
 

 

IO2.B – INDRUMAR PENTRU PRODUCEREA SCENARIULUI POVEȘTII ȘI A INSTRUMENTULUI DIDACTIC  
Titlul poveștii La tacchinata del 52 

Țară  Italia           
    

Tipologia poveștii         Tradiții locale 

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

Sumarul poveștii Curcanii din 1952 – preluare din „Tirreno” (ziarul orașului 

Livorno) 

marți, 16 decembrie 1952 

Noaptea trecută, în timpul unei furtuni cumplite, o navă ancorată 

în fața academiei navale a fost izbită de stânca Regina. Din cauza 

vântului care sufla cu 150 km/h, prora navei a lovit stâncile la 30 

de metri distanță de dig. A fost un naufragiu teribil, dar echipajul 

a fost salvat. 

În Livorno în acea perioadă era sărăcie, dar nava americană a 

oferit locuitorilor din Livorno un Crăciun cu curcani foarte mari. 

Acești curcani erau meniți familiilor americane, dar vântul i-a 

împins de la mare de-a lungul unui șanț spre casele din 

apropierea stadionului. Am luat 50 de curcani, dar nu aveam 

frigider, așa că i-am gătit toată ziua pentru a-i conserva în untură. 

În acele timpuri am mâncat pui doar de Crăciun. 

Potențial educațional / 
Rezultate de învățare 

Depășirea ostilităților cu ajutorul altora 

Cunoașterea obiceiurilor trecutului și condițiile vieții 

Conținutul poveștii "La 2:50 am aseară, sub forța unui vânt strașnic și a unei furtuni 

impresionante, o navă care a fost ancorată în fața Academiei 

Navale în Livorno a fost aruncată spre stânca "Regina", la două 

sute de metri de aceeași academie. După aproximativ o oră în 

care s-a aflat la mila timpului, sub furia unei mări care a atins 

chiar forța 10 și viteza continuă a vântului care a ajuns la 150 de 

kilometri pe oră, partea dinainte a navei s-a prăbușit cu o 

bubuitură care a depășit valurile neîncetate și a plutit până la 

punctul de a naufragia în stânci la treizeci de metri de Academie. 

De la pupa la jumătatea navei, vasul era încă proptit în stânci și 

rămase acolo, lovindu-se de ele când și când. Un naufragiu teribil 

în apele din fața orașului Livorno: echipajul a fost salvat 

"A fost o nenorocire de-ți venea să plângi, dar naufragiul acelei 

nave americane mi-a oferit șansa să pun pe masă de Crăciun niște 

curcani extraordinar de mari. Era decembrie '52. 

Acei curcani erau destinați pentru mesele de Crăciun ale armatei 

americane; în schimb, au ajuns în bucătăriile multor familii din 

Leghorn ", după cum a povestit un cetățean din Leghorn al 

vremii. "Vântul a împins curcanii înapoi de la mare de-a lungul 

șanțului care se prelungea în zona stadionului și este acum 

astupat. Noi, locuitorii, luat 200 de kilograme de unt sărat și 

aproximativ cincizeci de curcani; noi nu aveam curcani mari, așa 

de mari că niciodată nu ți-ai fi imaginat așa ceva. Și nu aveam 

frigider - toată casa gătea curcani la fiecare oră din zi și noapte 



 

 

pentru a îi pune în untură și a-i conserva. Nu a fost simplu, soba 

mergea cu lemn și cărbune. Dar am mâncat pui doar de Crăciun”. 

 

Plan de lecție Activitate picturală (barcă, mare, case) 
Activitate grafică (bărbați și femei) 
Activități de decupare și colaj (bărbați, case, barcă și curcani) 
Construcție din plastic și ansamblu al elementelor 

 

 


