
 

 

IO2.B – INDRUMAR PENTRU PRODUCEREA SCENARIULUI POVEȘTII ȘI A INSTRUMENTULUI DIDACTIC 
 

Titlul poveștii Ridichea (basm german) 

Țară  Italia           
X     Lituania 
 Spania 
 România 

Tipologia poveștii  Tradiții locale 
 X     Tradiții inter culturale 

Vârsta adecvată Acest videoclip este potrivit pentru copiii de 3-7 ani 

Sumarul poveștii Povestea este despre a putea depăși toate dificultățile împreună. 

După cum spun proverbe populare lituaniene: 

Unul singur pe câmpul de luptă - nu e un războinic. 

Singur într-un terci este dispărut. 

Potențial educațional / 
Rezultate de învățare 

Basmele antrenează imaginația copiilor, îi ajută să înțeleagă 

multe lucruri și să facă lumea mai clară pentru ei. 

 

Se joacă teatru de masă, copiii trăiesc situații de viață. 

Conținutul poveștii A fost odată un bunic, o bunica și nepoata lor. 

În fața casei lor aveau o grădină. Primăvara, un bătrân a plantat 

ridichi. O ridiche a crescut, a crescut și a crescut, până a fost 

enormă. 

Bătrânul a început să scoată ridichea din pământ. El a tras și a 

tras, dar era prea mare doar pentru un singur om. Așa că a 

chemat-o pe soție să ajute. 

- Bunico, vino să mă ajuți! 

Bătrâna a pus mâna pe bătrân, bătrânul a pus mâna pe ridiche și 

au tras și au tras, dar nu au putut să o scoată. 

Așa că bătrâna și-a chemat nepoata să ajute. 

- Nepoată, vino să ne ajuți! 

Nepoata a pus mâna pe bătrână, bătrâna a pus mâna pe bătrân, 

bătrânul a pus mâna pe ridiche și au tras și au tras. Dar ridichea 

era prea mare și nu o puteau scoate. Așa că nepoata a chemat 

câinele să ajute. 

-Câine, vino și ajută-ne! 

Câinele a pus laba pe nepoată, nepoata a pus mâna pe bătrână, 

bătrâna a pus mâna pe bătrân, bătrânul a pus mâna pe ridiche și 

toți au tras și au tras. Dar totuși nu au putut scoate ridichea. Așa 

că câinele a chemat pisica să ajute. 

-Pisică, vino să ne ajuți! 

Pisica a pus laba pe câine, câinele a pus laba pe nepoată, nepoata 

a pus mâna pe bătrână, bătrâna a pus mâna pe bătrân, bătrânul a 

pus mâna pe ridiche și au tras și au tras. Părea imposibil, dar 

totuși nu puteau să scoată ridichea. Prin urmare, pisica a chemat 

șoarecele pentru a ajuta. 

-Șoarece, vino să ne ajuți! 

Șoarecele a pus laba pe pisică, pisica a pus laba pe câine, câinele 



 

 

a pus mâna pe nepoată, nepoata a pus mâna pe bătrână, bătrâna a 

pus mâna pe bătrân, bătrânul a pus mâna pe ridiche. Toți au tras 

și au tras și au mai tras - iar în cele din urmă a ieșit ridichea! 

A fost nevoie de ajutorul micului șoarece pentru a scoate în cele 

din urmă ridichea. 

Plan de lecție Bunica unuia dintre copii le-a citit povestea copiilor. 

După ce am ascultat basmul, acolo unde s-a discutat despre 

personajele basmului și am aflat de ce bunicul singur nu a tras 

nava, cum s-au comportat celelalte personaje. Ideea principală a 

discuției este că, împreună cu prietenii, putem depăși 

dificultățile. 

Am amintit două proverbe lituaniene și le-a explicat semnificația: 

Unul de pe câmpul de luptă - nu e un războinic. 

Singur într-un terci înseamnă dispărut. 

Mai târziu am jucat teatru de masă cu figurine din lemn. 

După acea împărțire pe roluri, am ales haine și am jucat o 

poveste. 

Surse media 1. Descrierea poveștii pe site-ul proiectului https://tik.pixel-
online.org/storyplot_view.php?id_storyplot=NjA= 
 
2. Povestire video creată de partenerii proiectului: 

https://www.youtube.com/watch?v=_W_JHHurVWs 
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