
�

�
�

SOLUłIONAREA CONFLICTELOR: 
MINCIUNI 

 
 

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

RO 



INTERDIDAK, S.L. Av. Pobla de Vallbona, 34. 46183 LA ELIANA (Valencia)  SPAIN                                        www.akros.org 
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. 20832    SOLUłIONAREA CONFLICTELOR: MINCIUNI 
 
CONłINUT 
' 30 FI"E (ilustraŃii) de 13,5 x 16,5 cm cu desfă�urarea a 7 pove�ti + 2 fi�e de interogare (4 cartona�e pentru fiecare 

poveste, ultimele 2 cartona�e ale fiecărei pove�ti sunt reversibile). 
' 1 CD AUDIO MP3 cu naraŃiunea a 7 pove(ti simple cu 2 finaluri posibile (în total 14 pove(ti). CD'ul conŃine �i 

textele pove�tilor �i ilustraŃiile în alb �i negru pentru colorare. 
' 1 Ghid pentru utilizarea CD'ului 
' 5 suporturi de lemn 
 
SISTEM DE JOC "I RECOMANDĂRI DE UTILIZARE 

Este format din 7 pove(ti simple care narează două metode de rezolvare a diferitelor conflicte �i arată 
consecinŃele luării unei decizii bune sau rele. Fiecare poveste se desfă�oară pe 4 fi�e, iar ultimele 2 fi�e sunt reversibile 
pentru a prezenta două posibile finaluri.  

 
1. Familiarizarea cu materialul: 
Se recomandă educatorului să citească sau să asculte pove�tile �i să se familiarizeze cu ilustraŃiile înainte de a lucra 

cu copiii. 
2. GrupaŃi fi(ele / ilustraŃiile după culoarea cadrului. 
3. SelectaŃi de pe CD o coloană sonoră / poveste �i luaŃi fi�ele cu cadrul de culoare corespunzătoare (conform 

indicaŃiilor din ghid pentru utilizarea CD'ului care sunt anexate). 
4. AscultaŃi povestea (i ordonaŃi fi(ele. ObservaŃi că ultimele 2 fi�e oferă două alternative. 
5. VerificaŃi dacă ordinea este corectă privind numerotarea fi�elor �i dacă la ultimele 2 fi�e s'a ales alternativa 

corectă, corespunzătoare coloanei sonore / pove�tii conform indicaŃiilor din ghidul pentru utilizarea CD'ul care se 
anexează. 

 
Pentru a lucra cu un grup de copii �i pentru ca toŃi să poată vedea corect ilustraŃiile, se recomandă sprijinirea fi�elor 

pe suporturi de lemn care sunt incluse. 
 
VÂRSTA RECOMANDATĂ 
De la 3 ani. 
 
OBIECTIVE PSIHODPEDAGOGICE 
' ÎnvăŃarea faptului că deciziile luate au consecinŃe (bune sau rele) �i astfel, deciziile noastre implică o 

responsabilitate.  
' Dezvoltarea aptitudinilor de ascultare. 
' ÎnvăŃarea noŃiunilor temporale (înainte, după aceea, apoi,…). 
' Dezvoltarea secvenŃelor temporale prin ordonarea corectă a scenelor. 
' Stimularea �i îmbogăŃirea limbajului: stimulează pe copil să vorbească �i îi permite să înceapă să structureze 

limbajul.  
' Permite îmbogăŃirea vocabularului de bază.  
' Facilitează învăŃarea altor limbi. 
 
DESFĂ"URAREA ACTIVITĂłILOR 
' OrdonaŃi cartona�ele unei pove�ti pe suporturile de lemn, cu simbolul “nemulŃumit” pe ultimele 2 cartona�e, �i 

acoperiŃi aceste ultime două cartona�e cu “fi�ele de interogare”. AscultaŃi cu atenŃie povestea �i întrebaŃi copiii: 
“ce s�a decis să facă sau să spună protagonistul pove'tii?”. Atunci ridicaŃi fi�a de interogare de la al treilea 
cartona� �i întrebaŃi copiii: “ce credeŃi că se întâmplă în continuare drept consecinŃă?”, �i ridicaŃi fi�a de 
interogare de la ultimul cartona�. ÎntoarceŃi ultimele două cartona�e, acoperiŃi cu “fi�a de interogare” al treilea 
cartona� �i, observând ultimul cartona�, întrebaŃi copiii: “ce credeŃi că s�a întâmplat pentru ca să se termine astfel 
povestea?”. În final, ascultaŃi povestea corespunzătoare simbolului “bucuros” �i ridicaŃi “fi�a de interogare” de la 
al treilea cartona�. 

' Cu cartona�ele unei pove�ti pe masă �i o dată ce băieŃelul sau fetiŃa cunoa�te povestea, copiii vor realiza ordonarea 
pove�tilor fără a mai fi nevoie să asculte povestea. 

