
Titlu proiect: Deschidem şcoala noastră pentru toţi copiii! 

Proiect nr. 2018-EY-PICR-R2-0001 

B2. MOȘTENIRE CULTURALĂ COMUNĂ 

Cap. 3. Povești, legende, mituri 

Zeii îi ajută pe cei care se ajută singuri 

Esop 

Obiective principale 

 consolidarea/recapitularea și dezvoltarea cunoștințelor despre basm prezentate în capitolul

trei Povești, legende, mituri din materialul didactic Moștenire culturală comună;

 valorificarea cunoștințelor menționate mai sus prin joc în activitatea extracurriculară Află

despre eroii din basme și Descoperă eroul din tine;

 stimularea interesului pentru creațiile populare prezente în tradiția românească și în cea

romă. Suportul de lucru constă din: basmul popular  Greuceanu și alte povești din creația

populară romă sau povești adaptate în limba romă O femeie deșteaptă, Ursulețul Vini merge

la iepure, Ce este un lucru rău?, Doi prieteni;

 raportarea prin joc la lumea poveștilor și a valorilor morale transmise de acestea;

 stimularea competențelor de citire și comunicare, dar și a creativității și imaginației, atenției,

îndemânării, a colaborării și lucrului în echipă;

 conștientizarea beneficiilor aduse de interacțiunile și schimburile culturale în care poveștile

sunt puntea de legătură între cultura etniilor.

Resurse și materiale necesare: creioane/carioci colorate, creion, foi albe de hârtie, rezumatul 

basmului Greuceanu, poveștile rrome, bilete cu indicii, diferite obiecte, un ghem de sfoară, o bucată 

de sfoară, un săculeț, mălai, lipici, foarfece, paletuță de lemn, sticlă de plastic, altele. 

Descrierea activității 

Modul de desfășurare: interacțiune față în față. Activitatea poate fi adaptată și în mediul on-

line. 

Etapele desfășurării: 

1. Enunțarea opțiunilor: sunt enunțate trei titluri de povești O femeie deșteaptă, Ursulețul Vini

merge la iepure, Ce este un lucru rău?, Doi prieteni selectate din volumul Povești și povestiri

rrome de Jupiter Borcoi, Gheorghe Sarău, Nicolae Pandelică, Ionel Cordovan, precum și un

joc pe baza basmului popular Greuceanu cules de Petre Ispirescu.

2. În cazul în care copiii optează pentru una dintre poveștile rome, acestea vor fi lecturate în fața

lor și va fi desfășurat un joc de rol la care pot participa doi-trei dintre ei, cu ajutorul unei

recuzite sumare și a imaginației. (Anexa 1 – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)



3. În cazul în care copiii aleg jocul pe baza basmului Greuceanu, acesta se va desfășura după

următoarele etape: 

a. Inițierea jocului pe baza basmului popular Greuceanu. Scopul jocului este stârnirea

curiozității elevilor în legătură cu basmele populare. Este folosită tehnica prelecturii din

activitatea didactică. Se creează un orizont de așteptare privind titlul basmului și

anticiparea întâmplărilor din desfășurarea lui, prin crearea unor experiențe pozitive, de joc

și de interacțiune, lucru în echipă, care sunt menite să stârnească curiozitatea și interesul

pentru lectură. Elementul inedit în cazul acestui joc este că moderatorul și o parte dintre

copii realizează împreună activitatea de prelectură. În acest fel, elevii care aleg această

misiune se vor identifica pe parcursul jocului, cu personajul principal care, la rândul lui,

inspiră, încredere în sine, voință și perseverență, dorință de participare la „o încercare”,

conform basmului. Va rezulta și punerea în relație a lumii imaginare și a celei reale care

se stimulează reciproc ca rezultat al interpretării și jocului.

(Anexa 2) 

b. Formarea grupelor de participanți. Aflarea rolurilor. Moderatorul formează două

grupe de jucători; echipa Greuceanu, care îl reprezintă pe eroul basmului Greuceanu, și

spectatorii. Participarea într-o grupă sau alta este opțională, la decizia elevilor.

Membrii echipei Greuceanu au ca misiune să formuleze și să ofere, alături de moderator, în numele 

lui Greuceanu, eroul basmului, indicii spectatorilor, urmând indicațiile de pe bilete, precum și să-și 

descopere calitățile de eroi.  

Din echipă, se recomandă, să facă parte patru actori, doi desenatori, cel puțin un copil care citește cu 

intonație un text ca un povestitor.  

Spectatorii au ca misiune să recunoască până la finalul jocului, pe baza informațiilor, titlul basmului 

și numele eroului principal.  

