
�

�
�

�

ASCULTAłI 
I ORDONAłI POVE
TILE 
�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� � � � � �����������������������������	��	��	��	�����

RO 



����������	
��� ��������	�
���	����	������������������������	����	�� ����������������������������������������������������������� 

AVERTISMENT! Nu este recomandat copiilor mai mici de 36 de luni, deoarece conŃine elemente care se pot desprinde �i care pot fi înghiŃite. 
Risc de asfixiere. PăstraŃi aceste informaŃii �i datele de la producător. 
 

 
Ref. 30760    ASCULTAłI �I ORDONAłI POVE�TILE 
 
 
CONłINUT 
� 1 CD AUDIO MP3 cu naraŃiunea a 6 pove�ti clasice în diferite limbi. CD+ul conŃine �i textele celor 

6 pove�ti. 
� 32 cartoane de 11,2 x 7,8 cm cu desfă�urarea celor 6 pove�ti. 
� 1 Ghid pentru utilizarea CD�ului 
 
 
OBIECTIVE PSIHO+PEDAGOGICE 
JOC DE STABILIRE A SECVENłELOR prin intermediul căruia se lucrează mai multe aspecte din 
dezvoltarea psihologică infantilă: 
� Însu�irea noŃiunii de trecere a timpului. 
� Dezvoltarea secvenŃelor temporale logice prin ordonarea corectă a scenelor. 
� ÎnvăŃarea noŃiunilor temporale (înainte, după aceea, apoi,…). 
� Dezvoltarea aptitudinilor de ascultare. 
� Stimularea �i îmbogăŃirea limbajului: stimulează pe copil să vorbească �i îi permite să înceapă să 

structureze limbajul. Permite îmbogăŃirea vocabularului �i asimilarea de structuri lingvistice 
complexe.  

� Facilitează învăŃarea altor limbi. 
 
 
VÂRSTA RECOMANDATĂ 
De la 3 ani. 
 
DESCRIERE 
+ CD+ul AUDIO conŃine naraŃiunea a 6 pove�ti clasice în mai multe limbi. + Fiecare POVESTE este 
colorată diferit pentru a facilita clasificarea acesteia: 

∗  CEI TREI PURCELU<I…….………… : 5 cartoane, marcate cu culoarea albastră. 
∗  TOM DEGEłEL………………………... : 5 cartoane, marcate cu culoarea roz. 
∗  IEPURELE <I BROASCA łESTOASĂ: 5 cartoane, marcate cu culoarea mov. 
∗  MOTANUL ÎNCĂLłAT……………... : 5 cartoane, marcate cu culoarea verde. 
∗  CENU<ĂREASA………….…………. : 6 cartoane, marcate cu culoarea galben. 
∗  PINOCHIO…………………………….. : 6 cartoane, marcate cu culoarea ro�u. 

Fi�ele au un SISTEM AUTOCORECTOR PE VERSO: o numerotare corelativă a cartoanelor fiecărei pove�ti 
(de la 1 la 5 sau 6), conform ordinii în care se dezvoltă naraŃiunea. 
 
 
SISTEM DE JOC �I RECOMANDĂRI DE UTILIZARE 
În primul rând elevul trebuie să asculte pove�tile înainte de a trece la ordonarea cartoanelor. În 
continuare, în timp ce ascultă povestea, poate începe să ordoneze cartoanele corespunzătoare 
pove�tii. După ce a terminat , va privi numerotarea de pe verso fiecărui carton pentru a verifica dacă a 
ordonat corect povestea. În final, trebuie să poată spune povestea �i să ordoneze cartoanele fără să fie 
nevoie să mai asculte povestea. 
 
 
DEZVOLTAREA ACTIVITĂłILOR 
1. AscultaŃi cu atenŃie povestea înainte de a trece la ordonarea cartoanelor. 
2. Cu cartoanele unei pove�ti pe masă �i în timp ce ascultă povestea, copilul va începe să aleagă 

cartoanele corespunzătoare �i le va pune în ordine. După terminarea naraŃiunii va întoarce fiecare 
carton pentru a verifica dacă sunt ordonate conform numerotării de la 1 la 5 (sau 6). 