' Cu cartona�ele unei pove�ti ordonate pe masă, băieŃelul sau fetiŃa va nara povestea �i va reflecta la cele întâmplate 
în poveste. 
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1. O minge către Lună 

 

Pauza era pe punctul de a începe. Astăzi pauza nu era la fel ca orice altă pauză, fiindcă toŃi colegii 

plănuiseră să joace un meci de fotbal împotriva clasei de alături �i doreau să demonstreze că formau o 

echipă invincibilă.  

În sfâr�it sosise momentul a�teptat, copiii au coborât scările alergând, Ńipând �i râzând �i, în câteva 

minute, meciul începuse deja în curte. Cele două echipe luptau cu entuziasm pentru a lua mingea, însă, 

după un timp, nimeni nu reu�ise să marcheze un gol. Dintr#odată, mingea s#a lovit de unu dintre pereŃii 

din curte �i a căzut pe jos sărind foarte aproape de poziŃia lui Robert �i unul dintre adversarii săi, 

Alexandru. Cei doi copii au fugit repede după minge �i au ajuns practic în acela�i timp, însă Robert a 

fost cel care a reu�it să �uteze în minge cu toate forŃele. Mingea a sărit în sus. ToŃi copiii priveau către 

cer urmărind mingea cu privirea. Nimeni din curte nu î�i amintea să se mai fi întâmplat ceva 

asemănător. Mingea înainta cu atâta forŃă încât a trecut de spaŃiul porŃii �i a continuat să avanseze prin 

aer după bare, după fântână… părea o rachetă direct către lună. Era de neoprit!  

FeŃele surprinse ale copiilor s#au transformat în expresii de panică atunci când au văzut că mingea se 

îndrepta spre una dintre ferestrele �colii, până când la sfâr�it, mingea a ajuns la destinaŃie… POC! 

Geamul ferestrei s#a spart în mii de bucăŃi iar zgomotul s#a auzit în toată �coala. Nu trecuseră nici cinci 

secunde când unul dintre profesori a ie�it la u�ă cu mingea în mâini �i cu o expresie foarte, foarte 

serioasă. S#a apropiat de copiii de la meciul de fotbal �i ace�tia l#au înconjurat rapid. Profesorul, arătând 

spre fereastra spartă �i cu o voce fermă, a întrebat:  

# Cine este responsabilul pentru această pagubă? 

 

� Robert, nervos �i puŃin agitat, a întârziat puŃin în a răspunde �i în final a spus: 

# A fost Alexandru. El a �utat mingea. 

# Ce spui? # răspunse Alexandru indignat – Tu ai fost! 

Cei doi copii au început o ceartă însă cum nu puteau afla adevărul, profesorul a decis să îi pedepsească 

pe cei doi copii, lăsându#i fără pauză. Astfel, Robert �i Alexandru au rămas în sală în timp ce auzeau 

cum colegii lor reîncepuseră meciul.  

Robert �i#a dat seama că nu fusese o idee bună să mintă. Nu doar pentru că nu putuse evita pedeapsa, ci 

pe deasupra Alexandru, prietenul său, fusese pedepsit fără vină. Acum era supărat pe el �i va dura un 

timp până când va putea recupera prietenia sa. 3mecheria îi ie�ise foarte rău iar minciuna nu ne aduce 

niciodată nimic bun.  

 

☺ Robert era foarte ru�inat �i îi era frică să spună adevărul pentru că profesorul l#ar fi certat. În acel 

moment �i#a amintit că părinŃii i#au spus mereu să “spună adevărul”. Astfel că Robert �i#a făcut curaj �i 

a spus adevărul: 

# Eu am fost, domnule profesor, am lovit mingea prea tare, însă nu vroiam să sparg nimic, sincer. 
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Robert �i#a lăsat capul în jos �i era pe punctul de a plânge. Alexandru, prietenul său, i#a pus mâna pe 

umăr pentru a#l susŃine �i a spus în apărarea sa: 

# Este adevărat domnule profesor, a fost fără voia sa. 

Profesorul i#a privit pe cei doi copii zâmbind u�or �i s#a decis în sfâr�it să vorbească. ToŃi a�teptau o 

pedeapsă de cel puŃin o săptămână întreagă fără pauză, însă surprinzător, acesta le#a spus: 

# Bine Robert, nu îŃi face griji. Ai făcut foarte bine că ai recunoscut adevărul, colegii tăi ar trebui să i#a 

exemplu curajul tău. Oricum, ar fi indicat să aveŃi mai multă grijă data viitoare. AveŃi o curte foarte 

mare, jucaŃi#vă puŃin mai departe de ferestre. 

