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Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,

În care te-adânciră barbarii de tirani!

Acum ori niciodată, croiește-ți altă soarte,

La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani.

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume

Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,

Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume

Triumfător în lupte, un nume de Traian!

Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine,

Româna națiune, ai voștri strănepoți,

Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine,

„Viața-n libertate ori moarte!” strigă toți.

Preoți, cu crucea-n frunte! căci oastea e creștină,

Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt.

Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,

Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost’ pământ!

Deșteaptă-te, române!
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VARIANTA TIP RIT

Manualul de Istorie este structurat pe uni-
tăți tematice care dezvoltă conținuturile din 
programa școlară. Prezentate într-o formă de-
osebit de atractivă, lecțiile cuprind exemple 
de activități de învățare care conduc la forma-
rea competențelor specifi ce disciplinei.

Organizarea conținutului permite crearea 
de relații cu celelalte discipline studiate.

Pagini de LECȚIE

Pagini pentru RECAPITULARE și EVALUARE

Noțiuni introductive

Familia

Comunitatea locală și națională

Copilăria de ieri și de azi 

în comunitatea locală

Popoare de ieri și de astăzi

Cunoașterea lumii prin călători

CUPRINS

CE VEI REUȘI SĂ FACI?

să înțelegi ce studiază istoria;
să descoperi instrumentele ei de lucru;
să explici noțiunile legate de timpul, spațiul 
și sursele istorice;
să descoperi ce este și cum a evoluat familia;
să recunoști diverse tipuri de comunități: 
locală, națională;
să descoperi tradiții și obiceiuri din 
comunitatea ta, dar și a altor popoare;
să te orientezi pe hartă și să localizezi 
popoarele de ieri și de astăzi;
să descoperi și să cunoști lumea prin călători;
să alcătuiești singur sau în colaborare 
cu colegii, proiecte și portofolii;
să completezi jurnale de călătorie.

UNITATEA 1

Trecutul și prezentul din jurul nostru

7Competențe specifice: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3
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UNITATEA 1

De-a lungul istoriei, familia s-a schimbat. În Antichitate, în Grecia 
sau Roma, familia era formată din tatăl, mama și copiii uniți prin legă-
tură de sânge și cultul strămoșului comun, în cinstea căruia în vatra 
casei ardea mereu focul. Copiii, mai ales băieții, primeau o educație 
aleasă. În Evul Mediu, sub influența bisericii, situația familiei s-a schim-
bat. Copiii erau botezați și primeau numele unui sfânt. Alegerea soțului 
sau a soției era hotărâtă de părinți. În Epoca Modernă, mama rămâne 
principalul sprijin al copiilor. Tatăl și adolescenții lucrau mult pentru 
a întreține familia, în timp ce, în Epoca Contemporană, schimbările 
economice și industrializarea au avut efecte profunde asupra structurii 
și funcțiilor acesteia. Astăzi, majoritatea familiilor din cele mai multe 
regiuni sunt mai mici, iar condițiile de viață sunt mult mai bune.

Familia. Trecutul familiei

Din cele mai vechi timpuri, oamenii și-au dorit să fie în compania 
altor oameni, să-și întemeieze familii, adică grupuri formate din rude, 
din bunici, părinți și copii, să-și petreacă timpul împreună și să organi-
zeze sărbătorile. O familie poate să cuprindă mai multe generații.

DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

În trecut, marile familii își făceau arborele genealogic, ca în imaginea de mai jos. Arborele gene-
alogic este o reprezentare grafică (o schemă) a urmașilor unei persoane, care indică gradul de 
înrudire al acestora. 

Arbore genealogic

DICȚIONAR ISTORIC

familie = grup uman 
realizat prin căsătorie, 
care îi unește pe soți 
(părinți) și pe descen-
denții acestora.  
generație = totalitatea 
oamenilor care au apro-
ximativ aceeași vârstă.

  ȘTIAȚI CĂ?

Întrucât rolul femeii 

era extrem de important 

în comunitate, prima 

formă de familie a fost 

cea matriarhală, con-

ducătorul familiei fiind 

mama. Ulterior, dobân-

dind un rol mai mare 

în viața economică și 

războinică, șeful familiei 

devine bărbatul (familia 

patriarhală).

Mamă și copil în lumea 

romană 

Familia ta din cine este formată?

Familie regală

Familia secolului XXI

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Familia mea: https://www.youtube.com/watch?v=cNKDWdm-b-U
O familie fericită: https://www.youtube.com/watch?v=drOa37fTrA0

Cvintetul este o strofă cu cinci versuri. Primul vers este format dintr-un singur cuvânt, care 
denumește subiectul. Al doilea vers este format din două cuvinte care definesc două însușiri ale 
subiectului. Al treilea vers este format din trei cuvinte care exprimă acțiuni (verbe). Al patrulea 

vers este format din patru cuvinte care exprimă starea noastră față de subiect. Al cincilea vers

este format dintr-un cuvânt care arată însușirea esențială a subiectului. 

Exemplu: Mama / bună, blândă / muncește, alintă, sfătuiește / mă gândesc la ea / Iubire

!

I. Prezintă în clasă albume personale cu fotografii 

din istoria familiei tale.

III. Completează un cvintet pornind de la termenul „familie”.

II. PORTOFOLIU Observă imaginea alăturată și, împreună 

cu părinții, realizează și tu „copacul familie” tale, trecând 

numele tuturor membrilor. Cine este cel mai în vârstă? 

Dar cel mai tânăr? Verișorii fac parte din familie?
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UNITATEA 1
RECAPITULARE EVALUARE/AUTOEVALUARE

Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele.

Transcrie, pe caiet și completează după model, ca în tabelul de mai sus.

Scrie o compunere cu titlul Familia mea, folosind verbe la timpurile potrivite 

(prezent, trecut, viitor).

II

IIII

IIIIII

„Ca să nu mai rămână repetent și anul acesta, mam’ mare, mamițica și tanti Mița au promis 

tânărului Goe să-l ducă-n București de 10 mai. Puțin ne importă dacă aceste trei dame se hotă-

răsc a părăsi locul lor spre a veni în Capitală numai de hatârul fiului și nepoțelului lor. Destul 

că foarte de dimineață, dumnealor, frumos gătite, împreună cu tânărul Goe, așteaptă cu multă 

nerăbdare, pe peronul din urbea X, trenul accelerat care trebuie să le ducă la București. Adevă-

rul e că, dacă se hotărăște cineva să asiste la o sărbătoare națională așa de importantă, trebuie 

s-o ia de dimineață. Trenul în care se vor sui ajunge în Gara de Nord la opt fără zece a.m.” 

(I.L. Caragiale, D-l Goe)

1. Identifică în text personajele și precizează ce grad de rudenie există între ele.
2. Ce oraș este menționat în text?
3. Ce se întâmpla în România pe 10 mai? 

Cum ai descrie? Cum ai desena?

Familia
Grup de persoane format 
din părinți și copii.

Familia mea

Timpul liber

Activitățile cotidiene

Activitățile cotidiene în timpul izolării 
din cauza pandemiei de coronavirus

JURNAL DE CĂLĂTORIE JURNAL DE CĂLĂTORIE 

Ce lucru nou am învățat astăzi? 
Ce lucru mi s-a părut dificil?
Ce aș dori să înțeleg mai bine?

SUBIECT I II III DIN OFICIU TOTAL

Punctaj pentru 
răspuns corect 

3 puncte 2 puncte 4 puncte 1 punct 10 puncte

Răspunsul tău

Calificative
Insuficient
1-4 puncte

Suficient
5-6 puncte

Bine
7-8 puncte

Foarte bine
9-10 puncte

FAMILIA

Cu prilejul sărbătorilor, 

putem scrie felicitări și 

trimite cadouri rudelor 

și prietenilor.

Sărbătorește 

evenimente impor-

tante care aduc 

împreună membrii 

familiei.

Forma de comunitate umană 

întemeiată prin căsătorie, 

care este formată din soți 

și din copiii acestora.

S-a schimbat 

de-a lungul 

epocilor.

FAMILIA DE-A LUNGUL TIMPULUI

Informații despre 
ce vor învăța elevii, 

cum vor aplica 
cele învățate, cum 

se vor organiza 
pentru activități.

Numărul unității

Titlurile lecțiilor

Titlul unității

Explicarea unor 
noțiuni necunoscute, 
dar necesare pentru 

rezolvarea unei 
aplicații.

VREAU SĂ ȘTIU 
MAI MULT

Sugestii pentru 
aprofundarea lecției 
(cărți, filme, materi-

ale video etc.)

DESCOPERĂ! 
DESCRIE! DISCUTĂ!
Aplicații individuale 
și de grup, cu grad 

diferit de dificultate. 

Competențe 
specifice

DICȚIONAR ISTORIC
Explicarea terme-
nilor necunoscuți 

din lecție.

ȘTIAȚI CĂ?
Informații suplimen-
tare despre subiectul 

tratat în lecție

Titlul lecției

Conținutul lecției

Numărul unității

RECAPITULARE

Album foto

Mascotă

Schemă 
recapitulativă

Descriptori 
de performanță/

autoevaluare

EVALUARE

Itemi de evaluare

JURNAL 
DE CĂLĂTORIE
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1. Localizarea în timp și în spațiu a evenimentelor istorice studiate  

1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viața familiei, a faptelor prezentate 
într-o situație de învățare

1.2. Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice
1.3. Recunoașterea preocupării oamenilor pentru raportarea la timp și spațiu 

2. Explorarea surselor relevante pentru a înțelege fapte și evenimente din trecut și din prezent  

2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de instrumente, inclusiv tehnologiile 
de informare și comunicare

2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informații 
variate despre trecut

2.3. Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, a consecințelor și a elementelor care 
s-au schimbat sau nu într-o anumită perioadă de timp 

3. Utilizarea termenilor istorici în diferite situații de comunicare

3.1. Recunoașterea unor termeni istorici în cadrul unor surse accesibile
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situații de comunicare orală și scrisă

4. Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți  

4.1. Determinarea semnificației unor evenimente din trecut și din prezent
4.2. Recunoașterea asemănărilor și deosebirilor dintre sine și celălalt, dintre persoane și grupuri
4.3. Manifestarea unei atitudini deschise in cazul unor situații care presupun comunicarea

VARIANTA DIGITAL Varianta digitală cuprinde integral conținutul manualului în variantă tipă-
rită, având în plus o serie de activități multimedia de învățare: exerciții interac-
tive, animații, fi lme.

Toate acestea au obiectivul de a aduce un plus de valoare  cognitivă. 
 Paginile din manual pot fi  vizionate pe desktop, laptop, tabletă, telefon, ofe-
rind o experiență excelentă de navigare. Navigarea în varianta digitală permite 
parcurgerea manualului și revenirea la activitatea de învățare precedentă.

Competențe generale și specifice, conform programei școlare pentru disciplina ISTORIE, 

clasa a IV-a, aprobată prin OMEN nr. 5003 / 02.12.2014

INSTRUC IUNI DE UTILIZARE A MANUALULUI DIGITAL

Butonul AJUTOR

deschide ghidul de utilizare a manualului digital.

Butonul CUPRINS

deschide cuprinsul manualului digital și permite 
deschiderea de Capitole/Lecții.

Butoanele de navigare

permit parcurgerea manualului și deschiderea 
unei anumite pagini.

Activități de tip static – deschide activități de tip static, 
care se derulează cu ajutorul butoanelor de navigare.
Activități de tip animat – indică elemente care se 
găsesc în partea de jos a paginii. Pentru vizionare, 
se activează butonul Redă (  ).
Activități de tip interactiv – indică elemente situate 
în partea de jos a paginii, de tipul: Asociază, Bifează, 
Scrie de la tastatură, Selectează. Butoanele de validare 
sunt: Resetează (care aduce exercițiul la starea lui inițială) 
și Verifi că (prin care se verifi că rezolvarea). Utilizatorul 
are la dispoziție trei încercări de a răspunde corect, 
după care răspunsul corect este afi șat automat.

AMII 
static

AMII 
animat

AMII 
interactiv
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Noțiuni introductive

Familia

Comunitatea locală și națională

Copilăria de ieri și de azi 

în comunitatea locală

Popoare de ieri și de astăzi

Cunoașterea lumii prin călători

CUPRINS

CE VEI REUȘI SĂ FACI?

să înțelegi ce studiază istoria;
să descoperi instrumentele ei de lucru;
să explici noțiunile legate de timpul, spațiul 
și sursele istorice;
să descoperi ce este și cum a evoluat familia;
să recunoști diverse tipuri de comunități: 
locală, națională;
să descoperi tradiții și obiceiuri din 
comunitatea ta, dar și ale altor popoare;
să te orientezi pe hartă și să localizezi 
popoarele de ieri și de astăzi;
să descoperi și să cunoști lumea prin călători;
să alcătuiești, singur sau în colaborare 
cu colegii, proiecte și portofolii;
să completezi jurnale de călătorie.

UNITATEA 1

Trecutul și prezentul din jurul nostru

7Competențe specifice: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3
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UNITATEA 1

Vom învăța împreună despre această disciplină. Vom afla 

informații importante despre timp și evenimentele care au 

avut loc, despre personalități și mari conducători. Vom urmări 

o poveste bazată pe dovezi, vom face o călătorie în trecut și în 

locuri despre care poate că nu ai auzit niciodată.

No iuni introductive

 Trecut–prezent (mileniu, secol, deceniu, epocă istorică) 

La disciplina Istorie, vom afla ce s-a întâmplat cu oamenii care au 
trăit în diferite țări și perioade istorice, cum au evoluat ei și ce tip de 
relații au stabilit în comunitățile din care făceau parte. Vom descoperi 
că fiecare dintre noi are o istorie personală: un trecut, un prezent și 
un viitor. Tot așa se împarte timpul și de-a lungul istoriei: trecutul

este timpul care s-a scurs, prezentul se petrece chiar acum, iar vii-

torul, despre care nu știm cum va fi, urmează prezentului. Pentru a 
arăta când au avut loc evenimentele istorice, le așezăm pe axe cro-

nologice sau axe ale timpului. 
Timpul se măsoară în decenii (perioade de 10 ani), secole sau

veacuri (100 de ani) și milenii (1000 de ani). Pentru scrierea secolelor 
și a mileniilor se folosesc cifre romane.

Secolul I = 1-100 Secolul VIII = 701-800 Secolul XV = 1401-1500

Secolul II = 101-200 Secolul IX = 801-900 Secolul XVI = 1501-1600

Secolul III = 201-300 Secolul X = 901-1000 Secolul XVII = 1601-1700

Secolul IV = 301-400 Secolul XI =1001-1100 Secolul XVIII = 1701-1800

Secolul V = 401-500 Secolul XII = 1101-1200 Secolul XIX = 1801-1900

Secolul VI = 501-600 Secolul XIII = 1201-1300 Secolul XX = 1901-2000

Secolul VII = 601-700 Secolul XIV = 1301-1400 Secolul XXI = 2001-2100

DICȚIONAR ISTORIC

istorie = povestire, 
narațiune care se referă 
la trecutul omenirii  cu 
scopul de a-l reconstitui. 
spațiu istoric = loc, 
suprafață, întindere 
locuită de om; zonă 
geografică în care 
s-a desfășurat un 
eveniment istoric. 
surse (izvoare istorice) = 
reprezintă dovezile 
care s-au păstrat în timp, 
pe baza cărora se pot 
reconstitui anumite 
aspecte ale trecutului.

În ce mileniu suntem noi acum? Cum scrii acest mileniu cu cifre romane??

  ȘTIAȚI CĂ?

În orașul Ploiești există 

un Muzeu al ceasului,  

unic în România. 

Eu sunt 

Clio, muza sau 

zeița Istoriei!

Iar eu sunt 

Herodot! Mi se mai 

spune și „Părintele 

Istoriei”.
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Creștinii își numără anii începând cu anul 1, anul nașterii lui Iisus 
Hristos.

Alte popoare, ca evreii, vechii greci, romanii, arabii, chinezii, și-au 
numărat anii în funcție de evenimentele semnificative din istoria lor. 

Considerându-l important și prețios, oamenii au inventat și in-

stru mente de măsurare a timpului: clepsidra, ceasul solar, ceasul 
cu apă, calendarul. 

Perioadele mai mari, care se deosebesc de celelalte prin anumite evenimente însemnate, se nu-
mesc epoci istorice.

 Spațiul istoric

În continuare vom învăța despre cât de mare este lumea, despre 
țări, despre așezări, despre puncte cardinale, munți și câmpii, râuri 
și mări, precum și despre modul în care acestea influențează viața 
oamenilor. Spațiul este reprezentat cu ajutorul hărților. Ele pot fi 
hărți fizice (culorile ne indică formele de relief ) sau hărți istorice, 
pe acestea fiind reprezentate prin simboluri evenimente istorice.

 Surse istorice

Vom putea călători în trecut prin intermediul izvoarelor sau al sur-
selor istorice: cărți vechi, hărți, monede, precum și alte  „comori” aflate 
în muzee.

Sursele istorice (izvoarele istorice) sunt scrise (cărți, hărți, in-
scripții, monede) și nescrise (unelte, arme, podoabe) și se păstrează 
în muzee, arhive, colecții particulare. 

Ceas solar

Harta lumii, 1689

Coif de aur

Pentru tine este important timpul? De ce? Ce instrumente de măsurare a timpului folosești??

Trecutul omenirii Acum

Prezentul 
istoric

Viitorul

Epoca 
străveche

Epoca veche 
(Antichitatea)

Epoca 
medievală 

(Evul Mediu)

Epoca 
Modernă

Epoca 
Contemporană
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UNITATEA 1

DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

I. Pe baza surselor A și B, rezolvă cerințele.

IV. Alcătuiește și prezintă o axă a timpului pe care sunt reprezentate evenimente din viața ta de 

elev. Discută apoi cu colegii de clasă despre acestea. Ați găsit asemănări? Dar deosebiri?  

III. Citește textul de mai jos.   

„Istoria este cea dintâi carte a unei 

nații. Într-însa ea își vede trecutul, 

prezentul și viitorul.”  

(Nicolae Bălcescu)

1. Identifică timpurile istorice menționate în text.
2. Folosește Dicționarul explicativ al Limbii Române și descoperă ce înseamnă națiune, nație.

1. Numește două spații istorice menționate în sursa A.
2. Ce meserie au „oamenii care răscolesc ruinele”? 
3. Vizitează muzeul de istorie de la tine din localitate sau realizează un tur virtual al unui muzeu 

de istorie. Descrie exponatul care te-a impresionat cel mai mult.

II. Observă harta fizică a României.

1. Indică punctele cardinale.
2. Precizează două forme de relief 

și explică de ce au fost folosite 
anumite culori pentru a le ilustra.

3. Menționează țările cu care se 
învecinează România.

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Istoria ceasului: https://www.beclockwise.ro/istoria-ceasului
Istoria calendarului: https://stiripentrucopii.com/2020/01/12/istoria-primelor-
calendare-si-evolutia-lor-pana-in-prezent-de-ce-in-etiopia-acum-este-anul-2012/ 

„Dacă ne îndreptăm spre răsărit, în 

Grecia, Asia Mică, Palestina, Egipt sau 

Irak, sau spre sud, în Mexic, Guatemala 

și Peru, vom găsi oameni care răscolesc 

ruinele frumoase și triste.” 

(A.T. White, Lumi dispărute)

AA

BB Arheologi la lucru

România – hartă fizică
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RECAPITULARE

JURNAL DE CĂLĂTORIE JURNAL DE CĂLĂTORIE 

Ce am învățat nou din această lecție?
Cum mă simt când învăț la istorie?

Ce dificultăți am întâmpinat?
Dacă aș putea schimba ceva, ce aș schimba?

Din ce secole fac parte anii din coloana B? 

Realizează corespondența corectă între 

cele două coloane.

II

SUBIECT I II-1 II-2 II-3 II-4 DIN OFICIU TOTAL

Punctaj pentru 
răspuns corect 

4 puncte 1 punct 1 punct 1 punct 2 puncte 1 punct 10 puncte

Răspunsul tău

Califi cative
Insufi cient
1-4 puncte

Sufi cient
5-6 puncte

Bine
7-8 puncte

Foarte bine
9-10 puncte

EVALUARE/AUTOEVALUARE

            A      B. 

1. Secolul I a. 1821
2. Secolul al V-lea b. 87
3. Secolul al XI-lea c. 1010
4. Secolul al XIX-lea d. 476

Rezolvă cerințele de mai jos.

1. Definește cuvântul istorie.
2. Cu ajutorul unui organizator grafic (schemă), 

exemplifică măsurarea timpului în istorie.
3. Realizează un desen în care să ilustrezi 

diferite tipuri de surse istorice.
4. Observă imaginile alăturate și precizează 

la ce folosesc aceste obiecte. 
Exemplu: Cântarul măsoară greutăți.

Clepsidră

Cântar Metru

IIII

Noțiuni 

introductive

SURSE 

ISTORICE

scrise

nescrise

SPAȚIU ISTORIC

teritoriu

hartă

formă de relief

INSTRUMENTE 

DE MĂSURARE 

A TIMPULUI:

clepsidră, ceas, 

calendar

UNITĂȚI 

DE MĂSURARE 

A TIMPULUI:

deceniu, secol, mileniu, 

epocă istorică

TIMP:

trecut

prezent

viitor
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UNITATEA 1

De-a lungul istoriei, familia s-a schimbat. În Antichitate, în Grecia 
sau Roma, familia era formată din tatăl, mama și copiii uniți prin legă-
tură de sânge și cultul strămoșului comun, în cinstea căruia în vatra 
casei ardea mereu focul. Copiii, mai ales băieții, primeau o educație 
aleasă. În Evul Mediu, sub influența bisericii, situația fami liei s-a schim-
bat. Copiii erau botezați și primeau numele unui sfânt. Alegerea soțului 
sau a soției era hotărâtă de părinți. În Epoca Modernă, mama rămâne 
principalul sprijin al copiilor. Tatăl și adolescenții lucrau mult pentru 
a întreține familia, în timp ce, în Epoca Contemporană, schimbările 
economice și industri alizarea au avut efecte profunde asupra structurii 
și funcțiilor acesteia. Astăzi, majoritatea familiilor din cele mai multe 
regiuni sunt mai mici, iar condițiile de viață sunt mult mai bune.

Trecutul familiei

Din cele mai vechi timpuri, oamenii și-au dorit să fie în compania 
altor oameni, să-și întemeieze familii. Acestea sunt grupuri formate 
din bunici, din părinți și copii, care își organizează sărbătorile și își pe-
trec timpul împreună. O familie poate să cuprindă mai multe generații.

DICȚIONAR ISTORIC

familie = grup uman 
rea lizat prin căsătorie, 
care îi unește pe soți 
(părinți) și pe descen-
denții acestora.  
generație = totalitatea 
oamenilor care au apro-
ximativ aceeași vârstă.

  ȘTIAȚI CĂ?

Întrucât rolul femeii 

era extrem de important 

în comunitate, în vechi-

me, prima formă de fami-

lie a fost cea matriarhală, 

conducătorul familiei 

fiind mama. Ulterior, 

 dobândind un rol mai 

mare în viața economi-

că și războinică, șeful 

fami liei devine bărbatul 

 (familia patriarhală).

Mamă și copil în lumea 

romană 

Familia ta din cine este formată?

Familie regală

Familia secolului XXI

FA M I L I A
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DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

În trecut, marile familii își făceau arborele genealogic, ca în imaginea de mai jos. 
Arborele genealogic este „o reprezentare grafică care înfățișează generații de familii 
și modul în care acestea sunt înrudite de-a lungul anilor.”

