
Citeți și analizați The Very Hungry Caterpillar (Omida foarte înfometată):
https://literacytrust.org.uk/family-zone/birth-4/read-and-explore-very-hungry-
caterpillar/ 

Idei de folosit îmazpreună cu 
povestea
Țineți minte să faceți următoarele lucruri când 
sunteți cu copilul:

DCOBORÂȚI la NIVELUL COPILULUI ȘI
ASCULTAȚI 
Stabiliți CONTACTUL VIZUAL
MODELAȚI sunete în timp ce vă jucați
Găsiți un loc LINIȘTIT pentru lectură!
Folosiți-vă VOCEA și FAȚA pentru a le face amuzante și 
plăcute!

Lucruri care vă vor ajuta:

În prezența copiilor mici, nu trebuie să citiți fiecare cuvânt din poveste, puteți pur și 
simplu să discutați despre imagini.

Încercați să nu puneți prea multe întrebării —arătați pur și simplu cu degetul și numiți. 
Încercați să arătați cu degetul și să spuneți “Este o...” faceți o pauză SCURTĂ, dacă copilul nu 
completează cuvântul lipsă, apoi pronunțați-l.

Lăudați-vă și încurajați-vă mult copilul și adăugați cuvinte la ce spune el. De exemplu, 
dacă copilul spune “App” (M). Spuneți: “Da! Un măr MARE!”

În cazul copiilor puțin mai mari, încurajați-vă cu blândețe copilul să vorbească apoi 
despre carte, vedeți ce își amintește.

Bazat pe un concept conceput împreună cu Trust-ul de alfabetizare națională (National Literacy Trust). Trust-ul de alfabetizare națională este o organizație caritabilă înregistrată sub nr. 1116260  
(Anglia și Țara Galilor) și SC042944 (Scoția).



PONT DE TOP
Dacă copilul dvs. spune un cuvânt, completați-l cu alte cuvinte adăugate. De 
exemplu, copilul spune “Gegg” (Gou). Spuneți: “Yes! Little Egg!” (Da! Ou mic) Sau: “Yes! 
Egg’s on the leaf! ” (Da! Oul este pe frunză) etc . Nu vă faceți griji dacă copilul nu îl 
pronunță corect, repetați-l pur și simplu din nou folosind pronunția corectă.

Desenat și colorat

Apelați la desenat și colorat cu copilul dvs. Puteți trasa contururi pe care să le 
coloreze copilul sau încercați să desenați o parte din aceste lucruri împreună: 
omizi, fluturi și alimente din carte (măr, pară, prună, căpșună, portocală, 
prăjitură, înghețată etc).

De ce am nevoie?
•   Un lucru cu care să desenați 

(creioane, creioane colorate, cretă)
•   Un lucru pe care să desenați (hârtie, 

rolă de tapet, plăci în grădină)
•   Un lucru cu care să colorați (creioane, 

creioane colorate, pâslă, vopsele, 
bucăți de cretă)

Începem?
•   Stabiliți articolele de papetărie și 

discutați cu copilul dvs. despre activitate
•   Încurajați-vă copilul să deseneze sau să 

coloreze
•   Lăudați-vă copilul pentru eforturile pe 

care le face

Nu uitați să vă distrați mult cu ajutorul cuvintelor! Puteți adăuga cuvinte noi în vocabu-
larul copilului dvs. în timp ce colorați și desenați. De exemplu: ou, omidă, cocon/crisalidă, 
fluture, metamorfoză, ciclu al vieții, colorat, schimbare.

Discutați despre ce faceți dvs. și copilul dvs., în timpul acțiunii respective - aproape 
ca un comentator! Vorbiți în propoziții simple și oferiți-i celui mic timpul necesar 
pentru a răspunde!

Bazat pe un concept conceput împreună cu Trust-ul de alfabetizare națională (National Literacy Trust). Trust-ul de alfabetizare națională este o organizație caritabilă înregistrată sub nr. 1116260  
(Anglia și Țara Galilor) și SC042944 (Scoția).



