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Modul de desfășurare Procesul PIRLS 
vizat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merele fermecate 
de George Bulic 

 
A1 
 
JOC DIDACTIC 
(Dau ştafeta mai 
departe - activitate 
prelectură) 
 

 
Se porneşte de la o poveste care are acelaşi 
titlu cu basmul Merele fermecate creată de 
profesor pe care a întrerupt-o după câteva 
fraze, ultimul cuvânt fiind păsărelele. 
Povestea este continuată de unul dintre 
elevi care scrie 2-3 fraze şi apoi predă 
ştafeta următorului elev şi aşa mai departe. 
În acest mod toţi elevii au posibilitatea să 
creeze, să-şi imagineze continuarea 
acţiunii, punându-şi astfel în valoare 
potenţialul creator. 

 
Realizarea de 

deducţii simple 
 

Lectura textului 
 
 
 
 
 
 
 
 
A2 
 
CIORCHINELE 
(Activitate 
postlectură) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se trece la lecturarea textului Merele 
fermecate de George Bulic. Citirea de va 
face în gând.  
După o discuţie frontală în care se compară 
basmul creat de elevi cu basmul propus de 
profesor, se vor da elevilor fişe de lucru. 
Activitatea se va desfăşura pe grupe. După 
ce elevii rezolvă sarcinile de pe fişele de 
lucru se trece la realizarea frontală, pe 
tablă, a ciorchinelui (ca o sinteză). 
Ciorchinele este o metodă care stimulează 
găsirea conexiunilor dintre idei, 
presupunând următoarele etape: 
1. Se scrie titlul textului care urmează a fi 
interpretat în mijlocul tablei; 
2. Se notează apoi în jurul acestuia toate 
caracteristicile basmului: aspecte privind 
timpul şi spaţiul desfăşurării acţiunii, 
personajele, etapele acţiunii, formulele 
specifice, cifrele predominante, finalul..., 
trăgându-se linii între titlu şi acestea; 
3. Pe măsură ce se completează se trag linii 
între toate ideile care par a fi conectate; 
4. Activitatea se opreşte când se epuizează 
toate ideile. 

 
 
 
 
 

Focalizarea şi 
identificarea de 

informaţii explicit 
formulate 

 
Realizarea de 

deducţii simple 
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A3 
 

JOC DIDACTIC 
(Cubul virtuţilor – 

activitate 
postlectură) 

Este un joc didactic foarte uşor de realizat, 
cu multiple posibilităţi de aplicare şi care 
acoperă 15 minute din ora de curs. Sunt 
consolidate cunoştinţele despre eroul 
basmului şi îi pregăteşte pe elevi pentru 
caracterizarea personajului literar. Elevii 
sunt repartizaţi în 6 grupe. În cadrul 
fiecărei echipe, un elev va fi desemnat 
raportor (va raporta în faţa clasei produsul 
echipei sale), un altul va fi timer (va 
gestiona minutele alocate). Profesorul va 
avea pregătit un cub de carton pe ale cărui 
feţe sunt scrise 6 trăsături morale ale 
eroului din basmul studiat. La fiecare 
echipă profesorul va rostogoli cubul, 
pentru a repartiza o virtute pe care elevii să 
o evidenţieze prin raportare la textul literar. 
După ce se dă startul elevii vor dezbate în 
cadrul grupului lor sarcina de lucru. Când 
timpul a expirat, profesorul le cere 
raportorilor să iasă în faţa clasei şi să 
prezinte, fiecare, oral, produsul echipei. Se 
apreciază calitatea muncii fiecărei grupe şi 
se aduc completări sau, după caz, corectări. 

Interpretarea şi 
integrarea ideilor şi 
informaţiilor 

A4 
 
TURUL GALERIEI 
(reprezentare grafică 
– activitate 
postlectură) 

Acest joc este conceput ca temă pentru 
acasă. Li se cere elevilor să reprezinte 
grafic evenimentele pe care le consideră 
cele mai importante pe o coală din blocul 
de desen. Pot fi folosite orice culori şi 
materiale sau tehnici specifice artei grafice 
(acuarelă, creion, colaj etc.). Lucrările nu 
vor fi semnate pentru a nu influenţa părerea 
celorlalţi elevi. Produsele obţinute vor fi 
afişate pe tablă astfel încât să poată fi 
observate de elevi. După ce profesorul le 
explică elevilor sensul expresiei a face 
turul galeriei, le cere să voteze un singur 
desen, considerat a fi cel mai sugestiv 
(votul poate fi exprimat printr-o linie 
trasată cu creta sub lucrare). Obiectivitatea 
votării va fi mărită dacă nu li se permite să 
vorbească între ei în timp ce examinează 
produsele expuse. Se numără voturile şi se 
stabilesc elevii câştigători (primii trei), 
cărora li se cere să vină în faţa clasei şi să 
explice viziunea artistică. În final, 
profesorul face aprecieri. Lucrările vor fi 
păstrate în portofolii. 