Robert a surâs �i a alergat la colegii săi pentru a continua meciul într#o zonă mai îndepărtată. Restul 

pauzei au jucat cu mai multă grijă dar s#au distrat la fel. Pe lângă aceasta, Robert a marcat un gol care a 

fost aplaudat de toŃi colegii săi.  
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2. Un cadou de venire �i de plecare 

 

Pe calendarul care atârna în camera Andreei era o dată însemnată foarte bine cu culoarea ro�ie, 20 

februarie. În acea zi Andrea împlinea 6 ani. Nici mai mult nici mai puŃin de 6 ani! La acea dată atât de 

specială, Andrea �i familia ei pregătiseră o petrecere de sărbătorire în casa ei împreună cu toŃi prietenii 

de la �coală. La ora cinci fix au început să sosească invitaŃii. Andrea era nerăbdătoare să deschidă 

cadourile însă �tia că nu trebuia să o facă până când nu sufla în cele �ase lumânări din tortul pentru ziua 

de na�tere.  

Dintr#odată, apăru tatăl ei Ńinând un tort gigant de ciocolată �i biscuiŃi încoronat cu �ase lumânări 

aprinse. ToŃi i#au cântat “La MulŃi Ani”. Andrea a tras aer �i a suflat cu atâta forŃă încât �i dacă ar fi fost 

20 �i ceva de lumânări tot le#ar fi stins.  

În timp ce împărŃeau prăjitura, Andrea a început să deschidă cadourile: o cutie cu creioane de colorat, 

ni�te patine, un binoclu… Ce minunat! 

Petre, unul dintre cei mai buni prieteni ai ei, s#a uitat în special la binoclu. Era foarte frumos �i îi 

permitea să vadă de la fereastră tot ceea ce se întâmpla în parcul din faŃă. Petre a rămas uimit de 

binoclu, niciodată nu privise printr#un binoclu �i l#a agăŃat de gât �i �i#a petrecut după amiaza privind 

prin binoclu în timp ce restul copiilor se jucau cu alte jucării. Au petrecut o după amiază foarte 

amuzantă până când aproape s#a înnoptat �i părinŃii copiilor au venit să îi ia acasă.  

 

� Odată ajun�i în stradă, la întoarcerea spre casă, Petre îi povestea entuziasmat mamei sale cât de bine 

s#a simŃit la petrecere. Cât de mult dorea să î�i sărbătorească �i el ziua de na�tere! De�i adevărul este că 

mai erau câteva luni până atunci. Mama lui Petre a observat că purta un binoclu agăŃat de gât �i l#a 

întrebat: 

# 3i acest binoclu pe care îl porŃi? atunci Petre �i#a dat seama că îl lăsase la gât fără să vrea. 

# Ehh… Nimic, nimic # răspunse Petre. 3i#a minŃit mama spunând: “E doar o jucărie pe care mi#a lăsat#

o Andrea ca să mă joc în acest sfâr�it de săptămână” 

În acea seară, în casa Andreei, toată lumea aduna ambalajele cadourilor, farfuriile, paharele… ToŃi mai 

puŃin Andrea, care citea lista cu cadourile primite în mod repetat. Dar lipsea ceva – unde era cel mai 

frumos cadou dintre toate? Unde era acel fantastic binoclu pe care îl primise? Nici mama, nici tatăl ei 

nu îl puteau găsi �i căutaseră în toate locurile posibile, până �i în frigider!  

Andrea nici nu dorea să se gândească că se pierduse �i, de�i părinŃii încercau să o consoleze spunându#i 

că va apărea mai devreme sau mai târziu, Andrea se simŃea foarte tristă �i începu să plângă. Ceea ce 

fusese una dintre cele mai frumoase zile din viaŃa ei era stricată de “misterioasa” dispariŃie a binoclului.  

 

☺ Ie�ind din casa Andreei, în ascensor, Petre îi povestea entuziasmat mamei sale cât de bine s#a simŃit 

la petrecere. Dorea foarte mult să î�i sărbătorească �i el ziua de na�tere dar mai erau câteva luni până 

atunci. Mama lui Petre a observat că purta un binoclu agăŃat de gât �i l#a întrebat: 
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# 3i acest binoclu pe care îl porŃi? Atunci Petre �i#a dat seama că îl lăsase la gât fără să vrea. 

Petre putea spune că i#l împrumutase prietena lui, Andreea �i a�a putea să continue să se joace cu el 

acasă, însă să î�i mintă mama… asta era foarte urât. Astfel că în final a spus adevărul: l#am luat fără să#

mi dau seama! 

Datorită faptului că Petre spuse adevărul au urcat din nou la casa Andreei �i Petre i#a înapoiat prietenei 

sale binoclul pe care îl luase din gre�eală.  

Atunci Andreea, drept mulŃumire, a decis să îl lase să se joace cu el la sfâr�it de săptămână, deoarece ea 

avea alte cadouri de care să se bucure �i nu putea să se joace cu toate în acela�i timp. Lui Petre i#a 

apărut pe toată faŃă un surâs larg �i s#a înro�it ca un rac.  
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3. Ce bomboane ciudate! 

