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„ Amintiri din copil ărie”  constituie tema de discuţie pentru 

următoarea activitate. Este o temă care te interesează în mod deosebit şi vrei 
ca intervenţia ta să fie una serioasă. Aşadar, cauţi informaţii care să te ajute în 
pregătirea temei. 

La final, alegi să foloseşti ca sursă de documentare cele două texte de 
mai jos: TEXTUL A şi TEXTUL B. 
 
 

Citeşte textele A şi B şi apoi r ăspunde cerin ţelor propuse.  
Cerinţele I - VI urmăresc ce şi cât ai înţeles din textele citite, iar cele 

de la VII la X felul în care foloseşti aceeaşi informaţie, în scop propriu 
(acela de a realiza o temă). 
 

SUCCES! 
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Despre copil ărie 

 05 octombrie  2010   Ana Q.    

 Dacă ar fi s ă fi ţi întreba ţi ce miros, ce gust are şi a ce sun ă copil ăria voastr ă, ce aţi 
răspunde?   
 

   Ce parfum are copil ăria voastr ă? Parfumul copilăriei mele e unul de gutui. Da, de gutui 
coapte pe soba de teracotă. În fiecare toamnă când mă întorceam de la şcoală, zgribulită de 
frig, găseam pe sobă trei gutui puse de bunica mea. Nu le mâncam întotdeauna pentru că de 
cele mai multe ori erau tari şi mă dureau dinţii dacă încercam să muşc din vreuna, însă mirosul 
lor era cel mai liniştitor. E mirosul pe care îl simţeam când rămâneam cu mânuţele lipite de 
geam şi priveam ploaia, mirosul pe care îl simţeam când îmi scriam temele, când desenam, 
când mă uitam la desene animate. O aromă pe care o s-o port mereu în suflet.  

 
 Ce gust are copil ăria voastr ă?  Copilăria mea are gustul roşiilor. În copilărie am locuit 
undeva la ţară unde vara părinţii mei cultivau tomate. Şi eu îi ajutăm să le culeagă, să le şteargă 
şi să le aşeze frumos în lădiţe. În fiecare zi de vară mâncam cel puţin o roşie. Nu făceam 
neapărat salată. Alergam prin grădină, îmi culegeam câteva, mergeam fuguţa înapoi până la 
fântână, le spălam şi apoi în bucătărie le tăiam pe jumătate şi presăram puţină sare. Şi le 
mâncam goale, fără pâine. Şi vă zic, roşii mai bune ca atunci nu am mai gustat niciodată.  

 
 A ce sun ă copil ăria voastr ă? A mea sună a clopoţei. Ştiţi planta aceea care creşte în 
zona de câmpie, are o tulpină tare şi nişte zorzoane cu petale mici verzi agăţate de ea? Şi dacă 
le desprinzi aşa uşor, fără să le rupi de tot şi apoi o zdrăngăni la ureche se aude aşa, ca un 
clinchet?  Am căutat imagini pe google, dar nu am găsit-o. Probabil se numeşte altfel. Dar noi 
aşa îi spuneam: clopoţei. Şi acum când o mai găsesc crescută prin iarbă, rup una şi o fac să 
sune. Cred că nicio melodie nu îmi aminteşte mai mult de anii de demult ca sunetul clopoțelului.  

Pentru c ă toate acestea îmi sunt foarte dragi, mi-ar pl ăcea ca to ţi cei care citi ţi 
aceste rânduri s ă răspunde ţi la cele trei întreb ări. 

(Sursa:  http://questioare.com/despre-copilarie/ ) 

TEXTUL A 
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Recuerdos de mi niñez  
 

Mis primeros recuerdos empiezan en mi casa del pueblo junto a mis padres y mi abuela, una 
casa grande y muy limpia (…). Recuerdo los cuentos que nos contaban y algunas canciones 
que no he olvidado, también que yo era la nieta preferida de mi abuela, con ella iba a todas 
partes; recuerdo con mucho cariño la risa de mi madre y aquellos besos que le salían del alma. 
Cuando yo tenía tres años nació mi hermana. 
 
Había un patio con muchas flores. (…) Recuerdo mi colegio y mi maestra, se llamaba Carmen. 
(…) Escribiría más cosas pero sólo diré que esa etapa de mi vida fue muy feliz.  
 
Recuerdo mucho a mis amigas, sobre todo a dos de ellas, nuestro juego era vestir muñecas, a 
veces las hacíamos de trapo, a mí me salían feísimas, también leíamos cuentos, eran de 
colección Azucena, nos llenaban la cabeza de pájaros, pero eran tan bonitos y tenían un final 
tan feliz que nos encantaban.  
 