Arbore genealogic

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Familia mea: https://www.youtube.com/watch?v=cNKDWdm-b-U
O familie fericită: https://www.youtube.com/watch?v=drOa37fTrA0

Cvintetul este o strofă cu cinci versuri. Primul vers este format dintr-un singur cuvânt, care 
denumește subiectul. Al doilea vers este format din două cuvinte care definesc două însușiri ale 
subiectului. Al treilea vers este format din trei cuvinte care exprimă acțiuni (verbe). Al patrulea 

vers este format din patru cuvinte care exprimă sentimentele noastre față de subiect. Al cincilea 

vers este format dintr-un cuvânt care arată însușirea esențială a subiectului. 

Exemplu: Mama / Bună, blândă / Muncește, alintă, sfătuiește / Mă gândesc la ea / Iubire

!

I. Prezintă în clasă albume personale cu fotografii 

din istoria familiei tale.

III. Completează un cvintet pornind de la termenul „familie”.

II. PORTOFOLIU Observă imaginea alăturată și, împreună 

cu părinții, realizează și tu „copacul familiei” tale, trecând 

numele tuturor membrilor. Cine este cel mai în vârstă? 

Dar cel mai tânăr? Verișorii fac parte din familie?
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UNITATEA 1

S rb tori de familie
Sărbătoarea este o zi deosebită de toate celelalte din calendar. 

Ea reprezintă acel moment minunat când familia se reunește. Împre-
ună, membrii familiei participă la diverse activități care le aduc bucu-
rie: pregătirea și ornarea mesei, jocurile, cântecele, vizionarea filmelor, 
urările și cadourile pe care și le oferă unii altora, împodobirea bradu-
lui, încondeierea ouălor.

Printre cele mai importante sărbători sunt nașterea unui copil, 
botezul, căsătoria, ziua de naștere a membrilor familiei, zilele ono-

mastice, anumite sărbători religioase care aparțin grupului familial, 
ca de exemplu: Crăciunul, Anul Nou, Paștele. Obiceiurile pentru aceste 
sărbători sunt diferite în funcție de zonă, de țară și de religie.

Fiecare sărbătoare îi implică și pe cei mai mici membri ai familiei. 
De Moș Nicolae, de Crăciun și de Paști, copiii primesc daruri. Tradi-
ția iepurașului de Paște a apărut în Germania, dar astăzi a devenit un 
obicei în aproape toate țările lumii, așa cum s-a întâmplat și cu Moș 
Crăciun. Acesta are o reședință oficială în Laponia, unde primește mii 
și mii de scrisori.  Iepurașul de Paște poate fi găsit în Germania unde 
există Orașul ouălor de Paști. 

DICȚIONAR ISTORIC

onomastică = privitor la 
nume proprii, în special 
la nume de persoane.

  ȘTIAȚI CĂ?

Fiecare membru al 

familiei are o zi inter-

națională: Ziua copilului 

(1 iunie), Ziua mamei, 

Ziua tatălui, iar din  

anul 1993, pe 15 martie 

se sărbătorește Ziua 

Internațională a Familiei.
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DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

I. Descrie imaginile de mai jos. Ce evenimente de familie ilustrează?

II. Prezintă colegilor fotografii de familie realizate cu ocazia unor sărbători din ani diferiți. 

Observați diferențe, schimbări? În ce constau acestea? 

III. Ai împlinit 8 ani. Ce ai făcut atunci? Ce ai fi putut face? Ce ai face acum?

IV. PORTOFOLIU Realizează un jurnal al familiei tale care să conțină date și locuri importante, 

aranjate în ordinea desfășurării lor (cronologic).

V. Realizează o felicitare pentru un membru al familiei tale care își sărbătorește ziua de naștere.

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Covalschi Viorica, Sărbătorile trăiesc Acasă
Disney, Regatul de Gheață, Sărbători cu Olaf, Petrecere în familie
Charles Dickens, Poveste de Crăciun

Crăciun în 1897

CRĂCIUNUL DIN TRECUT

Crăciun în Europa de Nord Crăciun în 1904
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UNITATEA 1

Timpul liber. Activit ile cotidiene
Timpul este mersul înainte, continuu, al existenței și al eveni-

mentelor. El este perceput în succesiune, dinspre trecut spre viitor, 
trecând prin prezent, și măsoară durata evenimentelor. 

Fiecare copil are dreptul la odihnă și la timp liber, are dreptul de 
a fi fericit, are dreptul de a participa la jocuri și la activități recreative 
specifice vârstei sale. Societatea modernă, prin modificările cultura-
le, a diversificat modalitățile de petrecere a timpului liber, influența-
te de cadrul social, de tradiții, de valorile morale, religioase. 

Descrie imaginile de mai jos. Tu cum îți petreci timpul liber?

Activitățile pe care le putem desfășura zilnic, precum: mer sul la 
școală sau la serviciu, plimbatul, cititul, vizionarea filmelor, practica-
rea unor jocuri, a unui sport, igiena corporală, ascultarea muzicii, mer-
sul în vacanțe, petrecerea săr bătorilor cu familia, se numesc activități 

coti diene. Ele se pot împărți în trei mari categorii: profe sionale (șco-
lare), familiale, de recuperare (odihnă). Cu toate că s-au făcut progre-
se însemnate, nu toate familiile se pot bu cura de ele. 

Activități cotidiene

Școală Familie Joacă Odihnă Alte activități
Nr. ore – Clio 4 4 3 10 3
Nr. ore

DICȚIONAR ISTORIC

timp = perioadă mă-
surată în ore, zile, care 
corespunde desfășurării 
unei acțiuni, unui feno-
men, unui eveniment.
cotidian = care se 
întâmplă în fiecare zi.

  ȘTIAȚI CĂ?

„Statele părți recunosc 

copilului dreptul la 

odihnă și la vacanță, 

dreptul de a practica 

activități recreative 

proprii vârstei sale, de 

a participa liber la viața 

culturală și artistică.” 

(Art. 31 din Convenția 

Națiunilor Unite cu privire 

la drepturile copilului)

Copii jucându-se

Când ești întrebat „Cât e ceasul?” te uiți prima oară… la telefon! 

Timpul petrecut cu telefonul poate fi considerat timp liber? De ce? 

Mai jos, poți vedea „programul” dintr-o zi din viața lui Clio. 

Tu știi cât timp aloci fiecărui tip de activitate? Transcrie în caiet 

și completează, după model, tabelul următor. 

?

A

D

B

E

C

F



17

DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

I. Citește textul alăturat, apoi răspunde la întrebări.

II. O activitate plăcută și instructivă de petrecere a timpului liber poate fi și vizita la grădina 

zoologică. Citește textul de mai jos și scrie o continuare a poveștii, de circa 10 rânduri.

III. Privește cu atenție cele trei imagini. Există asemănări între activitățile celor trei familii? 

Dar deosebiri? În ce constau acestea?

IV. Ești jurnalist și trebuie să faci un interviu despre timpul liber și activitățile cotidiene de 

acum 50 de ani. Formulează două întrebări și spune cui i le-ai adresa prima oară.

V. Realizează cu colegii o mapă a clasei – ȘTIAȚI CĂ? –,  în care fiecare elev să completeze 

informații pe care le consideră relevante pentru activitățile cotidiene sau pentru cele de 

relaxare, din timpul liber.

1. Ce consideri că a vrut să spună autorul prin „folosirea înțeleaptă 
a timpului liber”?

2. Ești de acord cu afirmația lui Bertrand Russel? Alege una dintre cele 
două variante și scrie în caiet un motiv pentru a-ți susține alegerea.
Da, pentru că    ...   .
Nu, pentru că    ...   .

„Folosirea înțeleaptă 

a timpului liber este 

un produs al culturii 

și al educației.” 

(Bertrand Russel)

„… e un fel de magazin de jucării, unde tigrii, girafele și leoparzii sunt vii. Rogi lupul să te ia 

puțin în cârcă și când colo te mănâncă. Hei, ca pe Scufi ța Roșie te-ar mânca, cușca dacă l-ar 

lăsa. Dar, vedeți, aceste cuști de fi er, sau colivii, sunt ca niște părinți ai lor: au grijă să nu facă 

prostii. Copii! Lăsați un pic gălăgia! Faceți acum cunoștință cu zoologia. Iată aici reprezentanții 

mândrei faune, care știu să urle, să ragă, să zbiere, să schiaune.”

(Marin Sorescu, La grădina zoologică)

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Desene animate românești, 1970: https://www.youtube.com/watch?v=rXjt6jX_D6w
Lumea copiilor: https://www.youtube.com/watch?v=4TsmJG_M_Ko
Desenele copilăriei 1990-1994: https://www.youtube.com/watch?v=e0q0SFxuGdY

Familie din 1958 Familie din secolul XX Familie din secolul XXI
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UNITATEA 1
RECAPITULARE

FAMILIA

Membrii unei familii 

își scriu felicitări și își 

trimit cadouri cu prile-

jul sărbătorilor.

Sărbătorește 

evenimente impor-

tante care aduc 

împreună membrii 

familiei.

Este o formă de comunitate 

umană întemeiată prin 

căsătorie, formată din soți 

și din copiii acestora.

A suferit 

modifi cări 

de-a lungul 

epocilor.

FAMILIA DE-A LUNGUL TIMPULUI
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EVALUARE/AUTOEVALUARE

Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele.

Transcrie pe caiet și completează după model, ca în tabelul de mai sus.

Scrie o compunere cu titlul Familia mea, folosind verbe la timpurile potrivite 

(prezent, trecut, viitor).

II

IIII

IIIIII

„Ca să nu mai rămână repetent și anul acesta, mam’ mare, mamițica și tanti Mița au promis 

tânărului Goe să-l ducă-n București de 10 mai. Puțin ne importă dacă aceste trei dame se hotă-

răsc a părăsi locul lor spre a veni în Capitală numai de hatârul fiului și nepoțelului lor. Destul 

că foarte de dimineață, dumnealor, frumos gătite, împreună cu tânărul Goe, așteaptă cu multă 

nerăbdare, pe peronul din urbea X, trenul accelerat care trebuie să le ducă la București. Adevă-

rul e că, dacă se hotărăște cineva să asiste la o sărbătoare națională așa de importantă, trebuie 

s-o ia de dimineață. Trenul în care se vor sui ajunge în Gara de Nord la opt fără zece a.m.” 

(I.L. Caragiale, D-l Goe)

1. Identifică în text personajele și precizează ce grad de rudenie există între ele.
2. Ce oraș este menționat în text?
3. Ce se întâmpla în România pe 10 mai? 

Cum ai descrie? Cum ai desena?

Familia
Grup de persoane format 
din părinți și copii.

Familia mea

Timpul liber

Activitățile cotidiene

Activitățile cotidiene în timpul izolării 
din cauza pandemiei de coronavirus

JURNAL DE CĂLĂTORIE JURNAL DE CĂLĂTORIE 

Ce lucru nou am învățat în această lecție? 
Ce lucru mi s-a părut dificil?
Ce aș dori să înțeleg mai bine?

SUBIECT I II III DIN OFICIU TOTAL

Punctaj pentru 
răspuns corect 

3 puncte 2 puncte 4 puncte 1 punct 10 puncte

Răspunsul tău

Califi cative
Insufi cient
1-4 puncte

Sufi cient
5-6 puncte

Bine
7-8 puncte

Foarte bine
9-10 puncte
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UNITATEA 1

Teritoriu. Locuin e i via  cotidian

Istoria poate fi despre un om, despre o familie sau despre un oraș 
sau un sat, dar poate fi și istoria unei țări sau a unui continent, a lumii 
întregi chiar (istoria universală). 

Membrii unei așezări formează o comunitate. Aceasta poate fi la 
nivelul satului și se numește comunitate rurală, sau la nivelul orașului, 
și se numește comunitate urbană. În cadrul comunităților, funcțio-
nează instituții precum primăria, școala, biserica, muzeele, spi talul. 
Relațiile dintre oameni se întemeiază pe respect, aceștia stabilind le-
gături de muncă sau bazate pe întrajutorare. 

Istoria comunității este formată din istoria oamenilor care trăiesc 
în acele locuri (teritoriu), în-
sumând evenimentele la care 
participă mai mulți membri 
(viața cotidiană). Ei formează 
comunitatea locală, iar la ni-
velul unei țări constituie co-

munitatea națională. 

Fiecare familie are o locuință în care își desfășoară activitățile cotidiene

o mare parte din timp. De-a lungul vremii, materialele din care erau făcute 
locuințele sau modul în care erau construite s-au modificat. 

DICȚIONAR ISTORIC

comunitate = totalita-
tea locuitorilor unei lo-
calități, a unei țări.  
instituție = organizație 
care desfășoară activități 
cu caracter social, cultu-
ral, administrativ.
locuință = casă, apar-
tament, încăpere unde 
locuiește cineva. 

  ȘTIAȚI CĂ?

România este împărțită 

în județe. Acestea sunt 

compuse din orașe

și comune conduse 

de primari. Mai multe 

sate formează o comună.

Te-ai întrebat vreodată de unde provine numele localității 

în care trăiești? Ce surse ar trebui să consulți pentru a obține 

răspunsul la această întrebare?

Caută o fotografie a localității natale. Descrie locurile 

și clădirile care apar în imaginea aleasă.

În ce epoci istorice crezi că au fost ridicate locuințele din imaginea 

de mai jos?

Comunitate rurală – 
sat transilvănean

Comunitate urbană – orașul București

?

CO M U N I TAT E A  LO C A L Ă 

Ș I  N AȚ I O N A L Ă

A B C D
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Casă din secolul al XIX-lea

DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

I. Privește cu atenție imaginea, apoi rezolvă cerințele.

II. Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele.

III. Observă, descrie și compară locuințele din imaginile de mai jos.

1. Ce este o locuință?
2. Descoperă în imaginea de mai sus care sunt încăperile locuinței și descrie activitățile pe care 

oamenii le desfășoară aici.

1. Identifică, în text, denumirea locuinței regelui. 
2. Continuă, într-un paragraf, povestea regelui, 

folosind pentru evenimente expresii precum: 
la început, mai întâi, prima dată, apoi, după aceea, 
la urmă, în final, în același timp. 

3. Cu siguranță ai citit foarte multe povești! 
Unde locuiau eroii povești lor tale? Poți să le descrii? 
Seamănă aceste locuințe cu cele din zilele noastre?

„Într-o zi în care regele mergea 

prin palat, gândindu-se la afacerile 

sale, căci îl preocupa  creșterea 

și întărirea regatului, el s-a apro-

piat de una dintre ferestre pentru 

a lua aer...”

(Rigord, Faptele lui Filip August)

Casă din secolul XXI

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Muzeul Satului: http://muzeul-satului.ro/ 
Daniela Zaharia, Viața cotidiană în lumea antică

Locuință din secolul XXI
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UNITATEA 1

Tradi ii, s rb tori, religie, 
monumente ale eroilor

Comunitatea este compusă din toți oamenii care locuiesc într-o lo-
calitate, o zonă, o regiune sau într-o țară. Aceștia practică diferite tradi-
ții și obiceiuri, în funcție de religie sau de propriile sărbători.

Tradițiile sunt păstrate mai ales în mediul rural, unde la evenimen-
tele importante participă toți membrii comunității. La unele sărbători 
de familie (botez, căsătorie, înmormântare) iau parte mai mulți mem-
bri din comunitate. Tradițiile sunt practicate și în funcție de anotimp. 
Astfel, primăvara, sărbătoarea Mărțișorului este așteptată cu emoție, 
vara, în unele comunități, se sărbătorește Ziua Iei, toamna, Ziua recol-
tei, iar iarna, creștinii sărbătoresc Crăciunul.

Fiecare comunitate își are sărbătorile

ei religioase sau festivitățile dedicate 
unor zile naționale, în funcție de eveni-
mentele istorice care s-au petrecut de-a 
lungul timpului în acele locuri.

În fiecare localitate sunt construite mo-

numente ale eroilor. Ei sunt persoane 
care se disting prin vitejie și prin curaj ex-
cepțional, sunt ostașii căzuți pe câmpu-
rile de luptă. 

DICȚIONAR ISTORIC

tradiții = ansamblu de 
concepții, de obiceiuri, 
de datini și de credințe 
care se transmit (prin 
viu grai) din generație 
în generație.  
obicei = repetare frec-
ventă și îndelungată 
a aceleiași acțiuni; 
obișnuință.
religie = credința într-o 
divinitate, într-o ființă 
supranaturală, creatoare 
a lumii.
erou = persoană care 
se distinge prin fapte 
de vitejie și prin curaj.

  ȘTIAȚI CĂ?

Crucea Eroilor de pe 

Vârful Caraiman este 

un monument istoric 

construit pentru a cinsti 

memoria celor 30 000 

de militari români căzuți 

în luptele de pe Valea 

Prahovei, în Primul 

Război Mondial. 

Recunoști obiceiurile din imaginile de mai jos?

Care este ziua națională a României?

În localitatea voastră există monumente ale eroilor? 

Sunt importante pentru comunitatea voastră? De ce? 

Crucea de pe Vârful 
Caraiman, Munții Bucegi

1 2 3 4

?
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I. Privește cu atenție imaginile 1-4 de la 

pagina 22 și completează într-un tabel, 

pe caiet, sărbătoarea în timpul căreia 

se practică obiceiurile.

II. Realizează, împreună cu colegii de clasă, un jurnal care să conțină informații, desene, foto-

grafii despre un eveniment la care ați participat cu toții în cadrul comunității voastre. 

III. Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele.

IV. Observă imaginea alăturată, apoi rezolvă cerințele.

V. PORTOFOLIU Realizează un afiș/desen/pictură/colaj despre 

localitatea natală, în care să arăți: felul în care au evoluat unel-
tele, armele, vestimentația oamenilor, arhitectura locuințelor. 
Prezentați-vă lucrările în cadrul unei expoziții.

DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

„Ieșirea la horă a fetelor era așteptată cu nerăbdare și de fete, și de părinții fetei. Obicei consacrat 

al neamului românesc, hora satului ancestral este un simbol, o valoare, o marcă cu care satul se mân-

drea, se afi șa și se identifi ca în lume, alături de alte valori, cum ar fi  portul popular românesc și jocu-

rile tradiționale jucate în horă. În vechime, acest obicei reprezenta un eveniment nelipsit din cursul 

fi resc al vieții de la țară, făcând parte din stilul de viață al țăranilor, așa cum ar fi , de pildă, munca 

câmpului. Hora se ținea într-o poiană…” 

(Rîncă Felicia Mihaela, A fost odată... ieșirea la horă)

Imagine Sărbătoare

1 Anul Nou

1. Despre ce obicei este vorba în sursă?
2. Cu ajutorul dicționarului, definește termenul ancestral. 
3. Prezintă, sub forma unui jurnal de învățare*, o tradiție, 

un obicei sau o sărbătoare locală tradițională care se 
păstrează și se practică și astăzi în comunitatea ta.

1. Descrie monumentul din imagine.
2. Cine sunt considerați eroi ai aerului? 
3. Cunoști povești sau legende legate de dorința omului 

de a zbura?
4. Redactează o compunere, de aproximativ 10 rânduri,  în care 

să îți exprimi atitudinea față de eroi: „Aș dori să fiu ca...”

Jurnalul de învățare reprezintă 

o  colecție de însemnări, obser-

vații, gânduri ale unei persoane.

Monumentul Eroilor 
Aerului, București

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Tradiții și obiceiuri românești de Crăciun: https://www.youtube.com/watch?v=pWDyusVOhYE
Mărțișorul: https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-sarbatoarea-martisorului-origine-
si-traditii/ 

!
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UNITATEA 1

Comunit i ale minorit ilor 
pe teritoriul de azi al României 

Comunitățile fac parte din popoare. Noi suntem parte a poporului 
român și trăim în România. Orice țară este formată din regiuni sau pro-
vincii istorice, iar locuitorii săi sunt și de alte etnii sau aparțin anumi-
tor grupuri etnice. În România, trăiesc maghiari, germani, turci, tătari, 
polonezi, bulgari, sârbi, evrei, rromi etc. Aceste grupuri etnice se mai 
numesc și minorități.

Minoritățile s-au așezat în spațiul românesc din cele mai vechi tim-
puri și au format comunități care și-au păstrat tradițiile și obiceiurile 
proprii, limba sau religia. Membrii lor au aceleași drepturi cu ale româ-
nilor și, astăzi, sunt cetățeni ai României. Fiecare grup etnic este diferit, 
dar trăiește în armonie multiculturală cu ceilalți. Prin contribuția lor la 
viața culturală, științifică și economică a țării, prin spiritul de conviețu-
ire și acceptare reciprocă pe care îl generează, comunitățile minorități-
lor reprezintă o bogăție pentru civilizația românească în ansamblul ei. 

DICȚIONAR ISTORIC

etnie = totalitatea 
oamenilor care vorbesc 
aceeași limbă și care 
au o cultură comună.  
cetățean = persoană 
care aparține unui stat, 
se bucură de drepturi 
civile și politice și care 
are anumite obligații 
față de acel stat.
multicultural = coexis-
tența mai multor culturi 
diferite, într-o societate.

Ce personalități ale vieții culturale, sportive, politice care fac 

parte din rândul minorităților naționale cunoști?

  ȘTIAȚI CĂ?

Pe 18 decembrie este săr-

bătorită Ziua minorităților 

naționale din România. 

Astăzi, pe teritoriul țării 

noastre sunt recunoscute 

ca minorități următoarele 

grupuri etnice: maghiarii, 

rromii, ucrainenii, germa-

nii, rușii lipoveni, turcii, 

tătarii, sârbii, slovacii, 

bulgarii, croații, grecii, 

evreii, cehii, polonezii, ita-

lienii, chinezii, armenii, 

ceangăii, macedonenii. 

Aceste grupuri etnice 

sunt reprezentate și în 

Parlamentul României.

?

Maghiari

Rromi

Sași

Lipoveni
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DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

I. Privește cu atenție graficul și recitește 

informația de la rubrica ȘTIAȚI CĂ?.  Folo-

sește diagrama Venn pentru a descoperi 

asemănări și deosebiri referitoare la mi-

noritățile din România în ultimul secol. 

II. Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele.

În România le sunt recunoscute „persoanelor care aparțin minorităților naționale drepturile 

de a-și conserva, dezvolta și exprima identitatea etnică (sentimentul de a aparține unei anumite 

comunități etnice), culturală, lingvistică (limba) și religioasă”. Astfel, sunt sprijinite teatrele, re-

vistele, muzeele, bibliotecile, editurile, emisiunile radio și TV în limbile minorităților naționale. 

Învățământul cunoaște, de asemenea, o largă rețea de grădinițe, de școli, de licee cu predare în 

limbile minorităților sau secții și clase speciale. Cu unele excepții tragice, minoritățile etnice s-au 

bucurat în România modernă de drepturi și libertăți care le-au permis să-și conserve și să-și pro-

moveze limba, tradițiile și obiceiurile.

1. Identifică în text: 
a) drepturile minorităților naționale;
b) locurile  prin care minoritățile își pot conserva și promova limba, tradițiile și obiceiurile.

2. Consultă enciclopedii în format electronic și realizează o fișă de prezentare a unei minorități 
naționale, în care să precizezi: 
a) numele; 
b) zona geografică în care se găsește; 
c) o tradiție/un obicei/o sărbătoare. 

Exemplu: a) grecii din România; b) județele Constanța, Brăila, Tulcea; 
                  c) Sărbătoarea Floriilor – „Lăzărel”, fetele până în 16 ani cântă și primesc ouă, bani, 
                  făină și, la final, rostogolesc sita pentru ca vara să fie bogată.