 

Sâmbetele după amiază, Andrei �i Paula obi�nuiau să se plimbe prin parc împreună cu părinŃii lor, însă 

în acea zi plouă mult �i au decis să rămână acasă. Nici ideea de a nu ie�i nu îi deranja, deoarece cei doi 

fraŃi se distrau foarte mult jucându#se împreună �i nu le păsa dacă era acasă, în parc sau în orice altă 

parte. Astfel, în acea după amiază au decis să termine un joc de puzzle gigant pe care îl primiseseră 

cadou de la mătu�a lor. Mai erau încă multe piese de a�ezat iar această sarcină avea să#i Ńină ocupaŃi 

întreaga după amiază. Dintr#odată, un sunet ciudat s#a auzit din stomacul lui Andrei. Sora lui a râs 

pentru că trecuse doar o oră de când mâncaseră �i fratelui său îi era deja foame!  

Andrei a decis să meargă la bucătărie după biscuiŃi. A plecat fugind �i s#a urcat pe un scaun pentru a 

putea deschide dulapul din bucătărie unde era păstrată cutia cu biscuiŃi. Niciodată nu î�i amintea care 

dintre cele trei dulapuri era, astfel că l#a deschis pe primul pentru a verifica. Între cutiile care se vedeau 

niciuna nu era cu biscuiŃi, însă era un flaconul care l#a lăsat pe Andrei cu gura deschisă �i un singur 

cuvânt îi trecu prin minte: “BOMBOANE!”. Flaconul era plin de ni�te biluŃe ro�ii �i strălucitoare. 

Andrei le#a luat fără să stea pe gânduri �i s#a dat jos de pe scaun. A trebuit să depună mult efort pentru a 

deschide flaconul �i când în sfâr�it a reu�it �i#a păstrat patru biluŃe, două pentru el �i două pentru sora 

lui. S#a întors alergând în cameră, lăsând borcanul pe masa din bucătărie.  

Tatăl lui Andrei intră în bucătărie câteva minute mai târziu. Mergea să bea un pahar de apă �i a fost 

foarte surprins când a văzut flaconul cu medicamente pe masa din bucătărie. Era foarte sigur că îl 

păstrase în dulapul cu medicamente astfel că a plecat cu flaconul în mână pentru a#i întreba pe copii 

dacă îl luaseră ei. 

Andrei tocmai îi arăta surorii lui cele patru biluŃe ro�ii apetisante de bomboane pe care le descoperise la 

bucătărie însă când a auzit că tatăl lor venea, le#a păstrat în buzunar fiindcă �tia că trebuia să ceară voie 

înainte de a mânca dulciuri. 

 

� Tatăl lor a intrat în cameră �i i#a întrebat: 

# A luat vreunul dintre voi acest flacon din bucătărie?  

# Nu tată, nu am fost noi – răspunseră copiii într#un glas. 

Tatăl lui Andrei �i al Paulei a rămas puŃin mirat însă s#a gândit că probabil uitase să ascundă flaconul 

când îl adusese de la farmacie. Când tatăl copiilor a ie�it din cameră, Andrei �i Paula au băgat în gură 

fiecare câte o biluŃă. Adevărul este că gustul nu era foarte plăcut. PuŃin câte puŃin pastila s#a topit în 

gură lăsându#le un gust amar în gât. Ce scârbos! – spuseră copiii �i plecară rapid la bucătărie să bea apă.  

PuŃin mai târziu, în timp ce terminau jocul de puzzle, cei doi copii au început să se simtă rău, au simŃit 

ni�te înŃepături puternice în stomac �i nu puteau să continue jocul. Andrei �i Paula nu au avut încotro �i 

au trebuit să le povestească părinŃilor că îi durea foarte tare stomacul: 

# Dar ce putea să vă facă rău? – întrebă tatăl.  
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# Păi…# începu timid Andrei #… am mâncat fiecare câte o biluŃă ro�ie de bomboane �i mi se pare că nu 

erau foarte bune…#. 

# Cum? – spuse tatăl surprins. Nu erau bomboane Andrei. Erau medicamente! V#am întrebat �i aŃi spus 

că nu le#aŃi luat. Acum, fiindcă nu aŃi spus adevărul, v#aŃi îmbolnăvit �i va trebui să chemăm doctorul să 

vă vindece. 

# Îmi pare rău, tată # spuse Andrei. Dacă a� fi �tiut că erau medicamente nu le#a� fi luat. Iartă#mă că te#

am minŃit. 

# Nu te îngrijora – spuse tatăl punându#i mâna pe umăr. Acum este important să chemăm doctorul. 

O oră mai târziu, atât Andrei cât �i sora lui erau în pat bând un sirop pe care îl adusese doctorul. A doua 

zi vor fi vindecaŃi complet dar trebuiau să petreacă restul zilei odihnindu#se în pat. „Ce încurcătură!” se 

gândi Andrei. Minciuna a fost încă o dată cea mai rea dintre toate opŃiunile. Andrei �i#a promis că nu î�i 

va mai minŃi părinŃii.  

