
 

 

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

Titlu Iezerul Mare și Iezerul Mic 
Țara  Italia           

 Lituania 
 Spania 
X     România 

Tipologia poveștii X      Tradiții locale 
 Tradiții interculturale 

Rezumat Legenda Iezerului Mare și a Iezerului Mic, două râuri românești, 
spune povestea din spatele originii lor. Se spune că cele două 
râuri au fost odată frați, ambii păstori, cu multe abilități, dar 
care iubeau aceeași fată: o localnică numită Frumusețea 
Munților. Au fost de acord să decidă cine o curtează printr-o 
luptă, în timpul căreia amândoi au murit, determinând-o pe 
fată să sufere enorm. Lacrimile vărsate de fată au devenit 
izvoarele celor două râuri. 

Potențial educațional / 
Rezultatele învățării 

Această poveste poate fi o resursă valoroasă pentru evaluarea 
cunoștințelor despre mediu sau pentru predarea limbii și 
comunicării. Scopul activităților poate varia: stimularea 
imaginației, dezvoltarea abilităților de citire și vorbire, 
exprimarea opiniilor despre un text, exprimarea atitudinii față 
de comportamentul personajelor, găsirea diferențelor dintre 
acțiunile rele și cele bune, distingerea dintre fapte reale și 
ficțiune. 

  



 

 

Povestea întreagă În munții Țibin, la poalele munților Cindrel și Frumoasa, în mijlocul a 
două văi romantice, două lacuri cristaline sunt ascunse ca niște perle: 
Iezerul Mare (1992 m) și Iezerul Mic (2060 m), iar râul Țibin pornește 
de aici. 
Ciobanii din acești munți spun că aceste izvoare, din care râul Țibin își 
trage apa, au fost formate din lacrimi de durere și întristare, lacrimi 
ale unei fete tinere și pure. 
Se spune că în acești munți, la Frumoasa, a trăit cândva o fată de 
păstor, mândră și frumoasă, mai frumoasă decât zânele 
fermecate.Nici daca te-ai fi plimbat prin toată țara, nu s-ar găsi 
cineva care să o egaleze în frumusețe. Ciobanii obișnuiau să o 
numească Frumusețea Munților. 
Numele ei a fost dat muntelui și a fost păstrat până în zilele noastre. 
În acea vreme, erau în jurul acelui loc doi păstori tineri și puternici, la 
fel de înalți ca brazi și curajoși ca nimeni altul. Aceștia obișnuiau să 
lupte cu urșii și să îi învingă, dar și să prindă cerbi în fugă. Ambii băieți 
o iubeau pe Frumusețea Munților. Fata îi iubea pe amândoi fără 
discriminare, așa că nu a putut să-și dea inima niciunuia. Și când o 
fată iubește doi băieți în același timp, se știe că nu se va termina cu 
bine. Exact așa s-a întâmplat acum. Cei doi băieți au văzut curând că 
nu pot trăi așa și au fost nevoiți să ia o decizie într-un fel sau altul și 
au vrut să decidă într-o luptă, o luptă până la moarte. 
Și într-o zi frumoasă de vară, au început să lupte pe un vârf de 
munte, fiecare înarmat cu un buzdugan. Grea a fost lupta lor și părea 
nesfârșită, pentru că fiecare frate era priceput atât la atac, cât și la 
apărare. Corpurile lor erau încordate, a curs sânge, dar niciunul nu a 
renunțat. Dintr-o dată unul dintre ei s-a împiedicat și în clipa 
următoare a căzut, cu capul zdrobit de buzduganul inamicului său. 
Câștigătorul a strigat fericit și a mers să găsească fata, dar nu a ajuns 
prea departe. Rănile pe care le-a primit i-au scurs puterile și într-o 
vale din apropiere, și-a găsit moartea, la fel ca și fratele său. Când 
Frumusețea Munților și-a găsit băieții iubiți fără suflare, a jelit și a 
plâns multe zile la rând la locul unde au murit. Ochii ei au devenit un 
izvor de lacrimi, iar din aceste lacrimi de mâhnire și întristare s-au 
format cele două izvoare numite Iezerul Mare și Iezerul Mic. Și apa 
lor este încă limpede și proaspătă până în zilele noastre. 
 Din aceste lacuri alpine izvorăște Râul Mare și Râul Mic, care se 
unesc în apropierea zonei Gura Râului și formează râul Țibin. 

