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2 ateliere cu durata de 1h 30’ 

Beneficiari: copii 10-13 ani 

Grup între: 8-15 copii 

Desfășurare: online sau la clasa 

Materiale necesare atelier 1: foi, creioane, creioane colorate, radieră, carioci 

Materiale necesare atelier 2: o sticlă cu dop, foi, creioane, creioane colorate, carioci, radieră 

Materiale ilustrare: prezentări în format pdf care se vor proiecta de-a lungul atelierului; fișierele 

corespunzătoare sunt marcate în ghid pe fond gri 

 

 

ATELIER 1 - Doruri albe. Alfabetul emoțiilor 

Obiectiv atelier 

Abilitatea de a scrie fluid și încrezător, dând frâu liber imaginației. 

 

Obiective specifice 

Să aibă capacitatea de a scrie corect un scurt text literar (o caligramă, un haiku) 

Să poată identifica și corecta singuri punctele slabe în relația cu scrisul. 

 

Rezultate 

• Exprimarea liberă a emoțiilor în scris. 

• Aflarea superputerilor unui scriitor. 

• Realizarea unei litere dintr-un alfabet al emoțiilor. 

• Realizarea unei caligrame cu un cuvânt preferat. 

• Identificarea unei definiții a metaforei din perspectiva copiilor. 

• Scrierea unui haiku folosind structura simplă,dar riguroasă a acestuia. 

• Transpunerea haiku-ului într-o bandă desenată cu 3 cadre, un cadru pentru fiecare vers. 
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Structura atelier 

Introducere 

Se prezintă pe scurt ce urmează să se întâmple în cadrul atelierului (joaca de-a cuvintele,  

transformarea emoțiilor în cuvinte etc.) - 1_prezentare pe scurt Atelier 1.pdf 

Fiecare copil, inclusiv persoana care conduce atelierul, își prezintă numele adăugându-i alte cuvinte 

care rimează cu el. Pot fi rime simple și amuzante). 

Pentru exemplificare li se arată o imagine cu o rimă la numele educatorului (Numele meu este 

Veronica și în fiecare duminică mângâi pisica.) Copiii pot scrie în chat-ul ZOOM sau pe foi aceste rime. 

Se continuă discuția despre scris. Se dezbate dacă sunt sau nu scriitorii oameni obișnuiți. Dacă ar 

putea deține și ei niște superputeri.  

 

Exercițiu 1:  

Ne imaginăm împreună care ar putea fi aceste superputeri. Se folosește Mentimeter pentru a afla 

răspunsurile copiilor. Se discută pe rând rezultatele. 

Atelierul continuă cu o Poveste a scrisului în 5 minute. - 2_Istoria scrisului în 5 minute.pdf  

Li se arată mai multe slide-uri cu istoria scrisului. 

Scrisul nu există dintotdeauna și nimeni nu s-a născut învățat.  

El a evoluat într-o perioadă foarte mare de timp, de la desenele rupestre (primele moduri de 

transmitere a informațiilor, când oamenii peșterilor făceau diverse desene pe pereți), la simboluri 

simple, ajungând la o multitudine de alfabete, cu litere care mai de care mai complexe.  

Scrisul propriu-zis a debutat cu pictogramele, nu cele pe care le cunoaștem în ziua de azi, așa 

numitele emoticoane, ci simboluri pe care sumerienii le foloseau inițial pentru a transmite mai 

departe informații din agricultură sau astronomie.  

Aceștia erau o civilizație relativ dezvoltată, iar prima biblioteca datează de undeva din anul 3200 I.Hr., 

fiind constituită din plăcute din argilă.  

Undeva în jurul anului 3000 I.Hr. existau atât scrierile cuneiforme, cât și cele hieroglifice.  

Ca alfabete, se foloseau cel cuneiform și cel linear fenician. Se presupune că cel de-al doilea a 

reprezentat baza pentru alfabetele ulterioare – latin, arab, grec, chirilic și ebraic. 

 

Exercițiu 2 

● Ce alfabet folosim noi? 

● Dacă tu ai fi o literă dintr-un alfabet imaginar, cum ai arăta? De ce? 
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Copiii desenează pe o foaie cu carioci colorate propria literă. 