 
Studierea şi 
evaluarea 

conţinutului, 
limbajului şi 

elementelor textuale 
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ANEXE 
Merele fermecate de George Bulic 

 
Cică odată, în timpurile de demult, când se petreceau fel de fel de minuni în lume, trăia într-un 

sat un om tânăr, chipeş şi frumos, care nu era de viţă împărătească, ci un om de rând, ca toţi oamenii 
din satul său. Avea însă trei lucruri ciudate, cu adevărat făcătoare de minuni. Avea anume o pălărie 
fermecată, care, îndată ce o aşeza pe cap, îl ducea într-o clipă oriunde dorea. Apoi avea o pungă 
fermecată, care, îndată ce o scutura, se umplea doldora de bani. Mai avea apoi o faţă de masă, pe care, 
îndată ce o despăturea şi o întindea, apăreau numaidecât mâncărurile şi băuturile pe care le dorea. Şi 
cum ajunsese timpul să se însoare, hotărî într-o bună zi să pornească în lume să caute cea mai cuminte, 
cea mai bună la suflet şi cea mai frumoasă femeie. Şi, luând această hotărâre, îşi aşeză pălăria pe cap şi, 
cât ai clipi din ochi, se văzu într-o ţară frumoasă şi apoi într-un palat strălucitor, în care se afla o 
prinţesă.  

Omul tânăr, chipeş şi frumos făcu o plecăciune adâncă în faţa preafrumoasei prinţese şi a 
părinţilor ei şi o ceru în căsătorie. Văzându-l om de rând şi nu de viţă împărătească, prinţesa trufaşă 
începu să râdă în hohote de nechibzuinţa şi îndrăzneala lui. Părinţii ei, împăratul şi împărăteasa, 
începură şi ei să râdă şi râdeau şi ei în hohote. Bietul om tânăr, chipeş şi frumos simţea că se dărâmă 
pământul sub el şi, îngrozit de râsetele acelea dispreţuitoare, păşind de-a îndărătelea, ieşi repede afară 
din palat.  

Se aşeză dezamăgit pe o piatră şi începu să plângă ca un copil. Simţea că nu mai poate trăi fără 
prinţesă şi se gândea cu adâncă mâhnire că nu mai au niciun rost nici pălăria, nici punga, nici faţa de 
masă, de vreme ce nu poate să aibă alături de el pe cea mai frumoasă dintre cele mai frumoase prinţese 
din lume. Şi tocmai când era să arunce şi pălăria, şi punga, şi faţa de masă, îi veni dintr-o dată ceva în 
minte şi intră repede în palat, ţinând la subsuară pălăria, iar punga şi faţa de masă, vârâte, ca de obicei, 
în traista de care nu se despărţea niciodată.  

Când îl văzu din nou în faţa ei, preafrumoasa prinţesă îl privi cu un zâmbet dispreţuitor: 
- Acum ce mai vrei? 

Ţinând strâns pălăria, tânărul cel chipeş, răspunse calm, cu o undă de umilinţă şi sfială în glas: 
- Am venit să-mi iau rămas bun şi îngăduie-mi să-ţi sărut mânuţa, înainte de a pleca. 
- Hai, se învoi prinţesa, strâmbându-se de această dorinţă prostească a lui.  

În clipa când apucă mâna prinţesei să i-o sărute, omul tânăr, chipeş şi frumos, zise, uitân- 
du-se ţintă în ochii ei: 

- Aş vrea să fim împreună, într-o ţară îndepărtată, tocmai la capătul lumii; şi înainte de a   
încheia aceste vorbe, îşi aşeză pălăria pe cap. Şi, cât ai clipi din ochi, se văzu alături de preafrumoasa 
prinţesă într-o ţară fermecătoare, hăt departe, tocmai la capătul lumii. Se aşezară sub coroana stufoasă 
şi umbroasă a unui copac dintr-o pădure uriaşă să se odihnească.  
 Prinţesa plângea şi suspina, rugându-l în genunchi, s-o ducă înapoi în palatul părinţilor ei. 