3. Cu cartoanele unei pove�ti pe masă �i odată ce copilul cunoa�te povestea, va realiza ordonarea 
cartoanelor fără a mai fi nevoie să asculte pove�tile. 

4. Cu cartoanele unei pove�ti ordonate pe masă, copilul va spune povestea. 
5. Cu cartoanele unei pove�ti pe masă, copilul trebuie să le ordoneze în timp ce spune povestea. 
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“CEI TREI PURCELU�I” 
 

Într�o pădure deasă trăiau trei purcelu�i care erau fraŃi. Lupul umbla mereu încercând să îi vâneze.  
Pentru a scăpa de lup, purcelu�ii au decis să î�i facă fiecare o casă. Cel mic �i�a făcut casa din paie pentru a 

termina repede �i a pleca la joacă. Cel mijlociu �i�a construit o căsuŃă din lemn. Văzând că fratele său mai mic a 
terminat �i se joacă, s�a grabit si s�a dus sa se joace cu el. 
 Între timp, purcelu�ul cel mare �i cel mai responsabil dintre cei trei fraŃi a muncit mult la o casă puternică 
din cărămizi. – O să vedeŃi când vine lupul... cât o să reziste casele voastre, �i�a certat fraŃii care se jucau în pădure.  

Dintr�o data, a apărut lupul, si purcelu�i au fugit să se ascundă în casele lor. Lupul a atacat mai întâi casa 
celui mic. A suflat �i a suflat �i casa de paie s�a dărâmat. 

Lupul l�a urmarit pe purcelu�ul cel mic care a fugit să se refugieze în casa purcelu�ului cel mijlociu. Însă 
lupul a suflat �i a suflat �i casa din lemn a dărâmat. 

Cei doi purcelu�i au ie�it fugind. Cu lupul care îi urmărea, au reu�it să ajungă aproape fără răsuflare la casa 
fratelui mai mare. Cei trei au rămas înăuntru �i au închis bine toate u�ile �i ferestrele.  

Lupul s�a învârtit de câteva ori pe lângă casă, căutând un loc pe unde să intre. A urcat pe o scară până la 
acoperi� �i s�a strecurat pe co� pentru a intra în casă. Însă purcelu�ul cel mare, care era foarte isteŃ, a pus pe foc o oală 
cu apă.  

Lupul cel rau a cazut deasupra apei fierbinŃi �i s�a ars. A scăpat de acolo urlând de durere. Se zice că de 
atunci, lupul nu s�a mai întors niciodată să îi deranjeze pe cei trei purcelu�i. 

“TOM DEGEłEL” 

 
Tom DegeŃel era cel mai mic dintre cei �apte fraŃi. Familia lui era foarte, foarte săracă. PărinŃii �tiau că nu�

�i puteau hrăni copiii �i nu vroiau să îi vadă murind de foame. Foarte tri�ti, au decis să îi ducă în pădure în ziua 
următoare �i să îi lase în voia sorŃii. Dar Tom DegeŃel, care era foarte inteligent, �i�a dat seama care sunt intenŃiile 
părinŃilor săi. În acea dimineaŃă mama a dat fiecărui frate un codru de pâine.  

Tom DegeŃel, în loc să îl mănânce, l�a folosit pentru a marca drumul, aruncând o firimitură de pâine la 
fiecare pas. Când fraŃii au rămas singuri �i rătăciŃi în mijlocul pădurii, Tom DegeŃel le�a spus să nu se îngrijoreze 
pentru că el va găsi drumul de întoarcere urmărind firimiturile de pâine. Din păcate însă, firimiturile fuseseră mâncate 
de păsări. Căutând la nimereală drumul spre casă, au găsit o căsuŃă �i au decis să strige pentru a cere adăpost în acea 
noapte. A deschis o femeie, era soŃia unui căpcăun teribil care mânca copii. Însă când i�a văzut pe cei �apte micuŃi nu 
i�a putut refuza �i i�a lăsat să stea acolo peste noapte, avertizându�i însă să se ascundă în pivniŃă atunci când vine 
soŃul său.  