III. Realizează un organizator grafic (diagramă) în care să prezinți minoritățile din localitatea ta. 

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Cântece și dansuri populare maghiare: https://www.youtube.com/watch?v=kbQUvXQ_4Oo
Porturi, dansuri și tradiții săsești, sat Biertan: https://www.youtube.com/watch?v=5r4U_LtcfXY
Lunga robie a omului: https://www.youtube.com/watch?v=ivLZZU_I2pc 

Legendă
Români

Maghiari

Germani 

Evrei 

Ruteni 

Ruși 

Bulgari 

Rromi 

Turci 

Alte minorități 

Minoritățile din România, 1930

1930 20211930 2021

DEOSEBIRI DEOSEBIRI ASEMĂNĂRI 
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UNITATEA 1

 Simboluri ale comunităților 

Stema este un semn distinctiv, caracteristic și simbolic al unei țări, al unui oraș, al unei familii. Sigur 
ai văzut deja stema României. Știai că în ea sunt incluse însemne ale provinciilor istorice? Fiecare co-
munitate are elemente specifice legate de relief, port popular, obiceiuri și tradiții. Unele dintre acestea 
apar în stemele acestor localități. 

Împreună cu colegii de clasă, căutați stema loca-
lității/județului vostru și explicați însemnele care 
sunt reprezentate pe ea. 
PORTOFOLIU Plecând de la modelele prezen-
tate în lecție, ima ginați-vă și desenați pe o foaie 
de hârtie stema (blazo nul) vostru sau al familiei 
voastre.

Moldova

Transilvania

Țara Românească

Oltenia și Banat

România

Dobrogea
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Lectura textului cu creionul în mână (luarea notițelor)

Pasul I: Identificarea cuvintelor-cheie

Sublinierea numelor proprii, a numelor unor personalități 
istorice și a numelor unor locuri în culori diferite.
Sublinierea datelor mai importante, referitoare la evenimente 
sau personalități istorice.
Sublinierea cuvintelor de legătură.
Indică cele trei feluri de locuințe.

Răspuns: Casele de munte, de deal și de câmpie.
Indică materialele din care erau construite aceste case.

Răspunsul tău: ... .

Pasul II: Selectarea informației

Identificarea ideilor principale și a exemplelor, sublinierea acestora în culori diferite.
Subliniază cea mai importantă idee a textului și exemplele care o susțin.

Model de răspuns: Textul prezintă locuințele țăranilor români de acum 100 de ani.
Răspunsul tău: ... .

Pasul III: Organizarea informației

Scoaterea din text a cuvintelor care nu sunt importante.
Utilizarea unor prescurtări (pentru – pt., exemplu – ex.) și înlocuirea cuvintelor de legătură 
sau a verbelor cu simboluri (cauză ; consecință ; diferit de # etc.).    
„Rescrie” textul folosind prescurtările și simbolurile sugerate.

Model de răspuns: Casele de munte 35% din casele din România
Răspunsul tău: ... .

SUCCES!

„În mediul rural, existau trei mari tipuri de locuințe: casele de munte, cele de deal și 

cele din zonele de câmpie. Cele de la munte reprezentau cam 35% din casele din România. 

De regulă, ele aveau temelii de lemn, de bolovani sau de prundiș, erau construite din 

bârne, peste care se așeza un strat de tencuială și erau acoperite cu paie sau cu șindrile. 

În general, aceste locuințe erau mai solide și mai confortabile decât cele de la deal și, 

mai ales, decât cele de la câmpie. Zonele de șes erau sărace în păduri, fapt ce i-a determi-

nat pe localnici să-și construiască locuințe din chirpici, fără o temelie propriu-zisă, cu 

pământ bătătorit pe jos, fără podele, acoperite cu stuf sau coceni de porumb, fi ind foarte 

simple în ceea ce privește stilul și confortul. Casele din regiunile de deal nu aveau nici 

ele temelii, ci erau așezate direct pe pământ.” 

(adevarul.ro) 

ÎNV  S  ÎNV
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UNITATEA 1
RECAPITULARE

COMUNITATEA INTERNAȚIONALĂ

COMUNITATEA EUROPEANĂ

COMUNITATEA NAȚIONALĂ
C

COMUNITATEA LOCALĂ

TERRA

LOCALĂ

sat

oraș

NAȚIONALĂ

țară

COMUNITATE

teritoriu

locuințe

tradiții

sărbători

religie

COMUNITATEA LOCALĂ

FAMILIA MEA

EU
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PROIECT

Pe baza cunoștințelor dobândite la disciplinele Educație 

civică, Religie, Geografie, realizați, în următoarele trei săp-

tămâni, un proiect de grup cu tema Eu și localitatea mea.

JURNAL DE CĂLĂTORIE JURNAL DE CĂLĂTORIE 

Ce am  învățat nou din această lecție?
Care dintre ideile discutate mi s-au părut mai interesante?
Cum pot utiliza în viitor această experiență de învățare?
Dacă aș putea schimba ceva, ce aș schimba?

Grupa I va căuta și va aduna 
informații despre: Grupa a II-a va căuta și va 

aduna informații despre:

Grupa a III-a va căuta și va 
aduna informații despre:

 așezarea geografică  suprafața localității
 elementele de relief vecini
 poziția în județ 
și în țară

 stema localității 
 descrierea 
simbolurilor 
acesteia

 numărul 
locuitorilor

 etnii 
 ocupații 
specifice

 întemeiere
 prima atestare 
documentară

 evenimente 
importante 
de-a lungul 
timpului

 primăria sau alte 

instituții adminis-

trative importante

 școala
 biblioteca
 muzeele
 teatrul

 domeniul lor 
de activitate
 performanțe

 albume
 desene
 fotografii
 filme 
 afișe 

Grupa a V-a va căuta 
și va aduna informații 
despre clădirile importante:

Grupa a VI-a va căuta 
și va aduna informații despre 
personalitățile localității:

Grupa a IV-a va căuta 
și va aduna informații 
despre istoricul localității:

Grupa a VII-a va căuta 
materiale grafice însoțitoare:
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UNITATEA 1

Copil ria de ieri i de azi 
în comunitatea local

 Copilăria de ieri 

De-a lungul istoriei, copilăria a diferit de la epocă la epocă și de 
la țară la țară. În ceea ce privește condițiile de viață, existau deosebiri 
majore între copiii care se nășteau în familii de cetățeni liberi și bogați 
și cei care proveneau din familii sărace. Educația și modul de viață erau 
diferite pentru copiii care locuiau în cetăți sau în orașe și aceia de la 
sate. Cei din urmă erau siliți să ajute încă de mici la diferite activități în 
gospodărie sau la câmp. În primii doi ani de viață mulți copii mureau 
din cauza unor boli. Epidemiile, foametea, războaiele creau condițiile  
mortalității ridicate. 

În Evul Mediu, educația copiilor se făcea în școlile de pe lângă bi-
serici și mănăstiri. De-a lungul secolelor XVI–XIX, în comunitățile care 
erau în mare parte agrare, viața acestora era destul de grea. În timpul 
zilei stăteau mult afară sau participau la diverse activități din gospo-
dărie. Jocurile se desfășurau în aer liber, iar jucăriile erau confecțio-
nate din lemn sau din bucăți de materiale textile. De cele mai multe 
ori, în educația copiilor erau folosite metode mai severe. În luarea de-
ciziilor care îi priveau, copiii nu erau consultați de către părinții lor.

După al Doilea Război Mondial, în România, educația copiilor a 
fost influențată de partidul comunist, prin intermediul grădinițelor și 
al școlilor. Copiii cu vârste între 3 și 6 ani făceau parte din orga nizația 
„Șoimii patriei”, iar cei de 7-14 ani erau pionieri. Toate aceste organizații 
aveau uniforme specifice. După 1989, viața multor copii din aceste țări 
s-a schimbat radical, în bine.

DICȚIONAR ISTORIC

copilărie = conform 
Convenției cu privire 
la drepturile copilului, 
perioada care durează  
de la naștere până la 
vârsta de 18 ani.

Dacă ai putea să te întorci în trecut, ce întrebări le-ai adresa 

copiilor de atunci??

Băieți jucându-se cu cercul

Scrânciob la Pașcani Fabricarea păpușilor La fotograf 

Pionieri în jurul unui 

aparat de radio
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  ȘTIAȚI CĂ?

De-a lungul timpului, 

copiii înzestrați cu talente 

deosebite, dovedite de la 

vârste foarte fragede, au 

fost numiți copii-minune:  

Giovanni Pico della 

Mirandola, W.A. Mozart,  

Blaise Pascal, Victor 

Hugo, Clara Wieck 

(Schumann), Anne 

Franck, Bobby Fischer, 

Wang Yani, Alexandra 

Nechita. 

„Copilăria este o lume 

de miracole și de uimire 

a creației scăldate 

în lumină, ieșind 

din întuneric, nespus 

de nouă și proaspătă 

și uluitoare.”

(Eugène Ionesco)

Tineri și copii din Maramureș

Stilou 3 D

Proiect de clasă

Cu ajutorul internetului, descoperă domeniile în care au creat copiii-

minune menționați la rubrica ȘTIAȚI CĂ . Realizează pentru o singură 

personalitate o fi șă de prezentare în care să precizezi: numele, domeniul 

de activitate, un exemplu de operă creată.

Consolă

 Copilăria de azi 

În secolul XXI, schimbările sociale, economice, politice și cultu rale 
au condus la transformări majore în viața copiilor. Învăță mân tul este 
gratuit și obligatoriu. Jocurile și ju căriile s-au modernizat ținând 
pasul cu tehnologia. Au fost create lo curi speciale de joacă pentru 
copii și multe alte modalități de petrecere a timpului liber. Majoritatea 
copiilor beneficiază de o diversificare a activităților de instruire și de 
formare folosind calculatorul, tableta, telefonul mobil. Educația digi-
tală le-a modificat comportamentul zilnic și le-a creat multiple posibi-
lități de a comunica între ei prin Instagram, TikTok etc.

În România, drepturile copilului sunt apărate și garantate prin 
lege. Există și o zi internațio nală a copilului, sărbătorită pe data de 
1 iunie. Într-o societate liberă, ei au posibilitatea unei copilării lipsite 
de griji. Dar condițiile de viață nu le permit tuturor copiilor să se bu-
cure de toate drepturile pe care le au.
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UNITATEA 1

DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

I. Nu toți copiii se bucură 

de drepturi și de o copi-

lărie fericită. Folosind in-
ternetul și enciclopediile în 
format electronic, realizea-
ză un por tofoliu cu imagini 
despre viața copiilor din di-
ferite zone ale Globului.

II. Pe baza imaginilor din lecție, discută cu 

colegii de clasă despre jocurile și jucăriile 

copiilor din trecut. Sunt ele asemănătoare 
cu cele de astăzi? Cu ajutorul unei diagrame 
Venn, explicați asemănările și deosebirile. 
Dar despre drepturile copilului în trecut și în 
prezent ce părere ai?

III. Caută surse de informare despre copilărie și realizează o listă a celor care ți-au plăcut cel 

mai mult.

1. Descrie cele două imagini 
și compară modul în care 
învățau elevii în trecut cu 
modul în care învață astăzi. 

2. Prezintă într-un scurt text, 
de 5-7 rânduri, lucrurile noi 
pe care le oferă școala de 
astăzi. 

Familie de eschimoși

Trecut Prezent

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Filmul artistic Amintiri din copilărie, 1964, regia: Elisabeta Bostan
Colin Heywood, O istorie a copilăriei
Adevăruri despre trecut: Copilărie parțial color, TVR1: 
https://www.youtube.com/watch?v=JHnzNT8T4O8
Convenția cu privire la drepturile copilului, versiune pentru copii: 
https://www.unicef.org/romania/media/2271/file/Conven%C5%A3ia%20
Na%C5%A3iunilor%20Unite%20cu%20privire%20la%20Drepturile%20Copilului.pdf

Copiii Africii

DEOSEBIRIASEMĂNĂRI

ASTĂZI

DEOSEBIRI

TRECUT
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RECAPITULARE

JURNAL DE CĂLĂTORIE JURNAL DE CĂLĂTORIE 

Ce sentimente mi-a trezit lecția?
Care dintre ideile discutate mi s-au părut mai 
interesante?

Mi-a plăcut ceea ce am învățat? Dacă da, de ce? 
Dacă nu, de ce? 
Dacă aș putea schimba ceva, ce aș schimba?

Completează textul lacunar cu termenii din listă: drepturi, 1 Iunie, educație, 1950.II

SUBIECT I II DIN OFICIU TOTAL

Punctaj pentru 
răspuns corect 

4 puncte 5 puncte 1 punct 10 puncte

Răspunsul tău

Califi cative
Insufi cient 1-4 puncte; Sufi cient 5-6 puncte; 

Bine 7-8 puncte; Foarte bine 9-10 puncte

EVALUARE/AUTOEVALUARE

Realizează un album al clasei cu cinci imagini, 

din clasa pregătitoare până în prezent. Scrie 
pen tru fiecare fotografie câte un scurt text în care 
să prezinți momentul când a fost făcută și senti-
mentele pe care le-ai avut atunci.

IIII

Copilăria în trecut Copilăria în prezent

Timpul 
liber

Nu prea exista, copiii luau parte la activități 
fi zice alături de părinții lor Lectură, jocuri, plimbări, vacanțe etc.

Jocurile 
preferate Jocurile în aer liber Jocurile video pe calculator/smartphone etc. 

Centre de divertisment, parcuri, locuri de joacă

Jucăriile 
preferate

Confecționate de copii sau părinți din materi-
alele pe care le găseau: lemn, carton, frunze, 

resturi textile, cârpe, paie etc.

Jucării din plastic, cauciuc, mașinuțe, 
păpuși, LEGO etc.

Educația Accesul era limitat, permis doar celor care aveau 
resurse fi nanciare Acces la educație

Hrana Modestă, de obicei copiii mâncau ceea ce 
rămânea de la adulți

Hrană diversă, variată, compusă din fructe și 
legume, cereale, lactate, specială pentru copii

Ziua Internațională a Copilului se sărbăto-

rește pe    ...    . În România această zi a fost 

sărbătorită pentru prima oară în anul    ...    . 

Conform legii, copiii din întreaga lume 

au    ...    garantate, inclusiv la    ...    .
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UNITATEA 1

În urmă cu aproximativ două milenii, în spa-
țiul de la nord de Dunăre, trăiau dacii. Aceștia 
erau organizați în triburi și uniuni de triburi și se 
ocupau cu agricultura, apicultura, creșterea 

animalelor, cu meșteșugurile (olăritul, prelu-
crarea lemnului și a metalelor) și comerțul. Cei 
bogați se numeau tarabostes, iar oamenii sim-
pli, comati sau pletoșii. 

Religia lor se baza pe credința în mai mulți 
zei, cel mai important fiind Zalmoxis, iar locu-
rile lor de rugăciune erau sanctuarele, aflate 
în aer liber. Dacii credeau că după moarte nu 
dispar, ci își continuă viața în cer, alături de zeul 
suprem, Zalmoxis. 

Capitala statului era la Sarmizegetusa Re-

gia, în Munții Orăștiei, zonă în care se aflau și alte 
cetăți: Costești, Piatra Roșie, Blidaru,  Căpâlna. 
Regele Burebista a unit triburile geto-dacilor și 
a creat primul stat dac. Mai târziu, au fost con-
duși de regele Decebal. Acesta a intrat în con-

flict cu romanii conduși de împăratul Traian. 
Romanii i-au cucerit pe daci în anul 106 d.Hr.

și, astfel, a început romanizarea, un proces is-
toric prin care dacii au învățat limba latină.

Vizionează o secvență 

din fi lmul Dacii și descrie 

vestimentația acestora, 

armele și tacticile de luptă.

Popoare de ieri. Dacii 
Harta lumii, dar și harta României nu au arătat dintotdeauna ca 

acum. Fiecare popor are o țară, ocupații specifice și tradiții transmise 
din generație în generație. Unele popoare nu mai există în prezent, 
ele au dispărut fie pentru că au fost cucerite, fie din cauza unor epi-
demii. Unele dintre popoarele Antichității sunt considerate strămoșii 
popoarelor de astăzi, așa cum este cazul geto-dacilor și al romanilor 
pentru poporul român. 

DICȚIONAR ISTORIC

popor = comunitate 
umană ai cărei membri 
locuiesc pe același teri-
toriu, vorbesc aceeași 
limbă și au aceeași tra-
diție culturală.
trib = comunitate de 
oameni care au limbă 
și credințe comune, au 
aceiași strămoși, locuiesc 
pe același teritoriu și au 
în frunte un conducător.
tarabostes = nobil dac.
comati = oameni liberi 
din  Dacia.
apicultură = creșterea 
și îngrijirea albinelor.
sanctuar = loc destinat 
ritualurilor în cinstea 
unei divinități.

  ȘTIAȚI CĂ?

Zalmoxis era considerat 

zeu al cerului senin, 

luminos și tot ce-i tulbura 

armonia și frumusețea 

(furtuna, norii, grindina) 

trebuia alungat. De aceea, 

dacii trăgeau cu săgețile 

în văzduh, spre nori, 

ca să-i gonească și să-i 

facă pe plac zeului. 

Steagul dacilor

Portul dacilor

Decebal

Burebista
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Sangidava

Buridava

Sucidava

Olbia

Tyras

Histria
Sangidava
Callatis

Dionysopolis
Odessos
Mesembria
Apollonia

Dyrrachium
Byzantion

Brundisium

T H R A C I A

S C O R D I S C I

TAV R I S C I

B A S TA R N A E

DAC I I

B O I I

A S I A

E
P

IR

M A C E D O N I A

I L LYR I C U
M

PO
N

T-BY
TH

IN
IA

P o n t u s  E u x i n u s

Danubius

Alutus

Tyras

Hypanis

Ordesus

Pyretus

Hierasus

G E Ț I I

Brățări dacice

Sanctuarul circular

DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

I. Privește cu atenție imaginile și indică tipul de izvor istoric (sursă) pe care îl reprezintă.

II. Realizează scurte propoziții 

în care să folosești cuvintele: 

Burebista, Traian, Decebal, înainte de, 
după, în același timp.

III. Citește cu atenție textul, 

apoi rezolvă cerințele.

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Dumitru Almaș, Povestea preafrumoasei Dochia
Dumitru Almaș, Străbunul străbunilor – Burebista
Dumitru Almaș, Decebal, eroul dacilor
Filmul artistic Dacii, 1967, regia: Sergiu Nicolaescu

1. Precizează ocupația descrisă în sursă.
2. Menționează mileniul din care se practica 

această ocupație.
3. Numește uneltele precizate în text.
4. Identifică materialele din care erau 

confecționate uneltele.

„Dovezile care atestă practicarea agricul-

turii (cultivarea pământului) din cele mai 

vechi timpuri s-au descoperit din abunden-

ță pe teritoriul actual al țării noastre: unelte 

agricole de os, de piatră și de fi er, vase și spa-

ții de depozitare a grânelor, râșnițe și pietre 

de moară, cuptoare de coacere, precum și 

resturi de cereale carbonizate sau de produ-

se fi nite de tipul pâinii, cele din urmă datând 

din mileniul al III-lea î.Hr.”

(Carolina Marcu, Calendarul agrar)

Dacia în timpul regelui BurebistaAA

BB

CC
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UNITATEA 1

Popoare de ieri. Romanii
În Peninsula Italică au pătruns, în mileniul al II-lea î.Hr.,  triburile 

latinilor, care s-au așezat pe malul fluviului Tibru. În anul 753 î.Hr., 
a luat naștere orașul celor șapte coline, Roma, care a devenit în timp 
capitala celui mare imperiu de atunci, Imperiul Roman. 

DICȚIONAR ISTORIC

imperiu = stat condus 
de un împărat; împărăție.

  ȘTIAȚI CĂ?

Admirația pentru 

Antichitatea romană 

nu s-a manifestat doar 

în cărți sau în filme, 

ci și în jocuri video. 

Încă din 1982, numeroase 

jocuri video au avut ca 

subiect lumea romană: 

Legionnaire, Annals 

of Rome, Caesar I-IV, 

Rome: Total War, CivCity: 

Rome, Glory of the Roman 

Empire, Imperium 

Romanum, Grand Ages 

Rome, Total War: Rome 2. 

Cu ajutorul Google 

Earth, puteți face o călă-

torie virtuală în orice loc 

al lumii, dar și în timp,  

în Roma Antică.

Populația era formată din patricieni (nobilii), plebe, oameni liberi, 
dar fără drepturi, și sclavi. Ocupațiile locuitorilor Peninsulei Italice 
erau agricultura, păstoritul, comerțul și navigația. 

Romanilor le plăceau jocurile, ex-
trem de apreciate fiind cele de gla-

diatori. Aceștia erau luptători care se 
înfruntau fie între ei, fie cu animalele 
sălbatice, spre amuzamentul publicului. 

Unul dintre locurile foarte frecven-
tate de romani erau termele, adică bă-
ile publice, un fel de centre de relaxare 
cum sunt cele din zilele noastre. Aces-
tea erau decorate cu mozaicuri, aveau 
săli de gimnastică, bazine cu apă caldă 
și apă rece. 

Foarte buni ingineri și construc-
tori, romanii au creat drumuri trainice, 
sisteme de aducere a apei (apeduc-

te), au ridicat arcuri de triumf și am-

fiteatre. Colosseumul este cel mai 
cunoscut amfiteatru roman. Aici se 
desfășurau nu doar luptele de gladia-
tori, ci și bătălii navale.

Religia romanilor era politeistă; ei 
se rugau în temple. Zeii romani erau 
asemănători celor ai grecilor, Jupiter

fiind stăpânul tuturor divinităților, asemenea lui Zeus din Olimp.
Romanii au cucerit multe teritorii care erau ulterior transformate 

în provincii și în care se aplicau legile romane. Așa s-a întâmplat în 
Dacia, după 106 d.Hr. Pentru cuceriri era folosită armata, care era cea 
mai disciplinată și mai bine organizată din Antichitate. Moștenirea cul-
turală lăsată de romani stă la baza civilizației europene de astăzi.

Știi legenda fraților Romulus și Remus??

Lupoaica cu gemenii 

Romulus și Remus

Gladiatori

Colosseumul

Panteonul (reconstituire) – 

cunoscutul templu roman
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DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

I. Observă harta de mai jos, apoi rezolvă cerințele:

III. Ești ghid și trebuie să-i conduci pe vizitatori prin Roma Antică. Folosind imaginile din lec-

ție și aplicațiile menționate în rubrica VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT, alcătuiește o listă cu locurile 

și monumentele care trebuie vizitate. 

1. Localizează pe hartă capitala Imperiului Roman.
2. Descoperă pe hartă provincia întemeiată de împăratul Traian în anul 106 d.Hr.

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Titus Livius, De la întemeierea Romei
Google Expeditions (pentru telefon): The World of Ancient Rome (Lumea Romei antice) 
Google Earth. Roma Antică: https://www.youtube.com/watch?v=MqMXIRwQniA
Roma 2D: https://www.youtube.com/watch?v=o3wXTAhSlZg 

1. Identifică în text cuvin tele care desemnează spații istorice și elemente de relief.
2. Care sunt ocupațiile la care face referire textul?

„Nu e de mirare că zeii și oamenii au ales aceste locuri pentru întemeierea orașului Roma, 

aceste coline de unde respiri un aer atât de curat și de sănătos, unde este un fl uviu (Tibru) atât 

de binefăcător, pe care se aduc roadele țărilor din mijlocul pământului, unde se fac transpor-

turile pe corăbiile maritime; un oraș în vecinătatea mării, nefi ind nici prea apropiat de mare, 

ca să fi e amenințat de primejdia năvălirilor străinilor ce vin cu fl otele lor. Un oraș ce se afl ă 

în mijlocul regiunilor Italiei, un loc creat parcă anume ca să fi e prielnic pentru creșterea lui.” 