- Îţi făgăduiesc, zise ea printre suspine, că îţi voi da toţi banii de argint şi de aur din visteria 
împărăţiei mele.  

- Bani am şi eu câţi vrei, zise tânărul, scoţând din traistă punga; o scutură şi numaidecât se  
rostogoliră o sumedenie de bani de argint şi de aur. 

- Bine, văd că ai bani; dar îţi făgăduiesc că vei sta în fiecare zi la masă, împreună cu mine  
şi cu părinţii mei şi te vei ospăta cu cele mai gustoase mâncăruri şi băuturi.  

- Am şi eu mâncăruri şi băuturi câte vrei, răspunse calm tânărul şi, scoţând din traistă faţa  
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de masă, o despături şi o întinse. Prinţesa văzu dinaintea ei mâncăruri şi băuturi nemaiântâlnite, care-i 
aţâţau grozav pofta de mâncare. 
 Apucară amândoi să mănânce şi, după ce se ospătară, prinţesa, aratând cu degetul spre un măr 
înalt şi crengos, zise cu o undă de duioşie în voce: 

- Vezi, mărul ăla de acolo? Du-te, te rog, şi culege-mi câteva mere. 
Tânărul, aşezându-şi pălăria în cap, ajunse într-o clipă în vârful pomului, unde se aflau  

merele cele mai coapte şi cele mai frumoase, începu să le culeagă repede şi, întinzându-şi mereu 
braţele, ca să le apuce pe cele mai bune, îi alunecă, nu se ştie cum, pălăria de pe cap, şi căzu jos. În 
clipa când văzu pălăria jos îşi aminti că uitase sub copacul stufos, şi punga, şi faţa de masă. Coborî cu o 
iuţeală de necrezut din vârful mărului. Dar, prea târziu. Preafrumoasa prinţesă, care între timp, înhăţase 
traista în care ţinea punga şi faţa de masă, se repezi la pălărie şi, aşezând-o pe cap, plecă, cât ai clipi, 
spre palatul părinţilor săi.  
 Tânărul amuţi. Începu să fugă disperat în direcţia în care dispăruse prinţesa. Alergă toată ziua şi 
toată noaptea, străbătând un drum lung şi anevoios, căci acum nu mai avea pălăria miraculoasă, care să-
l ducă, într-o clipă, acolo unde doreşte. După o zi şi o noapte de alergături neîntrerupte, simţind că nu-l 
mai ţin puterile, se aşeză pe marginea drumului să se odihnească. Simţi o foame cumplită. Dar, 
nemaiavând nici punga aducătoare de bani, nici faţa de masă, care să-i aşeze dinainte mâncărurile şi 
băuturile cele mai bune şi gustoase, îşi vârî mâna în sân şi scoase un măr, ca să-şi amăgească foamea. 
Muşcă lacom şi îndată ce mâncă tot mărul, simţi că-i creşte ceva pe cap. Îşi duse mâna şi când pipăi 
constată îngrozit că i-au crescut pe cap nişte coarne. Foamea îl chinuia acum şi mai cumplit. Scoase din 
sân încă un măr şi-l mâncă repede. Îşi duse mâna la cap, să vadă cât i-au mai crescut coarnele, dar 
constată, uimit, că acum coarnele erau mici. Scoase la repezeală din sân şi al treilea măr, şi când îl 
mâncă, coarnele de pe cap îi dispărură, ca şi când nici n-ar fi fost.  
 Începu atunci să alerge din nou spre palatul împărătesc. Şi merse, zile, săptămâni şi luni de-a 
rândul, până când într-o dimineaţă, la răsăritul soarelui ajunse în apropierea palatului împăratesc, în 
care se afla prefrumoasa prinţesă. Prefăcându-se că-i negustor de mere, se aşeză în apropiere de poarta 
palatului şi când o văzu pe prinţesă că iese la plimbare, împreună cu însoţitoarele ei, începu să strige: 

- Mere, mere aromate şi gustoase! Mere, mere fermecate care dau înţelepciune şi frumuseţe  
veşnică celui care le mănâncă. Mereee! Mereeeeee! 
 Prinţesa ajungând pe treptele de marmură ale palatului, se opri, stătu o clipă pe gânduri, apoi 
spuse uneia dintre însoţitoarele sale: 