 

☺ Tatăl intră în camera unde se jucau copii �i le#a spus: 

# AscultaŃi copii, din întâmplare a luat vreunul dintre voi acest flacon din bucătărie?  

Andrei s#a gândit că dacă spunea adevărul sigur tatăl său îi spunea că dulciurile nu se luau fără a cere 

voie, să a�tepte ora mesei… în fine, acela�i lucru ca întotdeauna. Însă la vederea feŃei îngrijorate a 

tatălui în timp ce Ńinea flaconul, �i#a amintit că spusese o minciună în alte dăŃi �i nu avusese un rezultat 

bun, astfel că răspunse: 

# Eu am fost, tată. M#am gândit că dacă luăm două bomboane nu se întâmplă nimic. 3i a scos 

bomboanele din buzunar dându#le tatălui. 

# Bomboane? Fiule, bine că ai spus adevărul. Nu �tii că sunt medicamente? Ai deschis dulapul cu 

medicamente �i �tii că nu ai voie să faci asta. 

# Am gre�it – spuse copilul alarmat. Cum au scăpat! 

Tatăl le#a spus că dacă ar fi luat acele pastile ar fi avut o durere puternică de stomac �i ar fi trebuit să 

rămână toată ziua în pat până când s#ar fi făcut bine. Andrei se simŃi foarte u�urat �i mândru fiindcă îi 

spusese adevărul tatălui său. După sperietură, cei doi copii s–au bucurat de un pahar de lapte cu ni�te 

biscuiŃi foarte buni care în mod sigur aveau să le priască. Din acea zi, Andrei �i#a amintit întotdeauna 

care era dulapul cu medicamente �i care era cel cu biscuiŃi.  
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4. Temele pentru vacanŃă 

 

Era ultima zi de �coală înainte de vacanŃă. Lorena era foarte nerăbdătoare pentru că mai erau câteva 

minute până când urma să sune clopoŃelul �i asta însemna că urmau cincisprezece zile pentru a se 

bucura împreună cu familia ei la plajă. A�ezată în bancă, alături de restul colegilor, Lorena asculta cum 

profesorul le ura vacanŃă plăcută tuturor. Însă dintr#odată, profesorul spuse: 

# A�ezati#vă în rând. Vă voi da la toŃi caietul de activităŃi pe care vi l#am pregătit pentru această 

vacanŃă. Este important să îl aduceŃi rezolvat complet la întoarcere. 

# Ce surpriză neplăcută! – se gândi Lorena – un caiet plin de operaŃii matematice, exerciŃii de limbă, de 

�tiinŃe, de engleză… 

ÎnvăŃătorul i#a dat fiecărei fetiŃe �i fiecărui băieŃel caietul său �i chiar în acel moment a sunat clopoŃelul. 

VacanŃa începuse însă nu în felul în care î�i dorise Lorena. 

Odată ajunsă acasă, toată familia era foarte ocupată cu pregătirile pentru călătoria la plajă: mama ei 

încerca să închidă o geantă plină de haine a�ezându#se pe ea, tatăl î�i căuta înnebunit undiŃa de pescuit, 

de�i nu o folosea niciodată, fratele mai mic încerca să introducă un colac umflat în ghiozdan, iar căŃelul 

Lolo se plimba prin toată casa lătrând, crezând că familia înnebunise complet.  

Lorena �i#a ajutat fratele să introducă colacul dezumflat în ghiozdan �i a început să ducă genŃi �i obiecte 

în portbagajul ma�inii. 

În sfâr�it, întreaga familie era gata pentru a începe călătoria. În portbagajul ma�inii nu mai încăpea 

niciun ac, iar copiii deja a�teptau bine a�ezaŃi, cu centura de siguranŃă pusă, pe bancheta din spate. Când 

toată familia era deja în ma�ină, tatăl Lorenei o întrebă: 

# Lorena, Ńi#ai luat ghiozdanul cu caietul de activităŃi pe care vi l#a dat profesorul? 

 

� Lorena �i#a amintit că lăsase ghiozdanul sprijinit pe pat �i cu atâta zarvă uitase să îl ia, însă se gândi 

că nu avea importanŃă �i se decise să spună: 

# BineînŃeles, tată, este în portbagaj # minŃi Lorena. 

# Bine atunci… PoŃi porni ma�ina, mamă ! # Ńipă entuziasmat fratele mai mic.  

Două ore mai târziu, familia ajungea la plajă. În timp ce Lorena î�i aranja toate lucrurile în sertarele �i 

în dulapul din camera ei, tatăl său a intrat pentru a o ajuta: 

# Ascultă Lorena, ce zici dacă ne uităm puŃin pe caietul de activităŃi �i planificăm săptămâna pentru a 

lucra puŃin în fiecare zi? 

