BIBLIOTECA NAŢIONALĂ PENTRU COPII „ION CREANGĂ”
CAMPANIA „LECTURI DE VACANŢĂ – 2015”
Genericul: „Europa şi valorile europene” = „Европа и европейские ценности”
Nr.
d/r

Secţia
Bibliotecii
Biblioteca
Picilor

Activitatea

Forma activităţii

Instituţiile partenere
Grădiniţa nr. 46 „AuraşPăcuraş”, Gimnaziile nr. 7,
Liceele „Dimitrie Cantemir”,
„Ion şi Doina AldeaTeodorovici”

- Marile poveşti ale Europei
- В гостях у европейских
писателей
- Descoperă lumea cu
Biblioteca Naţională pentru
Copii „Ion Creangă”
- Ce este munca copiilor?
(Ziua
Internaţională
împotriva Exploatării prin
Muncă a Copiilor)
- Anca Todirică „Povestea
melcului rătăcitor”
- „Stăpâna Ploii” (poveste
germană)
- „Firul magic” (poveste
franceză)
- Октав Панку-Яшь „Всё в
лесу хорошо”
Клаудия
Партоле
„Цветок любви”
- Отфрид
Пройслер
„Маленький водяной ”
- Născută pentru a fi
Cuvânt (Claudia Partole –
60 de ani de la naştere)

Reviste bibliografice
Convorbiri

Ore de poveste
Lecturi literare

Întâlnire cu scriitorul

Activitate
cu
copii de 11-16
ani

Şcoala Primară nr. 95,
Liceele „Petru Rareş”,
„Academia
Copiilor”,
„Mihai Marinciuc”, „Anton
Cehov”, „Vasile Lupu”,
„Dimitrie Cantemir”
- Cărţile – aliaţii tăi puternici Reviste bibliografice
- Prietenii noştri - revistele
- Europa: o casă comună Convorbiri
(Italia)
Vizionarea filmelor
- Omul în „casa europeană”
(Germania )
- Cum este viaţa în „casa
europeană” (Franţa)

- Să descoperim istoria prin
experienţele trăite de copiii
de demult
- Protejăm natura pentru
viaţă
- Europa – o familie cu Victorine
multe neamuri
- Călătorie fascinantă în
lumea naturii
- Natura – izvor de poveste Lecturi comentate
(„Baobabul
care
şi-a
deschis inima şi Alte
poveşti pentru copii despre
Natură”)
- Copilul care… „nu ştie să
se joace” (Petre Crăciun
„Robert cel Cuminte”)
- Adevăraţi eroi tăcuţi ai
neamului
(Spiridon
Vangheli „Copii în cătuşele
Siberiei”)
- Să ne împrietenim cu eroii
literari
(Oscar
Wilde
„Uriaşul ce se iubea doar
pe sine”, „Pruncul din
stele”)
- Amuzament şi voie bună
Oră veselă
Mediateca

Şcolile nr. 91 „Antonin
Ursu”, nr. 95
Gimnaziul „Nicolae Costin”
Liceele „Anton Cehov”,
„Vasile Lupu”, „Dimitrie
Cantemir”
- Europa şi valorile
europene
- О Европе и европейских
ценностях
Ciclul „Лучшие писатели
Европы - детям”
- Сказки братьев Гримм
Уроки
великого
сказочника (Hans Christian
Andersen)
- В. Гюго „Козетта”
- Какого цвета стихи
Джанни Родари?
- Самая сильная девочка
в мире (Астрид Линдгрен
„Пепи Длинныйчулок”)
- Анне Катарине Вестли
„Папа, мама, восемь
детей и грузовик”

Convorbiri

Ore de poveste
Lecturi
comentate
Vizionarea filmelor
Victorine
Ore de poezie

Ciclul „Cu povestea prin
Europa”
- Lewis Carroll „Alice în
Ţara Minunilor”
- Carlo Collodi „Aventurile
lui Pinocchio”
- Carlo Collodi „Şcoala lui
Pinocchio”
- Născută pentru a fi
CUVÂNT – Claudia Partole
- Cea mai aşteptată
întâlnire cu Claudia Partole
- Fiind băiat, păduri
cutreeram…
- Poezia lui Eminescu în
viziunea copiilor
- Эминеску – мир,
подаренный нам
- Символы обьединенной
Европы

