
 

 

IO2.B – GHID PENTRU A CREA INTRIGA POVEȘTII ȘI SETUL DE INSTRUMENTE DIDACTICE 
 

Titlu Muntele Furnica  

Țara  Italia           
 Lituania 
 Spania 
X     România 

Tipologia poveștii X        Tradiții locale 
 Tradiții interculturale 

Rezumat Demult, se spune că a existat o fată frumoasă, pe nume Viorica, care a 
fost rugată de o colonie de furnici să fie regina lor. Viorica s-a dovedit 
a fi o regină bună pentru furnici, iar acestea din urmă i-au mulțumit 
ridicându-i tot mai mult palatul (muntele) și plantând flori pe el. Într-o 
zi, un prinț chipeș a venit pe munte, iar Viorica s-a îndrăgostit de el. 
Sentimentele erau reciproce, dar Viorica le promisese furnicilor să nu 
le părăsească. Cu toate acestea, a decis să plece o singură dată, doar 
pentru a descoperi că timpul a trecut altfel în afara regatului ei, iar 
prințul era acum un bărbat bătrân. Astfel, s-a întors la furnici, pentru a 
fi pentru totdeauna regina lor. Muntele care a fost palatul ei se 
numește acum Muntele Furnica. 

Potențial educațional / 
Rezultatele învățării 

Această poveste are un potențial educativ ridicat din următorul punct 
de vedere: 
1. Cunoștințe de bază / adaptate despre limba română, geografie, mai 
ales despre frumoasa fată Viorica, care a devenit regina furnicilor. 
2. Introducerea de cuvinte cheie legate de aspecte culturale / 
geografice 
3. Introducerea de cunoștințe de bază și experiențe despre învățare, 
dăruire, devotament, încredere în oameni, dragoste pentru natură, 
sârguință 
4. Povestea îi ajută pe copii să înțeleagă importanța de a ajuta 
oamenii nevoiași, că bunătatea este cel mai bun mod de a trăi în 
armonie, iar atunci când suntem în pericol nu trebuie să pierdem 
speranța, deoarece totul are un răspuns și împreună putem face 
foarte mult multe lucruri. 

Povestea întreagă - Adaptare după o legend a reginei României Carmen Sylva, retipărită 
în cartea Poveștile Peleșului – 
 
A fost odată o fată frumoasă pe nume Viorica. Părul ei era ca aurul, 
ochii albaștri ca cerul, iar buzele roșii ca trandafirii. Frumoasa Viorica 
era harnică și blândă și toată lumea o iubea. Dar Viorica era singură pe 
lume și de aceea stătea adesea în fața căsuței ei, privind cu tristețe în 
jurul ei. În timp ce stătea acolo într-o zi, văzu că se apropiau multe 
furnici. Deodată, s-au oprit și au format un cerc în jurul Vioricăi. Una 
dintre furnici s-a prezentat și i-a vorbit fetei: 
"Te cunoaștem foarte bine, Viorica. Adeseori îți admirăm sârguința. Și 
știm, de asemenea, că ești singură pe lume. De aceea, te rugăm să vii 
să ne fii regină. Vom construi un palat pentru tine, mai frumos și mai 
mare decât orice ai văzut vreodată în lume.Un singur lucru trebuie să 



 

 