A sosit căpcăunul întrebând de cină �i a mirosit imediat carnea proaspătă de copii. A inceput să caute �i i�a 
descoperit pe cei �apte fraŃi ascun�i. Din fericire soŃia l�a convins să a�tepte până ziua următoare pentru a�i mânca, 
fiindcă în acea seară gătise o tocăniŃă de carne delicioasa.  

Tom DegeŃel �i fraŃii săi au profitat de acest lucru pentru a fugi pe fereastra pe care femeia le�a lăsat�o 
deschisă. Când a descoperit căpcăunul în dimineaŃa următoare că au scăpat copiii, î�i încălŃă cizmele magice de �apte 
leghe �i ie�i să îi caute. Obosit după umblatul prin pădure, s�a asezat pentru a se odihni �i a adormit foarte aproape de 
locul unde s�au ascuns fraŃii.  

Tom DegeŃel, care era foarte curajos, i�a scos cizmele de �apte leghe �i le�a încălŃat el. Cizmele magice s�au 
făcut imediat pe mărimea lui. Tom DegeŃel a străbătut întreagă pădure în viteză cu noile sale cizme �i a găsit casa. 
Astfel a putut să î�i ducă fraŃii înapoi �i să îi salveze de căpcăunul cel rău. Datorită cizmelor de �apte leghe, cu care 
putea să alerge iute �i cu viteză, regele l�a transformat în mesagerul său regal. Astfel, Tom DegeŃel �i familia sa nu au 
mai suferit niciodată de foame. 
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“IEPURELE �I BROASCA łESTOASĂ” 
 

Într�o frumoasă pădure trăia un iepure �i o broască Ńestoasă împreună cu multe alte animale. Iepurele era 
cunoscut pentru agilitatea, viteza �i mândria sa. Pe de altă parte, pe broasca Ńestoasă toŃi o cuno�teau pentru 
încetineala, răbdarea �i perseverenŃa sa. Într�o zi s�a organizat o cursă la care s�au înscris cei doi, iepurele �i broasca 
Ńestoasă.  

� Broască Ńestoasă, e�ti sigură că vrei să participi la cursă? .tii că voi câ�tiga – �i�a bătut joc mândrul �i 
încrezătorul iepure.  

A început cursa �i broasca Ńestoasă a ie�it lent, pas cu pas, în timp ce iepurele a prins viteză cât ai clipi. 
Iepurele privi înapoi �i în depărtare o văzu pe înceata broască Ńestoasă. Atunci s�a gândit că poate să se oprească să 
bea ceva. Răbdătoarea broască Ńestoasă continua să avanseze pas cu pas. Iepurele, după ce a terminat de băut, a privit 
încă o dată înapoi �i a văzut că broasca Ńestoasă, de�i mergea încet, avansase destul �i aproape că l�a ajuns. A început 
din nou să fugă, distanŃându�se imediat de broasca Ńestoasă. De îndată ce a văzut că avea mult avantaj („�i” se borra) 
iepurele încrezător a decis să se oprească să se odihnească sub un copac.  

Între timp, broasca Ńestoasă avansa lent, însă fără a se opri să bea ceva sau să se odihnească. Iepurele a 
rămas profund adormit �i când s�a trezit, oricât ar fi alergat, broasca Ńestoasă a reu�it să ajungă înaintea lui la final �i 
să câ�tige cursa. 

Astfel a câ�tigat broasca Ńestoasă răbdătoare �i perseverentă în faŃa rapidului �i mândrului iepure. 
 