Moderatorul are rolul de a explica și a pune în aplicare regulile jocului, de a facilita comunicarea între 

echipă și spectatori, de a oferi informații suplimentare jucătorilor și spectatorilor și de a adapta jocul 

în funcție de vârsta și pregătirea jucătorilor. Moderatorul mai poate de asemenea, în cazul în care 

constată anumite dificultăți în activitatea elevilor,  să preia rolul jucătorilor din echipa Greuceanu și 

să lucreze cu aceștia într-o relație de coordonator-asistent. 

c. Parcurgerea pe baza unor indicații scrise pe biletele de joc și a dialogului a etapelor

jocului.

(Anexa 3) 

d. Punctul culminant – dezvăluirea titlului basmului.

e. Concluzii desprinse: dialog despre basme și elemente comune la cele două comunități,

despre calitățile pe care elevii și le-au descoperit pe parcursul activității.



CE ESTE UN LUCRU RĂU? 

Unchiul meu este foarte bǎtrân. 

El are 85 de ani şi, de multe ori, seara, 

se aşeazǎ şi ne spune, nouǎ, nepoților, 

câte o poveste din tinerețile sale. Vǎ voi 

spune şi vouǎ una, sǎ vedeți cum, de 

multe ori, rǎul pe care vrem sǎ-l facem 

altora se întoarce la noi. La noi, în sat, 

era un rom bogat, care avea un singur 

fiu. Omul îşi iubea mult bǎiatul, cǎci era 

deştept, frumos şi un cunoscut cântǎreț 

din acordeon. Când a împlinit bǎiatul 23 

de ani, cum venea el acasǎ, pe drum, se 

rupe cǎruța şi bǎiatul cade şi moare. L-

au adus rromii acasǎ, dar cum nu era doctor în sat, L-au vǎzut toți şi au spus cǎ 

este mort şi l-au îngropat. Multǎ durere și lacrimi au avut atunci pǎrinții sǎi. 

Când l-au îngropat, au pus lângǎ el acordeonul, o frumoasǎ brǎțarǎ de aur şi trei 

inele mari pe degetele sale. 

Seara, dupǎ înmormântare, doi hoți din sat se gândesc şi discutǎ ei sǎ 

desfacǎ mormântul şi sǎ ia acordeonul şi inelele din aur, cǎ, şi aşa, spuneau ei, ce 

sǎ facǎ mortul cu ele? În toiul nopții, merg hoții, sapǎ groapa, deschid sicriul şi ce 

sǎ vadǎ? Se ridicǎ mortul şi spune:  

– Ce este aici, fraților, unde sunt? Hoții s-au speriat foarte tare şi, cu greu,

tremurând, sar din groapǎ şi o iau la fugǎ. Bǎiatul, care nu era cu adevǎrat mort, 

el fiind în moarte clinicǎ, iese din groapǎ şi pleacǎ acasǎ.  

Multǎ vreme dupǎ aceea, tatǎl, foarte bucuros, i-a tot cǎutat pe hoți sǎ le 

mulțumeascǎ, dar nimeni nu a mai ştiut de ei, nici nu au mai auzit nimic de ei. 

 Acum, întrebarea este: Ce poate sǎ fie mai rǎu? Cǎ hoții au dezgropat 

sicriul, sau cǎ bǎiatul, de-acum viu, putea sǎ rǎmânǎ îngropat? Voi ce credeţi?  

(Traducere în limba românǎ: Jupiter Borcoi) 

Anexa 1.1.



DOI PRIETENI 

Au fost odatǎ doi prieteni. Ei locuiau la sat. 

Când au crescut, a venit vremea sǎ meargǎ amândoi la 

oraş sǎ învețe la şcoalǎ. Acum, Ion avea o familie mai 

bogatǎ, iar Marin era mai sǎrac, iar când au plecat, 

mamele lor le-au pus în trǎistuțe  mâncare, dupǎ cum 

avea fiecare, sǎ aibǎ şi ei pe drum. Dupǎ ce au mers o 

bucatǎ de drum, i-a apucat foamea şi s-au aşezat sǎ 

mânânce. Ion scoate sǎ mǎnânce carne, cârnați, brânzǎ şi altele, însǎ Marin scoate un 

peştişor, cǎci nu avea mai mult. Mǎnâncǎ fiecare din mâncare şi pleacǎ mai departe. 

Înainte de a ajunge în oraş, din nou li se face foame şi se aşazǎ sǎ mǎnânce. Ion, iarǎşi, 

scoate carne, cârnați, brânzǎ, însǎ Marin nu mai are decât oasele peştişorului şi se aşazǎ 

şi el sǎ mǎnânce. Ion îl vede şi-l întreabǎ:  

– Cum, frate, tu mǎnânci oase de peşte, de foame?