# Vom face asta mai târziu # răspunse Lorena prefăcându#se în timp ce împacheta un prosop. Tatăl său 

�tia perfect că atunci când fiica sa avea acel ton, se întâmpla ceva ciudat… 

# Lorena, cred că este mai bine să ne uităm acum �i să ne organizăm pentru a face temele; arată#mi 

caietul că durează doar un minut – insistă tatăl.  

Când tatăl său îi repetase a patra oară, Lorena nu a putut să mai ascundă:  

# L#am uitat acasă, tată! 
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# Cum? Dar în ma�ină mi#ai spus că îl aveai în ghiozdan �i că era în portbagaj. Asta este! 3tii că temele 

trebuie făcute înainte să înceapă din nou �coala, a�a că va trebui să ne întoarcem câteva zile mai 

devreme decât era prevăzut pentru ca să ai timp să le termini acasă. Ne#ai scurtat tuturor vacanŃa la 

plajă. 

Lorena �i#a dat seama în acel moment că nu trebuia să fi minŃit.  

 

☺ Lorena se gândi câteva secunde înainte de a răspunde �i î�i aminti că lăsase ghiozdanul în cameră. S#

a gândit să spună că îl luase pentru a nu trebui să î�i facă temele la plajă �i pentru a avea mai mult timp 

de distracŃie, însă �tia că minciunile nu aduceau niciodată nimic bun, astfel că spuse adevărul: 

# 3tii, tată, cred că am lăsat ghiozdanul în cameră.  

# Nu#i nimic, fiica mea – răspunse tatăl. Merg repede în casă �i îl iau, fiindcă �tii că este important să 

duci temele făcute la �coală. Eu te voi ajuta �i vei vedea că vei avea timp �i să te distrezi. 

Tatăl a urcat din nou în casă după ghiozdanul unde era caietul �i Lorena se simŃi puŃin mai veselă. 

Acele cincisprezece zile la plajă au fost de neuitat. În fiecare zi după micul dejun Lorena rezolva o 

pagină din caiet �i tatăl ei era întotdeauna cu ea pentru a se concentra mai bine �i pentru a rezolva orice 

îndoială pe care o putea avea. După aceea se bucura de întreaga zi împreună cu prietenii ei la plajă 

făcând baie, jucându#se cu mingea, făcând excursii… în sfâr�it, s#a simŃit foarte bine.  

A meritat să spună adevărul, a avut timp pentru toate, să se distreze �i să facă temele.  
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5. Unde este Ciprian? 

 

Într#o după amiază Veronica a decis să construiască turnul cel mai înalt care putea încăpea în camera sa. 

Era o sarcină complicată �i Veronica necesita o concentrare maximă. Dintr#odată, ceva i#a întrerupt 

concentrarea, cineva o lovea încet pe spate. Veronica se întoarse �i într#adevăr, acolo era… fratele ei 

mai mic, Ciprian. 

# Ce vrei, Ciprian? Nu vezi că mă joc singură? 

# Vreau să mă joc �i eu cu tine “Vedo” – răspunse Ciprian. 

# Bine, Ciprian. Vrei să ne jucăm de#a v#aŃi ascunselea? Uite, ascunde#te tu primul �i eu te voi căuta, dar 

ascunde#te foarte bine ca să nu te găsesc. 

Nu terminase de vorbit �i Ciprian fugea deja pe hol căutând un loc bun unde să se ascundă. În final a 

găsit cel mai bun loc, dulapul cu mături din garaj. Între timp, Veronica, concentrată la turnul său, a uitat 

complet să meargă să î�i caute fratele. 

Dintr#odată Veronica l#a auzit pe tatăl lor, chemându#i pe cei doi fraŃi la masă. Veronica a coborât 

fugind la bucătărie �i �i#a găsit părinŃii foarte miraŃi: 

# Draga noastră, l#ai văzut pe fratele tău? Nu îl găsim. Nu se juca cu tine? 

 

� Veronica rămase pe gânduri înainte de a răspunde �i se decise să nu spună adevărul pentru că ar fi 

certat#o. 

# Nu, tată, eu eram singură în camera mea �i nu l#am văzut toată după amiaza. 

Cei trei au început să îl caute pe Ciprian. PărinŃii lor erau destul de îngrijoraŃi. 

Între timp, bietul Ciprian era deja foarte plictisit să a�tepte în dulapul cu mături. Încercă să deschidă 

dulapul din interior dar nu reu�i. Rămăsese blocat! Când �i#a dat seama, Ciprian s#a speriat �i a început 

să plângă. 

Auzind plânsetul, tatăl a fugit în garaj �i a văzut că dulapul de mături se mi�ca dintr#o parte în alta, 

deschise u�a �i îl găsi pe Ciprian plângând. Spuse luându#l în braŃe: PoŃi să#mi spui ce faci aici?  

# Mă jucam de#a v#aŃi ascunselea cu “Vedo”# spuse în timp ce î�i �tergea lacrimile. 

Un minut mai târziu, întreaga familie era în sala de mese.  