(Titus Livius, De la întemeierea Romei)

II. Citește cu atenție textul, apoi rezolvă cerințele.

Imperiul Roman în anul 117 d.Hr.
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UNITATEA 1

Popoare de astăzi. Românii

Poporul din care facem parte se numește poporul român. S-a for-
mat încă din Antichitate, după ce dacii au fost cuceriți de romani, 
pentru ca mai apoi să intre în contact și cu alte popoare migratoa-
re, în special cu slavii. Alături de români, trăiesc maghiarii, germanii, 
rromii, turcii, bulgarii etc. România este situată în sud-estul Europei 
Centrale, în zona de întâlnire a Munților Carpați cu Dunărea și Marea 
Neagră. Capitala este la București, dar în vremuri de demult, orașele 
Târgoviște, Suceava, Alba Iulia au fost și ele capitale.

Românii au avut de-a lungul timpului ocupații diverse, precum 
cultivarea pământului, creșterea animalelor, exploatarea mine-
reurilor, practicarea meșteșugurilor, comerțul, iar în prezent, me-
serii specifice lumii de astăzi. 

În ceea ce privește tradițiile și obiceiurile românilor, acestea va-
riază de la o regiune la alta. Ele sunt legate de momente importante 
ale vieții, precum nașterea (ursitoarele), botezul (prima baie, scăldă-
toarea), căsătoria (pețitul, alegerea nașilor), sau de trecere a anotim-
purilor: Mărțișorul, Dragobetele. Marile sărbători religioase au și ele 
obiceiuri și tradiții specifice: colindatul, împodobitul bradului, încon-
deierea ouălor de Paște etc. Anul Nou este însoțit de datini și ritualuri 
precum ursul, capra, căluții, cerbul, mascații, Jienii, Plugușorul și Sor-
cova. Doina, hora, călușul sunt printre cele mai cunoscute cântece 
și dansuri ale românilor. Costumele populare românești, decorarea 
ceramicii, sculptatul în lemn reflectă și ele dragostea pentru frumos 
a românilor. Evenimentele istorice au creat alte sărbători: Ziua Nați-
onală (1 Decembrie), Unirea Principatelor (24 Ianuarie) etc., zile în 
care se organizează festivități și se onorează strămoșii.

DICȚIONAR ISTORIC

Ursitoarele = tradiție po-
pulară referitoare la cele 
trei zâne ale destinului.

  ȘTIAȚI CĂ?

Sărbătorile de iarnă 
 încep la români  odată 
cu Sf. Nicolae, pe 6 de
cem brie, și se încheie 
pe 24 februarie, cu 
Dragobetele, care mar
chează î nceputul primă
verii și al anului agricol.

Port popular

Căluții

Hora Călușul

„Pe culmea cea mai înaltă a munților Carpați, se întinde o țară mândră 
și binecuvântată între toate țările semănate de Domnul pre pământ.”

(Nicolae Bălcescu)
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DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

I. Privește cu atenție harta României, citește textul, apoi rezolvă cerințele.

II. Privește imaginile 

și precizează 

ce simboluri 

ale României 

reprezintă.

III. Observând harta de mai jos și utilizând și internetul, descoperă și alte obiceiuri, 

tradiții și sărbători ale românilor.

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Zestrea românilor. Datini și obiceiuri de Crăciun în Țara 
Oașului, TVR1: https://www.youtube.com/watch?v=7HduMXf-fBg
Zestrea românilor. Datini și obiceiuri de Crăciun din Țara 
Vrancei, TVR1: https://www.youtube.com/watch?v=S86xQ9VuxKI
Zestrea românilor. Olăritul în Șișești, județul Mehedinți, TVR1: 
https://www.youtube.com/watch?v=Hradpr8u0x0 

„Formele de relief sunt distribuite 

în proporții aproximativ egale: mun-

ții ocupă 31% din suprafață, dealu-

rile și podișurile 33%, iar câmpiile 

36%. Ele au o așezare echilibrată și 

armonioasă. În mijlocul țării se afl ă 

Podișul Transilvaniei, străjuit de 

cercul Munților Carpați, așa cum 

zidul înconjoară o cetate...”  

(Ioan Aurel Pop, Istoria românilor)

1. Indică pe hartă formele de relief 
despre care s-a vorbit în lecție.

2. Explică legătura dintre relief 
și ocupațiile oamenilor.

3. Descrie obiceiuri și tradiții care încă se mai practică în localitatea ta.

MOLDOVA

București

Timișoara

Arad

Galați

Iași

Brașov
Sibiu

Cluj-Napoca

Satu Mare

ROMÂNIA

BULGARIA

SERBIA

UNGARIA

SLOVACIA

UCRAINA

UCRAINA

N

S

EV

AA BB
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UNITATEA 1

Popoare de ieri. Grecii 
Grecii antici trăiau în sudul Peninsulei Balcanice, în vestul Asiei 

Mici, în insulele Mării Egee. Locuiau în orașe-state, numite polisuri, 
cele mai cunoscute fiind Atena, Sparta, Milet etc. Societatea era îm-
părțită în oameni bogați, oameni liberi (demos) și sclavi.

Buni navigatori, pentru că trăiau aproape de mare, grecii nu pu-
teau practica agricultura decât pe suprafețe foarte mici, relieful fiind 
predominant muntos. Cultivau măslini, viță-de-vie, citrice. 

Religia era politeistă, având un zeu suprem, Zeus, considerat 
Tatăl zeilor și al oamenilor, zeul cerului și al fulgerelor. Grecii credeau 
că divinitățile locuiau pe muntele Olimp și că duceau o viață asemă-
nătoare cu a pământenilor, doar că erau nemuritori. Pentru fiecare 
zeu era construit un templu, cele mai cunoscute fiind Partenonul

și Erechteionul, construite în cinstea zeiței Atena. Arhitecții au în-
frumusețat orașele, iar sculptori ca Fidias le-au decorat cu statui. La 
serbări se auzeau poemele Iliada și Odiseea, scrise de Homer. Pe te-

ritoriul locuit de greci s-au aflat și patru dintre cele șapte minuni ale 
lumii antice.

Grecii au creat o cultură superioară, care s-a răspândit în întreaga 
lume. Aici au apărut Jocurile Olimpice (întreceri sportive), teatrul, 
științele moderne (matematica, istoria, geografia, fizica, astronomia, 
medicina, filosofia), democrația. De asemenea, grecii au fost iubitori 
și mari creatori de frumos în arhitectură, sculptură, ceramică.

DICȚIONAR ISTORIC

politeism = credința 
în mai mulți zei.
democrație = mod de a 
conduce, în care puterea 
aparține poporului.

  ȘTIAȚI CĂ?

În timpul Jocurilor 

Olimpice încetau orice 

conflicte politice și mili-

tare între cetățile grecești, 

instituindu-se așa-zisa 

„pace olimpică”.

Partenonul

Ceramică greacă

Erechteionul
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DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

Privește cu atenție harta, apoi rezolvă următoarele cerințe.

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Google Earth, Grecia antică, Atena
Google Expeditions, Ancient Greek Art (Arta Greciei Antice), Ancient Greece (Grecia Antică)
George Andreescu, Iliada, Odiseea, Eneida. Repovestire pentru copii

1. Citește textul lecției cu creionul în mână. Transcrie în caiet teritoriile în care trăiau grecii antici, 
ocupațiile lor, monumentele pe care le-au construit, moștenirea pe care ne-au lăsat-o nouă astăzi.

2. Identifică pe hartă simbolurile Greciei și discută cu colegii de clasă despre semnificația lor.
3. Utilizând internetul și enciclopediile în format electronic, realizează împreună cu colegii de clasă 

fișe de prezentare pentru următoarele subiecte: Jocurile Olimpice, Partenonul, Erechteionul, 
cele șapte minuni ale lumii antice, ceramica greacă.

4. Citește Legendele Olimpului, de Al. Mitru, și împreună cu colegul/colegii povestiți-vă legenda 
care v-a plăcut cel mai mult.

Exemplu: Grecii 

cultivau măsli-

nul. Fructele lui 

erau folosite la 

fabricarea ulei-

ului de măsline, 

care era un pro-

dus foarte căutat 

în întreaga lume 

antică. Și astăzi, 

uleiul de măsline 

este recomandat 

pentru o alimen-

tație sănătoasă.

GRECIA
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UNITATEA 1

Popoare de ieri. Galii 
În Antichitate, pe teritoriul de astăzi al 

Franței (vestul Europei), trăiau galii. Popor 
de oameni războinici, aceștia se ocupau 
cu agricultura și creșterea animalelor. 
Erau vestiți pentru armele, uneltele și po-
doabele pe care le făceau. Cele mai multe 
dintre locuințele lor aveau formă rotundă, 
erau construite din lemn și erau acoperite 
cu stuf. Tinerii războinici aveau obiceiul să 
poarte barbă și plete, cel puțin până la în-
frângerea primului lor dușman. Galii erau 
preocupați mult și de curățenia corpului. 
Obișnuiau să se împodobească cu brățări

și fibule. Sub conducerea lui Cezar, roma-
nii i-au cucerit pe gali, Galia fiind transfor-
mată în provincie romană.

DICȚIONAR ISTORIC

franci = popor de origine 
germanică.
fibule = agrafe 
ornamentale.

  ȘTIAȚI CĂ?

Astérix și Obélix este 

titlul unui ciclu de benzi 

desenate  a căror acțiune 

se desfășoară în Anti chi-

tate, în timpul cuceririi 

Galiei de Imperiul 

Roman.

Cocoșul galic este sim-

bolul neoficial al Franței. 

Cântecul din zori al 

cocoșului reprezintă 

victoria zilnică a luminii 

asupra întunericului, 

a binelui asupra răului. 

 Popoare de astăzi. Francezii

Francezii s-au format ca popor în secolul al IX-lea, prin unirea fran-
cilor cu populația galo-romană. Conducătorul lor, Carol cel Mare, a de-
venit împărat. După moartea sa, imperiul s-a împărțit în trei zone, care 
vor deveni viitoarele țări Franța, Italia, Germania. 

Istoria francezilor este extrem de bogată în evenimente care vor 
da naștere și simbolurilor naționale: drapelul, ziua națională

(14 iulie), imnul de stat (La Marseillaise).  
Literatura, muzica, pictura, arhitectura, știința, moda, gastro-

nomia (bucătăria), sportul sunt doar câteva dintre domeniile în care 
francezii s-au afirmat în lume.

Ai auzit de Astérix și de Obélix? ?

Soldați gali

Locuința galilor

Catedrala Notre-Dame Turnul Eiffel (1889) 

Napoleon I, împărat 

al francezilor
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Galia romană Franța

DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

I. Privește cu atenție cele două hărți, apoi rezolvă cerințele.

1. Compară cele două hărți. Precizează asemănările și deosebirile descoperite.
2. Discută cu colegii de clasă și stabiliți împreună semnificația simbolurilor ilustrate pe harta Franței de 

astăzi. Completați în caiete un tabel după modelul de mai jos, în care să notați ceea ce ați descoperit.

Simbol Explicații

Cocoșul galic simbol al Franței; apare pe echipamentele sportivilor francezi

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Descoperă Parisul: https://www.youtube.com/watch?v=nBpli3aynlo
Castele din Franța. Chambord: https://www.youtube.com/watch?v=fQf5buG2Cqs

Versailles: https://www.youtube.com/watch?v=Jj6JCwiZlck&t=21s

FRANȚA

II. Completează spațiile libere cu expresiile următoare: după aceea, în final, mai întâi.

Pe teritoriul de astăzi al Franței … s-au așezat galii. … romanii au cucerit Galia. 

Francii au ocupat fosta provincie romană, astfel că, … s-a format poporul francez.  

III. Citește cartea Din marile legende ale lumii, scrisă de Al. Mitru și povestește-i unui coleg 

fapte eroice din poemul Cântecul lui Roland.

AA BB
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UNITATEA 1

Popoare de ieri. Slavii 
Slavii reprezintă unul dintre cele mai numeroase popoare din An-

tichitate care au stăpânit teritorii întinse din Europa și Asia. Se ocu-
pau cu agricultura și creșterea animalelor. Slavii erau organizați în 
triburi și uniuni de triburi. Aceștia aveau în frunte conducători nu-
miți cneji sau jupâni, care erau ajutați de Sfatul Bătrânilor. 

Se spune că slavii aveau un nu-
măr mare de sărbători legate de anul 
agricol și de schimbarea anotimpu-
rilor. Deoarece triburile slave s-au 
stabilit pe zone întinse și s-au ames-
tecat cu alte populații, au apărut di-
ferențieri de limbă și popoare. Astfel, 
slavii sunt strămoșii unor popoare ca 
polonii, slovacii, cehii, rușii, bulgarii, 
sârbii, croații, slovenii.

  ȘTIAȚI CĂ?

Una dintre marile reali-

zări culturale ale slavilor 

a fost inventarea, în seco-

lul al IX-lea, a alfabetului 

chirilic. Acesta a fost creat 

de frații Chiril și Metodiu, 

pe baza unei variante a 

vechiului alfabet grecesc. 

La români, limba slavonă 

a fost folosită în perioada 

medievală în biserică 

și în redactarea documen-

telor de stat.

Așezare slavă

Fortificație slavă

SlaviDESCOPER  

Observă imaginile din lecție, citește textul, apoi rezolvă cerințele.

1. Menționează secolul în care slavii 
au trecut Dunărea.

2.  Precizează ocupațiile practicate 
de slavi.

3. Alcătuiește o listă cu termeni 
și nume slave utilizate și astăzi 
în limba română, prin consultarea  
Dicționarului explicativ al limbii 
române sau https://dexonline.ro.

„În secolele VI-VII, din stepele estice au 

năvălit însă, în număr destul de mare, tribu-

rile slave. Ele veneau tot ca să jefuiască, dar 

practicau și o agricultură destul de avansată... 

După 602 d.Hr., slavii au trecut Dunărea spre 

sud și s-au revărsat în Balcani...”

(Ioan Aurel Pop, Istoria ilustrată 

a românilor pentru tineri)
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Popoare de ast zi. Ru ii 
Rușii fac parte dintre slavi de Răsărit. Trăiesc în estul Europei și în 

Asia; capitala țării este la Moscova. În secolele al X-lea și al XI-lea, Rusia 
(Kieveană) a devenit unul dintre cele mai mari și mai prospere state 
din Europa. Sub conducerea țarilor (împărați) Petru I cel Mare și Eca-
terina cea Mare, Rusia cucerește noi teritorii și devine o mare putere. 
Rusia de astăzi, Federația Rusă, este una dintre cele mai mari țări ale 
lumii. 

Cea mai cunoscută biserică de la Moscova este Catedrala Vasile 

Blajenîi. Cupolele sale au forma bulbilor de ceapă.
De religie ortodoxă, rușii sărbătoresc Crăciunul și Anul Nou. 

Sfânta Cină din Ajunul Crăciunului constă din 12 feluri de mâncare, 
fiecare fel pregătit în onoarea unuia dintre cei 12 apostoli. Din 1992, 
Crăciunul a devenit sărbătoare națională, așa cum sunt și Ziua Apă-
rătorului Patriei,  Ziua Internațională a Femeii,  Sărbătoarea Primăverii 
și a Muncii,  Ziua Victoriei, Ziua Unității Populare. Ziua Națională a 
Rusiei se sărbătorește pe data de 12 iunie. Există și în România o co-
munitate de ruși, cea a lipovenilor din Dobrogea. 

Vechii ruși

Costume tradiționale rusești

Palatul de Iarnă de la Sankt Petersburg

DESCOPER  

Identifică pe hartă 

un obiect care stă 

la baza unui obicei 

foarte drag rușilor.

  ȘTIAȚI CĂ?

Extinsă pe aproape toată 

Asia de Nord și pe o mare 

parte din Europa de Est, 

Rusia are o climă variată 

și o gamă largă de forme 

de relief.

RUSIA
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UNITATEA 1

Popoare de ast zi. Sârbii. Bulgarii 

 Sârbii

Sârbii sunt un popor din ramura slavilor de sud care locuiesc 
în Europa Centrală și în Balcani (Europa de Sud-Est). În secolul al 
XIV-lea, sub Ștefan Dușan, au creat un adevărat imperiu. Capitala Ser-
biei este la Belgrad. Sârbii sunt ortodocși și au numeroase tradiții

și obiceiuri legate de sărbătorile de Crăciun și de Paște. Dansurile  
populare tradiționale sunt foarte 
bine păstrate în Serbia. Cel mai 
cunoscut dans este kolo, ase-
mănător cu hora din România. 
Ziua Națională a Serbiei se săr-
bătorește pe data de 15 februa-

rie. În România de astăzi, în zona 
Banatului trăiesc numeroși sârbi. 

 Bulgarii

Situați în sud-estul Europei, bulgarii au avut o istorie plină de 
evenimente. De religie ortodoxă, au multe elemente folclorice co-
mune cu ale românilor, cu care se învecinează. Pe 3 martie sărbăto-
resc Ziua Națională. Cu această ocazie, toți bulgarii, inclusiv cei din 
afara țării, sărbătoresc eliberarea Bulgariei de sub stăpânirea otomană.

Trandafirul este simbolul acestei țări. Culesul trandafirilor este unul 
dintre cele mai vechi obiceiuri și a devenit principala atracție turistică. 
De-a lungul istoriei, numeroase comunități de bulgari au existat în Ro-
mânia, în Muntenia, Dobrogea de Nord și Transilvania. 

  ȘTIAȚI CĂ?

• Belgradul este unul 

dintre cele mai vechi 

orașe ale Europei. 

Numele său se traduce 

prin Orașul alb. 

• Primul ceas digital din 

lume a fost inventat de 

bulgarul Peter Petrov.

Belgrad

Sofia
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Costume populare din Bulgaria Dansatori sârbi din Timișoara

DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

  Citește cu atenție textele de mai jos, apoi rezolvă cerințele.

1. La ce sărbătoare face referire textul A?
2. Consultă internetul și enciclopediile în format electronic și descoperă și alte obiceiuri/tradiții 

ale sârbilor.
3. Cu ce tradiție românească seamănă obiceiul descris în textul B?
4. Alege din textele de mai sus pasajul care te-a impresionat cel mai mult. Transcrie 

și completează în caiet tabelul următor. 

Pasaj Întrebări Comentariile tale

De ce ai ales acest pasaj?

La ce te-a făcut să te gândești?

Ce nelămuriri ai în legătură cu acest text?

AA

BB

„În prima zi de Crăciun, gospodina casei pregătește česnica, o plăcintă cu nucă și dovleac, 

în care se pune o monedă. După ce fiecare membru al familiei primește o bucată din plă-

cintă, cel care găsește moneda în porția lui este considerat cel mai norocos membru al fami-

liei și cel care va aduce bani în casă în anul următor.” 

(Anca Erena, Sârbii sărbătoresc Crăciunul)

„În luna martie, de la 1 martie până în primele zile ale primăverii sau până în momentul 

când se vede o barză (considerat un vestitor al primăverii), bulgarii poartă martenitsa. Aceasta 

este o podoabă din fire albe și roșii, purtate la încheietura mâinii sau fixate pe haine. Când 

martenitsa este scoasă de la mână, se leagă de ramura unui copac înflorit în semn de roadă. 

Membrii familiei și prietenii fac schimb de martenitse, pe care le consideră simboluri ale 

sănătății și ale longevității. Firul alb reprezintă pacea și liniștea, iar cel roșu, ciclurile vieții.” 

(Tradițiile și sărbătorile poporului bulgar, https://sites.google.com/site/bulgariatraditii/sarbatori-si-traditii)
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UNITATEA 1

Popoare de ast zi. Germanii 
Situați în Europa Centrală, germanii s-au 

format prin unirea triburilor germanice, celtice și 
slave. De-a lungul timpului, au devenit cunoscuți 
pentru cultura și arta lor bogată, Germania fiind 
țara de origine a numeroși artiști, filosofi, muzici-
eni, oameni de știință și inventatori. Ludwig van 
Beethoven este unul dintre cei mai mari compo-
zitori ai lumii. Albert Einstein, unul dintre cei mai 
străluciți oameni de știință ai omenirii, s-a născut 
în Germania.

Ziua Unificării, 3 noiembrie, este Ziua Nați-

onală a Germaniei. Astăzi, este unul dintre cele 
mai dezvoltate state ale lumii. O numeroasă co-
munitate germană există și în România, fiind for-
mată din sași și șvabi. Germanii au o mulțime de 
tradiții, printre care și Calendarele de Advent

(sărbătoare de dinaintea Crăciunului). Acestea 
s-au răspândit în toată lumea. Varianta tradiționa-
lă a acestui calendar constă în ramuri de copaci, 
fiecare ramură reprezentând o zi a lunii, în spatele 
cărora sunt ascunse mici cadouri pentru copii.

  ȘTIAȚI CĂ?

Albă ca Zăpada, Croito ra-

șul cel viteaz, Cenușăreasa, 

Scufița Roșie, Hansel 

și Gretel își au originea 

în lumea germană. 

Autorii lor sunt cunos-

cuții Frații Grimm.

Ludwig van Beethoven 

Calendar de Advent

Albert Einstein

Privește cu atenție harta, 

apoi rezolvă cerințele.

1. Discută cu colegii de clasă și stabiliți 
împreună semnificația simbolurilor 
de pe hartă.

2. Consultă internetul și enciclopediile 
în format electronic și descoperă 
informații despre tradiții și obiceiuri 
din lumea germană. 

Castelul 

Neuschwanstein

GERMANIA

DESCOPER  
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Popoare de ast zi. Ungurii 
Maghiarii sau ungurii sunt un popor răspândit în Europa Cen-

trală. Cei mai mulți dintre aceștia trăiesc în Ungaria, țară care își are 
capitala la Budapesta. Regatul Ungar a luat ființă în anul 1000, sub 
conducerea lui Ștefan I cel Sfânt. 

De-a lungul istoriei, maghiarii au practicat numeroase ocupații, 
printre acestea numărându-se creșterea animalelor și meșteșugu-

rile. Tradițiile ungurilor sunt în strânsă legătură cu diferite sărbători 

tradiționale sau religioase: alungarea iernii, sosirea primăverii, se-
cerișul sau culesul viei, nunta etc. Un obicei de nuntă este spargerea 
paharelor, care presupune alungarea spiritelor rele. Tinerii căsătoriți 
care curăță împreună cioburile demonstrează cât de bine pot cola-
bora. Olăritul, broderia, dantelăria, dansul numit ceardaș, gulașul 
(tocana tradițională) sunt alte expresii ale originalității maghiarilor. 
Spre deosebire de alte popoare, ungurii au trei sărbători naționale

care sunt în strânsă legătură cu evenimente din istoria lor (15 martie, 
20 august, 23 octombrie). 

Maghiarii sunt poporul cu care românii au avut cele mai numeroa-
se și complexe contacte de-a lungul întregii lor istorii, o comunitate 
numeroasă de maghiari trăind și astăzi în România. 

  ȘTIAȚI CĂ?

Cel mai mare lac din 

Europa Centrală se află 

în Ungaria. Lacul Balaton 

este una dintre cele mai 

importante destinații 

turistice din regiune.

UNGARIA

Privește cu atenție cele două imagini 

în care este prezentat dansul tradițional 

maghiar și descoperă asemănările și deo-

sebirile. Discută cu colegii de clasă despre 

acelea pe care le-au descoperit și ei. 