– Nu de foame, frate, rǎspunde Marin, peştele acesta pe care l-am mâncat era

fermecat, iar cine mǎnâncǎ oasele lui va fi foarte deştept la şcoalǎ. De aceea mǎnânc eu 

aceste oase. 

Ion îl priveşte, mai aşteaptǎ, se mai gândeşte şi 

spune cǎtre Marin:  

– Uite, frate, îți dau ție mâncarea mea şi dǎ-mi tu

oasele de la peşte, vrei? Marin stǎ puțin, se face cǎ se 

gândeşte şi-i spune:  

– Bine, frate, aşa sǎ fie, cǎci este bine sǎ fim doi prieteni foarte deştepți în şcoalǎ

decât unul. Şi Marin se apucǎ sǎ mǎnânce carnea, cârnații şi ce mai era şi îi dă oasele lui 

Ion. Când ajung în oraş, la şcoalǎ, Ion zice cu mânie:  

– Ascultǎ, frate, am mâncat eu oasele alea, dar nu mi se pare cǎ sunt mai deştept.

Mǎ gândesc la şcoalǎ, dar nu ştiu mai mult decât înainte, de ce, ce sǎ fie? 

– E! – rǎspunde Ion, tot ai învǎțat ceva, frate! Acum ştii şi tu cǎ mintea nu stǎ în

mâncare! 

(Traducere în limba românǎ: Jupiter Borcoi) 
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O FEMEIE DEŞTEAPTǍ 

Era odatǎ o femeie romǎ, 

iar bǎrbatul ei era în închisoare. 

Ea a rǎmas singurǎ împreunǎ cu 

cei zece copii ai lor sǎ-i creascǎ. 

Cum sǎ-i hrǎneascǎ? Foarte greu 

îi era fǎrǎ bǎrbat. Într-o zi, ea şi-

a luat copilaşul cel mai mic şi s-

a dus la judecǎtoria oraşului sǎ 

punǎ nişte întrebǎri domnilor 

mai mari de acolo:  

– Priviți-mǎ şi ascultați-

mǎ puțin, domnilor mari! Am rǎmas singurǎ cu zece copilaşi şi fǎrǎ de mâncare. Faceți-

mi favoarea şi lǎsați-mi bǎrbatul sǎ meargǎ acasǎ!  

Mai marele tribunalului îi spune: 

– Ascultǎ, femeie! Dacǎ vei gǎsi o întrebare ce sǎ mi-o pui şi eu nu ştiu sǎ-ți

rǎspund, îți voi lǎsa bǎrbatul liber! Nu a ştiut biata femeie ce sǎ-l întrebe şi a plecat 

plâmgând. Unde sǎ găseascǎ ea o astfel de întrebare grea? Şeful judecǎtoriei este foarte 

deştept! El va gǎsi cheia întrebǎrii! Pe drum, femeia trebuie sǎ treacǎ o punte. Ea se aşazǎ 

jos, obositǎ şi flǎmândǎ. Bǎiețelul vroia sǎ sugǎ. Stând ea aşa, femeia îi dǎ piept 

copilaşului, iar ea mǎnâncǎ pâine. Peştii mâncau şi ei din firimiturile care cǎdeau deasupra 

apei. Au venit în jurul ei şi vrǎbiile. 

Femeia, bunǎ la inimǎ, le dǎ şi lor puținǎ pâine. Acum, femeia şi mǎnâncǎ, şi dǎ de 

mâncare altora şi… gǎseşte întrebarea! Se duce femeia la judecǎtorie şi-l întreabǎ pe 

judecǎtor:  

– Domnule mare! Ce este asta: eu

mǎnânc, de la mine se mǎnâncǎ, sub mine şi 

deasupra mea alții mǎnâncǎ?  

Nu ştie mai marele judecǎtoriei. Atunci 

femeia îi aratǎ tâlcul, cheia întrebǎrii, zicând:  

– Eu sunt, domnule! Mǎnânc pâine pe

punte şi dau copilaşului piept; el mǎnâncǎ de 

la mine. Peştii mǎnâncǎ sub mine firimiturile 

care cad, iar pǎsǎrile mǎnâncǎ firimiturile date 

de mine. Vedeți, acesta este tâlcul întrebǎrii!  

Vede domnul cel mare al tribunalului cǎ 

femeia este isteațǎ şi nu minte. Ia cheile şi 

deschide uşa sǎ iasǎ şi sǎ plece bǎrbatul 

femeii.  

(Traducere în limba românǎ: Gheorghe Sarǎu) 

Anexa 1.3.



