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Alegerea „Literaturii pentru copii” ca disciplină opţională la clasa a II-a a fost determinată de 
particularităţile colectivului de elevi. Astfel, am constatat că în lecţii, strădania de a-l învăţa pe elev 
să înveţe se loveşte de anumite bariere: 

- există o prăpastie între a şti să citeşti şi a şti să înveţi; 
- o lipsă de curaj în „a explora” lecturile; 
- dorinţa elevilor de a corela creaţiile literare cu cele plastice şi muzicale, precum şi lipsa 

timpului şi a unei ore specifice. 
Un alt argument este cel al punerii în valoare a capacităţii creative prin descoperirea şi 

cultivarea acesteia. 
Ori, prospeţimea imaginaţiei, curiozitatea, nu pot fi valorificate decât prin cunoaştere. 

Cunoaşterea basmelor, poveştilor, povestirilor, fabulelor care au legănat geniul creaţiei titanilor 
literaturii române. 

Alt argument îl reprezintă utilizarea capacităţilor de învăţare în manifestări cultural-
artistice cu cartea. 

Astfel, şezătoarea literară, savurarea textului prin educarea calităţilor citirii, jocurile didactice, 
concursurile pe teme literare, expoziţii de carte ori creaţie plastică, popularizarea creaţiilor literare 
proprii în revista şcolii, activităţi la bibliotecă, invită la corelaţii inter şi intradisciplinare. 

Nu vor lipsi studiile de caz şi vizitarea unor locuri pline de aură literară: Humuleşti, Iaşi, 
Mirceşti, Paşcani. 

Consider că prezenţa lecturii în timpul liber contribuie la formarea instrumentelor 
intelectuale şi dezvoltarea capacităţii de comunicare. 

Deprinderile de citit-scris corecte, redarea lejeră a conţinuturilor, exprimarea propriilor păreri, 
a elementelor unui tablou, a trăsăturilor unui personaj îndrăgit, au acelaşi numitor comun vizat: 
CREAŢIA. 

Plasarea literaturii pentru copii în cadrul problematic al ÎNŢELEGERII, CREAŢIEI ŞI 
PLĂCERII DE A LUCRA şi de a valorifica în serbări, creaţii, concursuri şi folosirea utilă a 
timpului liber este cheia „cunoaşterii şi înţelegerii” ce luminează acest demers didactic. 

Consider că literatura pentru copii elimină aceste neajunsuri, contribuind la conturarea unor 
capacităţi absolut necesare abordării cu succes a următoarelor trepte de învăţământ şi realizarea unor 
achiziţii prin efort propriu, prin studiu. 
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