promiți: că nu te vei întoarce la poporul tău, vei rămâne cu noi și vei fi 
pentru totdeauna regina furnicilor. 
"Nu mi-aș dori altceva decât să rămân cu voi", a răspuns Viorica, "în 
calitate de regină pentru voi, furnici, căci nimic nu mă face să rămân 
printre oameni". 
Și așa Viorica a plecat cu furnicile și au mers până au ajuns într-un loc 
care părea ideal pentru construirea unui palat. Furnicile au construit 
un palat frumos în scurt timp, împodobit cu flori și frunze. Pentru 
Viorica, viața a fost frumoasă și s-a dovedit a fi o regină blândă, care 
avea întotdeauna un sfat bun pentru furnici. Așa că, cu atâta dragoste, 
furnicile îi ridicau palatul, împodobindu-l cu flori din ce în ce mai 
frumoase. Din exterior, palatul Viorica părea a fi un vârf de munte. 
Într-o zi, în timp ce stătea în camera ei, a auzit zgomote în jurul 
muntelui și voci nervoase. 
„Casa noastră este pe cale să se destrame”, au strigat furnicile. 
„Oamenii răi intră în ea”. - Este în regulă, a spus Viorica. 
„Voi rezolva această problemă”. Și, spunând asta, Viorica a ieșit din 
palatul ei, unde a văzut un tânăr chipeș - fiul unui împărat. 
 "Cine ești? De ce ești aici?" îl întrebă Viorica. 
"Scuze, fată frumoasă! A răspuns tânărul. Aveți cuvântul meu cinstit 
că voi fi un apărător devotat al furnicilor începând de azi. Cum aș fi 
putut să-mi imaginez că furnicile au o regină atât de frumoasă?" 
 - Mulțumesc, a răspuns Viorica. „Vreau doar ca nimeni să nu intre 
niciodată în împărăția mea”. 
Auzind aceste cuvinte, Viorica a dispărut ca și cum muntele ar fi 
înghițit-o. Dar fiul împăratului a rămas acolo, în fața muntelui, ca și 
cum ar fi visat. Avea speranța că frumoasa regină se va întoarce și o va 
vedea din nou. A stat acolo mult timp, dar a văzut doar cozi nesfârșite 
de furnici. În acea noapte, Viorica a fost foarte neliniștită. Deodată, i 
se părea că în împărăția ei nu era suficient aer. Dar acum voia să iasă 
în soare și în aer curat, dar se temea și nu voia să-și încalce 
promisiunea în fața furnicilor. Cu toate acestea, Viorica era din ce în 
ce mai tristă. Apoi furnicile au întrebat-o cu frică: „Regină, nu-ți mai 
place? Iar Viorica a răspuns: „O, vreau doar să ies puțin. Și înainte de 
apusul soarelui mă voi întoarce.” Furnicile au fost de acord, dar când 
Viorica a ieșit, totul s-a schimbat. Timpul trecuse de când își părăsise 
castelul, iar fiul împăratului era acum un bătrân. Viorica nu mai știa 
nimic în jurul ei și, uitându-se la muntele pe care furnicile îl 
construiseră în timp, și-a dat seama că acum era casa ei. Revenind la 
palat, furnicile i-au adus imediat cele mai fine flori și nectar și picături 
de rouă. Și au decis să construiască palatul din ce în ce mai sus până 
când a apărut un mare munte, iar acest munte se numește Furnica 
astăzi („Furnica”). 

Plan de lecție Activitatea sugerată este de a recrea ciclul de viață al furnicilor 
folosind materiale reciclate. 
Subiect: oameni și societate 
Subiect: Muntele Furnica 
Obiective: îmbunătățirea cunoștințelor despre științe, în special 
cunoștințe geografice despre munții românești; îmbunătățirea 



 

 

manevrabilității prin recrearea unei furnici 
Obiective: denumirea unui munte românesc, denumirea culorii 
reprezentând munții de pe hartă, recrearea unei furnici. 
Încălzire: un videoclip despre viața furnicilor și întrebări legate de 
legenda Muntelui Furnica. 
Activitate: Legenda va fi spusă în timp ce se vor arăta simultan imagini 
cu ea. Apoi, copiilor li se vor cere diverse informații legate de furnici, 
cum ar fi cum arată, ce fac, unde trăiesc, ce mănâncă, ce se întâmplă 
în poveste, care este rolul reginei furnică și cum ar trebui să acționeze. 
După aceasta, copiii sunt rugați să recreeze o furnică precum cea din 
poveste, folosind materiale reciclate (carton, hârtie, sticle din plastic 
etc.). Li se va spune că procedura va fi similară cu cea necesară atunci 
când au construit vulcanul. Vor fi câteva echipe, fiecare cu rolul său: 
una va lipi sticlele din plastic împreună, una va înfășura sticlele lipite 
cu carton și hârtie, iar o echipă va picta furnica, pentru a arăta cât mai 
aproape de original. 
După ce lucrarea este terminată, în timp ce vopseaua se usucă, copiii 
se pot bucura de o felie de prăjitură, având în vedere că seamănă cu o 
furnică și li se oferă feedback pentru efortul lor. 

Video https://www.youtube.com/watch?v=Pjw2A3QU8Qg 
https://www.youtube.com/watch?v=b8sl8AE418o 

Resurse media Imagini ale locului real 

Documente PDF - Acest document in forma pdf 

website https://pestworldforkids.org/pest-guide/ants/ 
https://www.youtube.com/watch?v=5bDvFRyggwc 
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