URSULEŢUL VINI MERGE LA IEPURE 

Ursulețul Vini se plimba vesel, uitându-se la ce 

fac ceilalți. Ajunge într-un loc mai noroios, unde 

era o scorburǎ. Îşi zice: „Aha, chiar nu ştiu nimic, 

sǎ mor eu! Uite, scorbura care va sǎ zicǎ este 

iepure, iepurele înseamnǎ prieten, iar 

prietenul… mâncare”. Şi îşi bǎgǎ capul în 

scorburǎ şi strigǎ:  

– E cineva acasǎ? Auzi ceva ca un „fârr-

fârr” dinlǎuntru, din scorburǎ, şi iarǎşi…  linişte. 

– Am zis aşa: „E cineva acasǎ?” – strigǎ din

nou Vini cu glas tare. 

– Nu e nimeni – se auzi o voce. Şi apoi: „Nu

trebuie sǎ strigi cu vocea într-atât de tare!”. Am 

auzit foarte bine şi întâia datǎ!”.  

– Cum aşa? Nu-i nimeni înǎuntru?

– Nu e! Ursulețul Vini şi-a scos capul din scorburǎ şi se gândi puțin: „Trebuie sǎ fie

cineva înǎuntru, pentru cǎ zise cineva „nu este nimeni”. Şi şi-a introdus din nou capul în 

scorburǎ şi spuse:  

– O, mǎi iepure, mǎi! Nu eşti tu?

– Nu, mǎ – spuse iepurele – de data asta cu alt glas.

– Pǎi nu e vocea iepurelui?

– Nu cred – zise iepurele. N-are cum sǎ fie…

– Of! – spuse Vini. Din nou, Vini îşi scoase capul, se gândi

şi-l bǎgǎ iarǎşi, întrebând: 

– Poți sǎ-mi spui unde este iepurele?

– S-a dus sǎ-şi vadǎ prietenul, pe ursuleț, care este un foarte

bun prieten al lui. 

– Pǎi eu sunt ǎla! – a zis Vini, holbându-şi ochii…

– Care „eu”?

– Ursulețul Vini!

– Adevǎrat? – întrebǎ iepurele şi îşi cǎscǎ mirat şi el ochii.

– Adevǎrat, adevǎrat, mǎi!

– Atunci, vino înǎuntru! – zise iepurele…

(Versiune în limba românǎ realizatǎ de Gheorghe Sarǎu, dupǎ traducerea în 

rromani întreprinsǎ de Marcel Courthiade, din creația lui A.A. Milne.) 

Anexa 1.4.



AFLĂ DESPRE EROII DIN BASME 

și 

DESCOPERĂ EROUL DIN TINE 

Zeii îi ajută pe cei care se ajută singuri. 

ESOP 
• fii relaxat!
• exersează-ți spiritul de observație!
• accelerează-ți viteza de reacție!
• pune-ți mintea la încercare!

Descoperă eroul din tine! 

Regulament 

La acest joc pot participa copii cu vârste între 8 și 14 ani. Jocul stimulează 

imaginația, creativitatea, testează cunoștințele de cultură generală, îndemânarea, 

atenția, facilitează colaborarea și lucrul în echipă și are drept scop 

responsabilizarea, dar și raportarea prin joc la lumea basmelor,  de unde se pot 

extrage surse de inspirație și valori, dar și surse de joc, acțiune, interacțiune și 

recreere. 

Jucătorii: 

Echipa Greuceanu – unsprezece elevi din clasă  

Publicul (spectatorii) – elevii care rămân în bănci 

Moderatorul — reprezentant Asociația IDEE 

Materiale necesare: 

• O pagină cu rezumatul basmului Greuceanu (opțional basmul integral

Greuceanu de Petre Ispirescu) pentru moderator. 

• Rezumatul basmului în 11 exemplare.

• Foi A4 și creioane pentru toți elevii din clasă (echipă, public) și moderator.

• Foaie A3 și culori pentru doi desenatori.

• 10 Bilete cu informații pentru membrii echipei Greuceanu.

• Un ghem de sfoară,  o bucată de  sfoară,  un săculeț, mălai, lipici, foarfece,

hârtie, culori, carioci, paletuță din lemn, o sticlă de plastic, altele. 

Cum se joacă 

Pentru a participa la joc elevii sunt împărțiți în două grupe de jucători: 

echipa Greuceanu și spectatorii.  

Anexa 2



Echipa îl reprezintă pe eroul basmului și are drept misiune să formuleze și 

să ofere în numele lui indicii spectatorilor, urmând  indicațiile de pe bilete, precum 

și să descopere calitățile de eroi ale membrilor săi. 

Spectatorii au ca misiune să recunoască până la finalul jocului, pe baza 

informațiilor, titlul basmului și cine este eroul principal. 

