
Pachet de activităŃi „TurtiŃa fermecată” 
 
Povestea 
 
Au fost o data un moş şi o babă. Într-o zi, moşneagul o rugă pe babă să-i facă o turtiŃă, dar baba 
nu avea faină. 
Baba se strădui şi strânse, totuşi, vreo doi pumni de făina de pe fundul lăzii. Frământă aluatul cu 
smântână, făcu o turtiŃă şi o băgă la cuptor. 
După puŃin timp, baba scoase o turtiŃă rotunjoară, rumenă şi frumoasă, şi o puse pe fereastră să se 
mai răcească. 
TurtiŃa stătu ce stătu pe fereastră, apoi se rostogoli pe laviŃă, de acolo pe duşumea şi de pe 
duşumea spre uşă. 
Cand ajunse la uşă, turtiŃa sări peste prag în tindă, apoi în curte. O porni spre poartă, de acolo pe 
drum, după care se rostogoli tot mai departe şi mai departe. 
Cum se rostogolea ea pe drum, numai ce-i ieşi în cale un iepure, care vru s-o mănânce. Dar 
turtiŃa, fără teamă, îi zise: 
 
Eu sunt turtiŃa umflată 
De prin ladă adunată 
Din cămară măturată 
În cuptor sunt rumenită 
Pe ferestră sunt răcită. 
Iar apoi vrând să pară tare iscusită, mai zise: 
Pe bunic l-am păcălit 
De bunică am fugit 
De tine-am să fug îndată 
Iepuraş fără de pată. 
 
Şi se rostogoli mai departe, chiar de sub nasul iepurelui. 
Continuându-şi drumul, numai ce-i ieşi în cale un lup, cu o gură cât o şură, care vru să o înghită. 
TurtiŃa îi cântă şi lui cântecul ei, pe care îl sfârşi zicând: 
 
Geaba lupul cască gura 
Fug de el mă dau de-a dura. 
 
Cum se rostogolea ea prin pădure, numai ce-i ieşi în cale un urs, şi acesta flămând, nevoie mare! 
Dar turtiŃa nici că se sinchisi de dânsul. Îi cântă şi ursului acelaşi cântecel, pe care îl încheie 
astfel: 
 
Nu mă tem cat de puŃin 
Căci fug şi de Moş Martin. 
 
Rostogolindu-se turtiŃa mai departe, în cale îi apăru cumătra vulpe. Vicleana îi dădu bineŃe şi 
începu s-o laude, spunându-i că e tare frumoasa şi rumenă. 



TurtiŃa se bucură că a gasit pe cineva care să o laude, aşa că se opri şi-i cântă şi vulpii cantecelul 
ei, sfârşindu-l aşa: 
 
Şi de nimeni nu îmi pasă 
Fug eu şi de vulpe, lasă! 
 
Vulpea îi lăudă cântecul, dar o rugă să nu plece, ci să îl mai cânte o dată, căci e bătrână şi nu a 
auzit bine. Ca să fie mai aproape, vicleana o pofti să se aşeze pe botul ei. 
TurtiŃa, nebănuind nimic, făcu întocmai. Cântecul păru să-i placă mult vulpiŃei, aşa încât vru să-l 
mai asculte şi a treia oară, aşa pentru ultima dată. O rugă deci pe turtiŃă să i se aşeze pe limbă şi 
să cânte acolo.  
Însă cum sări turtiŃa pe limba vulpii, aceasta ...hap! o înghiŃi. 
 
De vizionat: diafilmele cu TurtiŃa fermecată 
 
 
Realizează personajele din TurtiŃa fermecată 
 
Materiale: hârtie pentru a imprima modelele, creioane colorate, bandă adezivă, beŃişoare subŃiri 
(din acelea pentru cafea) 
Imprimă modelele. Pune un pahar cu gura largă peste ele şi trasează un cerc. Dacă urechile 
animalelor ies din cerc, nu-Ńi fă griji, vei decupa în jurul lor. Decupează cercurile. Colorează 
personajele. Lipeşte beŃişoarele de spatele figurinelor şi gata, acum te poŃi juca cu ele. 
 