DESCOPER  

Ceardaș (2016)Ceardaș (1890)

Ștefan I cel Sfânt

AA BB
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UNITATEA 1

Popoare de ast zi. Turcii 
Turcii sunt un grup etnic care trăiește, în principal, în Asia Mică. 

Turcia de astăzi se întinde pe două continente, Europa și Asia. Turcii 
sunt de religie islamică (musulmani) și se roagă la Allah (Dumnezeu) 
în lăcașuri de cult numite moschei. Ei au cucerit mai multe state în 
perioada Evului Mediu și au întemeiat un mare imperiu condus de 
sultan. Cei mai cunoscuți sultani au fost Baiazid I, Mahomed al II-lea 
și Soliman Magnificul. 

Tradițiile lor sunt legate de sărbătorile religioase și de evenimen-
tele importante ale vieții. De exemplu, după naștere se aruncau bani 
în apa în care era spălat copilul pentru ca acesta să fie bogat. Pen tru 

protejarea acestuia, se legau 
panglici roșii de perne sau de 
alte obiecte din casă.

Românii și turcii au avut nu-
meroase contacte de-a lungul 
istoriei. O puternică și veche 
comunitate turcă trăiește în ju-
dețele Constanța și Tulcea.

DESCOPER  

I. Alcătuiește, pentru colegii tăi de clasă, 

din fotografiile pe care le-ai găsit 

pe internet, o prezentare despre 

un aspect care ți-a plăcut cel mai 

mult din istoria/civilizația turcilor.

II. Citește textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele.

1. Ce sărbătoare este descrisă în text?
2. Ce mâncăruri specifice lumii turcești sunt menționate în text?

„Deosebit de interesantă este sărbătoarea Anului Nou, care se celebrează pe 21 martie... 

Fiecare familie pregătește pilaf, halva, dulciuri pe care le împart persoanelor nevoiașe... Tot 

în această perioadă se aprind mari focuri numite tongar și se rostesc cuvintele: bolile și neca-

zurile să ardă în foc. Se dansează la lumina torțelor și sunt bătuți țăruși în fața caselor. 

Se spune că acest obicei ar aduce noroc.” 

(Irina Maria Manea, Obiceiuri și tradiții turcești)

Moscheea Albastră

Dansuri tradiționale turcești

TURCIA
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Harta Europei (secolul XXI)
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UNITATEA 1
EVALUARE/AUTOEVALUARE

JURNAL DE CĂLĂTORIE JURNAL DE CĂLĂTORIE 

Care dintre ideile discutate mi s-au părut mai interesante?
Cum pot utiliza în viitor această experiență de învățare?
Dacă aș putea schimba ceva, ce aș schimba?

SUBIECT I II III IV DIN OFICIU TOTAL

Punctaj pentru 
răspuns corect 

3 puncte 2 puncte 2 puncte 2 puncte 1 punct 10 puncte

Răspunsul tău

Califi cative
Insufi cient
1-4 puncte

Sufi cient
5-6 puncte

Bine
7-8 puncte

Foarte bine
9-10 puncte

Alege varianta corectă de răspuns.

1. Dacii aveau ca zeu suprem pe:
a) Zeus; b) Jupiter; c) Zalmoxis.

2. Galii au fost un popor care a trăit în: 
a) Estul Europei; b) Vestul Europei; c) Sudul Europei.

3. Rușii fac parte din ramura slavilor de: 
a) Apus; b) Răsărit; c) Sud.

Completează spațiile libere cu noțiunile corespunzătoare.

1. Ziua Națională a românilor se sărbătorește pe    ...    .
2. Jocurile Olimpice se desfășurau în    ...    .
3. Dansul tradițional maghiar se numește    ...    .
4. Turcii sunt de religie    ...    .

Precizează numele popoarelor ilustrate în imagini.

Scrie un text de aproximativ 7 rânduri despre două asemănări și două deosebiri între 

costumele populare din imaginile de mai sus. 

II

IIII

IIIIII

IVIVV

AA BB DD

CC
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PORTOFOLIU 

1. Numele poporului 
ales – localizarea 
pe harta Europei 
sau a lumii

 hartă în format 
electronic 
sau desen.

3. Tradiții și obiceiuri

 citate reprezentative;

 imagini;

 desene;

 machete;

 fi lme documentare.

5. Personalități istorice 
reprezentative

 imagini;
 explicarea alegerii 
personalităților;

 fi lme documentare 
despre personali-
tățile alese.

2. Ocupații specifi ce
 texte despre ocu-
pațiile poporului 
respectiv;

 imagini;
 fi lme documentare.

4. Sărbători specifi ce
 texte care descriu 
sărbătorile;

 imagini;
 desene;
 machete;
 fi lme documentare.

6. Gânduri despre 
portofoliul tău

 justifi carea alegerii 
făcute;

 menționarea 
lucrurilor care te-au 
impresionat cel mai 
mult și din care ai 
învățat ceva.

Realizează un Portofoliu (o prezentare în format electronic, un joc, un proiect pe hârtie etc.) 
despre popoarele de ieri și de azi, pe baza planului de mai jos. 

Alege pentru proiect unul dintre popoarele studiate.

Să pornim 

la treabă! 

Succes!
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UNITATEA 1

Călătoria este una dintre cele mai plăcute experiențe ale omului. 
Din cele mai vechi timpuri, oamenii au călătorit pe uscat, pe apă, iar 
mai nou, în spațiu. Datorită tehnologiei, astăzi oamenii pot călători 
chiar și „virtual” în orice parte a lumii și, uneori, chiar înapoi în timp. 

În jurul anului 1200, europenii cunoșteau doar propriul continent, 
Asia și puțin din Nordul Africii. Nevoia de condimente pentru prepara-
rea mâncărurilor, de mătăsuri, de pietre prețioase sau de aur i-a făcut 
să caute noi drumuri spre Extremul Orient, spre „insulele mirodeniilor”. 

În 1271, la numai 17 ani,  Marco Polo a pornit 
împreună cu tatăl și unchiul său într-o călătorie spre 
China, care a durat trei ani. Aici s-au întâlnit cu ha-
nul mongol Kubilai, împăratul Chinei. Marco Polo a 
câștigat încrederea marelui han, devenind pentru 
acesta o persoană importantă. După 17 ani în slujba 
lui  Kubilai, Marco Polo a revenit la Veneția. În Cartea 
miracolelor lumii, Marco Polo descrie regiuni, țări, 
orașe din Asia și mai ales din China, viața și obiceiuri-
le comunităților din țările străbătute. 

Bun comandant de corabie și un priceput naviga-
tor, Cristofor Columb era convins că navigând spre 
Vest și traversând Oceanul Atlantic va ajunge în In-
dii, țara mirodeniilor. În august 1492 a părăsit Spania 
cu o flotă alcătuită din trei nave. După ce a traversat 
Oceanul Atlantic a descoperit mai multe insule (San 
Salvador, Cuba) despre care a crezut că sunt pămân-
turile „Indiilor de Vest”. Pe locuitori i-a numit indieni. 
De fapt, el descoperise un nou continent care ulte-
rior va fi numit America. Aici existau vechi civilizații, 
mayașă, incașă, aztecă, cu obiceiuri și tradiții specifi-
ce, plante și lucruri necunoscute încă în Europa.

În anul 1517, Fernando Magellan și-a oferit servi-
ciile Coroanei spaniole pentru proiectul de navigație 
„drumul mirodeniilor”. Călătoria a început pe 20 sep-
tembrie 1519. Magellan a traversat Oceanul Atlantic, a navigat de-a 
lungul țărmului Americii de Sud și a descoperit trecerea din Oceanul 
Atlantic în Oceanul Pacific. În tot acest timp, călătoria a fost plină de 
revolte ale marinarilor. Ajuns în Filipine, Magellan a intrat în conflict cu 
băștinașii și a fost ucis în 1521. Din cele cinci corăbii plecate, doar una 
singură se va întoarce acasă, Victoria, în septembrie 1522, la aproape 
trei ani de la plecare, dovedind astfel că Pământul este rotund.

Cunoa terea lumii prin c l tori 

DICȚIONAR ISTORIC

mirodenie = frunza, 
coaja, floarea unor 
plante din țări înde-
părtate, folosite pentru 
a da gust mâncărurilor; 
condiment.
Lumea Nouă = termen 
folosit pentru teritoriile 
descoperite dincolo de 
Oceanul Atlantic.
caravelă = corabie cu 
pânze, folosită în trecut 
de spanioli și de portu-
ghezi pentru călătorii 
lungi.

  ȘTIAȚI CĂ?

În urma descoperirilor 

pe care le-a făcut Cristofor 

Columb în expedițiile sale, 

alimentația europenilor 

s-a îmbunătățit. Au fost 

aduse din America po-

rumbul, cartofii, roșiile, 

fasolea, ananasul, cacaua, 

vanilia, curcanul etc.

Te-ai întrebat vreodată 

ce este dincolo de linia 

orizontului?
?

Marco Polo 

Cristofor 

Columb

Fernando 

Magellan
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DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

Privește cu atenție imaginile, apoi rezolvă cerințele.

1. Urmărește pe hartă traseele marilor călătorii. Care dintre ele ți 
s-a părut mai interesant? De ce?

2. Numește obiectele din imaginea B și discută cu colegii de clasă 
despre modul în care acestea erau folosite de navigatori.

3. Realizează o axă cronologică a marilor călătorii studiate.
4. Prezintă colegilor de clasă două urmări ale călătoriilor europe-

nilor în Lumea Nouă, care au legătură cu alimentația ta.  
5. PORTOFOLIU Completează un organizator grafic prin care să 

prezinți foloasele pe care ți le oferă o călătorie. Discută apoi cu 
colegii de clasă despre ceea ce au descoperit și ei. 

AMERICA DE NORD

AMERICA
DE SUD

AFRICA

AUSTRALIA

EUROPA
ASIA

Japonia

Calcutta

Insulele 
Filipine

Capul Bunei 
Speranțe

Bartolomeo Diaz - 1486
Cristofor Columb - 1492/1493
Vasco da Gama - 1498
Amerigo Vespucci - 1507
Fernando Magellan, în jurul lumii - 1519/1522

Insulele
Bahamas

Insulele
Canare

Lisabona
Cádiz

Imperiul Otoman

OCEANUL PACIFIC

OCEANUL INDIAN

Lacul
AralMAREA 

NEAGRĂ

MAREA MEDITERANĂ

Lacul
Hazar

Lacul
Baikal

OCEANUL 
ATLANTIC

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Javier Alonso López, Micii eroi. Marco Polo
Alessandro Gatti, Cristofor Columb, călătorul fără frontiere. Oameni care au schimbat istoria
Javier Alonso López, Micii eroi. Fernando Magellan

Harta marilor călătorii 

Instrumentele 

navigatorului

AA

BB
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UNITATEA 1

C l tori din spa iul românesc în lume 

 Badea Cârțan

Născut în Țara Făgărașului în 1849, Badea Cârțan, un cioban auto-
didact, va uimi lumea. În 1895 a ajuns pentru prima dată în București. 
Aici a cunoscut mari oameni de cultură de la care a aflat multe despre 
istoria românilor. A dus copiilor din Transilvania abecedare, cărți de is-
torie, de geografie, de gramatică și de literatură română pentru a păs-
tra vie dragostea de neam. În 1896, mergând pe jos, ajunge în  Italia, 
la Roma. Obosit după drum, a adormit la baza Columnei lui  Traian. 
În dimineața următoare, ziarele din Italia au scris: „Un dac a coborât 
de pe Columnă.”. A cutreierat lumea cu desagii pe umeri, călătorind 
pe la Budapesta, Berlin, Paris, Viena, Roma. A murit în august 1911, la 
Sinaia, unde a fost înmormântat. Pe semnul lui funerar se poate citi: 
„Aici doarme Badea Cârțan, visând întregirea neamului!” 

DICȚIONAR ISTORIC

autodidact = persoană 
care a învățat sau s-a 
instruit singură, fără 
profesor.
Tibet = teritoriu din Asia, 
unde trăiește o mare 
comunitate budistă.
tibetologie = studiul 
tuturor elementelor 
legate de Tibet – istorie, 
religie, limbă.
budism = religie 
apărută în India.

 Nicolae Milescu Spătarul

Originar din Moldova, Nicolae Milescu a studiat la Iași și la școlile din 
Constantinopol, devenind un învățat de seamă al epocii. Oamenii cu 
care a intrat în contact erau uimiți de faptul că știa atât de multe limbi 
străine și de vastele cunoștințe din domeniul istoriei, teologiei, geogra-
fiei. A străbătut Germania, Franța, Suedia, dar s-a stabilit la curtea ța-
rului Rusiei. Cu scopul de a găsi un drum mai scurt pentru comerțul cu 
China, a ajuns ambasador al Rusiei la Beijing. A explorat ținuturi mai pu-
țin cunoscute din Siberia, Mongolia și China. A povestit experiența că-
lătoriilor sale în lucrările Jurnal de călătorie în China și Descrierea Chinei. 
În acestea, autorul prezintă date istorice, geografice, precum și tradiți-

ile, obiceiurile, legendele, 
firea și ocupațiile locuito-
rilor pe care i-a întâlnit în 
călătoriile sale. Prin con-
tribuția deosebită la cu-
noașterea Asiei, Nicolae 
Milescu Spătarul poate fi 
numit un „Marco Polo” al 
secolului al XVII-lea.

Poți explica titlurile din ziarele italiene??Badea Cârțan, 1899

Timbru comemorativ 

dedicat lui Nicolae 

Milescu Spătarul
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 Alexander Csoma de Kőrösi

Secui, născut în Transilvania, Alexander Csoma de Kőrösi a fost un 
explorator al civilizației tibetane, necunoscută până atunci. Pentru că 
a publicat primul dicționar tibetan–englez este considerat părintele 
tibetologiei. În anul 1819, Alexander Csoma de Kőrösi a plecat într-o 
expediție pe cont propriu pe ruta București, Sofia, Cipru, Beirut, Alep, 
Bagdad, Teheran, Kașmir, Leh. În anul 1823 a fost acceptat într-o mă-
năstire budistă, unde a studiat limba din Tibet și bazele religiei bu-
diste. Alexander Csoma de Kőrösi este primul european care a reușit 
aceste performanțe. Din 1831, a locuit la Calcutta, India.

 Emil Racoviță

Biologul Emil Racoviță s-a născut la Iași, unde a urmat școala pri-
mară ca elev al lui Ion Creangă. Acesta i-a insuflat dragostea pentru 
neamul românesc și pentru cultură. Între anii 1897–1899 a luat parte, 
ca naturalist pe nava „Belgica”, la expediția internațională științifică 
din Antarctica. Savantul român a studiat viața balenelor, a pinguinilor, 
a păsărilor antarctice. După întoarcerea din expediție, a studiat viața 
din peste 1 000 de peșteri din Franța, Spania, Africa de Nord, România. 
Emil Racoviță a pus bazele unei noi ramuri științifice – biospeologia 
(studiul peșterilor). În 1920, a întemeiat la Cluj primul institut de bio-
speologie din lume. Mare iubitor al naturii, Emil Racoviță a fost unul 
dintre inițiatorii ocrotirii monumentelor naturale din România. 

DESCOPER  

I. Urmărește împreună cu colegii, pe internet, un fragment din 

filmul Români care au schimbat lumea: Emil Racoviță și discu-

tați despre activitatea savantului român și importanța pe care 

a avut-o pentru protejarea mediului.

II. Cu ajutorul aplicației Google Earth, mergi pe urmele unuia din-

tre călătorii studiați. Scrie apoi jurnalul călătoriei tale. Pre ci-

zează țările prin care ai trecut, elementele de relief, popoarele 

întâlnite. Nu uita să notezi cum te-ai simțit!

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Badea Cârțan, TVR Timișoara: https://www.youtube.com/watch?v=XUlDwrbM84s  
Nicolae Milescu. Primul român care călătorește până în China: https://www.youtube.com/watch?v=3OIQGKUqGbw
Români care au schimbat lumea: Emil Racoviță, TVR1: https://www.youtube.com/watch?v=FLTqJ698a6M

Alexander Csoma de Kőrösi

Emil Racoviță

Vasul Belgica prins 

între ghețurile polare
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UNITATEA 1

Exploratori ai secolului XX
De la prima călătorie în jurul lumii, acum 

aproape 500 de ani, oamenii au căutat diferi-
te modalități de a se deplasa – pe pământ, pe 
apă sau prin aer.  La începutul secolului XX

(aprilie 1909), exploratorii americani Robert 

Peary și Matthew Henson au fost primii 
oameni care au ajuns la Polul Nord. Franțu-
zoaica Alexandra David-Néel (1868–1969) 
a efectuat numeroase călătorii în Asia Centra-
lă, în special în Tibet, fiind prima femeie care 
a ajuns în Lhasa, orașul sacru în care a locu-
it Dalai Lama, liderul spiritual al budismului. 
Exploratorul norvegian Roald Amundsen

(1872–1928) a atins Polul Sud pe 14 decem-
brie 1911. Edmund Hillary și ghidul său, Ten-

zing Norgay, au fost primii oameni care au 
cucerit Everestul, cel mai înalt vârf al lumii, 
la 29 mai 1953.

 De la pământ la stele

Dintotdeauna visul omului a fost să zboa-
re, să poată privi stelele și planetele de la 
mică distanță. Cucerirea spațiului cosmic a 
devenit o realitate abia în zilele noastre. Înce-
pând cu momentul lansării primului satelit

creat de om, în 1957, spațiul a fost explorat 
din ce în ce mai mult.

Primul om care a ajuns în spațiu și pe or-
bita Pământului a fost cosmonautul rus Iuri 

Alexeevici Gagarin (1934–1968). Primii pași 
pe Lună, satelitul natural al Pământului, au 
fost făcuți de echipajul misiunii Apollo 11 pe 
21 iulie 1969. 

Cosmonauții americani Neil Alden Ar-

mstrong, comandantul misiunii, și Edwin 

Eugene „Buzz” Aldrin Jr., comandantul 
modulului lunar, au devenit primii oameni 
care au ajuns pe suprafața Lunii.

DICȚIONAR ISTORIC

explorator = persoană 
care călătorește într-o re-
giune necunoscută.
astronaut = persoană 
care călătorește în spațiul 
cosmic, la bordul unei 
nave spațiale; cosmonaut.

  ȘTIAȚI CĂ?

Amelia Earhart 

(1898–1937, SUA) 

a fost prima femeie 

care a zburat singură 

deasupra Oceanului 

Atlantic, în 1932.

Cosmonauta Valentina 

Tereșkova (n. 1937, URSS) 

a fost prima femeie 

care a zburat în spațiu, 

pe 16 iunie 1963.

Alexandra David-Néel, 

Lhasa, 1924

Roald Amundsen 

la Polul Sud

Neil Armstrong 

și modulul lunar

Lansarea misiunii 

spațiale Apollo 15
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Și România a luat parte la cercetarea universului astral. La 14 mai 
1981, căpitanul cosmonaut Dumitru Dorin Prunariu (n. 1952) a deve-
nit primul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic, unde a 
petrecut 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. 

Exploratorii secolului XXI își îndreaptă privirile spre spațiul extra-
terestru. Împreună cu NASA, Agenția Spațială Europeană pregătește 
prima misiune destinată să aducă pe Pământ probe de pe Marte, 
pregătind astfel trimiterea de astronauți pe această planetă. Curiosity
este un rover (vehicul) proiectat pentru a explora craterul Gale de pe 
Marte. A fost lansat de pe Pământ în noiembrie 2011 și a aterizat în 
august 2012.

În februarie 2021 a aterizat pe Marte rover-ul Perseverance, cel mai 
complex laborator științific trimis până acum într-o astfel de misiune.

DESCOPER  

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Enciclopedia pentru tineri, Larousse
Alexander Hellemans, Bryan Bunch, Istoria descoperirilor științifice
Aselenizarea: https://www.youtube.com/watch?v=DJRHp0F2HXk
Planeta Marte: https://mars.nasa.gov/mars2020/

I. Desenează o axă cronologică a celor mai importante eveni-

mente legate de explorarea spațiului cosmic.

II. Ai posibilitatea de a te întâlni cu primul român care a zburat 

în spațiul cosmic. Ce întrebări i-ai adresa?

III. Aș vrea să fiu ca... Scrie un scurt text, de aproximativ 5 rân-

duri, despre un explorator care te-a impresionat.

IV. Utilizează Google Earth și realizează o călătorie la Polul Nord, 

la Polul Sud sau pe Vârful Everest. Redactează jurnalul călă-

toriei tale și prezintă-l colegilor.

Curiosity

Dumitru Dorin PrunariuEXPLORATORI 
AI SEC. XX

CÂND?

DE CE?

CE?

CINE?

UNDE?

V. Formulează întrebări 

după modelul Exploziei 
stelare pentru lecția 

Exploratori ai secolu-
lui XX.

Exemplu: Ce zonă a explo-
rat Alexandra David-Néel?
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UNITATEA 1

Alege, din lista de mai jos, fructele și legumele pe care le-au adus europenii din America.

Notează cu 1 enunțurile care reprezintă cauze ale marilor călătorii din secolul al XV-lea 

și cu 2 pe acelea care reprezintă consecințe ale acestora.

a) desenarea unor hărți mai exacte;
b) creșterea preţului la mirodenii, la ţesăturile de mătase, la pietrele preţioase;
c) îmbunătățirea alimentației (porumb, cartof, roșie etc.).

Călători Timpul istoric Călătorie

Marco Polo Secolul al XIII-lea Extremul Orient, China

Cristofor Columb Secolul al XV-lea America 

Fernando Magellan Secolul al XVI-lea Înconjurul Pământului 

Nicolae Milescu Spătarul Secolul al XVII-lea China, Asia

Emil Racoviță Secolele XIX–XX Antarctica, biospeologia

Iuri Gagarin Secolul XX Spațiu 

Neil Armstrong Secolul XX Lună

Plecând de la citatul de mai jos, scrie un scurt text despre o călătorie pe care ai făcut-o 

și care ți-a lăsat cele mai frumoase amintiri.

EVALUARE/AUTOEVALUARE

II

IIII

IIIIII

JURNAL DE CĂLĂTORIE JURNAL DE CĂLĂTORIE 

Ce am învăţat nou din această lecţie?
Care dintre ideile discutate mi s-au părut mai interesante?
Mi-a plăcut ceea ce am învățat în această lecție? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce?

SUBIECT I II III DIN OFICIU TOTAL

Punctaj pentru 
răspuns corect 

3 puncte 3 puncte 3 puncte 1 punct 10 puncte

Răspunsul tău

Califi cative
Insufi cient
1-4 puncte

Sufi cient
5-6 puncte

Bine
7-8 puncte

Foarte bine
9-10 puncte

„Călătoriile te lasă fără cuvinte, apoi te transformă în povestitor.” 

(Ibn Batutta, călător arab)
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Plasează corect în tabelul de mai jos următoarele noțiuni:

Timp istoric Surse istorice scrise Surse istorice nescrise

Explică următoarele noțiuni: copilărie, familie, comunitate locală, comunitate națională. 

Citește cu atenție textul de mai jos și selectează cuvintele care reprezintă nume de per-

soane,  munți, ape, orașe și țări.

