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1. DESPRE CARTE
Polly și Buster sunt cei mai buni prieteni. Dar Polly este vrăjitoare, iar
Buster, monstru, și în Orașul Lunii Negre vrăjitoarele și monștrii nu au voie
să se împrietenească.
O vreme, Polly și Buster au reușit să-și țină secretă prietenia – asta până în
acea fatidică zi când au fost în excursie cu școala la muzeu și Polly a făcut o
vrajă care să-l protejeze pe Buster de colegii lui care îl necăjeau. Polly e
îngrozită că celelalte vrăjitoare vor afla că este prietenă cu monștrii și o
roagă pe profesoara ei, domnișoara Spinnaker, să o ajute să păstreze
secretul.
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3. ÎNAINTE DE A PORNI LA DRUM
▪ Gândește-te la felul în care sentimentele oamenilor le influențează hotărârile și acțiunile. Tu
te lași influențat de sentimente?
▪ Uneori vorbele sunt mai puternice decât faptele. Ce faci ca să nu rănești sentimentele celor
din jur? Unde anume în corp crezi că se formează sentimentele?
▪ Îți plac cărțile ilustrate? Gândește-te la legătura dintre text și desen. De ce unii autori preferă
să însoțească textul de desene (ale lor sau ale altcuiva)?
▪ Notează titlurile a trei cărți ilustrate care și-au plăcut foarte mult și precizează de ce.
1. ....................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................
▪ Romanul Vrăjitoarea rebelă și monstrul sentimental face parte dintr-o trilogie. Știi ce este
aceea o trilogie?

4. ÎN TIMPUL LECTURII
▪ Urmărește, de-a lungul textului, diversele tipuri de litere (fonturi) pe
care le folosește autoarea. De ce crezi că a ales să scrie anumite
cuvinte sau propoziții altfel?
▪ Alege 3 exemple de cuvinte sau propoziții scrise cu alt font și gândeștete ce a încercat să exprime autoarea prin folosirea lor.
1. ....................................................................................................................
2. ...................................................................................................................
3. ...................................................................................................................
▪ Există magie, vrăjitoare și monștri în viața de zi cu zi? Cum reușim să ne
identificăm cu aceste personaje și să le urmărim povestea cu sufletul la
gură?

5. LA SFÂRȘITUL LECTURII
Ți-a plăcut povestea? Discută cu prietenii tăi care au citit cartea despre
ceea ce ți-a plăcut cel mai mult.
▪ De ce nu i-a cerut Polly ajutorul lui Valentine? Sentimentul de jenă te-a
împiedicat vreodată să faci ceea ce ți-ai propus?
▪ De ce se prefac Polly și Buster că nu sunt prieteni? Ce anume îi face să
▪ se asemene? Ce îi deosebește?
▪ Cum se simte Polly în preajma familiei ei?
▪ Prin ce diferă familie lui Buster de a lui Polly?
▪ De ce le este vrăjitoarelor rușine să fie văzute cu monștri?
▪ Cine este profesoara preferată a lui Polly și de ce? Tu ai un profesor
preferat?
▪ Ce înseamnă să fii un erou după părerea domnișoarei Spinnaker? Ce alte
calități ar trebui să aibă cineva pentru a fi considerat erou?
▪ Ce înseamnă un prieten adevărat, după părerea lui Polly?
▪ Este Polly o prietenă bună pentru Buster?
▪ Este Malorie cea mai bună prietenă a lui Polly? De ce sau de de nu?
▪ De ce este important pentru Polly să fie prietenă cu Malorie?
▪ De ce crede Polly că întâlnirea Comitetului e la primărie e vina ei?
▪ Cum s-au salvat Polly și Buster unul pe altul?
▪ D ce este specială prietenia dintre Polly și Buster?
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6. ACTIVITĂȚI
▪ Polly se simte jenată că nu i-a ieși vraja și că a dezamăgit-o pe domnișoara profesoară. Caută
în text cuvinte care exprimă starea lui Polly.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

▪

Te-ai simțit vreodată așa cum se simte Polly? Scrie o povestire la persoana a III-a
despre asta, cu tine pe post de narator.

▪

Fă o lista cu 10 sentimente și atribuie-i fiecăruia o culoare:

1. .....................................................................//......................................................................
2. .....................................................................//......................................................................

3. ......................................................................//.....................................................................
5. ......................................................................//.....................................................................
6. ......................................................................//.....................................................................
7. ......................................................................//.....................................................................
8. ......................................................................//.....................................................................
9. ......................................................................//.....................................................................
10. ....................................................................//.....................................................................
▪

Desenează o scenă în care tu și cel mai bun prieten al tău sunteți protagoniștii. Poate
fi o întâmplare adevărată sau ficțiune.