Se discută pe rând fiecare reprezentare. 

● Dar la ce ne ajută scrisul cu adevărat? (Să exprimăm emoții etc.) 

● Voi scrieți? Dacă da, ce scrieți de obicei? Dacă nu, de ce?  

● Ce credeți că înseamnă scriere creativă? 

● Ați scris vreodată poezii?  

● Este poezia o scriere creativă? 

 

Exercițiu 3  

● Voi aveți cuvinte preferate? Dar cuvinte pe care le detestați? (fiecare va zice câte un astfel de 

cuvânt) 

● Știți că și poezia poate fi desenată? Un poet francez, pe numele său, Guillaume Apollinaire a 

inventat așa numitele caligrame, poezii desenate.  

 

Copiii vor desena sub ce formă doresc ei cuvintele lor preferate. Ele pot fi repetate de câte ori este 

nevoie pentru a ieși forma dorită. Se discută fiecare caligramă în parte. 

 

Exercițiu 4 

● De cele mai multe ori poeții folosesc metafore.Ce credeți voi că sunt metaforele? 

Li se prezintă slideul cu o colecție de câteva obiecte care au aceste însușiri: rece, dulce, pufos. - 

1_prezentare pe scurt Atelier 1.pdf 

● Avem aici o colecție de obiecte. Care dintre ele se potrivesc cu însușirea de fi reci? Dar dulci? 

Dar pufoase? 

● Ar putea fi o persoană rece? Dar dulce? De ce? La ce persoană te duce cu gândul? 

● Dar pufoasă? Cum? Cine e cel mai pufos din familia ta? 

● Dacă o persoană poate fi astfel descrisă, înseamnă că tocmai ați folosit fără să vreți mai 

multe metafore. 

● Ce credeți că sunt aceste metafore care se pare că ne însoțesc pretutindeni? 

● Cum pot fi ele folosite?  

 

Metaforele nu sunt altceva decât niște comparații inedite, incomplete (nu vor apărea niciodată 

cuvinte de legătură: ca, precum), care exprimă gânduri, sentimente, senzații. 

 

Exercițiu 5  

Picasso spunea că "Orice copil e un artist. Problema e cum să rămînă un artist odată ce a crescut." 

Noi am putea spune, orice copil este un poet. Copiilor le vine natural să folosească cuvinte care sunt 
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pur și simplu poetice. Nu toate poeziile au rimă. Există și poeziile cu versuri albe, adică fără ritm, 

rimă, măsură.Poezia ne dă o atât de mare libertate încât o putem în exprima în nenumărate moduri. 

De pildă, în Japonia, s-a inventat o poezie foarte foarte scurtă numită Haiku. Ce este special la acest 

tip de poezie este faptul că este alcătuită din foarte puține silabe. Primul vers are 5 silabe. Al doilea 

șapte. Și ultimul iar cinci silabe. 

Li se arată slide-ul cu structura haiku-ului și cu un exemplu relevant. 1_prezentare pe scurt Atelier 

1.pdf 

balta cea veche 

sunetul unei broaște 

sărind în apă. 

Acesta este un haiku scris de Matsuo Bashō, unul dintre cei mai renumiți poeți japonezi. 

 

Este rândul copiilor să își încerce puterile. Pe foi vor scrie un haiku pe tema Acasă. Li se dă și 

structura: 1_prezentare pe scurt Atelier 1.pdf 

Acasă aici 

Unde + 5 silabe 

5 silabe    

(pentru copiii care locuiesc în diaspora, li se poate da varianta în engleză) 

Home here is my soul 

Where + 6 syllables 

5 syllables 

Se discută și se analizează fiecare haiku în parte. 

 

Exercițiu final sau temă pentru următorul atelier 

Copiilor li se arată într-un slide - 1_prezentare pe scurt Atelier 1.pdf - despre cum ar putea să pună 

sub forma unei benzi desenate haiku-ul pe care tocmai l-au scris și li se cere să realizeze și ei o astfel 

de bandă desenată cu trei cadre, un cadru pentru fiecare vers. 
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ATELIER 2 - O călătorie în jurul lumii mele 

 

Obiectiv atelier 

Să își poată structura cât mai bine ideile și să le transpună pe hârtie într-un scurt text în proză 

 

Obiective specifice 

Să realizeze un scurt mesaj pentru viitor pe care să îl pună la păstrare într-o sticlă. 