Moderatorul are misiunea de a explica și a pune în aplicare regulile jocului, 

de a facilita comunicarea între echipă și spectatori, dar și de a oferi informații 

suplimentare la solicitările jucătorilor. 

După ce fiecare jucător din echipă își duce la capăt misiunea, moderatorul 

îl invită pe jucător să noteze pe foaia lui calitățile care i-au fost necesare să rezolve 

misiunea. Foile trebuie și ele numerotate, după numărul biletului. 

Între moderator, echipă, public există și o convenție. Nimeni nu va 

pronunța titlul basmului sau numele eroului principal până la finalul jocului. 

Dacă sunt între spectatori elevi care ghicesc răspunsul, îl 

vor nota pe foaia personală și nu-l vor divulga nimănui 

decât la sfârșitul jocului. 

Desfășurarea jocului 

Moderatorul salută elevii și precizează activitatea 

Moștenire culturală comună cu tema Povești, legende, 

mituri din cadrul proiectului Deschidem școala noastră 

pentru toți copiii, apoi  comunică următorul mesaj: 

„Azi vom desfășura împreună un joc. Sursa jocului 

este un basm celebru. Nu vom spune titlul basmului,  nu îl vom citi, dar azi putem 

fi actori, desenatori, scenariști, regizori, povestitori,  chiar și… eroi. 

Jocul are ca titlu: Află despre eroii din basme și Descoperă eroul din tine”. 

Etapa de pregătire – Timp: 5 minute 

Moderatorul prezintă regulile jocului, misiunile jucătorilor și lansează  

invitația pentru formarea unei echipe care îl va reprezenta pe eroul faimosului 

basm. Din echipă, trebuie să facă parte patru actori, doi desenatori, cel puțin un 

copil care citește cu intonație un text ca un povestitor. (În total 11 persoane). 

Fiecare dintre membrii echipei va primi un ecuson și își va scrie numele. În 

acest fel, moderatorul va comunica mai ușor cu membrii echipei. 

Fiecare membru trebuie să-și aleagă un bilet. Se păstrează separat biletele 3, 

6 și 10 pentru desenatori, actori și povestitor.  

Membrii echipei vor primi câte o pagină cu rezumatul basmului, o foaie A4 

și un creion. Spectatorii sunt rugați să se pregătească cu o foaie A4 și un creion. 

Desenatorii primesc în plus Biletul 3 și încep să lucreze cerința. 



Etapa 1 – Bilet 1 – Primul indiciu — Timp: 5 minute 

Moderatorul le comunică membrilor echipei să citească rezumatul basmului 

și să sublinieze pe text câteva indicii despre acțiune, erou. 

Jucătorul cu numărul 1 oferă primul indiciu colegilor din public și trebuie să 

creeze suspans. Trebuie să formuleze o propoziție de început a basmului, alta 

decât A fost odată ca niciodată. Va oferi un indiciu despre erou, fără să-i spună 

numele.  

Exemple: 

1. Pentru că oamenii erau în pericol, un voinic se hotărâse să intre în

luptă.

2. Oamenii dintr-o împărăție mare erau în pericol.

3. Nu voia decât să facă o încercare. Simțea că poate și aștepta doar

momentul potrivit. Oamenii se aflau în pericol, iar răul săvârșit de zmei

trebuia îndreptat cât mai repede.

4. Ce vă povestesc acum s-a întâmplat pe vremea împăratului Roșu, pe

când oamenii se aflau în mare pericol.

Etapa 2 – Bilet 2 – Al doilea indiciu – Timp: 7 minute 

Moderatorul oferă celui de-al doilea jucător câteva indicații privind sinteza 

celor două texte. Acest jucător va trebui să creeze al doilea indiciu și să întrețină 

suspansul. 

Exemple: 

1. Se întâmplase ceva asemănător unei eclipse din zilele noastre, numai că

nu luna acoperise soarele ci niște zmei furaseră aștrii de pe cer.

2. O noapte misterioasă se lăsase deodată peste lume. Parcă era o eclipsă

totală de soare, doar că dura de multe zile și-atunci oamenii s-au

întrebat dacă nu cumva faptele rele ale unor zmei sunt de vină.

Etapa 3 – Bilet 3 – Al treilea indiciu – Timp de lucru: de la începutul 

jocului până la final. 

Desenatorii primesc biletul 3 încă de la început. În momentul în care se 

ajunge la biletul 4, moderatorul prezintă doar ceea ce fac desenatorii. 

Etapa 4 – Bilet 4 – Al patrulea indiciu – Timp: 10 minute 
Pornind de la obiectele de pe masă, al patrulea  membru al echipei trebuie 

să propună colegilor de echipă, să inventeze un joc de mișcare sau să 

confecționeze un obiect. În cazul unui joc de mișcare acesta va fi aplicat în fața 

clasei, iar, în cazul unui obiect, după ce acesta este confecționat, va fi descris și 

prezentat în contul celui de-al patrulea indiciu care este cuvântul transformare. 

