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> In funcție de timpul pe care îl aveți la dispoziție, puteți parcurge parcursul pedagogic în întregime sau

puteți alege câteva fișe. Vă sfătuim să alegeți cel puțin o fișă cu dominantă interculturală (Fișa 4 sau

Fișa 7).  

 

> In funcție de timp, puteți alege doar o întrebare de la rubrica Tu ce zici? 

 

> Fișa 4 

1. Variantă la Descoperă 2 

Joc: La pescuit de informații false sau adevărate 

Pregătiți pești din carton pe care scrieți propozițiile din activitate. Puneți-i într-o cutie. Copiii îi pescuiesc

și apoi îi plasează pe un poster - o coală mare de hârtie cu 2 coloane - ADEVARAT și FALS.   

 

2. La pagina 26, găsiți traducerea video-ului. O puteți transforma în poster pe care îl afișați în clasă. 

 

3. Un exemplu de "Istorii pe un fir de poveste" 

 

 

 

 

> Fișa 6 

Alternativă la reconstituirea poveștii prin imagini. 

Pune în ordine fragmentele următoare și reconstituie întreaga poveste. 

 

A. Vocile lor răsună vesele, se topesc laolaltă cu sunetele cartierului și, mai departe, se pierd în vuietul

de neoprit al unui oraș agitat, cu mii de povești. Iar una dintre ele începe chiar așa: „A fost odată în

Ferentari…“ 

 

B. — A, nu, aici nu există balauri de felul ăsta! Pericolele sunt de alt fel, răspunse zâna. Dar voi, din câte

văd, sunteți foarte curajoși. Și, dacă aveți și alți prieteni la fel de curajoși, nu e totul pierdut. Mai ales că

vrăjitorul ăsta pe nume Leo are o slăbiciune. 

— Ce slăbiciune? 

— Nu v‑ați dat încă seama? 

(...) 

— Kendama! le spuse Maria, izbucnind în râs. Kendama e slăbiciunea vrăjitorului. Când va fi învins într‑o
competiție de kendama, își va pierde puterile! 
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C. Se urcă la volan, porni motorul și, cu un scârțâit de roți, demară în trombă pe alee. Copiii, care

priveau în urma lui cu sufletul la gură, văzură cum deodată mașina roșie își pierde direcția și‑ncepe să

se învârtă ca un titirez, înălțându‑se în văzduh până când devine din nou de mărimea unei mașinuțe de

jucărie. Iar mașinuța aceea, cu tot cu vrăjitor înăuntru – despre care acum putem spune că ajunsese un

mini‑vrăjitor –, se pierdu în cele din urmă în norii negri care acoperiseră atâta timp cerul de deasupra

aleii.  

 

D. Ionuț și Diana discutau așa de concentrați, încât nici nu observară că pe stradă apăruse Leo, unul

dintre băieții mai mari din cartier.  

 

E. Ramona avea cu ea o floare din hârtie. O făcuse la cursul de origami de după școală și‑i luase ceva

timp. (...) Deodată se împiedică de niște ambalaje care zăceau în mijlocul străzii și floarea de hârtie îi

scăpă din mână. În locul în care atinse solul, apăru o floare adevărată. Avea petale trandafirii și

răspândea o mireasmă frumoasă și dulce. Așa că Ramona începu să alerge cu floarea în mână și să

atingă cu ea casele și scările blocurilor, ferestrele și locurile de joacă părăsite, grădinile abandonate și

jardinierele sparte. Alte și alte flori adevărate începură să apară, iar parfumul lor se împrăștie pe dată în

aer, luând locul mirosului nesuferit de gunoi. 

 

F. Se întoarseră și dădură cu ochii de o femeie bătrână, înaltă și subțire, cu chipul oacheș ridat, dar cu

cea mai blândă și înțeleaptă privire pe care cei doi copii o văzuseră vreodată. Era îmbrăcată în portul

tradițional al romilor, cu o fustă amplă, înflorată și cu o salbă de bănuți aurii la gât. Părul îl avea lung de

tot, aproape atingând pământul. 

