
LEN84876 – LABORATORUL DE POVESTI 

 

Setul contine: 

 

• 2 caiete 

• 2 creioane 

• 83 carduri cu personaje de poveste 

• 12 medalii ( aur si argint) 

• ghid cu instructiuni 

 Cu ajutorul acestui set, poti deveni un mic creator de povesti. Cele 83 carduri sunt impartite 

in diferite categorii si poti crea noi si noi povesti magice. 

 Jocul de creatie poate fi realizat avand la baza cardurile incluse, poti include un alt cuvant 

sau chiar o fraza pentru a da nastere povestilor tale. 

 Categoriile cardurilor: animale, actiuni, personaje (reale sau imaginare), locuri, medii, timp, 

natura si lucruri. 

 In plus, jocul poate fi realizat in 2 jucatori si va fi ca o mica intrecere intre scriitori. Cine 

creeaza cea mai frumoasa poveste? E cu printi si printese sau cu fantome ? La toate aceste intrebari 

poti afla raspunsul parcurgand un joc creativ si  plin de imaginatie, iar la final cel mai bun scriitor 

poate primi una dintre medalii. 

 

Creaza povesti prin diferite moduri 

 

»  Jocul cuvintelor - este un joc amuzant care are la baza inlocuirea unei litere din cuvantul initial si 

crearea unui alt cuvant care are aceiasi dimensiune. 

De ex: AȚĂ – ȚAP 

 CAT - HAT 

 

» Calatoria cuvintelor – are la baza inlocuirea literelor din cuvantul initial in mod succesiv si astfel 

poti crea o poveste cu un nou cuvant diferit fata de cuvantul descris pe card. 

De ex: FOCĂ -  MICĂ – MIMĂ 

SNOW – SLOW – BLOW – FLOW – FLOP - FLIP 

 

» Mutarea cuvintelor - formeaza noi cuvinte prin notarea pe verticala a cuvantului de pe card si 

scrie alte noi cuvinte pornind de la prima litera a cuvantului scris anterior (ACROSTIH). 

De ex : F – FLUTURE 

            L-   LAC 

            O – OMIDĂ 

            A –  APĂ 

            R -  RAȚĂ 

            E -  EUCALIPT 

  

 B - BROWN 

   E – EARS 

    A – ANIMAL 

 R – REAL 

 

Este recomandat sa formezi o fraza cu sens si care este in concordanta cu imaginea. Deasemenea, va 

recomandam sa formati un acrostih pornind de la propriul nume si folosind cuvinte care sa va 

descrie.  

 

 



» Anagrame  - are la baza formarea unui nou cuvant pornind de la cuvantul mentionat pe cartonas 

avand incluse aceleasi litere din cuvantul de baza. 

De ex : LAC/ CAL; LAKE / KALE 

 

» Litera obligatorie – formeaza o fraza care sa contina cuvinte care incep cu aceeasi litera. 

De ex: CRISTINA CROIESTE CAMASI. 

            Sonia Sells Seashells by the Seashore 

 

» Prima mea poveste- copilasii trebuie sa compuna o mica  povestioara care sa contina cele 3 parti 

importante dintr-un text narativ: Introducere, Cuprins si Incheiere. 

Introducere vor fi prezentate personajele (reale sau imaginare, animale sau obiecte) si descrisa 

locatia in care se va desfasoara povestea. 

Cuprinsul descrie desfasurarea actiunii – ce fac personajele si de ce fac, unde merg si pe cine 

intalnesc. Actiunea personajelor este prezentata in ordine cronologica. Puteti introduce si dialoguri, 

Concluzia descrie cum se termina povestea.  

 

De ex:  A fost odata ca niciodata, intr-un taram magic cu zane si unicorni, o mica zana gingasa cu 

parul lung si ochi mari albastri..... 

 

Daca as fi. In acest exercitiu, copilul trebuie sa isi imagineze ca este un personaj (animal sau 

obiect) si sa se gandeasca la caracteristicile si comportamentul acestuia. 

Interviul pornind de la cardul cu un personaj (real sau imaginar)puteti sa va ganditi ce intrebari sa 

ii adresati si ce raspunsuri veti primi. Interviul trebuie transcris in carnetel. 

Micutul poet-  exista cuvinte care se termina cu acelasi sunet si implicit si cu aceeasi litera a 

alfabetului. Acestea sunt definite ca rime. 

Spre ex: lake si cake 

    train si brain 

Jucati-va cu cuvintele, incercand sa faceti un text cu cat mai multe rime.  