Etapa 5 – Bilet 5 – Al cincilea indiciu – Timp de lucru: 3 minute, 

conform biletului 



Etapa 6 – Bilet 6 – Al șaselea indiciu – Timp de lucru: 15 minute 

Se oferă indicații scenice actorilor, în holul școlii. Momentul este un scurt 

(2-3 minute) număr de reprezentare teatrală a cerințelor din biletul 6. 

Li se comunică spectatorii să fie atenți (să rețină sau să noteze) la primul 

cuvânt din replica fiecărui actor și să noteze un număr de sunete indicat de 

moderator de la începutul cuvântului. 

Exemple: 

1. Gre (3 sunete) – Interpretarea unui personaj care rostește cuvântul

greu, la începutul replicii lui.

2. Nu (2 sunete) – Interpretarea unui personaj care rostește cuvântul

nu, numai sau nucă,  la începutul replicii lui.

Etapa 7– Bilet 7 – Al șaptelea indiciu (indiciu de la public către echipă, 

probă de perspicacitate)  – Timp de lucru: 2 minute 

Se citește de către moderator ghicitoarea pentru spectatori care sunt invitați 

să ghicească răspunsul: 

Un împărat avea trei fii 

Dintre care 

Cel mic era   

Mai isteț și mai voinic. 

De rod, un pom de preț fusese jefuit, 

Viteazul fiu de împărat l-a ocrotit și l-a păzit, 

Cu o săgeată, hoțul a rănit, 

Apoi, cu ajutorul unei frânghii 

Adânc în prăpastie a coborât,  

l-a urmărit și l-a răzbit. 

Comunică apoi jucătorului 7 să citească informațiile de pe bilet. Are la 

dispoziție un minut să citească conținutul biletului și să rezolve în maxim două 

secunde cerințele. 

Etapa 8 – Bilet 8 – probă de autocunoaștere pentru echipă  – Timp de lucru: 

2 minute, conform biletului. 

Etapa 9 – Bilet 9 – Indiciu 9 – Timp de lucru: 2 minute, conform biletului. 

Etapa 10 – Bilet 10 – Indiciu 10 – Rezumatul basmului – Timp de lucru: 5 

minute, conform biletului. 

Povestitorul este rugat să citească basmul, în timp ce ceilalți jucători 

prezintă spectatorilor imagini – ilustrații cu Greuceanu și alte personaje ale 

basmului – zmeii, de exemplu. Desenatorii arată harta. 

(Prâslea cel voinic și merele de aur – Petre Ispirescu) 



Ultimele minute 

Concluzii despre activitate; prezentarea calităților jucătorilor așa cum le-

au notat fiecare. Concluzia jocului pentru membrii echipei Greuceanu este că un 

erou modern are nevoie de calități precum: imaginație (Biletele 1, 5, 9), cunoștințe 

de cultură generală (informare) (Bilet 2), talent (aptitudini vocaționale) (Biletele 

3, 6, 10), creativitate (Biletul 4), intuiție și atenție (Bilet 7), autocunoaștere și 

lucru în echipă (Bilet 8), responsabilitate (Biletele 1 și 9), curaj, încredere în sine 

și dorință de implicare – dovada fiind tocmai participarea la joc. 

În ceea ce privește spectatorii ei au dat dovadă de implicare și 

responsabilitate.  

Aplauze pentru toți! 



AFLĂ DESPRE EROII DIN BASME ȘI DESCOPERĂ EROUL DIN TINE 

Bilet 1       Indiciu 1 – Timp de lucru 5 minute 

Greuceanu e plictisit. Când încep să spună copiilor povești, oamenii repetă iar și 

iar A fost odată ca niciodată…  

Eroul tău se bazează pe tine! Propune alte cuvinte cu care să înceapă vestitul basm 

Greuceanu. Rostește-le în fața spectatorilor: trebuie să fie atractive, create să placă 

copiilor din ziua de azi, să dea acestora un indiciu despre eroul basmului și să creeze 

suspans.  

Bilet 2      Indiciu 2 – Timp de lucru 7 minute 

Citește secvența din basm: 

Împăratul era foarte mâhnit că, în zilele lui, niște zmei furaseră soarele și luna de 

pe cer. 

Subliniază în secvență evenimentul ce declanșează întâmplările prezentate în 

basm. 

Citește și secvența de mai jos și completează spațiile punctate. Stabilește o 

asemănare între cele două secvențe. Prima secvență prezintă evenimente fantastice, 

iar cea de-a doua, un eveniment din realitate. Ce legătură există între ele? Solicită 

ajutorul colegilor de echipă și sprijinul suplimentar al moderatorului. 