# Veronica, spune#ne ce s#a întâmplat? – întrebă tatăl. 

Veronica �tia că nu mai putea susŃine acea situaŃie, astfel că spuse adevărul: 

# Vroiam să#mi termin turnul �i i#am spus lui Ciprian să se ascundă ca să merg să îl caut, însă după 

aceea am uitat să merg după el. 

PărinŃii i#au explicat lui Veronica că nu trebuia să le fi spus o minciună când au întrebat#o de fratele ei, 

fiindcă nu era bine să ascundă adevărul �i cu atât mai puŃin când era vorba despre fratele ei. 

Veronica se apropie de fratele ei, îl îmbrăŃi�ă �i îi spuse: # Îmi pare rău, frăŃioare.  

Apoi �i#a privit părinŃii �i �i#a cerut scuze �i de la ace�tia pentru că îi minŃise. 
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☺ Veronica se gândi puŃin înainte să răspundă. 3i#a dat seama că fratele său era ascuns de ceva timp iar 

ea uitase să meargă să îl caute. Veronica �tia că asta nu era bine, însă nu o făcuse în mod intenŃionat, 

astfel că le spuse părinŃilor adevărul în legătură cu ceea ce se întâmplase: 

# Acum ceva timp i#am spus să se ascundă fiindcă eu îl voi căuta, însă m#am concentrat la lucrurile 

mele �i am uitat complet să îl caut. 

# Dar, fata noastră, nu este bine să uiŃi de fratele tău.  

# 3tiu, tată # răspunse Veronica ru�inată. 

# Bine – adăugă tatăl – la treabă. Există un copil ascuns în această casă �i trebuie să îl găsim. Înainte, 

patrulă la salvare! 

Veronica �i mama ei s#au privit mirate �i au întrebat: de ce Ńipi atâta tată? 

# Ca să mă audă Ciprian �i să se creadă că toŃi ne jucăm de#a v#aŃi ascunselea cu el.  

Lui Veronica i#a plăcut foarte mult ideea �i toată familia l#a căutat pe Ciprian cu entuziasm prin toate 

colŃurile casei. Când Veronica ajunse în garaj, a observat ni�te zgomote ciudate care veneau din dulapul 

cu mături. Erau sforăituri! Deschise dulapul �i îl găsi pe Ciprian dormind lini�tit în timp ce îmbrăŃi�a o 

mătură. Bietul obosise să a�tepte �i adormise. Veronica l#a ajutat să iasă �i �i#a anunŃat părinŃii. Ciprian 

deja în picioare, s#a frecat la ochi �i �i#a privit familia ce#l înconjura. Apoi se uită la Veronica �i spuse: 

# Ce mult ai întârziat! Bine că am adormit puŃin.  

La auzirea acestor vorbe Veronica �i părinŃii au început să râdă. Se simŃiseră atât de bine încât au decis 

să continue să se joace toŃi de#a v#aŃi ascunselea.  
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6. Escapada pe bicicletă 

 

Era o minunată după amiază de vineri. Claudia �i Bianca doreau foarte mult să se plimbe cu noile lor 

biciclete. Bicicleta cea nouă a Claudiei era ro�ie, culoarea ei favorită, iar cea a Bertei, care nu avea o 

culoare favorită, era albastră, care a�a cum spunea tatăl ei “avea culoarea ochilor ei”. Dat fiind faptul că 

plouase în acea săptămână, încă nu putuseră să iasă să se bucure de bicicletele lor. În acea după amiază, 

de�i era un soare minunat, părinŃii lor trebuiau să meargă la cumpărături �i nu doreau ca fetiŃele să iasă 

din casă singure cu bicicletele. Claudia �i Bianca s#au rugat de ei în repetate rânduri să le lase să se 

plimbe puŃin, însă nu îi puteau convinge. În final au cedat �i s#au a�ezat cu braŃele încruci�ate pe 

canapea, având o expresie supărată. 

La plecarea părinŃilor ei, Bianca spuse: 

# Cu siguranŃă că nu se va întâmpla nimic dacă ie�im puŃin cu bicicletele. 

# Ai dreptate, ce se poate întâmpla? Nu trebuie să afle # răspunse Claudia. 

Astfel că au ie�it din casă în stradă, vesele �i pe biciclete. După prima curbă, bicicleta Bertei s#a lovit de 

o piatră �i a căzut. În cădere, Bianca s#a lovit la gleznă. 

