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Titlu Totul pentru un ban 

Țara Spania 
 

Tipologia poveștii X     Tradiții locale 
 Tradiții interculturale 

Rezumat Un negustor înstărit avea un fiu leneș și, pentru a-l dezvața de acest 
obcei, îi dădu o provocare foarte dificilă: cu o monedă trebuie să 
cumpere ceva ce putea fi de mâncare, ceva de băut, ceva de 
mestecat, ceva de plantat în grădină și ceva de mâncare pentru vaca. 
El reușește să finalizeze cu succes sarcina cu ajutorul unei fete din 
sat. 
 

Potențial educațional / 
Rezultatele învățării 

Povestea îi ajută pe copii să învețe despre creativitate și să fie 
orientați spre soluție în loc să se concentreze doar pe problemă. 
Elevii învață cum să identifice problemele sau provocările; Gândiți-vă 
la modalități de a rezolva problema (brainstorming, gândire creativă, 
generare de idei) și de a testa ideile lor. 

 



 

 

Povestea întreagă Trăia odata pe o vale un negustor foarte bogat, care nu era deloc 
fericit cu singurul său fiu. Băiatul nu arăta semne de inteligență sau 
creativitate, cu atât mai puțin dorința de a lucra. Mama lui însă tot 
timpul îl lăuda și îi găsea scuze.  
Când băiatul a împlinit vârsta pentru a se căsători, mama sa și-a 
implorat soțul să caute o soție adecvată pentru fecior. Cu toate 
acestea, negustorul îi era prea rușine de fiul său leneș și, în mintea 
lui, hotărâse ca acesta să nu se mai căsătorească. Dar mama lui dorea 
acest lucru din tot sufeltul. Era singurul lucru pe care îl aștepta de ani 
buni. Dacă fiul ei să rămână burlac, toată viața lui ar fi de 
neconceput. Pur și simplu nu ar fi de acord cu asta pentru o clipă. 
Așa că găsea scuze pentru fiul ei. Ea susținea că  observa calități 
extraordinare de înțelepciune și inteligență în el din când în când. 
Vorbind în acest fel, l-a enervat doar pe negustor. 
„Ia ascultă”, i-a spus negustorul soției sale într-o zi, când își lăudase 
fiul, „Am auzit asta de nenumărate ori înainte, dar niciodată nu ai 
dovedit-o. Nu cred că există o particulă de adevăr în ce spui. Mamele 
sunt oarbe. Cu toate acestea, pentru a te mulțumi, îi voi oferi o 
ultimă șansă. Trimite după el și dă-i această monedă mica, numită 
paisa. Spune-i să meargă la bazar și cu moneda asta, cu paisa, să 
cumpere  un singur articol. Acest articol trebuie să fie ceva de 
mâncare, ceva de băut, ceva de mestecat, ceva de plantat în grădină 
și ceva de mâncare pentru vacă ". 
Mama i-a dat băiatului acele instrucțiuni, i-a dat paisa și băiatul a 
plecat. 
Când a ajuns aproape de râu, s-a alarmat și s-a întrebat: "Ce poate fi 
cumpărat doar cu un paisa - să mănânc și să beau și să facă toate 
celelalte lucruri pe care mama le cere? Cu siguranță, aceasta este o 
sarcină imposibilă!" 
În clipa aceea s-a ivit fiica unui fierar. Văzând expresia nefericită a 
flăcăului, ea îl întrebă care era problema. A povestit tot ceea ce 
mama lui i-a ordonat să facă. 
- Știu ce poți face, a spus ea. 
Ce va sugera fata? 
- Du-te și cumpără un pepene verde cu un pais, spuse fata. "Este ceva 
ce e de mâncare, ceva de băut, ceva de mestecat, ceva de plantat în 
grădină și ceva de mâncare pentru vacă. Du-le asta părinților tăi, iar 
ei vor fi mulțumiți." 
Și exact așa a făcut băiatul. 
Când soția comerciantului a văzut istețimea fiului ei a fost foarte 
bucuroasă. „Uite”, i-a spus soțului ei imediat ce a venit acasă, 
„aceasta este munca fiului nostru”. "De fapt, mamă", a spus băiatul, 
"fiica unui fierar m-a sfătuit să fac asta." 
Cu toate acestea, tatăl a fost impresionat că băiatul a găsit o soluție 
atât de deșteaptă. Și așa au invitat familia fierarului acasă la cină. 
Ambii părinți au fost încântați să vadă că iubirea înflorește între cei 
doi tineri. Și astfel fiica fierarului s-a căsătorit cu fiul negustorului, iar 
băiatul a devenit un tânăr foarte muncitor și toți au trăit fericiți până 
acum. 



