
 

 

IO2.B – INDRUMAR PENTRU PRODUCEREA SCENARIULUI POVEȘTII ȘI A INSTRUMENTULUI DIDACTIC  
Titlul poveștii Monstrul din Semproniano 

Țară  Italia           
    

Tipologia poveștii         Tradiții locale 

Vârsta adecvată Acest videoclip este potrivit pentru copiii de 4-7 ani 

Sumarul poveștii În țara Semproniano, populația era terorizată de prezența unui 

monstru care, după ce a făcut să dispară animalele, a făcut să 

dispară și copiii. Nimeni nu îndrăznea să plece de la castel și din 

propriile case pentru a cultiva câmpurile din vale, iar în curând 

mâncarea s-a împuținat. Un tânăr puternic și curajos a decis să 

înfrunte monstrul folosind o oglindă. Cu acest obiect a reușit să îl 

facă pe monstru confuz și vulnerabil și l-a ucis. Cadavrul 

monstrului a fost expus în piața castelului și populația s-a 

bucurat, strigând de fericire. 

 

Potențial educațional / 
Rezultate de învățare 

Dificultățile nu trebuie să descurajeze, iar obstacolele pot fi 

confruntate cu curaj și istețime. 

Conținutul poveștii Într-un sat mic, numit Semproniano, a ajuns odată un monstru 

cumplit. Locuia într-o vale, numită dei Vignacci, situată în 

nordul acestui sat. Cum acest pământ era foarte fertil, locuitorii 

aveau acolo câmpurile, grădinile lor de legume, podgoriile lor și 

obișnuiau să meargă pentru a le cultiva și îngriji. Monstrul era 

atât de bine ascuns, încât nimeni nu-l văzuse niciodată. 

Numeroase zvonuri circulau prin popor, dar nimeni nu știa ceva 

sigur. Dar de ce, ne întrebăm, a ajuns acest monstru exact acolo, 

în acel sat? Nu știm! Este un mister. 

Nimeni nu știa nimic și orășenii, la început, au fost cu adevărat 

curioși în legătură cu asta. Dar, într-o zi, unele animale de fermă 

au început să dispară: niște miei care pășeau pe pajiști, unele 

găini sau unele animale de companie nu au mai fost găsite, dar 

ceea ce oamenii au găsit în schimb, au fost niște urme de sânge. 

În cele din urmă, când chiar și unii copii au dispărut, orășenii au 

început să se sperie și... Și ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că într-

o zi, un țăran a părăsit satul pentru a merge pe câmpuri. Deodată 

s-a oprit îngrozit, tresărind când a văzut de departe o figură 

enormă, înspăimântătoare, neagră. S-a oprit și s-a gândit imediat: 

„Acesta este monstrul, există cu adevărat!” Și alergând, speriat 

de moarte, s-a întors imediat în sat pentru a avertiza pe toți că l-a 

văzut. Toți locuitorii și-au baricadat casele și nimeni nu a mai 

ieșit. 

Toate pământurile cultivate fuseseră părăsite și în curând nu mai 

rămăsese nimic de mâncat. Într-o zi, un tânăr al satului, puternic 

și curajos, suferind la vederea lucrurilor ce se întâmplau, a decis 

să facă ceva și, urmat de câțiva bărbați, curajoși ca el, au coborât 

în vale pentru a înfrunta creatura terifiantă. 

Bărbații erau înarmați cu arme săracăcioase, bastoane și unelte, 



 

 

însă tânărul a luat cu el și o oglindă făcută dintr-o bucată de 

metal strălucitor. Când tânărul și-a dat seama că este aproape de 

monstru, a început să țină placa strălucitoare astfel încât să 

reflecte imaginea marelui monstru. Acesta fu orbit sau poate 

crezu că se află în fața unui alt monstru, mai mare și mai 

înspăimântător decât el, s-a simțit nesigur și confuz și, în 

consecință, fu mai puțin dificil pentru eroii noștri să-l atace și să 

lovească până la moarte. 

Întreaga populație din vârful castelului de deasupra văii 

observase întâmplarea și locuitorii coborâră fericiți, strigând și 

aducându-l pe tânărul triumfător. Între timp, orășenii care l-au 

urmat pe tânărul viteaz au legat trupul monstrului și l-au adus în 

piața castelului unde a fost expus și lăsat mult timp. La sfârșit a 

rămas doar un schelet mare și a fost ridicat pe zidul cetății, până 

când vremea și timpul l-au distrus. 

Să ne amintim întotdeauna că, prin inteligență și curaj, putem 

învinge o mulțime de pericole care par aparent imposibile, așa 

cum a făcut tânărul din povestea noastră, folosind doar o simplă 

oglindă. 

Plan de lecție Scurtă descriere a țării din Semproniano 

Observarea imaginilor fotografice 

Observarea imaginilor care au fost descrise pe măsură ce s-au făcut 

castelele 

 

 


