
 

 

IO2.B – INDRUMAR PENTRU PRODUCEREA SCENARIULUI POVEȘTII ȘI A INSTRUMENTULUI DIDACTIC  
Titlul poveștii Grădina Boboli 

Țară  Italia           
    

Tipologia poveștii         Tradiții locale 

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

Sumarul poveștii În această poveste personajul principal este fantezia copiilor. Fantezia 

copiilor este împletită cu sculpturile Grădinii Boboli. Grădina Boboli 

este un parc din Florența, care este găzduiește o colecție de sculpturi. 

Gigo este un copil foarte curios și nerăbdător. Trăiește o aventură 

specială în Grădina Boboli. Gigo se pierde în grădină și găsește o 

chitară. Când vede chitara, cuvintele bunicului său îi vin în minte: 

„dacă ai niște muzică bună, nu ești niciodată singur”. Așa că începe să 

cânte la chitară și adoarme. Imediat, statuile devin vii: fetele magice 

încep să danseze, un bărbat gras și dezbrăcat stă pe o broască țestoasă, 

un cal cu cavalerul său merge la trap prin bazin, Oceanul și Neptun își 

măsoară puterile pentru sceptrul mării, iar un cal zburător îl duce pe 

copil undeva departe. Gigo cunoaște lumea viselor. 

 

Potențial educațional / 
Rezultate de învățare 

Am ales această poveste pentru că are loc într-o grădină unde un 

desiș de ramuri reprezintă punctul de întâlnire al diferitelor 

culturi. Fantezia furnizează copiilor cunoștințe noi, experiențe, 

emoții și o călătorie fantastică. 

Conținutul poveștii Personajul principal este Gigo. El este un copil curios și dinamic. 

Alte personaje principale sunt statuile din grădină: unele dintre 

ele sunt personaje mitologice, altele sunt personaje antice. 

Pentru crearea unei cărți 3D fără pagini; 

Jocuri de mișcare pentru identificarea personajelor din poveste. 

Gigo: este un copil foarte curios. 

Statui la intrare: râd mereu și sunt caraghioase; 

Perseus: este curajos; 

Pegaso: este foarte suspicios 

Ocean: este somnoros și capricios. Se luptă întotdeauna cu 

Neptun; 

Neptun: El este foarte furios. Lovește pământul cu tridentul său 

pentru a face apa să izvorască. Se luptă mereu cu Oceanul; 

Braccio di Bartolo: este simpatic, a fost bufon la curtea familiei 

de Medici. 

Plan de lecție Povestea are loc în Grădina Boboli, un parc istoric din Florența. În parc 

putem vedea grote, fântâni, temple ornamentale, iazuri mici și o 

colecție de sculpturi care datează din timpuri vechi (de la vechii romani 

până în secolul XX) 

Activitate grafică pe calculator prin utilizarea programului Paint; 

Alcătuirea unei cărți care descrie grădinile în diferitele anotimpuri. 

Crearea unei grădini într-o cutie; 

Crearea unui joc de societate tip „șerpi și scări”. Această activitate 

oferă copiilor șansa de a afla numerele. 



 

 

 


