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„Crăciunul copilăriei” constituie tema de discuţie pentru următoarea
activitate. Este o temă care te interesează în mod deosebit şi vrei ca
intervenţia ta să fie una serioasă. Aşadar, cauţi informaţii care să te ajute în
pregătirea temei.
La final, alegi să foloseşti ca sursă de documentare cele două texte de
mai jos: TEXTUL A şi TEXTUL B.
Citeşte textele A şi B şi apoi răspunde cerinţelor propuse.
Cerinţele I - VI urmăresc ce şi cât ai înţeles din textele citite, iar cele
de la VII la X felul în care foloseşti aceeaşi informaţie, în scop propriu
(acela de a realiza o temă).
SUCCES!
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TEXTUL A

Amintiri din copilăria mea

Îmi aduc aminte cu mare drag de Crăciunurile copilăriei mele. Erau singurele zile din an
când întreaga casă mirosea a brad şi a portocale şi a cozonaci făcuţi de mamaie, care se
trezea dimineaţa devreme ca să îi frământe… Iubeam zgomotele îndepărtate venite din
bucătărie pe care le auzeam cu drag în timp ce mă întindeam şi mai leneveam molatic,
răsfăţată, în patul meu de copil. Îmi aduc aminte de bradul pe care îl împodobeam împreună cu
mama şi pe care îl păzeam împreună cu fratele meu în aşteptarea Moşului. În sufrageria
părinţilor mei „locuia” o bibliotecă masivă, plină până la refuz de cărţi. Această bibliotecă avea şi
nişte corpuri mobile printre care eu şi fratele meu ne ascundeam curioşi în seara de Ajun, doar-doar
l-om zări pe Moş…
Zilele trecute, mi-am amintit un episod foarte simpatic şi foarte drag din copilăria mea,
legat de aceeaşi sărbătoare ca cea pe care am traversat-o în această perioadă. S-a petrecut pe
când eu eram destul de mare să îmi pot aminti, dar destul de mică să nu am habar de
adevărurile lumii, iar fratele meu era, ca de obicei, mai mare cu cinci ani decât mine, deci mai
înţelept, desigur… În seara de Ajun ne furişasem ca de obicei printre rafturile mobile ale
bibliotecii. Mama ştia de ascunzătoarea noastră şi mustăcea îngăduitoare. În acea seară fratele
meu mi-a făcut o mărturisire terifiantă: „Ştii, eu nu mă duc să mă culc. O păcălesc pe mama şi
rămân aici ca să îl prind pe Moş Crăciun şi să trag în el cu praştia!”. (...) Eu l-am crezut pe
fratele mai mare şi deci mai înţelept şi am dat fuga la mama să îi destăinui urzeala machiavelică
a lui Mircea, poate poate m-o ajuta ea să îi dejoc planul şi să îl salvez pe Moş Crăciun. Mama
s-a albit la faţă la aflarea veştii, din alte motive decât ale mele, s-a dus repede şi i-a confiscat pe
loc praştia. Nu îmi aduc aminte dacă fratele a primit şi altă pedeapsă sau a rămas doar cu cea
privativă de armele albe…
Moş Crăciun a venit şi anul acesta. Uneori îmi este dor de Moş Crăciunul copilăriei
mele…
după un text publicat pe www.rontzi.ro, 28 dec 2011
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LE TEXTE B

Souvenirs de Noël

Nous avons tous des fêtes de Noël de notre enfance dont nous nous souvenons
chaleureusement et qui influencent la façon dont nous voyons et vivons à notre tour la magie
avec nos enfants.
Mon premier hiver
J’ai passé les cinq premières années de ma vie en Afrique, dans le village natal de mon
père. Dans son pays, il n’y a pas de neige et la fête de Noël n’est pas célébrée. Malgré tout,
mes parents tenaient à recréer la magie de Noël avec mon frère et moi, en nous parlant de la
neige, du Père Noël et en nous racontant les traditions célébrées ailleurs dans le monde. Les
matins de Noël, j’avais le plaisir de découvrir les cadeaux envoyés par ma famille du Québec1.
Dans ma tête d’enfant, j’étais certaine que le Père Noël habitait vraiment au Canada!
Le premier hiver suivant notre retour au Québec, j’attendais la première neige avec
l’impatience et la fébrilité d’une enfant de six ans qui est au comble de l’excitation et du
bonheur. J’avais si hâte de pouvoir enfin voir la neige et y toucher! Ma mère me raconte avec
émotion encore aujourd’hui que lorsque la neige est finalement arrivée, j’étais si émerveillée
que je me suis jetée passionnément, tête première, dans la belle neige blanche, sans me
soucier du froid.
Mariem Melainine, www.mamanpourlavie.com, le 11 décembre 2014

