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I.Preliminarii 

 În Republica Moldova învățământul preșcolar este prima treaptă a sistemului de învățământ.  

Pentru a răspunde cerinţelor necesare asigurării tuturor condiţiilor pentru învăţarea şi 

dezvoltarea deplină a copilului, prevăzute prin standardele de învăţare şi dezvoltare, cadrul didactic 

trebuie să deţină un ansamblu larg de competenţe ce pornesc de la modul în care gândește despre copil, 

copilărie şi educaţia copilului mic, modul în care acţionează şi interacţionează atât cu copilul, cât şi cu 

familia acestuia, până la competenţele de ordin didactic ce ţin de organizarea mediului educaţional,  de  

utilizarea  strategiilor de învăţare şi evaluare.   

 

II. Motivaţia, utilitatea modulului  pentru dezvoltarea profesională  

Curriculumul modular Literatura pentru copii în instituțiile preșcolare II se încadrează în tipul 

disciplinelor de specialitate care au ca scop formarea profesională iniţială a educatorului și urmărește 

reconstituirea coerentă a celor mai importante momente în dezvoltarea literaturii pentru copii și  

favorizează unele abordări de tip sintetic.   

  A dezvolta dragostea pentru literatură încă de la vârsta preşcolară şi şcolară mică nu înseamnă a 

renunţa la exigenţele esteticului, sub pretextul că ne adresăm celor mici, ci, dimpotrivă, reuşita este 

asigurată dacă educatorul va ști,  va putea  să sensibilizeze pe micii ascultători sau cititori, prin 

intermediul forţei expresive a limbajului artistic, care va contribui la dezvoltarea personalității 

multilaterale a copilului de vârstă timpurie.  

                      

III. Competenţele profesionale specifice modulului   

1. Interpretarea textelor literare, în scopul stabilirii unor direcții de acțiune în activitatea de lucru 

cu copiii; 

2. Cunoaşterea şi înţelegerea universului poetic al textelor literare; 

3. Reiterarea marelor teme abordate în operele literare pentru copii ale scriitorilor contemporani; 

4.  Interpretarea competenţelor profesionale  din perspectiva integrării în demersul didactic; 

5. Uzul diverselor strategii de lectură şi  de elaborare a textului; 

6. Aplicarea conceptelor şi a teoriilor moderne de metodologie a curriculumului preșcolar  în 

practica educaţională; 

7. Asumarea integrală a diferitelor roluri solicitate cadrului didactic în practica educaţională. 
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IV. Administrarea modulului  

Se
m

e
st

ru
l 

 

Numărul de ore   

To
ta

l 

Contact direct Studiul 

individual 

M
o

d
al

it
at

e
a 

d
e 

ev
al

u
ar

e 

N
u

m
ăr

u
l  

d
e 

cr
ed

it
e 

P
re

le
ge

re
 

P
ra

ct
ic

ă 
 

La
b

o
ra

to
r 

 

VIII 90 20 20 10 40 Examen  3 

 

V.Unităţile de învăţare  

Unităţi  de   competenţă Unităţi  de conţinut Abilităţi 

1. Continuturile modului „Literatura pentru copii în instituțiile preșcolare II” 

UC 1. Aplicarea 

conceptelor şi a teoriilor 

moderne de metodologie 

a curriculumului preșcolar  

în practica educaţională 

1.1 Obiectivele cursului. Finalități.  

1.2 Tematica literaturii pentru copii a 

scriitorilor contemporani. Reprezentanți.  

  

A.1.1 Prezentarea 

conținuturilor cursului.  

A.1.2 Motivarea necesități  

studierii literaturii pentru copii 

în grădinița de copii.  

2. Studierea literaturii pentru copii a scriitorilor contemporani 

UC 2. Reiterarea marelor 

teme abordate în operele 

literare pentru copii ale 

scriitorilor contemporani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Tudor Arghezi. Caracterizarea creaţiei  

pentru copii. Tematica poeziilor: Zdreanţă, 

Fetica, Tâlharul pedepsit, Cîntec de adormit 

Mitzura. 

2.2 Lectura și analiza literară a textelor 

Zdreanţă, Fetica.  

2.3 Emil Gîrleanu. Valoarea artistică şi 

educativă a cărții Din lumea celor care nu 

cuvântă.   

