtat, un oraș situat la malul mării. Pe una din străduțele orașului 

scăldat mereu în razele soarelui se afla o piață mare. Iar acolo un magazin de animale. Proprietarul era un bătrân 

care aducea căței din toată lumea. Puteai să vezi în magazinul lui toate rasele și toate culorile, unii mai mari, 

alții mai mici, unii mai frumosi, alții mai puțin frumoși. Unii păreau foarte liniștiți și simpatici, alții erau mai 

agresivi. Clienții veneau din toate colțurile țării să admire și să cumpere un cățel. 

Intr-o zi, au poposit în fața magazinului, o fetiță împreună cu părinții ei. Din tot ce a văzut, i-a plăcut o cățelușa 

mică, cu pielea catifelată, cu ochii vii, strălucitori, plini de viață, care parcă te îndemnau mereu la joacă. Au 

cumpărat-o și fetița s-a întors acasă fericită. Penny (căci așa i-au dat numele) s-a acomodat repede. Însă, foarte 

jucăușă, pentru a se distra mai făcea și pozne prin casă. Se putea spune că are simțul umorului, însă mama fetiței 

se supăra tare. Într-o zi chiar a mușcat-o. Fetița a plâns, a crezut că părinții se vor supăra și o vor alunga pe 

micuța Penny. Dar nu a fost așa. Cu toții au început să o învețe să respecte anumite lucruri și comenzi: să dea 

lăbuța, să stea jos, să aducă mingea. Penny, care era foarte inteligentă, a învățat repede și de atunci au trăit 

împreună fericiți.  

Dragi copii, cred că v-ați dat seama, fetița din poveste sunt eu, Mara, iar Penny este cățelușa mea. Penny este 

cuminte, jucăușă, mă așteaptă cu bucurie în fiecare zi când vin de la școală. După ce termin lecțiile ne jucăm 

împreună cu mingea și mergem la plimbare.  

Un cățel mic și simpatic te ajută mereu să nu fii singur, te învață să ai grijă și de altcineva, să fii atent și 

responsabil. Împarți cu el supărarea, bucuria și fericirea.  

   

 

  


