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Ora să ȘTIM — Goethe-Institut 
 
Selecție de cărți 
 
 
O grădină pentru toți 
(Ein Garten für alle)�
Autor: Laura Bednarski�
Traducere: Marilena Iovu�
ISBN: 9789733410843�
Număr pagini: 32�
Editura: Editura UNIVERS�
Link: https://edituraunivers.ro/produs/o-gradina-pentru-toata-lumea/ 
Vârstă: 3-6 �
Temă: biodiversitate, complex ecologic 
 
LINDBERGH – Povestea unui șoricel zburător 
(Die abenteuerliche Geschichte einer fliegenden Maus)�
Autor: Torben Kuhlmann 
Traducere: Luminita Turcu 
ISBN: 9789731287133 
Număr pagini: 92 
Editura: CORINT�
Link: http://www.edituracorint.ro/lindbergh-povestea-unui-soricel-zburator.html 
Vârstă: 7-10 
Temă: inginerie, tehnică, încercare şi eroare 
� 
Tilda Șoricela – O călătorie fascinantă în jurul lumii 
(Tilda Apfelkern – Liebe Grüße, deine Tilda!)�
Autor: Andreas H. Schmachtl 
Traducere: Ștefania-Adina Mihoc 
ISBN: 9786066836845�
Număr pagini: 92 ��
Editura: DPH – didactica publishing house 
Link: https://www.edituradph.ro/carti/tilda-soricela-o-calatorie-fascinanta-in-jurul-lumii--pr762.html 
Vârstă: 3-6 �
Temă: geografie, zona climatică � 
 
De ce stralucesc stelele? Întrebarile copilariei�
(Warum ist die Banane krumm?) 
⤷	Această carte conține 19 povestiri 
Autor: Petra Maria Schmitt / Christian Dreller 
Traducere: Alina Olteanu 
ISBN: 9786066835503�
Număr pagini: 130�
Editura: DPH – didactica publishing house 
Link: https://www.edituradph.ro/carti/intrebarile-copilariei-de-ce-stralucesc-stelele--pr608.html 
Vârstă: 7-10  
Temă: geologie, chimie, experiment, perspectivă detaliată, Astronomie, stelele, schimbare de perspectivă�  
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Ora să ȘTIM — Goethe-Institut 
 
 
Laura Bednarski 

O grădină pentru toți 
Vârstă: 3-6 
 
Temă: 
Biodiversitate, complex ecologic 
 
Descriere: 
Ursul visează de multă vreme să aibă o 
grădină cu flori parfumate, roşii coapte şi 
salată gustoasă. Aşa că sapă pământul, 
seamănă, udă grădina şi o pliveşte de 
buruieni zi de zi. Dar în pădure sunt hoţi care 
îi fură roşiile şi ronţăie salata. Oare ursul îi va 
prinde asupra faptului şi îi va pedepsi? O 
poveste pentru micii grădinari, cu un mesaj 
clar: chiar dacă eşti cel mai puternic, nu poţi 
face nimic fără ajutorul celorlalţi. Toţi pentru unul şi unul pentru toţi! (Editura Univers) 
 
Materiale suplimentare: 
semințe de flori, abțibilduri 
 
Acțiune: 
De ce avem nevoie pentru a amenaja o grădină? Cum se transformă o sămânță în 
floare? Ce se întâmplă cu plantele și cum devin acestea hrană pentru animale?  
Putem presăra pachetele cu semințe și le putem uda, pentru a vedea cum apar, în timp, 
florile.   
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Torben Kuhlmann 

LINDBERGH 
Povestea unui șoricel zburător 
Vârstă: 7-10 
 
Temă: 
Inginerie, Tehnică, încercare şi eroare 
 
Descriere: 
Sunt vremuri grele... pentru un şoricel. O 
nouă invenţie – capcana mecanică pentru 
şoareci – i-a făcut pe toţi semenii lui să fugă în 
America, tărâmul celor liberi. Dar cum 
vapoarele cu aburi sunt păzite de pisici, 
Atlanticul nu mai poate fi traversat în 
siguranţă. În cel mai întunecat ascunziș... 
singurul şoricel rămas are o idee senzaţională. 
Trebuie să înveţe să zboare! (Editura Corint) 
 
 
Materiale suplimentare: 
Instrucțiuni pentru confecționarea avioanelor de hârtie, două exemplare gata 
confecționate de avioane de hârtie.  
 
 
Acțiune: 
Care este cea mai simplă construcție de avion? Desigur, un avion de hârtie. Dar, care 
este cauza pentru care anumite avioane zboară departe, iar altele se prăbușesc 
imediat? Cu ajutorul instrucțiunilor, putem încerca să confecționăm două avioane de 
hârtie.  
Cunoașteți și alte avioane de hârtie? Cum se îmbunătățesc și cum se înrăutățesc 
caracteristicile de zbor, atunci când schimbați ceva la construcția dvs.?  
Dacă organizați un concurs, puteți vedea care avioane zboară cel mai departe.  
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Andreas H. Schmachtl  

Tilda Șoricela 
O călătorie fascinantă în jurul lumii 
Vârstă: 3-6 
 
Temă: 
geografie, zona climatică 
 
Descriere: 
Scrisori din toate colțurile lumii, pentru 
prieteni... Micuța șoricică albă ca neaua și-a 
dorit dintotdeauna să ajungă în cele mai 
îndepărtate țări ale lumii. Cu siguranță există o 
mulțime de lucruri care așteaptă să fie 
descoperite! În timpul călătoriei sale în jurul 
lumii, Tilda descoperă multe minunății. Ea 
ajunge în locurile în care se găsește cea mai bună brânză. În plus, ea află cât de mult 
plouă în pădurea tropicală și dacă în Japonia există sau nu șoricei. Pe parcursul 
călătoriei, Tilda își face mulți prieteni în Africa, în India și în Australia. Însă doar ea poate 
să povestească prietenilor de acasă despre această călătorie plină de aventuri...  ...Cu 
mare, mare drag și dor! 
 