 
“MOTANUL ÎNCĂLłAT” 

 
Era o dată un morar care, dupa moartea sa, a lăsat mo�tenire moara fiului său cel mare, un măgar fiului 

mijlociu �i fiului cel mic, motanul său. Însă acesta nu era un motan oarecare. Pentru a��i ajuta stăpânul, motanul i�a 
cerut acestuia un sac, o pereche de cizme �i a plecat la vânătoare. 

A vânat două potârnichi, le�a băgat în sac �i le�a dus la rege: � Maiestate, stăpânul meu marchizul de 
Carabás vă oferă acest umil cadou.  

Într�o zi când a ie�it regele să se plimbe cu fiica sa, motanul i�a cerut stăpânului său să se scalde în râu. I�a 
ascuns hainele �i când a trecut prin apropiere trăsura regelui, a început să strige: � Ajutor! stăpânul meu marchizul de 
Carabás se îneacă! Motanul povesti că ni�te bandiŃi i�au furat hainele stăpânului său �i l�au aruncat în râu. Regele a 
ordonat să îl îmbrace cu haine de marchiz, iar prinŃesa, văzându�l atât de frumos, s�a indragostit de el. Regele s�a 
oferit să îl ducă pe tânăr până la castel în trăsura regală.  

Motanul a plecat înainte �i a convins Ńăranii pe care îi întâlnea să îi spună regelui că pământurile pe care le 
săpau îi aparŃineau marchizului de Carabás. .i a�a au făcut când trecea trăsura regelui.  

Motanul a ajuns la castelul adevăratului stăpân al pământurilor, care era un om rău care avea puterea să se 
transforme în orice animal. I�a cerut să se transforme în leu �i omul s�a transformat într�un leu feroce. – Asta e u�or� 
�i�a bătut joc motanul, � sigur nu poŃi să te transformi într�un animal mic, cum ar fi un �oarece. Omul s�a transformat 
într�un �oarece, motanul a sărit �i l�a mâncat. 

În acel moment sosea trăsura regelui. Motanul l�a întâmpinat la castelul marchizului de Carabás. Regele s�a 
minunat văzând castelul �i s�a gândit că marchizul ar fi un soŃ bun pentru fiica sa.  
Astfel, datorită ingeniosului Motan ÎncălŃat, fiul unui morar, transformat în marchiz de Carabás, s�a casatorit cu fiica 
regelui.  
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“CENU�ĂREASA” 
 

A fost odată, o tânără orfană dulce �i frumoasă care se numea Cenu�ăreasa. Locuia cu mama sa vitregă �i 
surorile sale vitrege, care o invidiau pentru că era atât de frumoasă �i o obligau să muncească toată ziua.  
Într�o zi au fost invitate la un bal oferit de prinŃ la palat, însă Cenu�ăresei nu i�au permis să meargă pentru că trebuia 
să lustruiască podeaua �i să pregătească cina pentru când se întorceau.  
Când a rămas singură, Cenu�ăreasa a început să plângă din cauza sorŃii sale triste.  
Atunci a apărut zâna cea bună �i i�a spus:  

� Cenu�ăreaso, e�ti foarte bună �i meriŃi să mergi la petrecere. 
Cu o mi�care a mâinii, zâna i�a transformat hainele sale vechi într�o rochie fantastică. A transformat un dovleac într�o 
trăsură, patru �oareci în cai �i alte câteva �opârle în vizitii.  
Însă zâna i�a spus: 

