„FARMECUL POVEȘTILOR’’
Proiect online realizat de ,,Filiala Nr. 1 ,,Costache Negri”

„Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea singură este veselă şi
nevinovată. Și, drept vorbind, acesta-i adevărul...” Ion Creangă

ARGUMENT:

Odată cu venirea primăverii, românii sărbătoresc în fiecare an, în ziua de 1 Martie, Ziua
Mărţişorului, dar și pe marele povestitor de pe plaiurile Neamţului, Ion Creangă. Recunoscut datorită
măiestriei basmelor, poveștilor și povestirilor sale, Ion Creangă este considerat a fi unul dintre clasicii
literaturii române.

Proiectul „IUBIM POVEȘTILE” este un prilej pentru elevi de a pătrunde în lumea fermecată a
amintirilor, poveştilor şi povestirilor marelui scriitor humuleştean, de a-și manifesta interesul şi
creativitatea, originalitatea și aptitudinile creativ - literare, pășind pe urmele Marelui Povestitor.

Activitatea noastră se doreşte a fi o cărămidă la temelia edificiului numit educaţia în spiritul
respectului faţă de valorile naţionale şi, în egală măsură, un mod de a omagia personalitatea şi creaţia
marelui scriitor.
TEMA: 1 Martie 2021- 184 de ani de la nașterea scriitorului Ion Creangă

SCOP:
Stimularea interesului elevilor pentru lectură prin valorificarea acesteia în diverse modalităţi ce
dezvoltă potenţialul creativ și imaginaţia cultural-artistică.

OBIECTIVE SPECIFICE:
Dezvoltarea aptitudinilor artistice ale elevilor prin încurajarea creativităţii personale
manifestată sub diverse forme şi medii de comunicare;
Stimularea, identificarea și valorificarea potențialului creativ al elevilor prin realizarea unor
lucrări literare, artistico-plastice și practice originale pe tema dată;
Realizarea unei expoziții cu lucrările artistico-plastice;
Diseminarea rezultatelor proiectului prin intermediul tehnologiei și a site-urilor online.
GRUP ŢINTĂ:
Preşcolari, elevi şi cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar gimnazial și liceal.

DURATA PROIECTULUI:
Martie 2021
LOCUL DE DESFĂȘURARE:

În mediul online, pe pagina de Facebok : Filiala Nr.1 „Costache Negri”- Bibliotecă Municipală
pentru Copii Galați.

RESURSE FOLOSITE ÎN DERULAREA PROIECTULUI:
Resurse umane: bibliotecari, copii, cadre didactice;
Resurse materiale: computer, telefon;
Resurse online: pagini web.

CONCLUZII:
Cititorii noștri vor lectura și vor conștientiza valoarea creațiilor Marelui Povestitor, care a
fermecat copilăria a zeci de generaţii. Citind poveştile lui Ion Creangă, copiii vor lua contact cu cele mai
reprezentative figuri din viaţa satului de altădată: oameni şi buni şi răi, şi harnici şi leneşi, şi cinstiţi şi
necinstiţi, optimişti, veseli, glumeţi, dar hotărâţi să lupte pentru o viaţă mai bună.

Redescoperă alături de Nică farmecul copilăriei de altădată!