PONT DE TOP
Discutați despre acțiunile voastre în timp ce vă jucați. De exemplu: “Taie, taie. 
Termină.” “Lipește. Lipește-l pe el. Asta este. Ai lipit bine!”

Creare

Creați un lucru cu copilul dvs. din cartea The Very Hungry Caterpillar. Construiți omizi: 
folosiți cofraje de ouă, vopsea din tuburi pastă și înșirați-le pe sfoară. Faceți mâncare 
pentru omizi folosind plastilină.
Faceți fluturi: Ați putea folosi o cutie goală de cereale pentru a trasa conturul unui fluture.

De ce am nevoie?

•   Materialele precum cofrajele de ouă, 
tuburi pastă, cutii de cereale, sfori, rolă 
de bucătărie, hârtie colorată, creioane 
colorate, bucăți de cretă, cutie goală 
de lapte etc

Începem? 

•  Căutați prin obiecte împreună cu copilul dvs

•   Susțineți-vă și încurajați-vă copilul să fie 
creativ folosind materialele

•   Lăudați-vă copilul pentru eforturile pe care 
le face

Nu uitați să vă distrați mult cu ajutorul cuvintelor! Puteți adăuga cuvinte noi în 
vocabularul copilului dvs. în timp ce creați. De exemplu: creează, omidă, fluture, 
unește, atașează, lipește, stoarceți, strângeți, rulați, fă mulaj.

Discutați despre ce faceți dvs. și copilul dvs., în timpul acțiunii respective - aproape 
ca un comentator! Vorbiți în propoziții simple și oferiți-i celui mic timpul necesar 
pentru a răspunde!

Bazat pe un concept conceput împreună cu Trust-ul de alfabetizare națională (National Literacy Trust). Trust-ul de alfabetizare națională este o organizație caritabilă înregistrată sub nr. 1116260  
(Anglia și Țara Galilor) și SC042944 (Scoția).



PONT DE TOP
Discutați despre locul unde sunt lucrurile. De exemplu: Cauți sub masă. Încearcă 
să cauți pe scaun. Este în cutie? Ai găsit! Bravo! Acolo este! Unde l-ai găsit?

De-a v-ați 
ascunselea

Jucați de-a v-ați ascunselea cu copilul dvs. Adunați produse alimentare reale și folosiți 
imagini din cartea The Very Hungry Caterpillar. Faceți cu rândul pentru a le ascunde prin 
cameră. Încurajați-vă copilul să le găsească, să vi le aducă și să numească obiectul.
Căutați gândaci afară. Ce gândaci puteți găsi?

Aptitudini: jocul de rol, ascunsul și găsirea

De ce am nevoie?

•   Un lucru cu care să vă jucați De-a v-ați 
ascunselea de exemplu măr, pară, 
prună, căpșună, imaginea unei omizi 
sau a unui fluture

•   Parc / Grădină ca să mergeți la 
vânătoare de gândaci

Începem? 

•  Ascundeți obiectele
•   Încurajați-vă copilul să găsească 

obiectele, oferiți-le indicii dacă este cazul
•   Lăudați-vă copilul pentru eforturile pe 

care le face

Nu uitați să vă distrați mult cu ajutorul cuvintelor! Puteți adăuga cuvinte noi în 
vocabularul copilului dvs. în timp ce vă jucați. De exemplu: ascunde, caută, numără, 
găsește, gândaci, păianjen, omidă, buburuză, furnică etc.

Discutați despre ce faceți dvs. și copilul dvs., în timpul acțiunii respective - aproape 
ca un comentator! Vorbiți în propoziții simple și oferiți-i celui mic timpul necesar 
pentru a răspunde!

Bazat pe un concept conceput împreună cu Trust-ul de alfabetizare națională (National Literacy Trust). Trust-ul de alfabetizare națională este o organizație caritabilă înregistrată sub nr. 1116260 (Anglia și Țara 
Galilor) și SC042944 (Scoția).