2.4.Analiza literară a textelor: Căprioara, 

Gândăcelul, Fricosul, Sărăcuţul, Mărinimie,  

Când stăpînul nu-i acasă. 

2.5. Mihail Sadoveanu. Operele pentru copii: 

Dumbrava minunată, Domnul Trandafir,        

Făt-Frumos Măzăreanu. Memorizarea 

portretelor fizice. 

 

A.2.1 Valorificarea 

potenţialului expresiv al 

mesajului. 

 

A.2.2 Aplicarea instrumentelor 

de interpretare a textului 

literar. 

A.2.3 Aplicarea unor tehnici de 

elaborare a diverselor tipuri 

de compoziţii. 

A.2.4Elaborarea secvenței de 

proiect în baza unui text 

analizat.   

 

A.2.5Interpretarea unor teme 

şi motive literare conform 

algoritmilor.  
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 2.6. Identificarea temei şi a ideilor principale 

din textele: Dumbrava minunată și Domnul 

Trandafir. Prezentarea expresivă a 

fragmentelor din textele studiate. 

2.7 Ion Druţă. Tema copilăriei în creaţia 

scriitorului. Trofimaş şi Bobocel – personaje 

ingenioase, inocente, isteţe, curajoase din 

opera  druţiană. 

2.8. Cenuşica – povestire despre oameni buni 

şi sentimente pure. Semnificaţia finalului.  

 

2.9. Povestea furnici – ideea despre forţa 

vitală a muncii. 

 

2.10 Balada celor cinci motănaşi – sentimentul 

puternic al dragostei de mamă. Realizarea 

resurselor expresivităţii la nivelul contextului 

cu înţeles complet. Analogie cu poveştile lui                                           

A.2.6Selectarea şi accesarea 

surselor necesare pentru 

descifrarea şi interpretarea 

textelor literare. 

A.2.7 Aplicarea unor strategii 

de comunicare orală şi scrisă 

în vederea interpretării  

textului literar. 

A.2.8  Determinarea mesajului 

textului, prin analiza textuală. 

A.2.9 Caracterizarea 

personajului literar în 

conformitate cu parametrii  

propuși.  

A.2.10 Identificarea  unor 

conexiuni motivate între 

literatura română pentru copii 

şi cea  universală. 

 2.11. Grigore Vieru. Caracterizare generală a 

creaţiei. Bogăţia şi diversitatea tematicii. 

Primele culegeri de poezii. Imaginea poetică a 

Moldovei în creaţia poetului (Plaiul meu,  Casa 

părintească). 

2.12 Tema muncii în creaţia lui Gr. Vieru 

(Povestea mâinilor, Cum se face o carte”).  

2.13 Poezii dedicate mamei, graiului matern: 

Casa noastră, Puii, Tu, iarbă,tot ai mamă, În 

limba ta, Legămînt, Graiul şi dorul, Hora 

prieteniei etc. Limbajul poeziei. Importanţa 

educativă şi formativă a creaţiei lui  

 Gr. Vieru. 

2.14. Arcadie Suceveanu. Prezentarea 

culegerilor: A fugit melcul de-acasă, În cămaşă 

de cireaşă, Ora cinci fără doi fulgi.  Conținutul 

de ideii al plachetelor.  

A.2.11 Elaborarea textelor 

metaliterare cu prezentarea 

lor orală. 

 

 

A.2.12Producerea textelor de 

sinteză.  

 A.2.13 Exprimarea orală /sau 

în scris a opiniilor asupra unor 

texte literare. 

 

A.2.14 Formularea unor 

judecăţi proprii asupra lumii şi 

a problemelor fundamentale 

ale copilului. 

 

A.2.15 Citirea expresivă a 
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2.15 Memorizarea poeziilor: Cifrele minunate, 

Raţa lui Arhimede, Arborele familiei, Dacă vrei 

să fii Columb, Minunile tehnicii  și formularea 

mesajului.  

2.16  Vasile Romanciuc – promotor al datinilor 

şi obiceiurilor strămoşeşti, cântăreț al plaiului 

natal. Analiza poeziilor din culegerea Toate 

întâmplările se prefac în cuvinte.   

2.17. Dezvoltarea capacităţii imaginative. 

Modalităţi. Jocul didactic în baza textelor 

literare.   

