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Lectură dirijată 

1. Prin ce sunt diferiţi copiii faţă de adulţi? 

2. De ce micul print îşi părăseşte planeta? 

3. Ce îi plăcea  micului print să facă pe planeta sa? 

4. Ce lasă în urmă pe planeta sa când vine pe Pământ? 

5. Ce înţelege micul print în timpul călătoriei sale pe Pământ? Raportează-te la următorul 

fragment:” Ea răspândea pentru mine parfum şi lumină. N-ar fi trebuit să fug niciodată!” 

6. Înainte de a pleca, micul print “şi-a pus planeta în ordine”. Cum se desfăşoară despărţirea de 

planeta sa? Citeşte cu atenţie următorul fragment: “Da, te iubesc, spuse floarea. Dar ai fost la fel 

de prost ca mine. Încearcă să fii fericit…. Lasă globul ăla-n pace. Nu-l mai vreau” 

7. În drumul său spre Terra, întâlneşte, pe o planetă minusculă, un rege care îi spune: “Trebuie să 

ceri de la fiecare cee ace poate da.” Ce învaţă micul print de la acesta? 

8. Pe a doua planetă întâlneşte un înfumurat. Cum îi explică acesta micului print ce înseamnă să-l 

admire? 

9. Pe a treia planetă întâlneşte un beţiv, care îi mărturiseşte de ce bea. Cum explică micul prinţ 

comportamentul acestui om? 

10. Omul de afaceri de pe a patra planetă declară că este un om serios, fiindcă posedă cinci sute unu 

milioane de stele. Cum consideră micul prinţ această situaţie? 

11. Lampagiul de pe cea de-a cincea planetă i se pare cel mai puţin ridicol, dintre toţi cei pe care i-a 

întâlnit până atunci. Explică de ce crede asta micul print? 

12. Pe a şasea planetă, învaţă de la geograf că unele lucruri sunt efemere. Cum reacţionează micul 

prinţ, gândindu-se pentru prima data la floarea lui? 

13. Ajuns pe Terra, în deştertul Sahara, întâlneşte un şarpe enigmatic care îi mărturiseşte: “Stelele 

sunt luminate pentru ca într-o bună zi fiecare să şi-o poată regăsi pe a sa”. Cum interpretezi 

spusele acestuia? 

14. În desert mai întâlneşte o floare neînsemnată care îi spune că oamenii nu au rădăcini. Ce se 

poate înţelege din spusele acesteia? 

15. Ajuns în preajma unei grădini de trandafiri, micul prinţ declară: “Mă credeam bogat având o 

floare fără seamăn, iar eu nu posed decât un trandafir obişnuit. Şi împreună cu cei trei vulcani ai 

mei care mi-ajung până la genunchi şi din care unul e stins, poate pentru totdeauna, toate astea 

nu fac din mine un mare prinţ…”. După acest moment începe să plângă. Care crezi că este starea 

de spirit a protagonistului? Cum o explici? 

16. Plecat în căutare de prieteni, micul prinţ întâlneşte vulpea, care îi spune: ”Nu cunoşti decât 

lucrurile pe care le îmblânzeşti. Oamenii nu mai au timp să cunoască nimic. Cumpără lucruri de-a 

gata de la negustori. Dar cum nu există negustori de prieteni…”. Ce vrea să spună vulpea şi ce îi 

propune ea protagonistului? Cum reacţionează acesta la propunerea ei? 

17. Înainte de a se despărţi, vulpea îi dezvăluie un secret: “Nu poţi vedea bine decât cu inima”. Ce 

învaţă micul prinţ de la aceasta? 



18. “Devii răspunzător pentru totdeauna pentru ceea ce ai îmblânzit” – îi spuse vulpea. Pe cine a mai 

îmblânzit micul prinţ, de-a lungul existenţei sale? 

19. Când îl întâlneşte pe acar, micul prinţ declară: ”Doar copiii ştiu ce caută. Îşi pierd vremea cu câte 

o păpuşă de cârpe şi ea devine foarte importantă…”. Cum interpretezi această mărturisire şi cum 

explici transformarea protagonistului? 

20. Alături de aviator porneşte în căutarea unei fântâni, desi cel dintâi crede că e o căutare absurdă. 

Surprinşi de noapte, cei doi se odihnesc, iar micul prinţ spune: “Stelele sunt frumoase din cauza 

unei flori pe care n-o poţi vedea…”. Ce sentimente trăieşte micul prinţ în acest moment? 

21. “îl strângeam în braţe ca pe un copilaş, dar cu toate astea mi se părea că alunecă într-un abis, 

fără să pot face nimic pentru a-l reţine” – ce îi dăruieşte micul prinţ aviatorului, înainte de a 

pleca? 

22. “O să am un pic aerul că mor (…). Nu pot lua cu mine trupul ăsta. E prea greu.” Cum explică 

micul prinţ dispariţia sa? 

23. Fără a-şi fi terminat călătoria, prinţul nu ar fi învăţat tot ce trebuie să ştie. Care este mesajul 

acestei cărţi? 

24. Exprimă-ţi opinia în legătură cu următoarea afirmaţie a protagonistului acestei cărţi:” Singur te 

simţi şi printre oameni”. Crezi că putem aduce în discuţie şi reţelele de socializare? 

25. Care crezi că este scopul călătoriei micului print? Ce înseamnă să călătoreşti? Tu câte feluri de 

călătorii cunoşti? 

26. “Lumea îşi aprinde luminile când ştim să o privim” – comentează citatul. 

27. Care crezi că este sensul afirmaţiei:”Lumea a devenit prea matură” 
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