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Dragi prieteni!
ulegerea de povești, snoave și povestiri cu genericul  
Învățăm împreună limba română conţine texte adaptate și 
dramatizările lor și se adresează atât educatorilor, cât și pă-
rinţilor. Lectura propriu-zisă a poveștilor duce doar la o cu-

noaștere de ansamblu a conţinutului. Pentru o mai bună înţelegere a 
sensului global al materialelor propuse și pentru dezvoltarea abilită-
ţilor de comunicare în română se propun dramatizările, în care sunt 
implicaţi practic toţi preșcolarii dintr-o grupă de grădiniţă.

În culegere sunt incluse atât povești preferate de copii: Trei pur-
celuși, Gogoașa, Ridichea, Foișorul, Spicușorul, legende populare Le-
genda mărțișorului, Legenda omului de zăpadă, snoave interesante 
Păcală și caisele, Tândală la piață, cât și povestiri cunoscute Cearta 
animalelor, Cearta legumelor, Cadoul, Cocoșul și culorile. 

Noutatea culegerii, concepută și îngrijită de echipa ANTEM, rezi-
dă în posibilitatea interacţiunii dintre copil și personajele din univer-
sul miraculos al poveștilor. Preșcolarul cunoaște astfel lumea, fiind 
pus să acţioneze în diverse situaţii și să descopere consecinţele unor 
fapte și atitudini. În același timp, asimilează structuri, îmbinări, mo-
dele de vorbire în procesul de învăţare simultană a limbilor română 
și găgăuză. 

Dramatizările poveștilor, ale snoavelor și ale povestirilor conţin 
diverse elemente de decor, de costumaţie, de coloană sonoră, de ac-
ţiuni de scenă. În așa mod facilităm înscenarea creaţiilor populare și 
diversificăm abilităţile de comunicare ale copilului de 5-7 ani.

Culegerea de faţă constituie un suport suplimentar pentru învăţa-
rea simultană a limbii române și găgăuze. Lectura, înscenarea, jocul 
nemijlocit al personajelor, scenele pline de farmec vor consolida, cu 
certitudine, abilităţile de comunicare în ambele limbi.

Suntem încrezători că acest material didactic va spori gradul de 
însușire a limbii române de către preșcolari. Succes!!!
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Po
ve

stiGOGOAŞA  
(text adaptat)

fost odată o babă şi un moşneag. Într-o zi moş-
neagul îi spune babei: „Babă, fă-mi, te rog, o 
gogoaşă”. Baba s-a dus în hambar, a scuturat 

sacii, a adunat puţină făină și a copt o gogoaşă 
rumenă, frumoasă. A pus baba gogoașa pe 
fereastră să se răcească. Gogoaşa a stat cât 
a stat şi s-a rostogolit în curte, pe cărare.

S-a rostogolit gogoașa cât s-a 
rostogolit și s-a întâlnit cu un iepure. 

A

Sunt gogoaşă rumenită,
Din făină albă gătită,
De prin ladă adunată,
Cu smântână amestecată,
În cuptor bine prăjită,
Pe fereastră răcorită. 

De la moş eu am fugit,
De la babă am fugit.
Iepurilă, să știi bine,
Am să fug şi de la tine!

– Gogoașă, gogoașă, am să te mănânc. 
– Nu mă mânca, ascultă mai bine cântecul meu: 
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Și s-a rostogolit gogoașa mai departe. S-a rostogolit gogoașa cât s-a 
rostogolit și s-a întâlnit cu un lup.

– Gogoașă, gogoașă, am să te mănânc, a zis lupul. 
– Nu mă mânca, ascultă mai bine cântecul meu:

Sunt gogoaşă rumenită,
Din făină albă gătită,
De prin ladă adunată,
Cu smântână amestecată,
În cuptor bine prăjită,
Pe fereastră răcorită.

De la moş eu am fugit,
De la babă am fugit,
De la iepure am fugit, 
De la lup eu am fugit,
Moș Martine, să știi bine,
Am să fug şi de la tine!

Și s-a rostogolit gogoașa mai departe.
S-a rostogolit gogoașa cât s-a 

rostogolit și s-a întâlnit cu un urs.
– Gogoașă, gogoașă, am să te 

mănânc, a zis ursul. 
– Nu mă mânca, ascultă mai bine 

cântecul meu: 

Sunt gogoaşă rumenită,
Din făină albă gătită,
De prin ladă adunată,
Cu smântână amestecată,
În cuptor bine prăjită,
Pe fereastră răcorită.

De la moş eu am fugit,
De la babă am fugit,
De la iepure am fugit, 
Lup bătrân, tu să știi bine,
Am să fug şi de la tine!

Și s-a rostogolit gogoașa 
mai departe.
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Sunt gogoaşă rumenită,
Din făină albă gătită,
De prin ladă adunată,
Cu smântână amestecată,
În cuptor bine prăjită,
Pe fereastră răcorită.

De la moş eu am fugit,
De la babă am fugit,
De la iepure am fugit, 
De la lup eu am fugit,
De la urs eu am fugit,
Vulpe dragă, să știi bine,
Am să fug şi de la tine!

– Vai, ce cântec frumos, dar eu 
nu te aud bine. Urcă, te rog, pe 
botișorul meu și cântă-mi cânte-
cul încă o dată.

Gogoaşa a urcat şi când a 
început să cânte, vulpea ha-a-ap 
și a mâncat-o.

S-a rostogolit gogoașa cât s-a rostogolit și s-a întâlnit cu o vulpe.
– Gogoașă, gogoașă, am să te mănânc, a zis vulpea. 
– Nu mă mânca, ascultă mai bine cântecul meu:

Sunt gogoaşă rumenită,
Din făină albă gătită,
De prin ladă adunată,
Cu smântână amestecată,
În cuptor bine prăjită,
Pe fereastră răcorită.

– Vai, ce cântec frumos, a zis vulpea, 
dar eu nu te aud bine, vino mai aproape și 
cântă-mi încă o dată.
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