„Oanei îi place mult să spună cuvinte și nume frumoase. De pildă, îi place să-și spună 

numele ei întreg: Oana-Adriana. Dar mai ales am observat că-i strălucesc ochii, i se lu-

minează când rostește cuvântul «țară». Ori, așa cum am învățat-o eu să spună: «Țara mea 

se cheamă România». De asemenea, se bucură Oana când poate rosti corect nume ca: 

Munții Carpați sau fluviul Dunărea și chiar denumiri mai scurte, cum sunt: Mureș, Olt, 

Bistrița, Siret, Argeș, Someș, Prut. Eu îi spun că așa se cheamă râurile țării. Învață și 

nume de orașe, precum: Craiova, București, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Iași, Galați, Brașov, 

Sibiu și încă multe altele.” 

(Dumitru Almaș, Despre niște nume frumoase din patria noastră dragă)

Completează tabelul cu numele poporului căruia îi aparține obiceiul.

Obicei Popor

Trăgeau cu săgeți spre nori pentru a-i face 
pe plac zeului lor

Organizau Jocurile Olimpice

Culesul trandafi rilor

Calendarul de Advent

Realizează corespondența dintre elementele celor două coloane.

1. Marco Polo
2. Cristofor Columb
3. Fernando Magellan
4. Alexander Cosma de Kőrösi

II

IIII

IIIIII

VV

IVIVV

a) America
b) Oceanul Pacific
c) Tibet
d) China

Trecutul și prezentul din jurul nostru

S  NE AMINTIM!
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Completează spațiile libere cu noțiunea corectă.

a) Zonă geografică în care s-a desfășurat un eveniment istoric    ...   .
b) Grup uman realizat prin căsătorie    ...   .
c) Comunitate umană ai cărei membri locuiesc pe același teritoriu, vorbesc aceeași limbă 

și au aceeași tradiție culturală    ...   .

Alege dintre cuvintele de mai jos pe acelea care sunt asociate copilăriei:

Alege varianta corectă de răspuns.

1. Cel mai important zeu al dacilor era:
a) Zalmoxis; b) Jupiter; c) Zeus.

2. Cel mai cunoscut amfiteatru roman era:
a) Panteonul; b) Colosseumul; c) Partenonul.

3. Românii sunt urmașii:
a) dacilor și romanilor; b) dacilor și grecilor; c) dacilor și galilor.

4. Galii sunt strămoșii:
a) germanilor; b) italienilor;  c) francezilor.

Notează în tabel secolul și zona în care au călătorit următoarele personalități istorice.

Călător Secol A călătorit în

Cristofor Columb

Nicolae Milescu Spătarul

Neil Armstrong

Dumitru Prunariu

II

IIII

IIIIII

IVIVVV

SUBIECT I II III IV DIN OFICIU TOTAL

Punctaj pentru 
răspuns corect 

3 puncte 1 punct 1 punct 4 puncte 1 punct 10 puncte

Răspunsul tău

Califi cative
Insufi cient
1-4 puncte

Sufi cient
5-6 puncte

Bine
7-8 puncte

Foarte bine
9-10 puncte

Realizează pe o foaie un tabel asemănător celui de la pagina 126, Fișă de observare a com-
portamentului. Apreciază activitatea ta din această unitate de învățare și prin completarea fișei 
de observație. Adună în portofoliu fișele de la fiecare unitate pentru a observa ce se modifică.

EVALUARE/AUTOEVALUARE



Antichitatea

Legende și scrieri ale anticilor despre 
daci și romani

Evul Mediu

Figuri legendare de voievozi, domnitori 
și conducători locali în opere literare 
și istorice
Transilvania – spațiu multietnic. 
Sat și oraș în Transilvania medievală
Istorici și cronicari despre personalități 
ale minorităților

Epoca modernă

Al.I. Cuza și Unirea
Carol I și Independența, Carol Davila
Eroi ai Primului Război Mondial
Ferdinand și Marea Unire
România la cumpăna dintre milenii

CUPRINS

CE VEI REUȘI SĂ FACI?

să înțelegi noțiunile de epocă, eveniment, 
personalitate istorică;
să extragi informații din surse istorice;
să discuți cu colegii despre faptele unor 
personalități istorice și modul în care au 
infl uențat desfășurarea unor evenimente;
să realizezi prezentări despre personalități 
și evenimente istorice;
să alcătuiești fi șe de lucru pentru textele/
legendele istorice citite;
să utilizezi internetul și enciclopediile 
electronice pentru rezolvarea exercițiilor;
să completezi jurnale de călătorie.

UNITATEA 2

Epoci, evenimente și personalități

63Competențe specifice: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 
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UNITATEA 2

Legende i scrieri despre daci i romani: 
Herodot, Strabon i Dio Cassius 

DICȚIONAR ISTORIC

Antichitate = epocă 
istorică în care s-au dez-
voltat vechile civilizații. 
arhitectură = știința 
și arta de a proiecta 
și construi clădiri.

În Antichitate, epoca istorică în care au trăit dacii și romanii, s-au 
desfășurat numeroase evenimente istorice. Acestea au fost consem-
nate de scriitorii Antichității. În continuare vom descoperi lucruri noi 
despre strămoșii noștri, dacii și romanii. Deși istoricii grecii îi numeau 
geți, iar romanii, daci, aceștia reprezintă un singur popor, vorbind 
aceeași limbă. Monumentele ridicate în această perioadă, cum este 
Columna Traiană, o adevărată cronică în piatră a războaielor daco-ro-
mane, oferă și ele informații despre daci și romani. 

Herodot din Halicarnas a fost numit și părintele 
istoriei. El a trăit în secolul al V-lea î.Hr. și, împins de 
curiozitate, a călătorit prin aproape toată lumea cu-
noscută până atunci. În opera sa, Istorii, ne-a lăsat 
multe informații despre locurile pe care le-a vizitat 
și oamenii pe care i-a întâlnit. Herodot ne mai oferă 
informații despre obiceiurile geților și îl amintește 
și pe zeul suprem al acestora, Zalmoxis.

Strabon, vestit istoric și geograf antic 
grec, care a trăit la cumpăna secolelor 
I î.Hr.–I d.Hr., ne oferă ample informații 
despre daci și mărețul lor rege Burebista, 
în cea mai cunoscută operă a sa, Geografia.

Dio Cassius este un istoric roman de origine greacă ce 
a trăit între secolele al II-lea și al III-lea d.Hr. El a scris o istorie 
a Romei (Istoria romană) în 80 de volume, care se întinde pe 
aproape 1000 de ani. Istoricul roman ne oferă informații preți-
oase despre războaiele daco-romane din secolele I-II d.Hr.

  ȘTIAȚI CĂ?

Apolodor din Damasc este 

arhitectul care a proiectat 

și construit podul de peste 

Dunăre de la Drobeta. 

Pentru a construi picioa-

rele podului, romanii au 

deviat cursul fluviului.

A. „Înainte de-a ajunge la Istru 

(Dunăre), [Darius, regele perșilor] 

birui mai întâi pe geți, care se cred 

nemuritori… Geții, însă, fiindcă s-au 

purtat nechibzuit, au fost îndată robiți, 

măcar că ei sunt cei mai viteji și cei 

mai drepți dintre traci...” (Herodot)

B. „Ajungând în fruntea neamului său, 

care era istovit de războaie dese, Burebista, 

bărbat get, l-a înălțat atât de mult prin 

exerciții, abținere de la vin și ascultare față 

de porunci, încât, în câțiva ani, a făurit un 

stat puternic și a supus geților cea mai mare 

parte din populațiile vecine. Ba încă a ajuns 

să fie temut și de romani.” (Strabon)

C. „Decebal, [...] care era foarte priceput la pla-

nurile de război și iscusit în înfăptuirea lor, știa 

să aleagă prilejul pentru a-l ataca pe dușman și 

a se retrage la timp. Dibaci în a întinde curse, 

era un bun luptător și se pricepea să folosească 

izbânda, dar și să iasă cu bine dintr-o înfrân-

gere. Din această pricină, multă vreme a fost un 

dușman de temut pentru romani.” (Dio Cassius)

D. „Traian construi peste 
Istru un pod de piatră, pen-
tru care nu știu cum să-l 
admir îndeajuns. Mi nu -
nate sunt și celelalte con-
strucții ale lui Traian, dar 
acesta este mai presus de 
toate acelea.” (Dio Cassius)

Strabon

Herodot

A N T I C H I TAT E A
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DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

I. Privește cu atenție imaginile de mai jos, apoi rezolvă cerințele.

1. Descrie imaginile 1-5. 
2. Identifică în textele (sursele) A-D de la pagina 64 și în imaginile 1-5 cuvinte care au legătură 

cu timpul, evenimentele și personalitățile istorice, urmărind modelul de mai jos:

Timpul istoric Evenimente Personalități

Secol Construirea podului 
de la Drobeta Traian

3. Stabilește legătura între imaginile 1-5 și informațiile preluate din scriitorii antici (sursele A-D): 
Exemplu: sursa D – imaginea 1

4. Realizează o axă cronologică a evenimentelor și a personalităților prezentate în această lecție.

Tu știi ce științe studiază astăzi 

aspectele menționate în textul 

alăturat?

II. Istoricii antici nu ne oferă doar in-

formații despre războaiele dacilor, 

ci și despre alte îndeletniciri ale lor.

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Podul de la Drobeta: https://www.youtube.com/watch?v=0yJbqG6VnXg
Columna Traiană, Muzeul Național de Istorie a României, tur virtual: 
https://www.mnir.ro/index.php/istoria-unui-monument/

Împăratul Traian Detaliu Columna 

lui Traian

Burebista Decebal Steagul dacilor

„Putem vedea pe unul cercetând poziția cerului, 

pe altul însușirile ierburilor și ale fructelor, pe acesta 

studiind descreșterea și scăderea lunii, pe celălalt ob-

servând eclipsele soarelui...”

(Iordanes, secolul al VI-lea d.Hr., Getica)

1 2 3 4 5
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UNITATEA 2
RECAPITULARE

Scriitorii 

antici despre 

DACI

și ROMANI

DIO CASSIUS

STRABON

HERODOT

• Decebal 
• Traian
• războaiele daco-romane
• construirea podului 

de la Drobeta 

• Burebista

• geți
• Zalmoxis
• obiceiurile geților

Columna 

lui Traian

Columna Traiană – 

detalii

Monumentul de la Adamclisi, Tropaeum Traiani
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Alege varianta corectă de răspuns.

1. Susține că geții sunt „cei mai viteji și cei mai drepți dintre traci”:
a) Strabon;    b) Herodot;    c) Dio Cassius.

2. Descrie calitățile regelui dac Decebal: 
a) Strabon;    b) Herodot;    c) Dio Cassius.

Completează enunțurile.

1. Burebista era regele    ...    .
2. Apolodor din Damasc a construit podul de peste    ...    .

Ordonează cronologic următoarele evenimente:

a) Războaiele dintre Traian și Decebal;
b) Herodot îi menționează pe geți;
c) Strabon îl menționează pe regele Burebista.

Citește cu atenție textele următoare, apoi rezolvă cerințele.

1. Menționează numele împăratului descris în cele două surse.
2. Precizează o calitate pe care o avea împăratul menționat. 

SUBIECT I II III IV DIN OFICIU TOTAL

Punctaj pentru 
răspuns corect 

2 puncte 2 puncte 3 puncte 2 puncte 1 punct 10 puncte

Răspunsul tău

Califi cative
Insufi cient
1-4 puncte

Sufi cient
5-6 puncte

Bine
7-8 puncte

Foarte bine
9-10 puncte

JURNAL DE CĂLĂTORIE JURNAL DE CĂLĂTORIE 

Care dintre ideile discutate mi s-au părut mai interesante?
Ce dificultăți am întâmpinat?
Cum pot utiliza în viitor această experiență de învățare?

EVALUARE/AUTOEVALUARE

II

IIII

IIIIII

IVIVV

AA

BB

„Împăratul Traian… era un om cu totul deosebit, mai ales prin dreptatea și bărbăția sa, precum 

și prin simplitatea moravurilor sale. Avea un trup vânjos [...] și înfrunta toate greutățile cot la cot 

cu ceilalți; iar cu sufletul era la înălțime, deoarece nici nu se lăsa purtat de îndrăzneala tinereții, 

dar nici împiedicat de bătrânețe…” (Dio Cassius, Istoria romană)

„Traian se purta cu blândețe față de popor și cu demnitate în relațiile sale cu Senatul; era iubit 

de toți, dar netemut de nimeni, în afară de inamici.” (Dio Cassius, Istoria romană)
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Figuri legendare de voievozi, domnitori 
i conduc tori locali în opere literare 

i istorice: Gelu, Drago
În  Evul Mediu, românii au întemeiat patru state (țări). În acest 

proces îndelungat de formare, s-au remarcat conducători iscusiți, vo-
ievozi și domnitori. Legendele, dar și operele literare și istorice le-au 
păstrat numele și faptele de vitejie pentru a le transmite urmașilor.

În Transilvania, în seco-
lul al IX-lea, românii aveau în 
fruntea lor voievozi precum 
Gelu, Glad și Menumorut. 
Maghiarii, auzind de bogă-
ția acestor teritorii, au dorit 
să le cucerească, așa cum ne 
spune Cronicarul Anonim în 
opera sa, Faptele ungurilor.

Gelu, ducele românilor, 
s-a luptat cu armatele lui 
Tuhutum, dar, în ciuda vi-
tejiei de care a dat dovadă, 
a fost învins. Ostașii lui Gelu, 
arcași pricepuți, au cauzat pierderi uriașe în rândurile armatei ma-
ghiare. A încercat să se refugieze în cetatea sa din zona Someșului, 
dar a fost ucis în timpul retragerii. Voievodatele românești din seco-
le le IX-XI constituie prima etapă a formării voievodatului Transilvaniei.

Moldova, teritoriul de la est de Carpați, se afla într-un proces 
de organizare a țării încă din secolul al X-lea. În tradiția populară, 
Dragoș este considerat „descălecător de țară, dătător de legi și da-
tini” (Mihai Eminescu), fiind reprezentantul primei etape de formare 
a statului independent Moldova.

Surse istorice ne spun că în secolul al XIV-lea Dragoș era un voie-
vod din Maramureș. El s-a remarcat în luptele pe care le-a dus împo-
triva tătarilor, a organizat pe Valea Moldovei o „marcă” ce se afla sub 
stăpânire maghiară. 

Prin al doilea descălecat al voievodului Bogdan din Maramureș, 
care a fost ajutat și de boierimea moldoveană, s-au pus bazele statu-
lui independent Moldova. Voievodul a respins atacurile oștilor ma-
ghiare și a organizat noul stat într-o domnie independentă. 

Cronica pictată de la Viena

(pătrunderea maghiarilor în Carpați)

Dragoș 

Voievod

  ȘTIAȚI CĂ?

În Moldova, primele 

timbre poștale tipărite 

au fost imprimate cu 

un cap de bour, vechea 

stemă a regiunii. Astăzi, 

acestea sunt unele dintre 

cele mai valoroase mărci 

poștale din lume.

DICȚIONAR ISTORIC

voievodat = formă 
de organizare politică 
a românilor în Evul Mediu. 
lege = regulă cu carac-
ter obligatoriu.
datină = obicei păstrat 
din vechime.
marcă = unitate de gra-
niță cu rol de apărare.
descălecat = termen 
care desemnează 
întemeierea unei țări; 
participarea românilor 
din Transilvania la înte-
meierea Țării Românești 
și a Moldovei.

E V U L  M E D I U
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DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

I. Citește cu atenție textul lecției și precizează două surse istorice (opere literare/

opere istorice, imagini) care ne oferă informații despre Gelu și Dragoș. 

II. Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele.

În vremurile de demult, tr ia în Maramure  un român viteaz, domn peste ceilal i români de-
acolo. Îl chema Drago -Vod . 

Lui Drago -Vod  îi pl cea vân toarea. Într-o zi, a plecat cu ceata lui de vân tori prin mun i. 
Aici d du de o c prioar . S-au luat dup  ea prin desi urile codrului; suiau dealuri, coborau în 
v i i tot umblând, s-au pomenit pe un plai frumos de pe vârful mun ilor. De pe plai, Drago  
privea în dep rt ri, unde i se ar tau dealuri frumoase, câmpii înverzite, p duri mari. […]

Cum sta a a, iat  c  vine Zâna Moldovei la el. Drago  se dete-n vorb  cu dânsa. Îi spuse 
c  ar da mult s  aib  în st pânire ara aceasta frumoas . Zâna f g dui lui Drago  toat  ara 
Moldovei, dac  va omorî un zimbru care îngrozise pe toat  lumea. 

Cum vorbeau, iat  c  iese zimbrul dintr-un desi . Drago  se ia dup  el cu to i câinii de vâ-
n toare. Dar zimbrul fugea a a de iute, încât câinii nu se puteau ine dup  el. Numai o c ea, 
Molda, s-a inut dup  el pân  la o ap . Zimbrul trecu apa, iar biata Molda, obosit , se înec  în 
gârl . Drago  tocmai ajunse la mal, apuc  ghioaga, ochi bine i lovi zimbrul de-l omorî.

În urm , Drago  puse st pânire pe toat  ara. Apa în care s-a înecat Molda a fost numit  
Moldova. ara luat  în st pânire de Drago  s-a numit Moldova, dup  numele apei.

(Legende istorice de pe p mântul României)

1. PORTOFOLIU Extrage din text cuvinte-cheie, pentru 
a-l descrie pe Dragoș. Transcrie în caiet și comple-
tează, după model,  o schemă asemănătoare.

2. Repovestește, în aproximativ 10 rânduri, 
Legenda lui Dragoș-Vodă.

viteaz

Dragoș la 

vânătoarea 

zimbrului 

(pictură de 

Constantin Lecca)

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Dumitru Almaș, Viteazul Gelu Românul
Dumitru Almaș, Menumorut cel Înțelept
Dumitru Almaș, Dragoș cel mândru ca soarele
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Basarab I. Mircea cel B trân 
La începutul secolului al XIV-lea, Basarab I a de-

venit primul domn, întemeietor de stat al Țării 

Românești. Tendințelor de cucerire manifestate 
de Ungaria, care dorea să-și impună stăpânirea 
asupra țării de la sud de Carpați, Basarab I le-a răs-
puns cu lupta românilor pentru independență. 
A învins oastea regelui maghiar, Carol Robert de 
Anjou, la  Posada, în noiembrie 1330, „în teren 
muntos și împădurit, pe o cale, cotită și închisă de 

amândouă părțile de râpe foarte  înalte”, după 
cum relata Cronica pictată de la Viena. 

Din neamul Basarabilor, întemeietori de țară, 
Mircea cel Bătrân (1386–1418) a continuat poli-
tica înaintașilor săi, oferindu-i o nouă dimensiune 
de consolidare a structurilor politice, adminis-
trative și militare ale Țării Românești. În timpul 
domniei sale, statul românesc de la sud de Car-
pați a cunoscut o perioadă de prosperitate eco-
nomică, a dezvoltat comerțul cu statele vecine, a 
organizat un sistem defensiv de cetăți construite 
pe linia Dunării și a cunoscut cea mai mare întin-
dere teritorială. În cei 32 de ani de domnie, Mircea 
cel Bătrân a dus o politică externă activă, încheind 
tratate cu Moldova, Polonia și Ungaria. A trebuit 
să reziste pericolului otoman de la sudul Dunării. A încheiat cu regele 
maghiar Sigismund de Luxemburg, în 1395, un tratat politic, care a fost 
prima alianță antiotomană din această parte a Europei. La  Rovine, 
în anul 1395, a înfrânt oastea statului otoman condusă de sultanul 
 Baiazid  I Yîldîrîm-Trăs netul. În anul următor, a participat la cruciada 

antiotomană organizată de regele Ungariei, la Nicopole, unde arma-
ta creștină a fost în-
frântă. A murit în 
ianuarie 1418, și 
este înmormântat 
la Mă năs ti rea Cozia, 
cti toria sa. 

Țara Românească 

în vremea lui 

Mircea cel Bătrân

Basarab I 

(1310–1352)

Mircea cel Bătrân

Bătălia de la Nicopole
(pictură de Jean Froissart)

DICȚIONAR ISTORIC

Basarabi = familie dom-
nitoare a Țării Românești 
(dinastie). 
politică = știința și arta 
de a guverna un stat, de 
a conduce o țară.
politică externă = rela-
țiile unei țări cu alte țări.
tratat = înțelegere scrisă 
încheiată între două sau 
mai multe țări.
rovină = loc mlăștinos.
cruciadă antiotomană = 
luptele purtate de statele 
creștine împotriva expan-
siunii Imperiului Otoman.
independență = liber-
tate; a nu depinde de 
nimeni.

  ȘTIAȚI CĂ?

Poetul Mihai Eminescu 

a compus Scrisoarea III

inspirat fiind de bătălia 

de la Rovine și de perso-

nalitatea domnitorului 

Mircea cel Bătrân. 

Ț a r a  R o m â n e a s c ă
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DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

I. Citește cu atenție textul, privește imaginea, apoi rezolvă cerințele. 

II. Citește cu atenție textul lecției și sursele de mai jos, apoi completează în caiet un tabel, 

după model.

„…mulțimea nenumărată a românilor sus pe râpe a alergat din 

toate părțile și a aruncat săgeți asupra oastei regelui care se găsea 

în fundul unei căi adânci, ce nici nu se putea numi cale, ci mai cu-

rând un fel de corabie strâmtă, unde, din pricina înghesuielii, cei 

mai sprinteni cai și ostași cădeau din toate părțile în luptă… Cădeau 

tineri și bătrâni, principi și nobili fără nicio deosebire… Și a fost aici 

un cumplit dezastru, căci au căzut o mulțime de ostași, de principi 

și de nobili și numărul lor nu se poate socoti… și însuși regele abia a 

scăpat cu câțiva inși…”

„Mircea, ținându-se pe urma lui (a lui Baiazid), 

săvârșea isprăvi vrednice de amintit, dând 

lupte, când vreo unitate dușmană rupându-se, 

se îndrepta prin țară după hrană sau la prădat 

vite... și așa cu mare îndrăzneală se lupta în-

truna cu el în chip strălucit.” 

(Laonic Chalcocondil, Expuneri istorice)

„«Lănci fără număr s-au frânt atunci și mul-

țimea săgeților a fost nenumărată, încât 

văzduhul nu se mai putea vedea de desi-

mea lor», iar râul «curgea roșu de sângele ce 

ieșea din mulțimea trupurilor căzute».”  

(Cronică bulgară anonimă 

despre bătălia de la Rovine)

Ce aș spune/ce aș gândi despre Bătălia de la Posada dacă aș fi ...
a) Basarab I: ... b) Regele Carol Robert de Anjou: ...
c) Ostaș român: ... d) Nobil maghiar: ...
e) Elev din clasa a IV-a: ...

Cunoștințe/Informații 

confi rmate de text

Cunoștințe/Informații 

contrazise de text

Cunoștințe/

Informații noi

Cunoștințe/Informații care 

merită să fi e aprofundate

Mircea cel Bătrân era 
domnitorul Țării Românești

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Dumitru Almaș, Basarab voievod, eroul de la Posada; La Rovine, în câmpii...
Filmul artistic Mircea, 1989, regia: Sergiu Nicolaescu
Grigore Alexandrescu, Umbra lui Mircea. La Cozia

(Bătălia de la Posada, 1330, Cronica pictată de la Viena)
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UNITATEA 2

Iancu de Hunedoara. Vlad epe  
Voievod al Transilvaniei, guvernator al 

Ungariei și căpitan suprem al Ungariei și Tran-
sil vaniei, Iancu de Hunedoara a fost un bun 
organizator al armatei și a vegheat la apărarea 
și protejarea statului maghiar de atacul perma-
nent al trupelor otomane. Sprijinit întotdeauna 
de românii transilvăneni, Iancu de Hunedoara 
a promovat o politică de alianță a Țărilor 

Române, cooperând cu popoarele din Balcani 
pentru a se putea împotrivi armatei otomane. 
A purtat numeroase lupte cu turcii, însă cea 
mai strălucită victorie este cea de la Belgrad. În anul 1456, când 
cuceritorul Constantinopolului, sultanul Mahomed al II-lea a atacat 
cetatea Belgradului, „Poarta Europei”, Iancu de Hunedoara a rezistat, 

împiedicând marșul Imperiului Oto man spre 
Europa Centrală pentru aproape șaptezeci 
de ani. A murit răpus de ciumă, la Zemun, în 
1456, și a fost înmormântat în catedrala ca-
tolică din Alba Iulia.

