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DARUL PITICILOR
adaptare după Fraţii Grimm

A fost odată un croitor şi un giuvaergiu care au pornit împreună la 
drum.

Într-o seară, după ce soarele apusese, auziră un cântec care suna 
ciudat dar şi deosebit de plăcut. Uitară de orice şi-o luară înspre partea de 
unde venea cântecul.

Ajunseră la o colină pe care zăriră o mulţime de omuleţi care se ţineau 
de mână şi dansau plini de voioşie, învârtindu-se în cerc. Şi-n timp ce jucau, 
cântau cu toţii o melodie tare duioasă. În mijlocul piticilor se afl a un bătrân 
care era mai mare de stat decât ceilalți. El purta un veşmânt împestriţat cu 
toate culorile şi-avea o barbă cenuşie, care-i atârna până la glezne.

Bătrânul le făcu semn să intre şi ei în joc şi omuleţii desfăcură cercul 
îmbiindu-i să se prindă în horă. Cei doi se apropiară cu sfi ală și se prinseră 
în joc. 

În acest timp, bătrânul scoase un paloş şi începu să-l ascută. Şi când 
fu de ajuns de ascuţit, aruncă o privire înspre cei doi străini că li se făcu la 
amândoi inima cât un purice. Dar până să se gândească bine la ce aveau 
de făcut, bătrânul îl apucă pe giuvaergiu de chică şi îi tăie părul de pe cap 
şi mândreţea de barbă stufoasă. La fel păţi şi croitorul.

Călătorii îi întâlnesc pe 
pitici și pe bătrânul acestora.

Chiar dacă nu înțeleg ce 
li se întâmplă, călătorii îl as-
cultă pe bătrân.
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Cum apreciezi comportamentul croitorului la afl area nenorocirii giuvaergiului?

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

5. Explică expresiile date. Selectează din text încă trei expresii. Explică-le! 

„plini de voioşie” ……………………………………………………………………….………….
„care-i atârna până la glezne” ………………………………………………………………………
„li se făcu inima cât un purice” …………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………..….….…
……………………………………………………………………………………………....……
…………………………………………………………………………………………….….……

6. Completează însușirile corespunzătoare fi ecărui personaj.

…………………………                                                  …………………………
…………………………                                                  …………………………
…………………………                                                  …………………………
…………………………                                                  …………………………
…………………………                                                  …………………………
…………………………                                                  …………………………
…………………………                                                  …………………………
…………………………                                                  …………………………
…………………………                                                  …………………………
…………………………                                                  …………………………
…………………………                                                  …………………………

7. Alege una dintre ideile desprinse din text. Povestește fragmentul corespunzător ideii alese. 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