� Un singur lucru trebuie să îŃi aminte�ti, nu trebuie să te întorci după miezul nopŃii deoarece vraja se va rupe.  
Cenu�ăreasa a plecat chiar atunci la bal.  
Pe tot parcursul petrecerii, prinŃul a avut ochi doar pentru ea �i au dansat împreună toată noaptea. InvitaŃii se întrebau 
cine era acea tânără frumoasă, nici chiar surorile sale vitrege nu au putut să o recunoască. Cenu�ăreasa era atât de 
fericită încât nu �i�a amintit de avertizarea făcută de zâna cea bună până când nu a auzit prima bătaie a ceasului care 
indica miezul nopŃii. A ie�it din palat atât de grăbită încât �i�a pierdut unul dintre pantofii de cristal.  
Pantoful de cristal fiind singurul lucru care i�a rămas prinŃului de la ea, acesta a anunŃat că se va căsători cu fata 
căreia îi aparŃinea pantoful.  
A străbătut tot regatul probând pantoful la fiecare damă, însă nimeni nu avea picioarele fine ca ale Cenu�ăresei.  
Spre uimirea tuturor, când a venit rândul Cenu�ăresei, pantoful se potrivea perfect.  
Atunci tânăra �i prinŃul �i�au promis să nu se mai despartă niciodată, s�au căsătorit �i au trăit fericiŃi până la adânci 
bătrâneŃi.  
 

“PINOCHIO” 
 

A fost odată ca niciodată un bătrânel simpatic �i amabil numit Geppetto. Acesta era foarte iscusit în 
construcŃia de păpu�i de lemn. Una dintre păpu�i a ie�it atât de bine încât a privit�o �i s�a gândit: �Se va numi 
Pinochio!Cât de mult mi�ar plăcea să fie un copil, ar fi ca un fiu pentru mine! � Visa bunul om care nu avea copii. 

În acea noapte, în timp ce Geppetto dormea, a venit o Zână bună la atelierul bătrânului. L�a văzut pe 
Pinochio atât de frumos, încât a dorit să îl răsplătească pe bunul artist dând viaŃă păpu�ii. Ce mare a fost bucuria lui 
Geppetto ziua următoare! Când a intrat în atelier, Pinocho se mi�ca, mergea, râdea �i vorbea! Însă continua să fie din 
lemn. 

Geppetto dorea să fie un copil foarte inteligent �i l�a trimis la �coală. Acolo, Pinocho l�a cunoscut pe Pepito, 
un greier care s�a transformat în cel mai bun prieten al său. 

Însă Pinochio a cunoscut �i alŃi doi copii năzdrăvani �i răutăcio�i �i, în loc să meargă la �coală �i să asculte 
sfaturile bune ale greierului, el pleca cu cei doi copii să se distreze �i să facă năzdrăvănii. Greierul Pepito era foarte 
trist când vedea felul în care se comporta prietenul său. Pinochio a plecat de acasă căutând aventuri �i nu s�a mai dus 
la �coală. Cu timpul i�au crescut ni�te urechi mari de măgar fiindcă nu �tia să citească �i să scrie �i, de parcă asta ar fi 
fost puŃin, de fiecare dată când spunea o minciună îi cre�tea nasul �i se colora! 

Într�o zi, Greierul Pepito a aflat că Geppetto a plecat în căutarea fiului său Pinochio �i a fost înghiŃit de o 
balenă enormă. Greierul Pepito a pornit în căutarea lui Pinochio �i cei doi au plecat pe mare pentru a�l salva pe bietul 
bătrânel.  

Când Pinochio �i greierul s�au aflat în faŃa balenei, aceasta a deschis gura sa enormă �i i�a înghiŃit pe 
amândoi, a�a cum a făcut �i cu Geppetto. În sfâr�it Geppetto �i Pinochio erau din nou împreună! Acum trebuiau să se 
gândească cum să iasă din burta balenei. �.tiu!� spuse Greierul Pepito –să facem un foc!�. Focul a făcut�o pe balena 
enormă să strănute, iar cei trei au ie�it zburând din stomac.  

Pinochio s�a întors acasă cu Geppetto, mergea în fiecare zi la �coală �i se comporta ca un copil exemplar. 
Geppetto era mândru de el, iar Zâna cea Bună l�a transformat într�un copil în carne �i oase pentru a�i răsplăti 
bunătatea! 