2.18.  Constantin Dragomir. Aspecte din viaţa 

şi ocupaţiile copiilor de diferite vârste. 

Prezentarea cărţilor  Bunicuţa cu poveşti, 

Cartea de minuni: în lumea glumelor, 

ghicitorilor lecuitoare, a litografelor şi a 

cuvintelor rimate.  

2.19.  Limbajul specific al plachetelor și 

modalitățile  de descoperire a subtextului. 

 

2.20 Spiridon Vangheli – un neîntrecut 

pedagog. Prezentarea rezumativă a 

povestirilor despre Radu, Guguţă şi Ciuboţel.  

 

 

2.21 Prezentarea plachetei Băieţelul din coliba 

albastră. Limbajul schiţelor. Lectura expresivă 

a fragmentelor preferate.  

2.22 Conţinutul de idei al plachetei Guguţă şi 

prietenii lui. Caracterizarea personajului literar 

Guguţă.  

2.23 Petru Cărare. Analiza literară a textului 

Broscuţa cea isteaţă. Tematica poeziilor 

pentru copii. 

 

textelor literare şi formularea 

mesajului. 

 

A.2.16 Aplicarea tehnicilor şi a 

instrumentarului ştiinţific 

adecvat competenţei  de 

muncă intelectuală, 

reclamaţiei  şi standardelor  de 

conţinut.  

A.2.17. Aplicarea modalităților 

de dezvoltare a imaginației 

copiilor  prin intermediul 

jocurilor literare.  

A.2.18. Prezentarea cărților 

prin elaborarea de afișe 

publicitare.   

A.2.19.  Comentarea 

limbajului artistic în limita 

standardelor de conținut.   

A.2.20. Interpretarea textelor 

literare în scopul stabilirii unor 

direcţii de acţiune în 

activitatea copiilor de vârstă 

timpurie.  

A.2.21. Interpretarea unor 

teme  şi motive literare, 

comentând semnificațiile 

limbajului poetic   

A.2.22.Prezentarea portretului 

literar conform algoritmului.  

A.2.23. Analiza literară a 

textului prin identificarea 

problemelor și ideilor literare. 
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3. Studierea creaţiilor pentru copii din literatura universală 

UC 3. Uzul diverselor 

strategii de lectură și de 

elaborare a textului  

metaliterar 

3.1.Hans  Christian Andersen. 

Prezentarea rezumativă a poveştilor  „Prinţesa 

şi bobul de mazăre”, „Răţuşca cea urâtă”, 

„Dârzul soldăţel de plumb”.  

3.2 Analiza  literară a basmului  „Degeţica”. 

Dramatizarea unor fragmente din poveste.  

 

3.3  Charles Perrault. Lectura expresivă a 

poveștilor ”Scufiţa Roşie”,”Motanul încălţat”. 

Conţinutul de idei al basmelor.  

 

3.4  Fraţii Grimm. Caracterizarea personajelor 

din basmul  „Albă-  ca- Zăpada”. 

 

3.5 Alexandr Sergheevici Puşkin. Lectura 

personalizată a unor fragmente din  „Povestea 

peştişorului de aur”. Conținutul de idei al 

basmului.  

3.6 Antoine de Sain-Exupery. 

Povestirea „Micul prinţ”. Problematica operei. 

3.7  Lev N. Tolstoi. Conţinutul de idei al 

textelor  „Creanga de alun”, „Doi prieteni”. 

Reproducerea expresivă a unui fragment.  

A.3.1 Aplicarea tehnicilor de 

muncă intelectuală pentru 

elaborarea alocuţiunilor şi a 

textelor orale/scrise. 

A.3.2 Aplicarea unor tehnici de 

elaborare a diverselor tipuri 

de compoziţii. 

A.3.3 Identificarea  unor 

conexiuni motivate între 

literatura română pentru copii 

şi cea  universală. 

A.3.4.Elaborarea textelor 

metaliterare cu prezentarea 

orală. 

A.3.5 Producerea textelor  de 

sinteză. 

 

 

A.3.6  Exprimarea orală şi  scris 

a opiniilor asupra unor texte 

literare. 

A.3.7 Interpretarea artistică a 

textului literar ți reproducerea 

expresivă a unui fragment.  
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VI .Repartizarea orentativă  a orelor pe unităţi de învățare  

 

Nr.crt. 