O ……….. de Soare se produce atunci când Luna trece între Pământ și Soare prin 

fața Soarelui. Văzut de pe Pământ, discul Lunii e de obicei mai mare decât cel al 

Soarelui și, dacă se interpune între privitor și Soare, îi blochează lumina, aruncând o 

umbră corespunzătoare pe Pământ. Când discul Lunii acoperă în întregime pe cel al 

Soarelui, imaginea luminoasă obișnuită a Soarelui este blocată complet și, pentru o 

anumită zonă de observație și o anumită durată de ordinul câtorva minute, eclipsa de 

Soare este totală.  

……….. totale de Soare au loc mult mai rar decât cele parțiale. 

Fiecare ………… de Soare are propria sa poziție și se poate vedea doar dintr-o 

anumită zonă de pe glob. 

Inspirat de cele două secvențe, formulează al doilea indiciu pentru spectatori, o 

propoziție despre acțiunea basmului care să-i țină în suspans. (Te poți consulta și cu 

moderatorul). 

Anexa 3



 

Bilet 3      Indiciu 3 , unul sau doi membri ai echipei rămân a desena până la 

finalul jocului o hartă 

Desenează conturul unei hărți, pe care să reprezinți traseul imaginar al misiunii lui 

Greuceanu. 

 Conturează drumul, schițează locurile importante în care se petrec principalele 

evenimente ale basmului, apoi folosește simboluri (semne, obiecte, imagini) inventate 

de tine pentru a oferi indicii. Introdu la legendă simbolurile și explică-le. Lucrează în 

echipă.  

 

Bilet 4        Indiciu 4 – Timp de lucru 10 minute 

 Privește lucrurile de pe masă: 

 un ghem de sfoară,  o bucată de  sfoară,  un săculeț, mălai, lipici, foarfece, hârtie, 

culori, carioci, pasăre, paletuță din lemn, o sticlă de plastic 

 Fii creativ! Consultă-ți colegii de echipă și realizează cu ajutorul lucrurilor ceva 

inedit. De exemplu: 

1. Un joc de mișcare cu ajutorul ghemului de sfoară. 

2. Un obiect confecționat din sfoară, paleta din lemn etc. 

INDICIU 

Spune-le spectatorilor următorul mesaj, după ce ai terminat de lucrat: 

 Precum lucrurile pe care le-am transformat, tot așa și eroul basmului se 

transformă într-un porumbel și apoi într-o muscă având auzul foarte fin. 

 

Bilet 5        Indiciu 5 – Timp de lucru  3 minute 

Dacă Greuceanu ar trăi în zilele noastre, ce activități crezi că ar prefera să facă în 

timpul liber? (Sugestie: poți reciti rezumatul basmului, în care este caracterizat.) 

Începe lista de activități imaginate de tine, spunându-le spectatorilor un alt indiciu:  

Dacă eroul reprezentat de echipa mea ar trăi în zilele noastre, și-ar petrece 

timpul liber… 

 

Bilet 6        Indiciu 6 – Timp de lucru 15 minute 

Patru membri din echipă, având aptitudini de actori, vor folosi pe rând câte un 

grup de sunete din lista de mai jos, pentru a realiza un foarte scurt moment teatral.  

Indicații pentru fiecare actor: 

Fii expresiv, inventează un personaj aflat într-o situație imaginară care spune o 

replică și interpretează-l ca un actor.  

 



Alege un grup de sunete din lista de mai jos. Primul cuvânt din replica ta trebuie 

să înceapă cu grupul de sunete ales de tine: 

GRE- 

    U-        

      CEA- 

    NU-        

INDICIU 

Unul dintre actori va spune spectatorilor, înainte să înceapă reprezentațiile: 

Fiți atenți la noi, actorii, și notați grupurile de sunete indicate de moderator. 

Dacă le notați corect veți afla numele eroului. 

Bilet 7     Indiciu 7 – Timp de lucru 2 minute 

Citește cu voce tare: 

Te afli în palatul zmeului care a furat mere de aur din grădina lui Prâslea cel 

Voinic. Pe un platou cu fructe, la fiecare două secunde, apare un măr de aur, apoi 

dispare. Acest măr îți poate îndeplini orice dorință.  

Ai reușit să-l atingi și te pregătești să-l iei cu tine, dar auzi dintr-o încăpere un glas 

de copil care cere ajutor. Ce vei face? Alegi mărul sau ajuți copilul? Există o altă 

soluție ca să păstrezi mărul, dar să poți ajuta și copilul? 

Sugestie: 

De data aceasta, poți cere tu, de vrei, un indiciu de la public. 