 

 

 

One Lesson Plan  INSTRUCȚIUNI PROCEDURALE 
Introducere Activitate: Toată lumea ascultă cartea audio All for a 
paisa și la final întreabă participanții: Întrebarea 1: De ce și-ar trimite 
tatăl fiul în bazar cu o sarcină atât de dificilă  
Întrebarea 2: Există alte soluții posibile la ghicitoare? 
Activitate principala: 
Spuneți copiilor că creativitatea înseamnă să „gândească o situație, o 
sarcină sau o idee într-un mod nou”. 
Creativitatea înseamnă a găsi un mod nou sau diferit de a vizualiza o 
situație sau de a îndeplini o sarcină. Adesea, o idee nouă combină 
diferite părți ale ideilor deja existente cu ceva nou. De exemplu, o 
rețetă de coacere poate avea câteva din aceleași ingrediente atât în 
prăjituri cât și în pâine, dar atunci când combinați acele ingrediente 
cu alte câteva ingrediente diferite, obțineți rezultate diferite. O 
persoană creativă caută modalități diferite și mai bune de a face sau 
de a realiza lucruri bune. Oferiți-le copiilor oportunitatea să facă ceva 
creativ sau povestiți-le  de cum a rezolvat o sitiație într-un mod 
creativ cineva apropiat. 
Puteți avea un înțelegere a clasei cu 5 reguli de aur pe care le puteți 
discuta și agrea individual cu copiii. Puteți crea chiar și un poster cu 
aceste reguli, iar copiii își pot colora degetul și pot lăsa o amprentă ca 
semnătură. 
Regula 1: Folosește-ți bine talentele. 
Regula 2: Vezi lucrurile din mai multe perspective. 
Regula 3: Utilizați principiile pentru a lua decizii și a rezolva 
problemele. 
Regula 4: Află tot ce poți. 
Regula 5: Căutați modalități noi de a face lucrurile. 
După aceea, introduceți copiilor Tangram, un puzzle chinezesc. 
Pregătiți în avans multe figuri colorate și tăiați bucățile. Fiecare 
participant trebuie să primească propriile sale bucăți de tangram. 
Tangramul este un joc de rezolvare a problemelor utilizat pentru a 
îmbunătăți abilitățile de matematică și constă din șapte forme. 
Tangram - un paralelogram, un pătrat și cinci triunghiuri - este utilizat 
pentru a crea alte forme și imagini. 
Pentru a juca jocul, vei avea nevoie de câteva tablouri de puzzle 
Tangram. De obicei, șabloanele pentru tablouri de puzzle Tangram se 
găsesc gratuit pe internet. Copiii trebuie să își dea seama cum pot 
completa perfect formularul folosind formele pregătite anterior de 
profesor. 
Puteți începe cu planșe de puzzle care au conturul formei trasate. 
Pe măsură ce copiii înțeleg, puteți crește gradul de dificultate cu 
ajutorul unor plăci de puzzle care sunt doar cu forme. 
Este nevoie de antrenament cerebral reală pentru a-ți da seama cum 
să completezi câteva puzzle-uri. Lăsându-i pe copii să se chinuie un  
un pic cu rezolvarea problemei, le va crește perseverența, ceea ce va 
face din el un copil mai rezistent. 

 