 

Unităţi  de învăţare  

Numărul  de ore  

Total  Contact  direct  Studiul 

individual  

P
re

le
ge

re
 

p
ra

ti
ce

 

La
b

o
ra

to
r 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

I. Obiectivele și finalitățile modulului 

„Literatura pentru copii în instituțiile 

preșcolare II” 

4 1 1  2 

II. Studierea literaturii contemporane pentru 

copii  

60 14 14 6 26 

III. Studierea creațiilor pentru copii din 

literatura universală   

26 5 5 4 12 

 Total ore  90 20 20 10 40 

 

VII. Studiul individual ghidat de profesor  

Materii pentru studiul 

individual  

Produse de elaborat  Modalităţi de 

evaluare  

Termeni de 

realizare  

1.Conținuturile modului 

„Literatura pentru copii în 

instituțiile preșcolare II” 

 „Literatura pentru copii  - 

parte componentă a educației 

copilului de vârstă timpurie”. 

Eseul 

argumentativ  

Săptămâna 

 a 2- a 

 

2.Studierea literaturii pentru 

copii a scriitorilor 

contemporani  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborarea recuzitei pentru 

teatrul de masă „Zdreanță” 

 ( După Tudor Arghezi).  

Elaborarea 

măștilor pentru 

teatrul de masă  

 

 

Săptămâna 

 a 3-4-a 

Prezentarea teatrului de masă 

„Zdreanță” 

 ( După Tudor Arghezi). 

 

Dramatizare  

Culegerea „Din lumea celor 

care nu cuvântă” de Emil 

Gîrleanu este un elogiu adus 

necuvântătoarelor.  

Alocuțiune  

„Dumbrava minunată” de 

Mihai Sodomeau – o bijuterie 

a literaturii române pentru 

copii.  

 

Prezentare de 

carte  
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„Balada celor cinci motănași” 

– o carte despre sentimentul 

maternității.  

Afișul  publicitar   

 

Săptămâna 

a 5-a Eroii druțieni – simboluri ale 

copilăriei, tradițiilor și 

credinței poporului român.  

Masa rotundă  

Elaborarea planului de idei la 

lectura textului „Grămăjoară” 

de Ion Druță.  

Schița  de proiect  

Activitatea educațională la 

analiza textului  ”Povestea 

furnicii”  de Ion Druță  

( grupa pregătitoare).  

Simulare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea scenariului pentru 

teatrul de păpuși „Trofimaș”    

(După                 Ion Druță).  

Jocul literar - 

dramatizare  

Săptămâna  

a 6-a 

Gr. Vieru -  poet al copiilor și al 

mamei. 

Compoziția – 

sinteză   

Elaborarea scenariului pentru 

desfășurarea victorinei literare 

cu subiectul „Grigore Vieru - 

poet al Ființei noastre 

românești.”  

 Victorina  literar   

 

 

 

 

Săptămâna  

a 7-a 

Prezentarea plachetelor         

„A fugit melcul de acasă” și   

„În cămașă de cireașă”                

de Arcadie Suceveanu.  

Prezentare de 

carte  

Vasile Romanciuc – Cântăreț 

al plaiului natal.  

Compoziție 

argumentativă  

Dramatizarea poeziilor din 

cartea „Bunicuța cu povești ” 

de Constantin Dragomir. 

Jocul literar - 

dramatizare  

Elaborarea scenariului pentru 

serata – literară „Guguță și 

prietenii lui”.  

Scenariul literar, 

confecționarea 

materialelor  

Simularea scenariului „Guguță 

și prietenii lui”.  

Serată literară  Săptămâna 

 a 8-a 

3.Studierea creațiilor pentru 

copii din literatura 

universală  

 

 

Elaborarea planului de idei la 

lecturarea poveștii „Rățușca 

cea urâtă” de Andersen. 

Schiţa de proiect   

Prezentarea teatrului de masă 

în baza unei secvențe din 

povestea „Degețica” de 

Andersen.  