1

Québec – province francophone du Canada
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Cod

2

1

0

9

I. Bifează, în tabelul de mai jos, căsuţa potrivită pentru a arăta cărui text îi corespunde fiecare
dintre afirmaţiile din stânga.
A
TEXT
A
1.Biblioteca din sufragerie
preferată de copii.

era

B
TEXT
B

C
AMBELE
TEXTE

D
NICIUN
TEXT

ascunzătoarea

2.Copil fiind, autoarea credea că Moş Crăciun
trăieşte în Canada.
3. În copilărie, Crăciunul nu era o sărbătoare prea
interesantă.
4. Autoarea are un frate.

II. Asociază, prin săgeți, cuvintele care să reflecte informațiile prezentate în fiecare text.

Cod

2

1

0

9

Cod

2

1

0

9

Textul A
1. bibliotecă
2. corpuri
3. mărturisire
4. pedeapsă

a. terifiantă
b. privativă
c.mobile
d.masivă

Textul B
1.le village
2.la magie
3.les traditions
4.le Père

a. de Noël
b. Noël
c. célébrées
d. natal
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Cod

2

1

0

9

III. Transcrie, din fiecare text, câte două cuvinte referitoare la Crăciun.

cuvinte în limba română

mots en français

______________________________

_____________________________

______________________________

_____________________________

IV. Încercuieşte ADEVĂRAT (A) / FALS (F) sau VRAI (V) / FAUX (F), justificând alegerea cu
secvenţe din text.
21
11
12
13
00
99
Cod
1. Textul Amintiri din copilăria mea este scris imediat după un Crăciun.

A/F

Justificare:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Cod

21

11

12

13

00

2. Fratele autoarei era năzdrăvan, deoarece era mezinul familiei.

99
A/F

Justificare:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Cod

21

11

12

13

00

3. Le père de la fillette est né dans un village africain.

99
V/F

Justification:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Cod

21

11

4. La famille est rentrée au Québec quand la fillette avait dix ans.

12

13

00

99
V/F

Justification:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Cod

21

11

12

13

00

99

V. Subliniază varianta corectă, motivând alegerea prin valorificarea informaţiilor din textul A.
În primul paragraf al textului A, autoarea mărturiseşte că îşi aminteşte/nu-şi aminteşte cu
mare plăcere de Crăciunurile copilăriei, deoarece____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Cod

2

1

0

9

VI. Continue la phrase suivante, en utilisant l’information du texte B.

Comme les cadeaux étaient envoyés par sa famille du Québec, l’enfant était sûr que le Père
Noël _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Utilizarea informaţiilor din texte în pregătirea temei
„Crăciunul copilăriei”

Cod

2

1

0

9

VII. Prezintă într-un enunț o asemănare între cele două texte.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Cod

2

1

0

9

VIII. Réponds brièvement: Aimes-tu la fête de Noël? Pourquoi?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Cod

2

1

0

9

IX. Vrei să realizezi un chestionar pe care să-l aplici colegilor tăi, în clasă, pentru a afla care
sunt obiceiurile lor în privinţa sărbătoririi Crăciunului.
Completează chestionarul de mai jos cu întrebările potrivite, la care colegii tăi trebuie să
răspundă.

ÎNTREBARE

DA

NU

1.

2.

3.

4.

Cod

2

1

0

9

X. Care dintre cele două texte îţi evocă amintiri mai familiare? Motivează-ți răspunsul în
maximum 5 rânduri.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI!
MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!
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