Cuando tenía nueve años, nació mi hermano, fue un acontecimiento, todos deseábamos un 
niño, especialmente mi padre. 
 
Así fue pasando el tiempo, entre colegio y juegos y alguna que otra travesura.  
 

(http://jovenesdeayer.wordpress.com/2011/10/18/recue rdos-de-mi-ninez-paqui/ ) 
 

EL TEXTO B 
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Cod  2  1  0  9 

 
I. Bifează, în tabelul de mai jos, căsuţa potrivită pentru a arăta cărui text îi corespunde fiecare 
dintre afirmaţiile din stânga.   

 A B C D 

 TEXT 
A 

TEXT 
B 

AMBELE 
TEXTE 

NICIUN 
TEXT 

1.Copilăria are parfum de gutui. 
 

    

2. Fetiţa îşi aminteşte râsul mamei sale. 
 

    

3.Textul prezintă subiectul unui film. 
 

    

4.Textul prezintă amintiri din copilărie. 
 

    

 
 
 
 
 
 
II. Pentru fiecare text, asociază, prin săgeți, cuvintele care să reflecte informațiile prezentate. 
 
 

                                                    
Cod  2  1  0  9 

 
 Textul A      
1. roşie  a. gust   
2. gutuie  b. sunet  
3. clopoţei  c. lădiţe  
4. tomate  d. parfum  

          
Cod  2  1  0  9 

 
Textul B  
 
1. juego  a. pueblo 
2. besos  b. abuela 
3. nieta  c. madre  
4. casa  d. muñeca 
 
 

 
 
 
 
 

Cod  2  1  0  9 
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III. Transcrie, din fiecare text, câte două cuvinte care se referă la lucrurile îndr ăgite  în 
copil ărie .  
 

cuvinte în limba român ă      palabras en español 
 
______________________________                      _____________________________ 

______________________________                      _____________________________  

IV. Încercuieşte  ADEVĂRAT (A) / FALS (F) sau VERDADERO (V) / FALSO (F), justificând 
alegerea cu secvenţe din text. 

Cod  21  11  12  13  00  99 
 
1. Parfumul copilăriei Anei este de trandafiri.                                                                           A / F 
 
Justificare:__________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Cod  21  11  12  13  00  99 
 
2. Anei nu i-ar plăcea ca toţi cititorii să răspundă la cele trei întrebări.                  A / F 
 
Justificare:___________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

Cod  21  11  12  13  00  99 
 
3. La niña habla de cuentos y canciones.                                                                 V / F 
 
Justificación:__________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

Cod  21  11  12  13  00  99 
 
4. El hermano de la niña nació cuando ella tenía once años.        V / F 
 
Justificación: __________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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Cod  21  11  12  13  00  99 

 
 
V. Subliniază varianta corectă, motivând alegerea prin valorificarea informaţiilor din textul A. 
 

În primul paragraf al textului A, autoarea mărturiseşte că  mânca / nu mânca  mereu 

gutuile de pe sobă pentru că ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

Cod  2  1  0  9 
 
VI. Continúa la siguiente frase utilizando la información del texto B. 
 
La niña habla de los cuentos que leía con sus amigas diciendo que _____________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Cod  2  1  0  9 
 
VII. Prezintă într-un enunţ o asemănare între cele două texte.  
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
 

Cod  2  1  0  9 
 
VIII. Răspunde şi tu, pe scurt, întrebărilor din textul A: Dacă ar fi să fiţi întrebaţi ce miros, ce gust 
are şi a ce sună copilăria voastră, ce aţi răspunde?   
 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
Utilizarea informaţiilor din texte în pregătirea temei  

 
 „Amintiri din copil ărie”  
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Cod  2  1  0  9 

 
IX. Vrei să realizezi un chestionar pe care să-l aplici colegilor tăi, în clasă, pentru a afla care sunt 
amintirile lor preferate din copilărie. 
 
Completează chestionarul de mai jos cu întrebările potrivite, la care colegii tăi trebuie să 
răspundă. 
 
 
 

  ÎNTREBARE DA NU 
 
1.  
 

  

 
2. 
 

  

 
3. 
 

  

 
4. 
 

  

 
Cod  2  1  0  9 

 
X. Vine vacanţa! Alături de care dintre autorii celor două texte ţi-ar plăcea să petreci o 
săptămână? Motivează-ţi răspunsul în maximum 5 rânduri. 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

FELICIT ĂRI, AI AJUNS LA SFÂR ŞITUL TESTULUI! 

MUL ŢUMIM PENTRU PARTICIPARE! 