PONT DE TOP
Uneori poate fi necesar să-i arătați copilului dvs. cum să joace un rol - arătați-i 
cum să toarne ceai, să ducă cana la gura ursulețului etc. Folosiți multe gesturi și 
zgomote pentru a face joaca amuzantă și interesată, cum ar fi să mâncați zgomotos 
și să scoateți sunete când beți lichide. Nu uitați să faceți observații: “Toarnă ceaiul. 
Ursulețul bea. Sorbitură!”

Jucatul rolului

Jucați un rol cu copilul dvs. Sunt multe moduri de a dezvolta povestea într-o joacă de 
rol. Strângeți produsele alimentare enumerate în carte și dați o petrecere la care să se bea 
ceai cu păpușile, ursuleții sau supereroii preferați ai copilului dvs. Implicați-vă și arătați 
copilului dvs. cum să pună obiectele pe farfurie, să hrănească bebelușul cu ele etc.
Faceți liste de cumpărături împreună și mergeți să cumpărați fructe și alte produse 
alimentare pentru o adevărată petrecere cu ceai.

Aptitudini: imagina, juca un rol

De ce am nevoie?

•   Produse alimentare adevărate 
sau de jucărie

•   Hârtie/pixuri pentru liste de 
cumpărături

•  Acces la supermarket

Începem? 

•   Strângeți toate lucrurile de care aveți nevoie pentru 
joacă de rol

•   Încurajați-vă copilul să folosească obiectele și faceți 
liste împreună

•  Lăudați-vă copilul pentru eforturile pe care le face

Nu uitați să vă distrați mult cu ajutorul cuvintelor! Puteți adăuga cuvinte noi în 
vocabularul copilului dvs. în timp ce vă jucați. De exemplu: băut, preferat, rol, discuție 
despre zilele săptămânii, listă, cumpărături.

Discutați despre ce faceți dvs. și copilul dvs., în timpul acțiunii respective - aproape 
ca un comentator! Vorbiți în propoziții simple și oferiți-i celui mic timpul necesar 
pentru a răspunde!

Bazat pe un concept conceput împreună cu Trust-ul de alfabetizare națională (National Literacy Trust). Trust-ul de alfabetizare națională este o organizație caritabilă înregistrată sub nr. 1116260  
(Anglia și Țara Galilor) și SC042944 (Scoția).



PONT DE TOP
În prezența copiilor mici, e posibil să trebuiască să țineți pozele. Arătați fiecare poză 
copilului dvs. și, în timp ce el încearcă să ajungă la ea, spuneți: “Este un...” Faceți o 
pauză pentru a vedea dacă copilul poate numi obiectul. Dacă nu, numiți-l dvs., apoi 
dați drumul la poză pentru ca el să o expedieze. Dacă copilul nu pronunță corect 
- repetați pur și simplu cuvântul de exemplu copilul spune “tate”(trăjitură), dvs. 
spuneți: “Yes! Cake! ” (Da! Prăjitură!)

Expediere

Jucați-vă de-a expedierea cu copilul dvs. Faceți o cutie poștală omidă. Ar putea fi o față 
mare rotundă de omidă cu o gaură tăiată în ea pentru gură. Sau ați putea folosi o cutie 
veche de pantofi. Puneți imagini cu alimente cu fața în jos. Faceți cu schimbul pentru a 
întoarce o imagine și a o numi. Apoi puneți-o la poștă/hrăniți omida.

De ce am nevoie?

•   Un lucru cu imagini de alimente 
pe el (le-ați putea decupa dintr-o 
revistă sau le-ați putea desena 
chiar dvs).

•  Carton, cutie de pantofi

Începem? 

