
Jurnalul meu de cititor

numele 
meu

așa arăt eu citind

.



Profilul meu de cititor

Citesc aceleași cărți ca și prietenii mei

Îmi place să citesc când am de așteptat undeva

Citesc în pat înainte de culcare

Citesc cu plăcere în zilele ploioase

Am citit Harry Potter în română sau în altă limbă

Îmi plac revistele de benzi desenate

Îmi plac cărțile de aventură

Îmi plac cărțile cu glume

Între o carte și un telefon aleg: cartea!

Am început o carte dar nu am terminat-o

Am citit o carte de mai multe ori

Îmi place să citesc cu voce tare

Îmi place să ascult cărți audio

Îmi place să citesc împreună cu părinții 

DA NU

!!!
.



Cartea mea preferata

Recomand această carte pentru că m-a făcut:

să râd să plâng să visez 

să învăț lucruri noi 

să închid televizorul să îmi pară rău că am terminat-o

titlul

să călătoresc

să nu spun niciodată 

să iubesc 

să înțeleg 

#1

Recomand această carte cuiva care iubește:

 aventura animalele glumele istoria

benzile desenatesuspansul

personajele Disney basmele

surprizele

sportul

.



Reclama mea pentru această carte

Personajul meu preferat din carte arată așa

.



Pasajul meu preferat

Copiază aici sau desenează pasajul tău preferat din carte

Pot să citesc acest pasaj cu voce de:

șoricel pirat bebeluș minion

.



Decupează acest cupon și oferă-l cuiva cu care ai dori să citești 

împreună. Spor la citit!  
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