Ora poveștilor
Activitățile de alfabetizare timpurie a copiilor, organizate de bibliotecile
publice în cadrul serviciului „Ora poveștilor”, susțin abilitățile, limbajul și
capacitatea de ascultare și dezvoltare a vocabularului. Acest serviciu dezvoltă
imaginația și creativitatea copiilor și încurajează dragostea lor pentru cărți și
lectură. Părinții și bunicii care însoțesc copiii la acest serviciu au oportunitatea
de a socializa cu copiii lor într-un mediu prietenos și interactiv.
Ora poveștilor este o activitate binevenită pentru bibliotecă dar și pentru
membrii comunității. Acest serviciu se organizează săptămânal pentru copiii
cu vârsta de 2 și 6 ani și adulții care îi însoțesc. Grupul de participanți este
condus de un bibliotecar timp de 15-60 minute. Toate cărțile, rimele și
activitățile se potrivesc unei teme (de exemplu: anotimpuri, animale, culori
etc.). Recomandăm ca acest serviciu să fie organizat săptămânal.

*

Înainte de a da startul sesiunii propriu-zise, bibliotecarii încurajează copiii și
părinții să cânte un refren bine-cunoscut, să danseze și să se simtă bine.
Pentru a implica copiii în subiectul săptămânii, bibliotecarul alternează între
povestiri, poezii și cântece. Tot în cadrul serviciului, bibliotecarul adresează
copiilor întrebări cu scopul de a le dezvolta capacitatea de exprimare a opiniei.
În urma sesiunii, copiii și părinții explorează biblioteca, socializează cu alți
copii și participă la activități simple post-poveste, inclusiv desen și colorat.

Părinții și tutorii sunt încurajați să participe la acest serviciu, deoarece
implicarea familiei întărește și mai mult asociațiile pozitive ale copiilor cu
lectura și biblioteca.
De ce are nevoie o bibliotecă pentru a implementa „Ora poveștilor”?
• Un bibliotecar care se bucură și este eficient în lucrul cu grupuri de copii și părinți
• Un spațiu confortabil în bibliotecă și amenajat conform necesităților grupului țintă
• Un music player și un difuzor conectat/ tabletă
• Idei pentru teme și cărți, cântece, rime
• Culori, pagini color, și / sau hârtie pentru post-activități (opțional)
Unde deja se implementează „Ora poveștilor”?
 Telenești (Biblioteca raională și 9 biblioteci sătești)
 Biblioteca Târgoviște, Filiala BM „B.P. Hasdeu”
 Biblioteca Lupoaica, Filiala BPR Orhei
 Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”

