
Niveluri de vârstă 
★ 3–5 ani 

★★ 5–6 / 7 ani

Oala de aramă și oala de lut
după Gheorghe Asachi

– fabulă – 

Într-o zi, oala de aramă*
Pe-a sa vecină, de lut, o cheamă:
— Soro, m-am gândit să-ți spun și ție:
N-ai vrea să mergem într-o călătorie?
— De călătorit cu tine chiar nu pot,
Mă tem, spuse oala de lut, c-o să mă stric de tot!
— N-ai grijă, te rog, căci, la orice întâmplare,
Eu, care îți sunt vecină, îți voi fi protectoare!

Și-așa cuvinte meșteșugite a spus oala de aramă,
Că oala din lut, credulă*, a căzut în capcană.

Dar mersul celor două e caraghios și urât,
Că una-i de aramă și alta e din lut.
Pe când au vrut acestea peste un hop să treacă,
Nu s-au gândit o clipă la ce-o să se petreacă:
Pe când oala de aramă trecu ușor, chiar fără gânduri,
Vecina sa din lut ajunse toată hârburi*.

Așadar, în viață ai grijă cu cine te-nsoțești,
Ca nu cumva ca oala din lut să o pățești!

Oala de aramă și oala de lut

ȚARA MEA
E ROMÂNIA!

ACTIVITATEA 3

ROMÂNIA

Proiect special

Metal de culoare roșiatică

Cioburi

Aramă

Hârburi

    DICȚIONAR

Credulă
Care crede cu ușurință



   ★  Răspunde la întrebări:
• Cine vrea să plece în călătorie?
•  Pe cine convinge oala de aramă să o 

însoțească în călătorie?
• Ce se întâmplă în timpul călătoriei?
•  Ce înțeles are proverbul: 
„Spune-mi cu cine te însoțești
ca să-ți spun cine ești?”

•  Ce crezi că s-ar fi întâmplat dacă oala 
de lut nu ar fi plecat în călătorie cu oala 
de aramă?

★★  Memorează versurile
care ţi-au plăcut cel mai mult.

   ★  Termină de decorat oala alăturată, 
apoi coloreaz-o.

   ★  Cine te-a însoţit, de cele mai multe ori, 
în călătoriile tale?

★★  Ce mijloace de transport ai folosit?
★★  Ce meșteșuguri tradiţionale cunoști?
★★  Cum se numește meșteșugarul care 

fabrică oale?
★★  Din ce sunt făcute oalele tradiţionale?