 

Teatrul  de masă   
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VIII. Lucrările practice recomandate  

 Tehnologii didactice de lectură şi analiză literară, de memorizare şi de dramatizare a textului 

literar; 

 Modalităţi de prezentare de carte; 

 Scenarii pentru desfăşurarea matineelor literare şi de sărbătoare în grădiniţă; 

 Schiţe de proiect la lectura diverselor texte în grădiniţa de copii; 

 Confecţionarea materialelor didactice la dramatizarea operelor literare.  

IX. Sugestii metodologice  

Miza majoră a activităţii didactice pe caracterul formativ (bazat pe dezvoltarea competenţelor) 

al instruirii nu exclude metodele tradiţionale, solicitând, în esenţă, flexibilitate şi creativitate în aplicarea 

ecuaţiei tradiţional–modern. Oricare va fi textul literar ales de către profesor (autor de manual), 

metodele şi procedeele didactice vor stimula elevul să descopere conţinutul, valoarea estetică, 

trăsăturile speciei literare pe care o ilustrează opera. Metodele alese de către profesor îl vor învăţa pe 

elev cum să se comporte ca educator, ce să facă şi cum să facă. 

Metodele didactice alese de către profesor (conform taxonomiei lui Bloom: cunoaşterea, 

înţelegerea, aplicarea, analiza, sinteza şi evaluarea) vor antrena elevii în activităţi de explorare a textului 

literar în vederea realizării obiectivelor, a interpretării operei şi a studierii comparate cu unul sau mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborarea scenariului pentru 

teatrul pe flanelograf „Scufița 

Roșie” de Charls Perrault.  

Teatrul – 

flanelograf  

( confecționarea 

materialelor)  

 

Prezentarea teatrului  pe 

flanelograf „Scufița Roșie”    

de Charls Perrault. 

Dramatizare  Săptămâna 

a 9-a 

Lectura expresivă a 

fragmentului din povestea 

„Peștișorul de aur”                          

de  A. S. Pușkin.  

Lectura expresivă 

a textului  

Analiza literară a unui 

fragment din povestea 

„Peștișorul de aur”                           

de  A. S. Pușkin  

( pentru grupa mare). 

Simularea 

activității 

educaționale  

Dramatizarea textului                     

„Doi prieteni” de Lev Tolstoi.  

Dramatizare  Săptămâna 

a 10-a 

Prezentarea desenului în baza 

povestirii „Micul Prinț”  

de Sain Exupery.  

Expoziția de 

desene  
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multe texte din literatura română / universală. Tipul de lectură ales va antrena elevii în acţiuni variate: 

observarea punctuală a  formelor textului, contextualizarea operei, transferul de cunoştinţe, sintetizarea 

unor informaţii, decodarea unor semne etc. Textele literare  sunt foarte diverse din punctul de vedere al 

genului, al conţinutului şi al formei, după cum extrem de diversă e şi realitatea pe care ele o oglindesc. 

De aceea şi tipul şi componentele lecturii  trebuie folosite în mod diferit, în funcţie de specificul fiecărui 

text.  

Metodele interactive ca Braistormingul, Asocieri libere, Clusteringul, Turul galeriei, Harta 

conceptuală, Graficul T, Cadranul, Explozia stelară, Metoda « 6 De ce? » Metoda  « 3 de CCC « :Ce 

văd?Ce aud?ce simt?; Diagrama Cauză-efect,Diagrama Venn, Metoda GPP, Cinquain , Acrostihul , Studiul 

de caz etc vor stimula producerea de idei, analiza şi caracterizarea  acestora. 

X. Sugestii   de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea este o activitate complexă, care îşi propune reliefarea performanţelor elevilor şi a 

calităţii actului didactic la disciplină. Practica de evaluare la modului Literatură pentru copii  în instituțiile 

preșcolare II solicită un model de (auto)interogare asemănător celui aplicat în cazul altor discipline 

şcolare: ce evaluăm?, cum evaluăm?, când evaluăm?, cât evaluăm?, de ce evaluăm? 

Profesorul va stabili parametrii, instrumentele, obiectul evaluării pentru orice tip de evaluare 

(iniţială, formativă sau sumativă), pornind de la obiectivele de evaluare elaborate în baza obiectivelor 

pentru fiecare subiect/ modul / capitol.  