Ore de poveste
Vizionarea filmelor

Lecturi comentate
Întâlnire
scriitoarea
Convorbiri
Concursuri
desene

cu
de

Ore de poezie
Jocuri interactive

Carte străină

Şcoala auxiliară nr. 7
Tabăra de odihnă pentru
copii „Zâmbetul” la Vadul
lui Vodă
- „Pakala et Tandala”
- Aureliu Busuioc „Duffer’s
new adventures”
- „Legends Moldaves”
- Ion Creangă „La boursette
avec deux sous”
- Ion Creangă „The bear
who lost his tail”
- Claudia Partole „Sister
Bee”
- Claudia Partole, Violeta
Diordiev „The flower of
love”

Ore de lectură

Ore de poveste

Oră de poezie
Întâlnire
scriitoarea
ilustratoarea

cu
şi

Filiala nr. 1

Şcoala nr. 86, Şcoala
auxiliară nr. 7
Liceul „Principesa Natalia
Dadiani”
- Marile poveşti ale Europei Expoziţii
- Cele mai bune cărţi de Reviste bibliografice
aventuri
- O dulce şi amară copilărie
- Poeziile sunt anotimpurile
de suflet
- Natura – cel mai nepreţuit
dar de care se poate
bucura omul
- Сказки народов Европы
- Любимые мультяшки

- Мир приключений
- Ребята с нашего двора
- Мы с ними выросли
- Учимся любить природу
- „Cei şapte porumbei”
(poveste italiană)
- Lewis Carroll „Alice în
Ţara Oglinzilor”
- „Тростниковая шапка”
(poveste engleză)
- Пётр Ершов „КонёкГорбунок”
- Daniel Defoe „Robinson
Crusoe”
- Victor Dumbrăveanu
„Goangele Dădiţei”
- Grigore Vieru „Acum şi în
veac”, „Ghicitoare fără
sfârşit”
- Агния Барто „Стихи для
детей”
-Марк Твен „Приключения
Тома
Сойера
и
Гекльберри Финна”
- Виктор Драгунский
„Денискины рассказы”
- Ion Agârbiceanu „File din
cartea naturii”
- „Красная книга”

Ore de poveste

Victorine literare
Călătorii literare
Ore de poezie

Discuţie asupra cărţii

Lecţii de ecologie

Filiala nr. 2

Şcoala Primară nr. 83,
Liceele „George Meniuc”,
„Nicolae Sulac”
Ciclul „Cărţi jubiliare –
2015”
- Mark Twain „Aventurile lui
Hucklebery Finn” – 130 de
ani
- Lewis Carroll „Alice în
Ţara Minunilor” – 150 de
ani
- Hans Christian Andersen
„Basme povestite pentru
copii” – 180 de ani
- Ştefan Augustin Doinaş
„Mistreţul cu colţi de argint”
– 70 de ani
- Astrid Lindgren „Pipi
Şoseţica” – 70 de ani
- Ion Creangă „Soacra cu
trei nurori” – 140 de ani
Colecţia „Biblioteca pentru
toţi copiii”

Lecturi comentate
Discuţii
asupra
cărţilor

Lecturi comentate
Discuţii
asupra

- Ion Creangă „Povestiri.
Poveşti. Amintiri”
- P. D. Popescu „Legende
şi povestiri istorice”
- Emil Gârleanu „Din lumea
celor care nu cuvântă”
Ion
Agârbiceanu
„Fefeleaga”
- Wilhelm Hauff „Basme”
- Mihail Drumeş „Povestiri
despre cutezători”
- Daniel Defoe „Robinson
Crusoe”
Ciclul „Drepturile mele, ce
să fac cu ele”
- „Convenţia cu privire la
drepturile copilului”
- „Drepturile tale”
- „Sunt copil – am drepturi”
- „Dreptul de a-mi cunoaşte
drepturile”
- „Este bine să munceşti?”
- Drepturile copiilor în
fragmentele „La scăldat”,
„La cireşe”, „Calul bălan”
din „Amintiri din copilărie”
de Ion Creangă
- Drepturile copilului
Drepturile
şi
responsabilităţile copilului
- Claudia Partole „Copilul
din colivie”

cărţilor

Lecturi comentate
Convorbiri

Înscenări
Discuţii

Expoziţie de desene
Concurs de eseuri

Discuţie asupra cărţii
Întâlnirea
cu
scriitoarea
- Plecarea părinţilor la Discuţie
muncă peste hotare