 

G. Copiii au început să înșire obiectele pe asfaltul acoperit cu cretă colorată: Andrei a adus un spinner,

Eliza – un unicorn de pluș, Raluca – un pantof de mireasă, Ionuț – o mașinuță de curse, Ramona – o

floare de hârtie, Marina – o carte de povești și Netty – un telefon vechi. 

— Dar tu, Diana, tu n‑ai adus nimic? o întrebă Maria. 

— Am adus ceva, doar că nu se vede acum, zâmbi Diana. 

 

H. — Ei, și‑acum luați‑vă la revedere, zise Leo izbucnind din nou în râs și kedama dispăru ca prin farmec

într‑unul dintre buzunarele hanoracului. 

 

I. Ionuț și Diana au mers ce‑au mers, afundându‑se tot mai mult în păienjenișul de străduțe. La început,

duhurile pluteau în jurul lor, cu priviri triste și goale, de parcă nici nu i‑ar fi văzut, dar după o vreme

începură să aibă senzația că sunt urmăriți. Din când în când li se părea că zăresc printre casele cenușii o

coadă de șarpe sau o aripă de pasăre de pradă – semn că Leo se afla pe undeva prin apropiere. 
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Romii sunt originari din India. Am plecat din India în valuri între secolele 8 și 10, iar până în

secolul 15, am ajuns în întreaga Europă.  

Primii romi au ajuns în America în secolul 19. 

 

 

 

1
Steagul nostru oficial a fost adoptat la primul Congres Mondial al Romilor, pe 8 aprilie 1971. 

Albastru reprezintă cerul. Verdele reprezintă pământul. Roata cu 16 spițe sau chakra* din

mijloc reprezintă mișcarea și progresul. 

* In limba sanscrită, înseamnă "roată" sau "cerc".  

 

 

2
Romii nu au doar o singură identitate culturală. Cultura și limba noastră sunt foarte diverse în

funcție de regiunea în care trăim. 

 

 

3
Preferăm să fim numiți romi. "Rom" înseamnă "bărbat" sau "om". 

Pentru mulți romi, cuvântul "gipsy" este o insultă rasială. "Gipsy" este prescurtarea de la

"Egiptean" pentru că în secolul 16, vorbitorii de engleză credeau că venim din Egipt.  

Alte limbi folosesc variații ale cuvântului "țigan", care are o conotație negativă, Inseamnă "de

neatins". 

 

4
Romii au fost sclavi, mai ales în România, între secolele 14 și 19. 

Au fost de asemenea victime ale persecuției naziste. Peste 500 000 de romi au fost uciși în

Holocaust. Acest eveniment este numit "Porajmos", cuvânt care înseamnă "devorare". 

 

5
In număr de peste 10 milioane, romii sunt cea mai mare minoritate etnică din Europa. 

Top 5 țări cu cetățeni romi: 

1. Turcia/2 750 000; 2. România/1 850 000; 3. Rusia/825 000; 4. Spania, Ungaria,

Blugaria/750 000; 5. Serbia/600 000 

Top 5 țări cu un procentaj mare de cetățeni romi: 

1. Bulgaria/9,94%; 2. Macedonia/9,56%; 3. Slovacia/9,02%; 4. România/8,63%;  

5. Serbia/8,23% 

 

6
Stiai că aceste personalități au origini rome? 

Yul Brynner - actor și președinte onorific al Uniunii Internaționale a Romilor 

Esma Redzepova - cântăreață, compozitoare și activistă pentru drepturile romilor 

Cher Lloyd - cântăreață și compozitoare de muzică pop 

Pablo Picasso - pictor și sculptor 

Charlie Chaplin - actor, regizor și compozitor 

Django Reinhard - muzician, creatorul stilului jazz manouche 

Eric Cantona, Ricardo Quaresma, Andreea Pirlo și Freddy Eastwood - fotbaliști 
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