Lectura şi interpretarea operelor literare sau a textelor teoretice vor colabora la perfecţionarea 

în continuare a competenţele de comunicare orală şi scrisă ale elevilor, mai cu seamă atunci când 

profesorul va miza pe elaborarea unor discursuri de tip argumentativ. Evaluarea formativă sau sumativă 

va aprecia competenţele de comunicare dialogată (dezbateri, mese rotunde, interviuri, polemici orale, 

exersări de   lecturi expresive; dramatizări; simulări de predare a unui text,  studii  de caz, etc.) şi 

monologată, orală sau scrisă (expunere, eseu structurat şi eseu nestructurat, caracterizări de personaj 

,paralelă, sinteză, meditaţie, reflecţie, mesaj , prezentare de carte, comentariu literar, elaborare de final 

al unui text, elaborare de portofolii, elaborarea de proiecte didactice, schiţe de proiecte, elaborare de 

scenarii ale matineelor, testul docimologic etc.).  

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii  

       Sălile de clasă unde se vor desfășura lecțiile de „Literatura pentru copii în instituțiile 

preșcolare II” trebuie să fie bine aerisite și iluminate. Acolo unde vor di demontate filmulețe cu desene 

animate, este  de dorit să fie jaluzele la geamuri, pentru a asigura o vizionare eficientă a conținuturilor 

de către elevi.         Dulapurile  din sălile de clasă vor fi completate cu diverse costume, măști, figurine 

pentru diverse tipuri de teatru, manuale , fișe textuale, cretă, cariocă, clei etc.  

  De asemenea la lecții vor fi folosite diverse expoziții de carte, desene, portrete, 

proiector, tablă interactivă, laptop, la discreția profesorilor, conform resurselor materiale din instituția 

de învățământ.  
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor  

Nr. 

ctr. 

Denumirea resursei Locul în care poate fi 

consultată/accesată/ 

procurată resursa 

1.  Cadrul de referință al Educației timpurii din Republica 

Moldova/ MECCal RM, Chișinău: Lyceum,  2018. 

Biblioteca colegiului  

2.  Cemortan S., Copilărie –păpădie, antologia de texte.vol.Işi 

II, Chișinău, editura „Stelpart”, 2010. 

Biblioteca colegiului  

3.  Cemortan S., Abecedarul preşcolarului, Chișinău, Ed a 4, 

Stelpart” ,2005.  

Biblioteca colegiului 

4.  Cemortan S.,„Activitatea teatralizată a copiilor”,  Chișinău, 

Stelpart” ,2010. 

Biblioteca colegiului 

5.  Cemortan  S., „Jocuri Literare”, Chișinău, editura „Stelpart”, 

2010. 

Biblioteca colegiului 

6.  Cemortan S.,Ghidul  metodologic „Copilărie – păpădie”, 

Chișinău, editura „Stelpart”, 2010. 

Biblioteca colegiului 

7.  Curriculum de bază-ghid metodologic, Chișinău, Chișinău, 

editura „Stelpart”, 2010. 

Biblioteca colegiului 

8.  Curriculum pentru educație timpurie/ MECC al RM,  

Chișinău: Lyceum, 2019. 

Biblioteca colegiului 

9.  Decuseară A., „Învățăm a scrie scriind”. Etapele elaborării 

eseului școlar, Chișinău, Tipografia „Prag – 3 ” SRL.2015. 

Biblioteca colegiului 

10.  Iordărescu Iu., Balam M., „Româna – distractiv”. Auxiliar 

didactic pentru învățători, educatori și profesori. Editura 

ARC, Alba Iulia.  

Biblioteca colegiului 

11.  Leahu R., „Poverbul”. Exerciții și jocuri didactice, Chișinău, 

Editura ARC.  

Biblioteca colegiului 

12.  Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere 

până la 7 ani: (variantă revăzută/dezvoltată), MECC al RM, 

Chișinău: Lyceum, 2019. 

 
Biblioteca colegiului 

13.  Vrabie D., „Literatura pentru copii” (manual), Chișinău, 

Editura Integitas SRL,2009.   

Biblioteca colegiului 

14.  pagini alese din literatura pentru copii,vol-I.html surse online 

15.  http://www.povesti-pentru-copii.com/poezii-pentru-copii  surse online 
 

 

http://www.bestseller.md/pagini-alese-din-literatura-pentru-copii-vol-i.html
http://www.povesti-pentru-copii.com/poezii-pentru-copii