Să realizeze un scurt text în proză care să cuprindă toate elementele specifice. 

Să poată identifica și corecta singuri punctele slabe în relația cu scrisul. 

 

Rezultate 

• Copiii au învățat să își structureze cât mai bine ideile și să le transpună pe hârtie. 

• Au realizat scurte mesaje motivaționale pe care le-au introdus în niște sticle cu dop. Urmează 

să le deschidă când vor fi mai mari. 

• Au scris un text în proză pornind de la un binom fantastic și de la o structură bine definită. 

Toți copiii au reușit să urmeze pașii cu brio. 

• Au desenat propria casă, poziționând-o în satul/ orașul în care locuiesc. 

• Au scris povestea casei din perspectiva inedită a casei lor. 

 

Structura atelier 

Introducere 

Scurtă discuție de încălzire, după care fiecare copil își prezintă haiku-ul transpus în bandă desenată ca 

temă de la atelierul anterior. 

Li se anunță tema atelierului și și se spune pe scurt ce va urma. 

3_Călătorie în jurul lumii mele (1).pdf 

Exercițiu 1:  

Gustul lecturii 

● Care este desertul preferat?  

● Voi gustați cititul?  

● Gândiți-vă la o carte pe care ați “devorat-o” pe nerăsuflate.  

● Ce emoții v-a stârnit când ați citit-o?  
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Cartea preferată 

● Trebuie să mergi pe o insulă pustie și să rămâi acolo foarte mult timp. Nu se știe cât. Ai 

dreptul să iei cu tine o singură carte? Care este acea carte? De ce? 

● Când citiți de obicei? Aveți un loc preferat? 

● Vă place să inventați povești? Care sunt personajele pe care le preferați? 

 

Exercițiu 2 

Fiecare copil are deja o sticlă lângă el, de preferat cu dop. 

● Ce credeți că o să facem cu sticlele? 

● Scrieți un mesaj pentru voi înșivă. Poate fi un sfat/ un îndemn/ orice credeți de cuviință. 

Mesajul aș vrea să îl puneți acum în sticlă, iar sticla să o puneți într-un loc sigur din casă și să 

o deschideți când veți fi ceva mai mari, să zicem când veți împlini 20 de ani. 

 

Exercițiu 3 

Li se citește povestea Lumină și pantofi, inventată de un copil de cinci ani și jumătate. Ea se găsește în 

cartea Gramatica fanteziei de Gianni Rodari. 

● În titlu avem două cuvinte care aparent nu au legătură unul cu celălalt, dar care folosite 

împreună dau naștere unei povești amuzante. 

● Ce v-a surprins cel mai mult? 

Vorbim despre modul în care narăm evenimentele. Un crescendo, suspans. 

● Cum constuim intriga? 

● Cum se construiește desfășurarea acțiunii dintr-o poveste? 

● Cum construim personajul principal și personajele secundare? 

 

Exercițiu 4 

Copiii sunt provocați să găsească la rândul lor un binom fantastic (ceea ce este de fapt titlul poveștii 

de mai sus), din care primul cuvânt este drum și să-l folosească într-o povestire scurtă de câteva 

rânduri, urmând această schemă. Citim poveștile cu voce tare. Se comentează fiecare în parte. 

 

Exercițiu 5 

Copiii desenează pe o coală casa/ blocul/ în care locuiesc și curtea (dacă au), poziționând casa în 

sat/oraș, eventual scriind: în centru, la margine, lângă râu etc, 

 

Exercițiu 6 final sau pentru acasă 

Casa ta știe multe povești și vrea să ni le spună și nouă. Fiecare copil va scrie povestea casei lui. Din 

perspectiva casei. Ce aude, ce vede, cine o locuiește etc. 



 
 

www.asociatialumebuna.com    7 

Pentru suport în implementare și consultanță nu ezitați să ne contactați. 

 

Vă mulțumim! 
 

 