•  Instalați cutia poștală și imaginile
•   Încurajați-vă copilul să spună ce sunt 

imaginile
•   Lăudați-vă copilul pentru eforturile pe 

care le face

Nu uitați să vă distrați mult cu ajutorul cuvintelor! Puteți adăuga cuvinte noi în 
vocabularul copilului dvs. în timp ce vă jucați. De exemplu: poștă, omidă, fluture.

Discutați despre ce faceți dvs. și copilul dvs., în timpul acțiunii respective - aproape 
ca un comentator! Vorbiți în propoziții simple și oferiți-i celui mic timpul necesar 
pentru a răspunde!

Bazat pe un concept conceput împreună cu Trust-ul de alfabetizare națională (National Literacy Trust). Trust-ul de alfabetizare națională este o organizație caritabilă înregistrată sub nr. 1116260  
(Anglia și Țara Galilor) și SC042944 (Scoția).



PONT DE TOP
Hotelul pentru gândaci este un mod de a vă conduce pe dvs. și pe copilul dvs. afară 
pentru a explora natura. Acest lucru ajută la clădirea încrederii sale privind animăluțele 
în mod pașnic. Multe aptitudini pot fi deprinse din această activitate începând cu 
aptitudinile de privire până la construcția într-un mod creativ precum și aptitudinile 
lingviste.

Construiți un hotel 
pentru gândaci
Învățați în continuare despre gândaci și natură creând un hotel pentru gândaci din lucruri pe care 
le aveți prin casă și afară. Bucurați-vă de explorarea naturii cu copilul dvs. și discuțiile despre carte 
și lărgirea cunoștințelor pe care le are acesta.

Aptitudini: imagina, construi, învăța

De ce am nevoie? 

•   Spălați și goliți sticle de plastic 
(sticlele de 2 litri sunt cele mai 
bune)

•  Pereche de foarfece ascuțit
•   Adeziv - super glue, adeziv PVA 

sau pistol de lipit / capsator
•  Sârmă/frânghie
•  Perforator de găuri
•   Obiecte pentru a construi 

camere de hotel și umple 
‘camerele’ de hotel cum ar fi 
trunchiuri de copaci, conuri 
de pin, frunze, pietre, cochilii, 
bucăți mare de sfoară, cauciuc 
vechi, bețe de acadele

Începem? 

•   Strângeți toate lucrurile de care aveți nevoie într-o sacoșă 
și găsiți un loc potrivit în grădină pentru a construi hotelul 
pentru gândaci

•   Tăiați jumătatea de sus a sticlelor goale de plastic și capsați/ 
lipiți sticlele de plastic

•   Lăsați copilul dvs. să preia conducerea în a decide 
materialele naturale care vor fi puse în fiecare cameră

•   Etichetați obiectele culese de copilul dvs. și lăudați-l în 
mod precis pentru ce face de exemplu “Mi-a plăcut cum ai 
lăsat-o pe sora ta să fie prima, a fost foarte prietenos”

•   Perforați o latură a sticlei și treceți o sârmă prin ea, 
agățați-o undeva în grădină și uitați-vă după gândacii care 
se mută înăuntru

•  Lăudați-vă copilul pentru eforturile pe care le face

Nu uitați să vă distrați mult cu ajutorul cuvintelor! Puteți adăuga cuvinte noi în vocabularul 
copilului dvs. în timp ce discutați despre hotelul pentru gândaci. De exemplu: Dacă copilul 
spune: ‘shells’ (cochilii), spuneți: ‘small shells’ (cochilii mici).

Discutați despre ce faceți dvs. și copilul dvs., în timpul acțiunii respective - aproape ca un 
comentator! Vorbiți în propoziții simple și oferiți-i celui mic timpul necesar pentru a răspunde! De 
exemplu: ați putea spune: ‘ar putea să le placă buburuzelor să stea aici’.

Bazat pe un concept conceput împreună cu Trust-ul de alfabetizare națională (National Literacy Trust). Trust-ul de alfabetizare națională este o organizație caritabilă înregistrată sub nr. 1116260  
(Anglia și Țara Galilor) și SC042944 (Scoția).