Bilet 8        Indiciu 8 – Timp de lucru 2 minute 

Alege un membru al echipei despre care să vorbești. Vei preciza cel puțin trei 

calități ale colegului tău de echipă fără să spui despre cine este vorba. Ceilalți membri 

ai echipei trebuie să ghicească despre cine este vorba. Prezentarea colegului poate fi 

făcută sub formă de ghicitoare, desen sau folosind trei cuvinte-cheie.  

Bilet 9       Indiciu 9 – Timp de lucru 2 minute 

Greuceanu se bazează din nou pe tine! Vrea să schimbi formula cu care se 

încheie basmul. E aceeași ca în mai toate poveștile: Și eu încălecai p-o șa, și vă 

povestii dumneavoastră așa. El preferă în schimb să le transmită ceva spectatorilor.  

Formulează un mesaj pentru ei din partea lui Greuceanu. 



Bilet 10      Indiciu 10  Timp de lucru 5 minute 

Citește rezumatul basmului, cu intonație, ca un povestitor. 

În vremea când poveștile nu erau doar povești, oamenii erau oameni și zmeii, zmei, 

un viteaz pe nume Greuceanu află că soarele și luna au fost răpite de pe cer. Viteazul 

acesta era un tânăr de toată isprava, avea brațe puternice și vorba iscusită, fiind 

renumit pentru faptele lui bune și pentru istețimea lui.  

Împăratul Roșu, care domnea pe atunci, dădu sfoară în țară că era în căutarea unui 

voinic care putea elibera soarele și luna. Pentru toți supușii lui, ca și pentru noi, 

oamenii de astăzi, soarele și luna erau surse de lumină, de căldură și de viață. Niște 

zmei au furat de pe cer cei doi aștri. Oamenii și vietățile se aflau în pericol. 

Greuceanu câștigă, prin faptele lui bune, încrederea împăratului și îi ceru acestuia 

să-l lase să-și încerce norocul chiar și cu prețul vieții. Dacă va reuși să elibereze 

soarele și luna, împăratul îi va da pe fiica sa de nevastă și jumătate din împărăție, dacă 

nu, îi va tăia capul.  

Greuceanu era un tânăr cu simțul dreptății foarte dezvoltat. Mai mult decât orice 

promisiune de mărire, el plecă să caute tâlharii pentru ca aceștia să fie pedepsiți. 

Era încrezător și, după îndelungi pregătiri, luă calea depărtărilor. Îl avea alături pe 

fratele lui. Cei doi s-au oprit mai întâi la Faurul-pământului, prieten al Greuceanului, 

cu care trei zile și trei nopți au pus la cale cea mai bună strategie de luptă împotriva 

zmeilor. Greuceanu știa că zmeii au zădărnicit încercările multor voinici înaintea lui, 

așa că luă în serios înfruntarea cu răufăcătorii. Faurul-pământului era un fierar 

priceput, cu puteri supranaturale, iar Greuceanu învăță de la el mici trucuri și află 

secrete care îi puteau salva viața. Apoi a pornit iar la drum, dar după o vreme, la o 

răscruce de drumuri, a trebuit să se despartă de fratele lui.  

Doar un drum ducea la casele zmeilor, acela pe care apucase Greuceanu. Ajuns pe 

teritoriul zmeilor, tânărul a luat mai întâi înfățișarea unor vietăți: se dădu de trei ori 

peste cap și se transformă în porumbel, apoi în muscă, pentru a-și spiona adversarii. 

Cei trei zmei vânau în Codru Verde și se întorceau acasă unul dintre ei seara, altul la 

miezul nopții și cel de-al treilea, a doua zi.  

Greuceanu i-a așteptat, s-a luptat cu ei și i-a învins. De la cel mai puternic dintre 

zmei, a reușit să smulgă o informație importantă: locul unde zmeii ascunseră soarele 

și luna se afla în Codru Verde. Greuceanu a fost ajutat în luptă de un corb.  

Eroul basmului a eliberat soarele și luna, iar oamenii s-au bucurat. Și-a îndeplinit 

misiunea și se putea întoarce la împăratul Roșu, să-și primească răsplata. La răscruce, 

s-a întâlnit din nou cu fratele său și împreună au trecut cu bine de capcanele întinse 

de cele trei soții ale zmeilor lăsate văduve de viteazul erou. 

Greuceanu mai trecu printr-o încercare grea. Puterea sa stătea în paloșul lui. Când 

paloșul i-a fost furat, a trebuit să dovedească împăratului Roșu că el și nu altul este 

viteazul care a eliberat soarele și luna. Din toate încercările a ieșit învingător și 

demonstrează până astăzi că inteligența valorează la fel de mult ca forța fizică.  




