
DIN CARTE ÎN CARTE PÂNĂ DEPARTE!

1. DESPRE CARTE

GRĂDINARUL NOPȚII
AUTORI ȘI ILUSTRATORI: TERRY ȘI ERIC FAN
vârsta 5+

TEME 
DE DISCUȚIE

Magie! În orăşelul lui William, verdeaţa care împânzeşte străzile capătă
peste noapte forme nemaivăzute: de bufniţă înţeleaptă, de elefant, de
balaur cu coada de frunziş. Şi chiar dacă misteriosul grădinar care a creat
această lume de poveste dispare la fel de tainic precum a apărut,
frumuseţea operelor lui le schimbă viaţa tuturor, pentru totdeauna.

Desenează cu Terry și Eric Fan
https://www.youtube.com/watch?v=3Mllnt5oM74

2. DESPRE AUTORI

Fraţii Terry Fan şi Eric Fan au studiat la Ontario College of Art and Design
din Toronto, Canada. Ilustraţiile lor, realizate în tuş sau grafit şi colorate
digital, îngemănează tehnicile tradiţionale cu cele contemporane. Fraţii
Fan şi-au făcut debutul cu cartea pentru copii The Night
Gardner (Grădinarul noptii, Humanitas Junior, 2017), care a primit până în
prezent penste zece premii. Ulterior, au creat ilustraţiile volumului The
Antlered Ship scris de Dashka Slater (Corabia cu coarne, Humanitas Junior,
2017), desemnată de site-ul Amazon cea mai bună carte pentru copii (6-8
ani). Cea mai nouă carte a lor, Ocean Meets The Sky (Între cer şi mare,
Humanitas Junior, 2018) a primit recenzii excepţionale încă înainte de
apariţie, fiind socotită deja una dintre marile reuşite ale anului.

Ascultă povestea Grădinarul nopții în limba engleză:
https://www.youtube.com/watch?v=4bU0qsevtIY

3. ÎNAINTE DE A PORNI LA DRUM

Privește cu atenție coperta și încearcă să ghicești despre ce este vorba în carte!

▪ În ce moment al zilei crezi că se petrece acțiunea?
▪ Ce reprezintă imaginea centrală de pe copertă? Despre ce crezi că poate fi vorba în 

carte?
▪ Deschide la pagina cu dedicația și privește cu atenție imagine. Unde crezi că se întâmplă 

povestea?
▪ Ce a desenat băiețelul pe asfalt? Ce legătură crezi că are cu povestea?

viața în
comunitate

cum te poți
implica în viața
comunității

dragostea
pentru natură

ce poți face 
pentru a 
proteja natura

https://www.youtube.com/watch?v=3Mllnt5oM74
https://www.youtube.com/watch?v=4bU0qsevtIY


4. CITEȘTE CU VOCE TARE sau ASCULTĂ

Lectură Grădinarul nopții:
https://www.youtube.com/watch?v=7UeMab4U9p4

5. ÎN TIMPUL LECTURII

CITESC
ASCULT
ÎNȚELEG

Ce înseamnă 
operă de artă?

... îmi face viața 
mai frumoasă.

Când voi fi
mare îmi voi
înfrumuseța
orașul astfel:

Pagina de titlu – Observi pe clăire inscripția GRILMOCH ORPHANAGE 
(Orfelinatul Grimloch)? Ce este acela un orfelinat?
Privește cu atenție imaginea. Zărești un personaj? Ce crezi că face el?
Pagina 1 – Ce crezi că vede William pe geam?
Pagina 5 – Ce înseamnă “neastâmpăr”?
Paginile 15-16 – De ce crezi că se bucură locuitorii orășelului și dau o 
petrecere?
Pagina 18 – Pe cine a zărit William?
Pagina 22 – De ce crezi că Grădinarul nopții tunde frunzișul în forma de 
animale? De ce crezi că i se spune Grădinarul nopții?
Pagina 26 – Ce dar i-a lăsat Grădinarul nopții lui William?
Paginile 27-34 – Privește cu atenție aceste pagini. Ce s-a schimbat în 
orășelul lui William?

6. LA SFÂRȘITUL LECTURII

▪ Ți-a plăcut povestea lui William și a orășelului unde locuiește? De ce?
▪ Câte animale de frunziș ai găsit în carte?
▪ Crezi că oamenii din orășelul lui William s-au schimbat? Din ce cauză?
▪ Crezi că animalele de frunziș le-au făcut oamenilor viața mai frumoasă?
▪ Care este mesajul principal al cărții? Crezi că un singur om poate să 

schimbe lumea?
▪ Ție ți-a schimbat viața cineva sau ceva? Cum anume?

7. ACTIVIȚĂȚI

▪ Desenează o stradă din orașul tău. 
▪ Fă un colaj cu cea mai frumoasă grădină. 
▪ Fă designul unor invitații pentru prietenii tăi la petrecerea pe care o vei da cu ocazia 

inaugurării acestei grădini. Fii creativ, folosește-ți imaginația!

INVITAȚIE LA SĂRBĂTOAREA NATURII!

Dragă ...........................................................,  îmi face plăcere să te invit
în data de ............................., la ora ........:.........,

la inaugurarea ...................................... .

Te aștept cu drag,
............................

https://www.youtube.com/watch?v=7UeMab4U9p4