Încă din vremea sa și până astăzi, faptele 
lui Vlad Țepeș au generat numeroase contro-
verse și întrebări. Unii l-au considerat viteaz, 
erou, reformator de moravuri, alții au văzut în 
el un domn aspru, tiran, dornic de fapte cru-
ciale. Cel mai cunoscut voievod al românilor, 
Vlad Țepeș, a fost domnul Țării Românești în 

                                        anii 1448, 1456–1462, 1476.
În timpul celei de-a doua domnii, a întărit autoritatea domnească,  

a reorganizat Sfatul Domnesc și a pus ordine în țară, pedepsindu-i 
prin tragere în țeapă pe cei găsiți vinovați de 
hoție, tâlhărie și dezordine. A participat la lupta 
antiotomană, refuzând plata tributului anual. 
Prin urmare, sultanul Mahomed al II-lea a in-
vadat Țara Românească în 1462. Ajungând în 
apropiere de Târgoviște, Vlad Țepeș a săvârșit 
atacul de noapte din 16/17 iunie 1462 asupra 
taberei sultanului, provocând panică în rândul 
otomanilor. Curajul lui l-a făcut pe sultan să or-
done retragerea trupelor.

Iancu 

de Hunedoara

Vlad Țepeș

Asediul Belgradului 

(miniatură turcească)

DICȚIONAR ISTORIC

Sfat Domnesc = consiliu 
format din reprezentanții 
marilor boieri care luau 
parte, alături de domn, la 
conducerea țării. 
tribut = sumă de bani 
plătită Imperiului Oto-
man pentru răscumpăra-
rea păcii.
ciumă = boală infecțioa-
să foarte gravă.

  ȘTIAȚI CĂ?

Papa Calixt al III-lea 

l-a numit pe Iancu de 

Hune doara „atletul cel 

mai puternic, unic al lui 

Hristos”. Pe mormântul 

de la Alba Iulia al voievo-

dului este scris „s-a stins 

lumina lumii”.
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DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

I. Citește cu atenție textul de mai jos și sintetizează, după model, într-un 

organizator grafic, calitățile pe care le-a avut Iancu de Hunedoara. 

II. Citește cu atenție textul, apoi rezolvă cerințele.

„A fost un bărbat în care se putea recunoaște virtutea* 

cea mare a Corvinilor, tot astfel și mărinimia, înțelepciunea 

și vitejia romană. Avea o înfățișare foarte plăcută și o respec-

tabilă vigoare de ostaș, iar caracterul său blând și distins îi 

împrumuta imaginea demnității romane... nu-i lipsea nici 

iubirea cinstei, nici cultul prieteniei; într-atât era de stăru-

itor spre a-și câștiga încrederea soldaților și simpatia celor-

lalți, încât toți îl iubeau deopotrivă.” 

(Antonio Bonfini despre Iancu de Hunedoara)

* virtute = forță morală prin care omul tinde către bine și frumos.

„Vlad Țepeș a devenit o figură europeană. Isprăvile sale de arme au făcut din domn o perso-

nalitate de seamă a istoriei românilor. «Și așa de mult ura răul în țara lui, încât dacă cineva făcea 

un rău, furt sau tâlhărie sau vreo minciună sau nedreptate, niciunul dintre aceștia nu rămânea 

viu. Fie că era boier mare sau preot sau călugăr sau om de rând, chiar dacă cineva avea mare 

bogăție, nu se putea răscumpăra de la moarte...» ”. 

(Povestire despre Dracula Voievod, Șt. Pascu, L. Maior, 

în Culegere de texte pentru istoria României)

1. Discută cu colegii de clasă despre faptele isto-
rice și personalitatea domnitorului Vlad Țepeș.

2. Citește legendele istorice despre domnitorul 
muntean și scrie o compunere cu titlul Vlad 
Țepeș în amintirea poporului român.

3. Descoperă, pe harta alăturată, locurile în care 
Iancu de Hunedoara și Vlad Țepeș au purtat 
lupte cu turcii și notează-le în caiet.

virtute

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Dumitru Almaș: De ce s-a numit Corvin?; Poveste despre întemeierea Bucureștiului; 
O noapte de pomină; Dreptatea lui Vlad Vodă Țepeș
Filmul artistic Vlad Țepeș, 1979, regia: Doru Năstase
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UNITATEA 2

tefan cel Mare i Sfânt (1457–1504)
Ștefan cel Mare, fiul lui Bogdan din fami-

lia domnească a Mușatinilor, a ocupat tronul 
Moldovei în aprilie 1457. Și-a întărit autori-
tatea în țară, a susținut țărănimea liberă, 
a stimulat comerțul intern și mai ales pe cel 
extern, acordând privilegii negustorilor stră-
ini. În vremea sa, țara s-a dezvoltat foarte 
mult și s-au întemeiat noi așezări. 

La începutul domniei sale, Moldova era 
amenințată din toate părțile. Cu multă di-
plomație, Ștefan și-a asigurat un sistem de 

alianțe care să-i ofere posibilitatea de a con-
solida independența țării. A stabilit legături cu vecinii (Polonia, 

Ungaria), dar și cu alte state din Europa 
și din Asia. L-a învins pe regele Ungariei, 
Matei Corvin, la Baia, în 1467 și pe cel 
al Poloniei la Codrii Cosminului, în 
1497. Scopul său principal a fost acela 
de a scoate Moldova de sub stăpâni-
rea Imperiului Otoman. Victoria de la 
Vaslui din iarna anului 1475 i-a adus re-
cunoaștere europeană. Un  an mai târziu, 
în vara lui 1476, Ștefan cel Mare a fost în-
frânt la Războieni, în atacul sultanului 
Mahomed al II-lea. 

Bun organizator, oștean viteaz, apără-
tor al creștinătății, mare ctitor de cetăți, 

biserici și mănăstiri, diplomat iscusit de talie europeană, Ștefan cel 
Mare și Sfânt este un punct de referință fără egal în conștiința iden-
tității noastre spirituale și naționale. A contribuit la dezvoltarea eco-
nomică și la prosperitatea țării și a creat o civilizație de dimensiune 
europeană, care s-a distins prin valori creștine. Poporul român a păs-
trat vie amintirea sa în legende și cântece populare.

„Ștefan, Ștefan, Domn cel Mare,

Seamăn pe lume nu are, 

Decât numai mândrul soare.

Din Suceava când el sare

Pune pieptul la hotare

Ca un zid de apărare.”

(cântec popular)

Ștefan cel Mare

Cetatea Albă

DICȚIONAR ISTORIC

  ȘTIAȚI CĂ?

Scriitorul Barbu 

Ștefănescu Delavrancea 

a scris Trilogia Moldovei. 

Prima piesă de teatru 

din această suită, Apus 

de Soare, îi este dedicată 

domnitorului Moldovei, 

Ștefan cel Mare.

Mușatini = familie din 
care făceau parte domni-
torii Moldovei (dinastie). 
privilegiu = avantaj; scu-
tire de la obligații.
trilogie = suită de trei 
opere literare.
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DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

I. Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele.

„Scopul principal al lui Ștefan, pentru 

cea mai mare parte a domniei sale a fost 

eliminarea amenințării otomane. Când to-

tul fusese pregătit, domnul a refuzat plata 

tributului, după care sultanul a trimis îm-

potriva Moldovei o armată de 120 000 de 

oameni. Ștefan cu vreo 40 000 de oameni, 

plus câteva mii de ardeleni și de polonezi, 

a reușit să obțină marea victorie de la Vaslui 

(Podul Înalt), la 10 ianuarie 1475.”

(Ioan Aurel Pop, 

Scurtă istorie a românilor)

1. Precizează, pe baza textului, scopul principal 
al lui Ștefan cel Mare.

2. Indică o cauză pentru care sultanul a trimis în 
Moldova 120 000 de oameni.

3. Numește aliații lui Ștefan în bătălia din 10 ia-
nuarie 1475.

4. Menționează locul în care domnitorul Mol-
dovei a obținut marea victorie.

5. Urmărește împreună cu colegii de clasă do-
cumentarul Bătălia de la Vaslui (https://www.
youtube.com/watch?v=9jxkvXA6G5w) și discu-
tați despre tacticile folosite de Ștefan cel Mare 
pentru a obține victoria. 

II. PORTOFOLIU Realizează, după modelul următor, fișe de lucru pentru legendele istorice citite.

Titlu . . . . . .

Autor . . . . . .

Editură . . . . . .

Localitate . . . . . .

Anul apariției . . . . . .

Idei principale/

Citate . . . . . . . . .

Ștefan cel Mare și Aprodul Purice 

(pictură de Theodor Aman)

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Filmul artistic Ștefan cel Mare–Vaslui 1475, 1975, regia: Mircea Drăgan
Dumitru Almaș, Ștefan cel Mare, Biruitor în lupta de la Vaslui
Bătălia de la Vaslui: https://www.youtube.com/watch?v=CKFhubbLQd0&vl=ar
Dimitrie Bolintineanu, Muma lui Ștefan cel Mare
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UNITATEA 2

Mihai Viteazul (1593–1601)
În secolul al XVI-lea, Imperiul Otoman și-a întărit stăpânirea asu-

pra Țărilor Române. Cu toate acestea, ele nu au fost transformate în 
pașalâcuri, păstrându-și totuși libertatea internă. Tributul plătit de 
domnitorii români era foarte mare și mereu în creștere. La acesta se 
adăugau multe alte dări și daruri. De asemenea, armata română era 
nevoită să participe la acțiunile militare otomane.

În 1593, Mihai Viteazul a devenit domnitorul Țării Românești. 
Anul următor a aderat la Liga Sfântă, intrând în alianța antioto-
mană alături de domnul Moldovei și de principele Ardealului. În 
acest cadru, Mihai a pornit o ofensivă generală împotriva Imperiului 

Otoman, atacând cetățile turcești de pe ambele maluri ale Dunării. 
În 1595, a încheiat prin boierii săi un acord cu principele Ardealului, 
nefavorabil domniei, dar necesar în condițiile date. Atacat de otoma-
nii conduși de Sinan Pașa, Mihai a obținut victoria de la Călugăreni, 
în august 1595. Apoi, cu ajutorul transilvănenilor, a eliberat orașele 
Târgoviște, București și Giurgiu, care fuseseră ocupate de turci.

În contextul complicat din jurul țării sale, Mihai a pus în aplicare 
planul de a uni cele trei țări românești sub sceptrul său. Primind un 
răspuns favorabil la inițiativa sa din partea împăratului Austriei, Rudolf 
al II-lea, Mihai ajunge în Transilvania și, după victoria de la Șelimbăr

(octombrie 1599), își face intrarea triumfală în Alba Iulia (1 noiembrie 
1599). În mai 1600 a pornit o campanie împotriva domnului Moldovei, 
învingându-l și realizând prima unire a Țărilor Române. Aceasta a 
fost de scurtă durată, neconvenind imperiilor  vecine. Pe 9/19 august 
1601 este ucis de habsburgi pe Câmpia Turzii. 

Mihai Viteazul este unul dintre cei mai importanți eroi ai neamului 
sub care, pentru prima dată, cele trei țări române s-au aflat sub același 
sceptru domnesc.

Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia (pictură de Stoica Dumitrescu)

Mihai Viteazul 

(pictură de Gh. Tattarescu)

DICȚIONAR ISTORIC

  ȘTIAȚI CĂ?

La Mănăstirea Dealu este 

îngropat capul lui Mihai 

Viteazul. Pe lespedea sa 

stă scris: „Aici zace cinsti-

tul și răposatul  capul creș-

tinului Mihail, Marele 

Voievod, ce au fost domn 

al Țării Românești și 

Ardealului și Moldovei.”

pașalâc = provincie 
a Imperiului Otoman. 
Liga Sfântă = alianță 
a statelor creștine 
împotriva otomanilor.
sceptru = baston împo-
dobit, purtat de conducă-
tori ca însemn al puterii.
memoriu = cerere în care 
îți expui pe larg motivele.
lespede = placă de pia-
tră, de dimensiuni mari, 
care acoperă mormintele.
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DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

I. Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele.

„... un bărbat vestit și ales prin naștere, cât și prin statura lui mândră. De asemenea, era vred-

nic de lauda cea mai mare prin virtuțile cele mai alese, prin marea sa pioșenie către Dumnezeu, 

prin iubirea de țară, prin bunăvoința față de cei deopotrivă cu el, în sfârșit, față de toți, prin 

dreptate, adevăr, statornicie, mărinimie și deprinderea altor virtuți de acest fel. Pe lângă aces-

tea, era drag tuturor celor buni pentru darurile înalte ale sufletului său nobil cu adevărat, pornit 

chiar prin firea sa să săvârșească isprăvi* grele, ca și prin cuvântul său, care, de câte ori era 

nevoie și chiar fără pregătire dinainte, îi ieșea din gură blând și înțelept.” 

(Cronica lui Balthasar Walther despre Mihai Viteazul)

* ispravă = faptă, treabă, acțiune dusă (cu bine) până la capăt, îndeplinită cu succes.

1. Numește domnitorul descris în text.
2. Indică, pe baza textului, două dintre calitățile acestui „bărbat vestit”.
3. Descrie două dintre „isprăvile grele” pe care le-a săvârșit.
4. Realizează o axă cronologică a celor mai importante 

evenimente din perioada 1593–1601.

II. Formulează, după model, cinci întrebări 

pentru lecția Mihai Viteazul.

III. Metoda cadranelor. Transcrie în caiet tabelul 

următor și completează-l cu informația cerută.

Scrie un enunț despre Mihai Viteazul. Transcrie din textul lecției locurile unde a luptat 
Mihai Viteazul.

Formulează două întrebări pe care i le-ai 
adresa domnitorului Mihai Viteazul.

Citește o legendă istorică despre Mihai Viteazul 
și notează câteva informații noi.

MIHAI 
VITEAZUL

CÂND?

DE CE?

CE?

CINE?

UNDE?

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Dumitru Almaș, Banul Mihai și călăul; Mihai Viteazul, voievod al tuturor românilor
Filmul artistic Mihai Viteazul, 1970, părțile I și a II-a, regia: Sergiu Nicolaescu
Ion Crețeanu, Cântec pentru Mihai Viteazul
Dimitrie Bolintineanu, Cea de pe urmă noapte a lui Mihai cel Mare
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Transilvania – spa iu multietnic. 
Sat i ora  în Transilvania medieval  

Transilvania este inima teritoriului României. Diferitele et-
nii ale acestei provincii au o istorie comună bazată pe dialog, 
liantul înțelegerii între grupurile etnice existente: românii, cea 
mai numeroasă populație a provinciei – aproximativ 75%, un-

gurii, secuii, germanii (sași și șvabi). Transilvania dispune de 
importante resurse naturale (munți, ape, păduri, pășuni) și de 
numeroase bogății ale subsolului (aur, cărbuni, fier). Pe la mij-
locul secolului al XII-lea, în zonele sudice ale Transilvaniei au
fost aduși sașii, iar în sud-estul provinciei, secuii, care aveau ca 
misiune apărarea pasurilor peste Carpați de invadatorii străini. 

Pentru aceste servicii au primit din partea regalității maghiare unele 
privilegii. În secolul al XIV-lea, teritoriul Transilvaniei era împărțit în 
comitate nobiliare, scaune și districte.

Evul Mediu transilvan a fost prin natura sa preponderent rural, 
o  lume a satului. Populația transilvană practica agricultura, creș-

terea animalelor, meșteșugurile diverse, negoțul înfloritor cu 
Țara Româ nească, cu Moldova și cu statele din jur. Cu toate aces-
tea, existau și orașe prospere 
(Cluj, Sibiu, Brașov, Bistrița, Alba 
Iulia, Sighișoara, Oradea, Mediaș, 
Orăștie), cu o populație predo-
minant germană și maghiară. 
Acestea erau înconjurate de zi-
duri, aveau rețea de piețe, basti-
oane, palate și biserici. În orașele 
medievale se organizau carna-
valuri, adunări publice. Castelul Bran

Orașul Cluj în anul 1617

Orășean sas

Tânără 

unguroiacă

Evreu din 

Transilvania Româncă

Femeie din 

secuime

DICȚIONAR ISTORIC

  ȘTIAȚI CĂ?

• Transilvania este denu-

mirea latină a spațiului 

intracarpatic și se traduce 

prin Țara de peste pădure. 

• Siebenburgen este 

denumirea germană 

a Transilvaniei și se 

traduce cu Șapte cetăți. 

• Erdely este denumirea 

maghiară a Transilvaniei, 

cuvânt care se traduce 

peste pădure.

liant = legătură. 
comitat = unitatea 
administrativă specifică 
maghiarilor.
scaun = unitatea 
administrativă specifică 
sașilor.
district = unitatea 
administrativă specifică 
românilor.
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DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

Privește cu atenție cele două imagini care reprezintă orașul Brașov în două 

perioade diferite și rezolvă cerințele.

1. Din ce epoci istorice sunt cele două imagini?
2. Găsește asemănări și deosebiri între cele două imagini. Transcrie în caiet tabelul și completează 

după modelul de mai jos. 

Asemănări Deosebiri

În afara 
orașului 

există păduri.

În imaginea A
se văd zidurile 

orașului.

Harta Transilvaniei, de J. Honterus, 1532

Stema Marelui 

Principat al 

Transilvaniei

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Dumitru Almaș, Prizonierii din Castelul de la Hunedoara
5 minute de istorie – Istoria Transilvaniei, TVR1: https://www.youtube.com/watch?v=yaJks2Ssfmc
5 minute de istorie – Sașii din Transilvania, TVR1: https://www.youtube.com/watch?v=aFp0ZRRkKdc

A B
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Istorici i cronicari despre personalit i 
ale minorit ilor na ionale 

Johannes Honterus (1498–1549) a fost un învățat umanist sas, re-
formator religios al sașilor din Transilvania și fondator al gimnaziului 
săsesc din Brașov. În 1543, a elaborat un regulament de funcționare 
a școlii și a pus bazele unei organizații a elevi-
lor. Johannes Honterus a murit în anul 1549, la 
Brașov, și este înmormântat în Biserica Neagră. 

Gheorghe Doja, nobil secui din Transilvania, 
a fost conducătorul războiului țărănesc din 1514, 
care îi poartă și numele. În anul 1513, Gheorghe 
Doja a fost însărcinat cu organizarea unui corp 
de oaste secuiesc, care să participe la cruciada 
antiotomană. Oastea organizată s-a transfor-
mat într-una de răsculați pe teritoriul Ungariei și 
al Transilvaniei, sub conducerea lui Gheorghe Doja. Împotrivirea marii 
nobilimi a dus la răscoala țărănească. La început victorioase, armatele 
lui Doja vor fi înfrânte, iar conducătorul lor își va pierde viața. 

Fost guvernator al Transilvaniei în secolul al XVIII-lea, mare colecți-
onar de artă, Samuel von Brukenthal a fondat la Sibiu muzeul care îi 
poartă numele. Colecțiile de artă europeană ale 
baronului au fost deschise publicului încă din 
1790, cu trei ani înaintea inaugurării Muzeului 
Luvru, din Paris.

Militar și inventator austriac, Conrad Haas

a  trăit în Sibiu din 1551 până la moartea sa. 
A fost precursorul zborului cu racheta. A realizat 
o serie de experimente cu tipurile de rachete pe 
care le imaginase și le desenase în manuscrisele 
sale. Cel mai vechi document cunoscut din isto-
ria rachetei moderne este manuscrisul sibianu-
lui Conrad Haas.

Ștefan Răzvan, fiul unui musulman care 
emigrase în Moldova din Imperiul Otoman 
și al unei moldovence, a devenit domn al 
Moldovei în anul 1595 (aprilie-decembrie).

Kelemen Mikes (1690–1761) a fost unul din-
tre primii autori de proză în limba ma ghiară din 
Transilvania. A devenit faimos datorită lucrării 
Scrisori din Turcia.

Johannes Honterus 

Gheorghe Doja

Samuel von 

Brukenthal

Mikes Kelemen

Conrad Haas – 

descrierea unei rachete

DICȚIONAR ISTORIC

  ȘTIAȚI CĂ?

Viața domnitorului 

Ștefan Răzvan a fost 

sursă de inspirație 

pentru scriitorul Bogdan 

Petriceicu Hașdeu, care 

a scris cunoscuta dramă 

istorică Răzvan și Vidra.

manuscris = text scris 
de mână.
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DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

I. PORTOFOLIU Folosind internetul și enciclopediile în format electronic, 

descoperă și alte personalități ale minorităților etnice și realizează fișe 

de prezentare după modelul următor.

II. PORTOFOLIU Citește informația, apoi descrie, pe baza planului, imaginea de mai jos.

Gabriel Bethlen a fost principele Transilvaniei între 1613 și 1629 și rege al Ungariei între 1620 și 1621. 
A dorit să unească Țările Române sub numele de Dacia. A dus o politică externă foarte activă.

Enciclopedia Maghiară

Nume 

și prenume:

János Apáczai 

Csere

Opere/Invenții 

reprezentative:

Enciclopedia 

Maghiară

Idei/Citate/

Informații 

interesante:

Și-a dorit 

modernizarea 

învățământului

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Exclusiv în România: Ținutul sașilor: https://www.youtube.com/watch?v=Ikvt1wd3IAA
Exclusiv în România: Legendele secuilor: https://www.youtube.com/watch?v=8FMw7GrqHdo

Gabriel Bethlen

• Titlul imaginii: ...

• Tipul imaginii (afiș, tablou, desen): ...

• Perioada în care a fost realizată: ...

• Subiectul tratat: ...

• Personajele: ...

• Expresia fețelor/Mișcările personajelor: ...

• Alte obiecte prezente în imagine: ...

• Culorile folosite/Semnificația culorilor: ...

• Opinia ta despre imagine: ...

Îmi place, pentru că ...

Nu-mi place, pentru că ...
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RECAPITULARE

EVUL MEDIU

Basarab I

Mircea cel Bătrân

Vlad Țepeș

Mihai Viteazul

ȚARA ROMÂNEASCĂ

Dragoș

Bogdan

Ștefan cel Mare

MOLDOVA

Gelu

Iancu de 
Hunedoara

TRANSILVANIA

Figuri legendare de voievozi și domnitori români

Harta Țărilor Române la sfârșitul secolului al XVI-lea
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Alege varianta corectă de răspuns.

1. Evenimentele studiate pe parcursul acestor lecții s-au desfășurat în:
a) Antichitate; b) Evul Mediu; c) Epoca Modernă.

2. Inventator, precursor al zborului cu racheta: 
a) Johannes Honterus; b) Gabriel Bethlen; c) Conrad Haas.

3. Sașii aduși în Transilvania de regii maghiari erau de origine: 
a) romanică; b) germanică; c) slavă.

Alege numele voievozilor și domnitorilor considerați întemeietori de țară.