 



Activitate practică – să facem turtiŃe 
 
Ingrediente: o cană de făină, un praf de sare, jumatate de linguriŃă de drojdie uscată sau un boŃ 
mic de drojdie proaspătă, o jumătate de ceşcuŃă de apă cădluŃă, 1 lingură de ulei. Dizolvă drojdia 
în apa călduŃă. Separat amestecă făina cu puŃină sare. Toarnă făina, puŃin câte puŃin în drojdia 
dizolvată şi amestecă bine cu furculiŃa. Adaugă uleiul. Când compoziŃia s-a legat suficient, bagă 
mâinile şi frământă. Dacă aluatul e lipicios, mai adaugă făină. Lasă aluatul la crescut. Întinde 
aluatul cu sucitorul şi taie turtiŃele cu un pahar. Coace-le într-o tigaie de teflon pe aragaz.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cu ce animale din pădure s-a întâlnit turtiŃa? Colorează-le. Cum se numesc celelalte animale? 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
Care dintre animale ajunge la teancul de turtiŃe lăsate la răcit? 
 

 
 
 
 



 
 
Ştii din ce e făcută turtiŃa? Dar făina din ce se face? ÎnvaŃă din imaginile de mai jos cum să 
desenezi un lan de grâu. 
 

 
 
1. Desenează spicele: mai întâi codiŃele, apoi fă nişte ovale alungite. Linia de sus va reprezenta 
planul îndepărtat, ea va delimita lanul de grâu de linia orizontului. Fă-o foarte subŃire ca s-o poŃi 
şterge ulterior. 
2. În interiorul ovalelor desenează alte ovale mai mici, două câte două, orientate diagonal. 
Desenează apoi linii diagonale, paralele. Acestea sunt mustăŃile spicului. 
3. Desenează norii şi soarele. 
4. Înnegreşte mijlocul spicului apoi desenează liniuŃe pentru a sugera restul lanului. 
 
Sursa imagine şi tutorial 
 
 
 
 
 



Experiment – grâul 
 
Ia trei grămăjoare de grâu. Una din ele pune-o într-un mojar şi încearcă s-o zdrobeşti. Observă 
cum se desprinde coaja de bob. Crezi că vei obŃine făină dacă vei continua să pisezi? 
A doua grămăjoară pune-o la încolŃit în puŃin pământ umed sau pe o bucată umedă de vată. łine 
un jurnal şi notează ce se întâmplă cu grâul. După câte zile încolŃeşte? După câte zile ajunge la 
înălŃimea de zece centimetri? Ce se întâmplă cu grâul după o vreme? 
Ia cu tine a treia grămăjoară şi dă-o de mâncare porumbeilor din parc. Grâul hrăneşte atât 
păsările cât şi oamenii. Dacă nu ai grâu, ia cu tine o bucată de pâine şi fărâmiŃeaz-o. Vei vedea 
cum toŃi porumbeii se vor aduna în jurul tău. 
 
ÎnvaŃă poezia 
 
Pe un fir de paie-n glie 
Pâinile se coc la soare. 
Pâine mică, aurie – 
Cine nu te ştie oare? 
Dacă ne gândim un pic, 
Pâinea-ntâi se coace-n... spic! (Emilia Plugaru) 

 

ÎnvaŃă ghicitorile despre pâine 
 
Chinuită 
Și muncită, 
Peste tot locul bortită; 
Cine-o are, îi bogat, 
Cine nu, îi om sărac. (Pâinea) 

Care turtă afânată 
Este zilnic cumpărată? 
Se găseşte-n orice casă 
Şi-o servim felii la masă! (Pâinea) 
 

Cu ciomege m-au lovit, 
Între pietre m-au strivit, 
Chiar în jar am fost băgată, 
Cu cuŃitul spintecată, 
Dar deşi mă chinuieşte, 
Lumea-ntreagă mă iubeşte, 



Toată lumea mă doreşte. (Pâinea) 
 

Din pământ în soare 
Din sac în dogoare. (Pâinea) 
 

Roată rotită, 
De om muncită 
Şi de lume înghiŃită. (Pâinea) 

Cu arome îmbietoare  
Pâinea rumenă apare 
Din cuptorul dogorit, 
Cine-o scoate mulŃumit? (Brutarul) 
 
După deal, dintr-un tezaur 
Au Ńâşnit săgeŃi de aur. (Grâul) 
 
 