 

� La întoarcerea acasă, Claudia �i Bianca s#au a�ezat din nou pe canapea, însă pe Bianca o durea 

glezna din ce în ce mai mult. La un timp după aceea s#au întors părinŃii de la cumpărături �i le#au 

întrebat: 

# Este totul în regulă fetelor? 

# Da, totul este perfect – spuseră cele două surori uitându#se în altă parte. 

Dat fiind faptul că nu spuseseră adevărul, Bianca �i#a petrecut restul zilei disimulând că mergea perfect, 

în timp ce glezna i se umfla din ce în ce mai mult. Claudiei i se părea că sora ei avea o minge de tenis în 

loc de gleznă! După câteva ore durerea era insuportabilă �i Bianca a trebuit să le spună adevărul 

părinŃilor săi. În final, Bianca se întorcea de la doctor cu piciorul în ghips �i ru�inată fiindcă nu spusese 

la timp ce i se întâmplase. Acum sigur va mai dura mult până se va urca din nou pe bicicletă. Cel puŃin 

o lună!  

 

☺ Claudia �i#a ajutat sora �i au trebuit să se întoarcă acasă mergând pe lângă biciclete. Când s#au întors 

părinŃii lor, Bianca era pe canapea cu glezna puŃin umflată iar cele două surori au decis să le spună tot 

adevărul. PărinŃii lor, de�i la început s#au supărat pentru că nu i#au ascultat, s#au bucurat apoi că le#au 

spus adevărul. I#au pus gheaŃă pe gleznă �i din fericire, umflătura s#a retras puŃin câte puŃin. 

Claudia �i Bianca au înŃeles atunci de ce părinŃii lor nu doreau ca ele să iasă singure. Important este că 

au spus adevărul la timp, fiindcă dacă l#ar fi ascuns, sigur glezna Bertei s#ar fi înrăutăŃit. Restul după 

amiezei, cum era cel mai bine pentru Bianca să rămână a�ezată, întreaga familie a rămas să joace în 

sufragerie un joc de masă foarte distractiv.  
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7. “Rufus” �i gustările 

 

Când Elena s#a decis să studieze un an în străinătate, Raul, fratele ei mai mic, s#a întristat foarte tare. 

Însă în sfâr�it a�teptarea luase sfâr�it �i astăzi se întorcea acasă sora lui iubită. Raul �i tatăl lui organizau 

o mare petrecere de bun venit în timp ce mama lor mersese să o ia pe Elena. Raul �i tatăl lui au pregătit 

în bucătărie gustările pentru toŃi prietenii care veneau la petrecere. 

În continuare, au început să umfle baloane pentru a termina de decorat sufrageria �i au lăsat pe masă 

tăvile cu mâncarea.  

Între timp, Rufus, motanul vecinilor, care obi�nuia să dea târcoale prin grădină, se apropie de fereastră 

atras de mirosul gustărilor delicioase. 

Mai trebuia mers doar la magazinul din colŃ pentru a cumpăra sucurile pentru petrecere. Chiar înainte să 

iasă pe u�ă, tatăl lui Raul l#a întrebat: 

# Ai închis fereastra de la sufragerie? 

 

� Raul nu î�i amintea să o fi închis, însă se gândi că preŃ de câteva momente nu se va întâmpla nimic, 

magazinul era foarte aproape, a�a că răspunse fără să stea în dubii: 

# Da, totul este sub control. 

Tatăl �i fiul au intrat lini�tiŃi în magazin fără să �tie nimic despre dezastrul care îi a�tepta la întoarcerea 

acasă. 

La întoarcerea acasă încărcaŃi cu doze �i sticle de suc, atât Raul cât �i tatăl lui au rămas cu gura 

deschisă: Rufus intrase pe fereastra deschisă �i avusese un festin cu gustările care erau pe masă. Pe 

lângă aceasta, zgâriase �i toate ornamentele pentru petrecere!  

Tatăl lui Raul l#a privit foarte serios pe fiul său fiindcă acesta nu îi spusese adevărul. Raul, trist �i 

ru�inat, i#a cerut iertare tatălui lui pentru că îl minŃise. O simplă neatenŃie stricase petrecerea minunată 

de bun venit.  

 

☺ Adevărul este că nu sunt sigur, tată – răspunse fiul cu sinceritate.  

A�a că tatăl a fugit în sufragerie �i a închis fereastra chiar când Rufus se pregătea să intre pentru a se 

bucura de o nea�teptată masă. Bine că tatăl a mers să se asigure, că altfel, ar fi fost un dezastru. 

La întoarcerea de la magazin încărcaŃi cu sucuri, au terminat de pregătit totul �i i#au a�teptat pe ceilalŃi 

invitaŃi. 

În sfâr�it, sosi momentul a�teptat: Elena intră în casă trăgând după ea două valize enorme �i părea 

obosită după călătoria lungă. Însă expresia i s#a schimbat când a văzut minunata petrecere de bun venit 

pe care o pregătiseră familia �i prietenii săi. Raul �i tatăl lui au alergat să îi dea o îmbrăŃi�are puternică. 

Raul era foarte bucuros că sora lui se întorsese din nou acasă. Era nerăbdător să asculte toate detaliile cu 

privire la ceea ce trăise în atâtea luni! Toată lumea s#a bucurat de petrecere �i l#au felicitat în mod 

special pe Raul pentru aperitivele gustoase pe care le pregătise.  
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