Plan de lecție Domeniul: Limba și comunicarea 
Numele activității: „Geanta de povești” 
Activitate: poveste imaginată de copii 
Scopul activității: Fluență / Abilități procedurale 
 
Obiective: practicarea limbajului în mod creativ, spunând o poveste, 
dezvoltarea abilităților de vorbire și a creativității copiilor, cu ajutorul 
resurselor naturale din mediul din apropiere 
OBIECTIVE: 
Pentru a crea povești în mod creativ, folosind figuri de vorbire intuitiv 
A povesti evenimente reale sau imaginare într-o ordine logică 



 

 

Pentru a produce mesaje vorbite corecte din punct de vedere 
gramatical 
Pentru a exprima sentimente și atitudini față de personaje și 
evenimente, folosind limbajul verbal și nonverbal 
Pentru a explica sensul anumitor cuvinte folosite 
Să-și exerseze abilitățile de ascultare ascultând povești și să le 
rezume pe scurt 
 
STRATEGII: 
Conversație, definire, exerciții, povestire, lucru în echipă, rezolvarea 
problemelor. 
Elemente de joc: surprize, manevrarea materialelor, închiderea și 
deschiderea ochilor, aplaudarea. 
Materiale: o geantă, cărți de povești, CD-uri, obiecte legate de 
toamnă, marionete (fată, arici, urși, vulpe, țestoase) 
Tipare de interacțiune: profesor-studenți; Munca individuala; Lucru 
în echipă. 
 
Procedură: 
Încălzire: „Geanta de povești”, care conține povestea, îi va orienta pe 
copii către elementele surpriză – obiectele aduse, menite să 
îmbunătățească starea de spirit a copiilor și să le câștige interesul. 
Recapitulare: sortarea și consolidarea cunoștințelor despre râuri și 
stimularea interesului și curiozității pentru explorarea mediului, cu 
ajutorul jocurilor. 
Prezentarea conținutului și învățarea ghidată: practică de pronunție 
prin imitarea vântului, frunze frunze, umflare baloane, miros de flori 
etc. 
 
Rolul profesorului de grădiniță în stimularea creativității copiilor 
Fiecare model adus la clasă va fi prezentat și utilizat, urmărind 
îmbunătățirea gândirii divergente și a caracteristicilor sale 
(originalitate, flexibilitate, fluiditate). 
Modelul urmează să fie prezentat ca o surpriză, copiii deschizând și 
închizând ochii la sunetul care imită vântul. Întrebările suplementare 
sunt puse de educator. Copiilor li se cere să spună câteva cuvinte 
despre modelul făcut, inclusiv locul, timpul, anotimpul anului, 
personajele principale, sentimentele etc. Originalitatea și discursul 
literar sunt accentuate. 
În timp ce copiii vorbesc, profesorul urmărește discursul și îi 
corectează sau îi oprește în caz că devin incoerenti sau pierd șirul 
poveștii. 
Evaluare: Dezvoltați capacitatea de a prelucra și sintetiza informații și 

observați complexitatea anumitor idei și sentimente prin metoda 

cvintetului. 

Cvintetul este un tip de poem care, în acest caz, va consta din 
următoarele: linia 1 - un subiect cu un singur cuvânt, linia 2 - două 
adjective care descriu subiectul, linia 3 - trei verbe care exprimă 



 

 

acțiuni ale subiectului, linia 4 - atitudine personală față de subiect (în 
4 cuvinte) și linia 5 - trăsătură definitorie cu un singur cuvânt a 
subiectului. 
Exemplu: 

Veveriţele 
Mici, obraznice 

Mesteca, se ascund, se joacă 
Sunt cele mai drăguțe 

Rozătoare 



 

 

Video https://www.youtube.com/watch?v=W1cnZMMHlhI 

Resurse media 

 
Documente PDF - Acest document in forma pdf 

website https://ro.wikipedia.org/wiki/Iez%C4%83rele_Cindrelului 
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