- Du-te repede şi cumpără-mi şi mie un măr! 
Însoţitoarea îi aduse mărul dorit, mare, rotund, cărnos şi cu coaja subţire şi netedă. Miro- 

sea atât de plăcut şi aţâţător, încât prinţesa muşcă îndată cu lăcomie din el şi-l mâncă pe nerăsuflate. 
Când înghiţi ultima bucătură, simţi că-i creşte ceva pe cap, iar când le văzu pe însoţitoarele sale c-o 
privesc uluite, întrebă tulburată, cu voce tremurătoare: 

- Ce-i? Ce s-a întâmplat? 
- Să mergem, să mergem repede înapoi în odaia Măriei Tale! zise în şoaptă cea mai în 

vârstă dintre însoţitoare, apucând-o de mână şi trăgând-o după ea. 
- Să mergem, să mergem, spuseră tot în şoaptă şi tulburate şi celelalte însoţitoare. 

Când ajunse în odaia sa cu pereţii încărcaţi cu oglinzi şi se văzu pocită, cu nişte coarne  
lungi şi ascuţite pe cap care-i dădeau o înfăţişare îngrozitoare, prinţesa începu să ţipe atât de înfiorător, 
încât, înspăimântaţi, împăratul şi împărăteasa, şi toţi curtenii şi servitorii năvăliră în odaia ei. Şi când o 
văzură, începură cu toţii să ţipe, să plângă şi să se vaite, atât de sfâşietor, încât întreg palatul se 
cutremură.  
 Împăratul, îngrijorat şi înspăimântat de acestă urgie neaşteptată, porunci solilor săi să dea de 
veste în toate colţurile ţării că va da toată bogăţia şi toată împăraţia sa şi pe fiica sa de nevastă aceluia 
care o va scapa de năpasta aceasta înfiorătoare. 
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 Şi în curând începură să sosească din toate părţile o sumedenie de oameni vestiţi şi mai cu 
seamă medici, dar nicunul nu reusi s-o scape pe preafrumoasa prinţesă de coarnele lungi şi ascuţite 
care-i poceau îngrozitor înfăţişarea. 
 După ce plecară, rând pe rând, toţi cei care veniseră s-o scape, apăru pe neaşteptate în faţa ei 
tânărul chipeş şi frumos. Când îl văzu, prinţesa se dădu speriată înapoi, ca în faţa unei vedenii 
înfricoşătoare.  

- Nu-ţi fie teamă! zise el cu blândeţe şi o privi cu atâta duioşie, încât prinţesa se linişti şi  
faţa i se însenină. 

- Nu cumva ai venit... 
- Da, am venit să te scap de necaz, Ai mâncat un singur măr, nu-i asa? 
- Da, numai unul, răspunse prinţesa; şi, uite, cât sunt de pocită. 
- Trebuie să mănânci încă două. 
- Încă două?! 
- Da, încă două, întări tânărul chipeş şi frumos. 

Prinţesa stătu o frântură de timp pe gânduri; apoi îl privi drept în faţă, şi când văzu zâm- 
betul lui plin de căldură, spuse cu hotărâre: 

- Bine. Mănânc încă două. 
Tânărul chipeş şi frumos scoase din sân un măr şi i-l întinse. Prinţesa muşcă grăbită din el  

şi îndată ce înghiţi ultima îmbucătură, coarnele îi descrescură la jumătate. Săltând de bucurie, prinţesa 
îi ceru şi al treilea măr. 

- Ţi-l dau numai dacă îmi dai înapoi pălăria, punga şi faţa de masă şi dacă îmi făgăduieşti  
că vei fi soţia mea credincioasă. 

  Prinţesa se repezi în odaia de alături şi-i aduse pălăria, punga şi faţa de masă şi-i făgădui  
că va fi soţia lui credincioasă, primi şi al treilea măr pe care-l mâncă pe nerăsuflate. Coarnele îi 
dispărură, de parcă nu le-ar fi avut niciodată.  
 Întreg palatul vuia de bucurie şi începu nunta, o nuntă mare cu mâncăruri şi băuturi, cu cântece 
şi jocuri şi mai ales cu o veselie fără de margini. Şi dacă cumva nuntaşii, veniţi din toate părţile, nu s-au 
împrăştiat, nunta poate că mai ţine şi azi. 
 

          


