
 

 

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

 
 

Titlul poveștii Visul lui Gediminas 

Țară  Italy           

X     Lithuania 

 Spain 

 Romania 

Tipologia poveștii X     Local traditions 

 Intercultural traditions 

Sumarul poveștii Marele Duce Gediminas a avut un vis profetic. Dimineața 

devreme, când a pornit spre salvie să obțină informații despre 

sensul visului său, a construit un castel pe deal și l-a numit 

Castelul Gediminas. Mai târziu, capitala Lituaniei a fost mutată 

în acest loc și a numit-o Vilnius (în lituaniană „vilkas” înseamnă 

lup).  

Vârsta adecvată 4-7 ani 

Potențial educațional / 

Rezultate de învățare 
Legenda ajută să înțeleagă istoria și rădăcinile celebrului castel 

lituanian.  

Conținutul poveștii Într-o zi, Marele Duce Gediminas (conducător al Lituaniei din 

1316 până în 1341) a mers la vânătoare în pădurea din Valea 

Šventaragis, la 4 km de reședința sa din Trakai. Pădurile 

lituaniene erau renumite pentru starea lor primordială și 

abundența de vânat - un adevărat paradis al vânătorilor.  

Nu departe de râul Vilnelė și-a călărit calul pe un deal frumos 

(acum se numește Dealul Tauras). Pe acest deal a observat un 

animal mare de pădure - aurochs. După vânarea cu succes a 

acestui animal de către Gediminas, ducele a observat că este prea 

târziu să se întoarcă acasă la Trakai. Așa că, a stat în Valea 

Šventaragis pentru o noapte (acum aici se află Catedrala Vilnius). 

În timpul nopții a visat un lup uriaș de fier care stătea pe cel mai 

apropiat deal unde dormea el. Și de la lupul acesta sunetul era 

atât de tare, încât părea că sute de lupi urlau. 
Plan de lecție 1. Ascultarea legendei despre visul lui Gediminas.  

2. Excursia în capitală - Vilnius. Excursie la Castelul lui 

Gediminas.  

3. Reflexie după călătorie.  

4.Urmăriți videoclipul acestei legende: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Ab9bhtSM18  

5. Fotografii și desene realizate de copii. Expoziţie.  

 

 

 