Materiale suplimentare: 
Harta lumii, scrisori din cartă, compas 
 
 
Acțiune: 
Pe harta lumii se găsesc toate continentele descrise în poveste. Copiii pot deduce de 
unde vine scrisoarea și ce mai este de descoperit pe harta lumii pentru aceeași regiune.  
[Unde se găsește România pe hartă și din ce punct cardinal primește Tilda scrisoarea? 
Puteți identifica locul cu ajutorul unui compas] 
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Petra Maria Schmitt și Christian Dreller  

De ce stralucesc stelele? 
Întrebarile copilariei 
Cum ajunge sarea în mare? 
(p. 51-56) 
Vârstă: 7-10  
 
Temă: 
Geologie, Chimie, experiment, Perspectivă 
detaliată 
 
Descriere: 
Această carte conține 19 povestiri amuzante 
și interesante, care răspund întrebărilor 
arzătoare ale copiilor. Astfel, explicațiile și 
informațiile sunt transmise într-un mod relaxat 
și jucăuș. Nu doar copii, ci și adulții vor descoperi lucruri interesante! (Editura DPH) 
 
Cum ajunge sarea în mare?  (p. 51-56) 
Florian merge împrună cu familia lui la mare. În timp ce se scălda în apa mării, Florian 
descoperă că apa de pe buzele sale are gust sărat! Florian vrea să știe de ce și 
adresează întrebări.  
 
Materiale suplimentare: 
Lupă, pahare, sare, lingurițe 
 
Acțiune: 
Cum ajunge sarea în mare? Care sunt diferențele între apa sărată și apa dulce? Sunt 
posibile mai multe activități. Mai întâi, este nevoie de două pahare cu apă. Într-un pahar 
se pun mai multe linguri de sare. Copiii sunt invitați să caute deosebirile: se văd aceste 
deosebiri cu lupa? Se simte altfel apa? În care pahar plutesc roșiile cherry și de ce? Dacă 
încercăm să încălzim deasupra unei flăcări, o linguriță cu apă foarte sărată, atunci putem 
chiar să extragem sarea, ținând un căpăcel deasupra, iar picăturile rezultate din vapori 
nu mai au gust sărat.  
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Petra Maria Schmitt și Christian Dreller  

De ce stralucesc stelele? 
Întrebarile copilariei 
De ce strălucesc stelele? 
(p. 31-39) 
Vârstă: 7-10  
 
Temă: 
Astronomie, stelele, schimbare de 
perspectivă 
 
Descriere: 
Această carte conține 19 povestiri amuzante 
și interesante, care răspund întrebărilor 
arzătoare ale copiilor. Astfel, explicațiile și 
informațiile sunt transmise într-un mod relaxat 
și jucăuș. Nu doar copii, ci și adulții vor descoperi lucruri interesante! 
(Editura DPH) 
 
De ce strălucesc stelele? (p. 31-39) 
Mihai este interesat de stele. El desenează o hartă stelară, în care figurează carul mare și 
carul mic. Max vrea să știe mai multe și îl întreabă pe bunicul lui, care îi explică de ce 
strălucesc stelele și de ce anumite stele sunt mai vizibile, iar altele mai puțin vizibile.  
 
Materiale suplimentare: 
Harta cerului cu stelele circumpolare. Stelele circumpolare sunt stelele care nu dispar 
niciodată - adică nu coboară mai jos de linia orizontului. 
 
Acțiune: 
Puteți să recunoașteți imaginile stelelor din poveste folosind o hartă stelară? Puteți 
identifica unde se află carul mare și carul mic? Forma stelelor seamănă cu cea a unor 
animale sau a unor obiecte? Povestiți-vă ce puteți identifica pe harta stelară și desenați o 
hartă a stelelor.  
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Iris Muhl și Billy Bock 

Arată-mi stelele, Lotte!  
Vârstă: 3-6 
 
Temă: 
Astronomie, stelele, schimbare de 
perspectivă 
 
Descriere: 
Îl cunoşti pe Câinele Mic? Dar pe doamna 
Casiopeea? Ai văzut vreodată Leul? Dar Ursa 
Mare? Poţi întâlni toate aceste personaje pe 
cerul înstelat. Desigur numai dacă eşti destul 
de curajos ca să priveşti prin ferestruicile 
fermecate. Hai cu noi și Lotte o să ţi le arate. 
(Univers Enciclopedic) 
 
 
Materiale suplimentare: 
Harta cerului cu stelele circumpolare. Stelele circumpolare sunt stelele care nu dispar 
niciodată - adică nu coboară mai jos de linia orizontului. 
 
 
Acțiune: 
Puteți să recunoașteți imaginile stelelor din poveste folosind o hartă stelară? Puteți 
identifica unde se află carul mare și carul mic? Forma stelelor seamănă cu cea a unor 
animale sau a unor obiecte? Povestiți-vă ce puteți identifica pe harta stelară și desenați o 
hartă a stelelor.  
 