EVALUARE/AUTOEVALUARE

II

IIII

IIIIII

IVIVV

„În 1441 Iancu (Ioan) de Hunedoara ajungea voievod al 

Transilvaniei. Acesta provenea dintr-o familie de cneji 

români, probabil, din Țara Hațegului. În tinerețe, era 

adesea numit în actele latine Johannes Olah, adică 

«Ioan Românul». Membrii familiei lui Iancu se che-

mau Șerban, Voicu, Radu, Mogoș, Ivașcu... Tatăl său 

(numit Voicu) se afirmase ca militar în slujba regelui 

ungar și primise în dar, ca feud, domeniul Hunedoara, 

unde mai târziu avea să se înalțe un impunător castel.” 

(Ioan Aurel Pop, Scurtă istorie a românilor)

Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele:

1. În ce secol devine Iancu de 
Hunedoara voievod al Transilvaniei?

2. Indică locul de unde provine familia 
lui Iancu de Hunedoara.

3. Cine era tatăl lui Iancu de Hunedoara?
4. Scrie un text, de aproximativ 5 rân-

duri, în care să-ți prezinți părerea 
despre personalitatea lui Iancu de 
Hunedoara.

Ordonează cronologic evenimentele:

SUBIECT I II III IV DIN OFICIU TOTAL

Punctaj pentru 
răspuns corect 

3 puncte 1 punct 1 punct 4 puncte 1 punct 10 puncte

Răspunsul tău

Califi cative
Insufi cient
1-4 puncte

Sufi cient
5-6 puncte

Bine
7-8 puncte

Foarte bine
9-10 puncte

JURNAL DE CĂLĂTORIE JURNAL DE CĂLĂTORIE 

Ce am învățat nou?
Ce sentimente mi-au trezit noile informații?
Ce pot învăța din viața personalităților pe care le-am studiat?
Cum pot folosi în viața de zi cu zi lucrurile învățate?
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Născut la Bârlad în anul 1820, Alexandru Ioan 

Cuza și-a petrecut mare parte din copilărie la moșia 
tatălui său. A făcut școala (pensionul) la Iași, avân-
du-i colegi pe Mihail Kogălniceanu și Vasile Alec-
sandri. În 1834, a mers la Paris pentru a-și continua 
studiile. A participat la Revoluția din 1848, la Iași, 
apoi la mișcarea pentru unirea celor două țări româ-
nești, Țara Românească și Moldova. 

La 5 ianuarie 1859, la Iași, a fost ales domn al 
Moldovei, iar la 24 ianuarie 1859 și al Țării Româ-
nești, înfăptuindu-se astfel unirea celor două țări. 
Ca domnitor, a reușit să unifice instituțiile din cele două țări, să desă-
vârșească Unirea prin numirea unui singur guvern, a unui parlament 
unic și să stabilească o singură capitală, la București.  

Împreună cu prim-ministrul său, Mihail Kogălniceanu, începând 
din anul 1863 a realizat marile reforme: împroprietărirea țăranilor 
cu pământ, obligativitatea și gratuitatea învă țământului primar, în-
ființarea Uni versității de la București (în anul 1860 își începuse acti-

vitatea prima universitate, cea 
de la Iași, care astăzi îi poar-
tă numele), crearea codurilor 
de legi, dezvoltarea armatei 
naționale.

Alexandru Ioan Cuza a ră-
mas în istoria noastră ca una 
dintre cele mai luminoase fi-

guri. A fost respectat de oameni, preamărit de popor și a devenit 
personaj de legende, fiind transpunerea modernă a basmelor, în 
care binele învinge răul. Alexandru Ioan Cuza este Domnul Unirii, 
„un om nou, la vremuri noi”.

Alexandru Ioan Cuza i Unirea 

DICȚIONAR ISTORIC

reformă = schimbare, 
transformare pentru 
a realiza un progres.
Constituție = lege fun-
damentală a unei țări, 
care stabilește modul 
de conducere, drepturile 
și libertățile cetățenilor.
cod = ansamblu de 
reguli.
parlament = instituție 
care adoptă legile unei 
țări.
guvern = instituție care 
aplică legile într-un stat; 
consiliu de miniștri.

  ȘTIAȚI CĂ?

În orașul Iași există 

Muzeul Unirii. Între 

1859–1862, clădirea care 

adăpostește muzeul a 

servit drept locuință dom-

nitorului Unirii.  Muzeul 

are o bogată colecție de 

piese constând din docu-

mente, carte rară, hărți 

vechi, fotografii, costume, 

artă decorativă (mobilier, 

porțelan, argintărie, cea-

suri, corpuri de iluminat, 

covoare) aparținând fami-

liei domnitorului Cuza.

Alexandru 

Ioan Cuza 

(1859–1866)

Proclamarea Unirii 

(pictură de Theodor Aman)

Palatul Universității din București

E P O C A  M O D E R N Ă
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DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Dumitru Almaș, Toți românii cântă Hora Unirii
Dumitru Almaș, Cuza Vodă și sultanul
Dumitru Almaș, Băiatul care a vorbit cu Vodă

Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei

III. Prezintă colegilor de clasă personalitatea domnitorului Unirii. Trebuie să ai în vedere atât 

realizările domnitorului, cât și legendele cărora le-a dat naștere. 

IV. Pune în scenă, împreună cu colegii de clasă, povestirea lui Ion Creangă, Moș Ion Roată 
și Unirea.

V. Reia informațiile din lecția de astăzi, apoi completează în caiet un tabel, după model.

Cuvinte noi Explicațiile cuvintelor noi

Reformă Schimbare

I. Indică, pe hartă, 

țările care s-au 

unit în anul 1859.

II. Numește capitala 

Principatelor 

Unite ale Moldovei 

și Valahiei.

VI. PORTOFOLIU Citește una dintre legen-

dele care îl au ca personaj principal 

pe domnitorul Unirii, apoi completează 

în caiet, după model, harta textului.

Planul de idei:

1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________
4. _____________________

Personaje:

_____________________
_____________________

Titlul textului:

________________________________

Cuvinte noi:

1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________
4. _____________________

Autorul textului:

_____________________
_____________________
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Carol I i Independen a. Carol Davila 
Carol de Hohenzollern–Sigmaringen a 

deve nit domnitor al Principatelor Unite la 
10 mai 1866 (dată devenită ulterior Ziua Monarhiei 
Române până în anul 1947). De origine germană, 
la urcarea sa pe tron avea 27 de ani. S-a căsătorit 
cu Elisabeta de Wied în 1869. În timpul domniei 
sale, țara s-a consolidat, economia s-a dezvoltat. 
A fost adoptată o nouă Constituție. Principele 
Carol a mărit armata, a  ridicat biserici, a realizat 
podul peste Dunăre, între Fetești și Cernavodă.

Între 1877–1878, sub comanda sa, trupe-
le armatei române au obținut, pe câmpurile de 
luptă din sudul Dunării, Independența, procla-
mată în țară la 9 mai 1877. Ostașii români au ieșit 
învingători din luptele purtate la Plevna (reduta 
Grivița), Smârdan, Vidin, Rahova. În amintirea 
acestor victorii, Carol și-a făcut o coroană de oțel 
din tunurile de la Plevna. 

În anul 1881, România a devenit Regat, iar 
Carol, primul rege. S-a impus prin ordinea și dis-
ciplina pe care le-a avut și pe plan personal. Prin 
acti vitatea lui, România s-a afirmat ca un stat 

liber și independent. Domnia sa, cea mai lungă 
din istoria românilor, a fost o perioadă de mo-
dernizare și de consolidare a statului român. 

Regele Carol I a murit în 1914 și a fost înmor-
mântat la Mănăstirea de la Curtea de Argeș. 

DICȚIONAR ISTORIC

monarhie = formă 
de conducere în care 
puterea este deținută 
de o singură persoană 
(rege, împărat).
redută = lucrare de for-
tificație pentru apărare.
ctitor = întemeietor, 
fondator.

  ȘTIAȚI CĂ?

La inițiativa regelui 

Carol I a fost ridicat la 

Sinaia Castelul Peleș, re-

ședința de vară a regilor 

României. Prin valoarea 

sa istorică și artistică, 

acesta este unul dintre 

cele mai importante mo-

numente de acest fel din 

Europa. Castelul are 160 

de camere și mai multe 

intrări și scări interioare. 

Avea dotări foarte moder-

ne pentru epoca în care 

a fost construit: plafonul 

de sticlă al holului de 

onoare este mobil, iar cas-

telul dispunea de încălzire 

centrală încă din 1883.  

Carol I 

(1866–1914)

Gornistul (pictură 

de N. Grigorescu)

Cucerirea redutei Grivița, 30 august 1877 

(pictură de Henryk Dembitzky)

Stema 

Casei Regale 

a României

Castelul Peleș
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DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

Regina Elisabeta 

și Regele Carol I

C. Podul de la Cernavodă

Observă imaginile, citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele.

1. Precizează numele personalităților la care se referă 
sursele A și B.

2. Descrie imaginea C și menționează scopul pentru 
care a fost ridicată această construcție.

3. Transcrie în caiet și completează tabelul următor. 

Numele personalității Realizări

Carol I a consolidat economia 

Carol Davlla . . .

4. Aranjează evenimentele în ordinea desfășurării lor (cronologică).
a) România devine Regat.
b) Carol I devine principe al României. 
c) România își câștigă independența.

5. Scrie un text scurt, de 2-3 rânduri, în care să-ți prezinți părerea despre realizările lui Carol I și Carol 
Davila. 

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Bătălia de la Plevna: https://www.youtube.com/watch?v=h4cDABQqe90
Dumitru Almaș, Doi eroi în luptele de la Grivița
Dumitru Almaș, Brancardiera de la Rahova

Generalul medic Carol Davila (1828–1884) a absolvit  

medicina la Paris în 1853. În același an a venit în Țara 

Românească și a pus bazele serviciului medical din Ro-

mânia. Spirit modern, inovativ, el a creat învățământul 

secundar și superior medical, a înființat Facul-

tatea de Medicină și Farmacie în anul 1869. 

A inaugurat primul serviciu de ambulanțe 

militare, care în timpul Războiului de In-

dependență a salvat multe vieți. A creat 

sistemul consultațiilor gratuite pentru să-

raci. Pentru meritele sale, astăzi nume-

roase instituții de sănătate îi poartă numele. 

cul-

9. 

e. AA
BB
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Ferdinand i Marea Unire 
Primul rege al tuturor românilor avea o 

cultură vastă, era modest, cunoștea limbile 
moderne și pe cele vechi, era un botanist de 
seamă, un bun cunoscător al artei și al scriito-
rilor. Spirit liniștit, Ferdinand a devenit după 
proclamarea sa ca rege, în anul 1914, un con-
ducător energic și înțelept. 

În condiții foarte dificile pentru țară, ia o 
hotărâre grea, istorică, referitoare la intrarea 
României în Primul Război Mondial. În tim-
pul Marelui Război a dat dovadă de mult curaj, 
de înțelepciune și a apărat interesele poporu-

lui în cele mai grele condiții ale ocupației militare și ale retragerii în 
Moldova. Regele Ferdinand a avut-o alături pe 
regina Maria, fascinantă personalitate a isto-
riei românilor și a secolului XX.

În anul 1918 se împlinește visul tuturor 
românilor: înfăptuirea Marii Uniri. Românii 
din Basarabia (9  aprilie), Bucovina (28  noiem-
brie) și Transilvania (1 decembrie), aflați până 
atunci sub stăpânire străină, decid unirea cu 
patria-mamă. Astfel, s-a format România Mare. 
În cinstea acestui eveniment, ziua de 1 decem-

brie va deveni Ziua Națio nală a României. 
Regele Ferdinand I a realizat mari reforme 

pentru modernizarea statului: a adoptat votul 
universal, a împroprietărit țăranii, a modificat Constituția țării în anul 
1923, a reformat statul din punct de vedere administrativ. S-a stins din 
viață în iulie 1927, la Sinaia. Este înmormântat la Biserica Episcopală 
din Curtea de Argeș, alături de alți membri ai familiei regale.

DICȚIONAR ISTORIC

Primul Război Mondial = 
conflict armat care s-a 
desfășurat între anii 
1914–1918 și în care 
au fost implicate multe 
state ale lumii.
Marea Unire = unirea 
tuturor românilor într-un 
singur stat, România Mare.

  ȘTIAȚI CĂ?

Pe 15 octombrie 1922, 

la Alba Iulia, în Catedrala 

Întregirii Neamului, 

Regele Ferdinand I 

și Regina Maria sunt 

încoronați ca suverani 

ai României Mari. 

Ferdinand I Între-

gitorul (1914–1927)

Maria, regină 

(1914-1927)
Regele Ferdinand și regina 

Maria pe front

Marea Adunare 

Națio nală 

de la Alba Iulia
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VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Dumitru Almaș, Am fost și eu la Alba Iulia și am văzut Unirea cea Mare
Marea Unire de la 1 decembrie 1918: https://www.youtube.com/watch?v=a4kKy59cI0k 

Provinciile României Mari

Stema Regatului 

României Mari

Coroana României

DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

I. Privește cu atenție imaginile, apoi rezolvă cerințele.

1. Compară harta de mai sus cu cea a Prin ci patelor 
Unite de la pagina 85 și indică teritoriile (provinciile) 
care s-au unit în 1918 cu România.

2. Explică semnificația imaginilor A și B și a zilei de 
1 decembrie. 

II. Pe baza textului lecției, realizează un organizator grafic 
de tip ciorchine, în care să înscrii calitățile și activitățile 
regelui Ferdinand. Prezintă apoi colegilor părerea ta 
despre rolul jucat de regele Ferdinand și regina Maria 
în realizarea Marii Uniri. 

III.Realizează o vizită la Muzeul Virtual al Unirii, https://
mvu.ro, apoi redactează un jurnal de învățare în care 
să precizezi ce te-a impresionat cel mai mult din acest 
muzeu. 

Ferdinand I

reforme

modest

AA

CCBB
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Eroi ai Primului R zboi Mondial 
Primul Război Mondial sau Marele Război s-a desfășurat între 

anii 1914–1918. La acest eveniment istoric au participat numeroase 
țări ale lumii. Pentru a-și desăvârși unitatea națională, România a in-
trat în război în anul 1916 alături de Antanta (Franța, Marea Britanie, 
Rusia și Italia) împotriva Puterilor Centrale (Germania, Austro-Unga-
ria, Bulgaria, Imperiul Otoman).

România a declarat război Aus tro-Un-
gariei și armata română a trecut Munții 
Carpați. Însă, ulterior, desfășurarea ope-
rațiunilor militare nu i-a fost favorabilă. 
Lupte grele s-au dat în Dobrogea și în de-
fileurile Carpaților. În noiembrie 1916, ca-
pitala București a fost ocupată de trupele 
germane. Guvernul, armata, administrația 
au fost nevoite să se retragă în Moldo-
va. Cu ajutorul misiunii militare franceze, 
armata română s-a refăcut și a obținut 
în anul 1917, sub comanda generalilor 
Eremia Grigorescu, Constantin Cristescu, Alexandru Averescu, Con-
stantin Prezan, marile victorii în bătăliile de la Mărăști, Mărășești și 
Oituz. Numeroși soldați români au luptat și au devenit eroi, dându-și 
viața pe câmpul de luptă. Generalii Ion Dragalina și David Prapor-

gescu, Ecaterina Teodoroiu, Măriuca Zaharia, Constantin Mușat, 
Gri gore Ignat, Ion Grămadă sunt doar câteva nume dintre cei apro-
ximativ 900 000 de soldați români care și-au jertfit viața. 

Vreau să fac și eu ceva pen-
tru țara mea!, acestea sunt 
cuvintele atribuite Măriucăi 
Zaharia. Maria Ion Zaharia, 
copila de numai 12 ani, și-a 
dat viața, în ziua de 6 august 
1917, luptând alături de sol-
dații armatei române pentru 
apărarea țării  în bătălia de la 
Mărășești.

DICȚIONAR ISTORIC

Antanta = alianță milita-
ră din care făceau parte 
Franța, Marea Britanie 
și Rusia.
Tripla Alianță 

(Puterile Centrale) = 
alianță militară din care 
făceau parte Germania, 
Austro-Ungaria, Italia. 
mausoleu = monument 
funerar de proporții 
mari, ridicat în memoria 
unor eroi.

  ȘTIAȚI CĂ?

Mausoleul Eroilor din 

Războiul de Întregire 

Națională se află pe lo-

cul în care, în vara anu-

lui 1917, s-a desfășurat 

glorioasa bătălie de la 

Mărășești. Mausoleul este 

cel mai impunător din 

țară și printre cele mai 

maiestuoase din Europa. 

Impresionantul monu-

ment are formă circulară, 

iar la parterul său se află 

criptele care adăpostesc 

osemintele a 6 000 de 

soldați și ofițeri români. 

La etajul superior sunt 

așezate, în mod simbolic, 

drapelele unităților mili-

tare participante la bătălia 

de la Mărășești.

Mausoleul de la Mărășești

Citește povestea Măriucăi Zaharia în Povestiri istorice
de Dumitru Almaș, cu titlul Fata din nuc.

Generalul Ion Dragalina
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VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Dumitru Almaș, Ecaterina Teodoroiu, eroina de la Jiu
Dumitru Almaș, Caporalul Constantin Mușat
Dumitru Almaș, Nici pe aicea nu se trece!
Film artistic, Ecaterina Teodoroiu, 1978, regia: Dinu Cocea

I. Citește informațiile despre eroii din Primul Război Mondial și completează tabelul următor.

Pasaj Întrebări Comentariile tale

Transcrie în acest spațiu 
pasajul care ți-a plăcut 
cel mai mult.

De ce ai ales acest pasaj?
La ce te-a făcut să te gândești fragmentul ales?
Ce nelămuriri ai în legătură cu acest text ?

II. PORTOFOLIU Realizează împreună cu colegii de clasă un proiect, pentru a descoperi eroii 

din familia și din comunitatea ta. Prezentați rezultatele proiectului în fața clasei. 

Ecaterina Teodoroiu, pe numele său adevărat Cătălina Todoroiu, s-a născut în ianuarie 1894 în 

satul Vlădeni. Era cel de-al treilea copil din cei opt ai familiei. Izbucnind războiul, Ecaterina, afec-

tată de moartea fratelui ei Nicolae, a decis să se înroleze în acest mare conflict. În octombrie 1916 s-a 

remarcat în luptele de la Jiu. A participat ca infirmieră în toate luptele grele din 1916–1917. A fost 

rănită și a ajuns într-un spital din Iași, unde s-a refăcut spre mijlocul lunii ianuarie 

1917, după care a continuat să lupte cu vitejie și curaj împotriva inamicului. A fost 

răsplătită pentru munca sa cu diferite distincții militare și a fost ridicată la gradul 

de sublocotenent, primind comanda unui pluton de infanterie. La 22 august 1917, 

Ecaterina a fost lovită mortal de două gloanțe. A murit eroic pe câmpul de luptă, 

jertfa aceasta transformând-o într-un militar-simbol, un model al sacrificiului pen-

tru libertatea neamului. A fost o eroină de legendă, „eroina de la Jiu”.

Odată cu intrarea României în război, regina Maria a făcut parte din corpul surorilor de caritate. 

După ocuparea Capitalei de către inamic, s-a refugiat la Iași, dar nu i-au rămas necunoscute toate 

durerile poporului cauzate de război. Dispusă oricând să-și ofere ajutorul, cu riscul sănătății sau 

chiar al vieții, a vizitat răniții și bolnavii de pe front. Prezența ei a oferit tuturor cu-

rajul și siguranța victoriei finale. Din acest motiv a fost numită Mama răniților. 

După încheierea războiului, regina Maria și-a continuat misiunea, desfășurând o 

bogată activitate de recunoaștere internațională a României Mari. Prin vizitele ofi-

ciale realizate (în 1926 în Statele Unite ale Americii), prin întrevederile cu condu-

cătorii politici ai statelor Antantei, prin articolele publicate în diferite ziare și reviste 

europene, s-a străduit să prezinte cât mai bine interesele României. Din aceste mo-

tive, regina Maria poate fi considerată un erou al Primului Război Mondial.

Etape

1. identifi carea eroilor;

2. realizarea unor fi șe de prezentare (nume, 

prenume, luptele la care au participat);

3. realizarea unui album fotografi c 

(imagini, desene, poze cu monumente ale 

eroilor din localitatea ta).

DESCOPER  



92

UNITATEA 2

România la cump na dintre milenii 
În timpul evenimentelor din decembrie 1989, poporul a răsturnat 

regimul comunist condus de Nicolae Ceaușescu. La temelia libertă-
ții recâștigate de români, după 45 de ani de dictatură, a stat sacrificiul 
celor peste 1 100 de morți și a peste 4 000 de răniți.

România s-a îndreptat spre construirea unui stat de drept, de-
venind o republică cu un regim democratic, în care cetățeanul are 
drepturi și libertăți garantate de 
Constituție (adoptată în anul 1991 
și modificată in 2003). După 1990, 
România și-a afirmat dorința fermă 
de a construi și a consolida un re-
gim democratic, de a oferi drepturi 
tuturor minorităților, de a organiza 
alegeri libere, de a avea relații bune 
cu toți vecinii.

Progresele pe care România le-a 
înregistrat pe plan economic, social 
și politic în acești 30 de ani după 1989 
sunt foarte mari și trebuie continua-
te spre întărirea poziției democratice 
pe plan internațional. Pentru con-
struirea unei economii care să aducă 
prosperitatea cetățenilor și pentru a 
atinge nivelul unei țări democratice, 
europene, România a străbătut un 
drum anevoios, cu multe obstacole 
interne și externe.

Rezultatul pozitiv la tot acest 
efort românesc, intern și extern, 
a  fost primirea țării în Organizația 

Tra ta tului Atlanticului de Nord–

NATO, în anul 2004 (alianță milita-
ră a celor mai democratice state ale 
lumii, care ne poate asigura securi-
tatea externă) și în Uniunea Euro-

peană, la data de 1 ianuarie 2007. 

DICȚIONAR ISTORIC

dictatură = mod de 
conducere în care întrea-
ga putere este deținută 
de o persoană într-o ma-
nieră autoritară și care 
recurge la forță.
stat de drept = stat în 
care nimeni nu este mai 
presus de lege. 
Uniunea Europeană = 
o comunitate care re-
unește 27 de state din 
Europa.

  ȘTIAȚI CĂ?

Premiul Nobel este acor-

dat oamenilor de știință, 

scriitorilor și militanților 

pentru pace care „au adus 

cele mai mari servicii 

umanității”. Trei repre-

zentanți ai minorităților 

naționale din România au 

primit această valoroasă 

distincție pentru realiză-

rile în domeniile lor de 

activitate: Elie (Eliezer) 

Wiesel a fost distins în 

anul 1986 cu Premiul 

Nobel pentru Pace. 

Herta Müller a primit 

în anul 2009  Premiului 

Nobel pentru Literatură, 

iar Stefan Walter Hell 

a primit în 2014  Premiul  

Nobel pentru Chimie. 

Timbru din 1990

România devine membru 

NATO, 2004

Președintele României 

semnează Tratatul de aderare 

la Uniunea Europeană



93

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Uniunea Europeană: Jocuri: https://europa.eu/learning-corner/play-games_ro
Joc educațional: UE: despre ce e vorba? https://europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-about_ro

II. Discută cu părinții și bunicii și află care au fost cele mai importante evenimente istorice 

trăite de ei în ultimii 30 de ani.

III. Organizează împreună cu colegii de clasă un concurs despre personalități și evenimente 

din România modernă de tipul Cine știe câștigă! Formulați întrebările pentru concurs, con-

fecționați ecusoane, afișe prin care să promovați concursul, diplome pentru câștigători.

I. Împreună cu colegii de clasă, utilizați metoda „R.A.I.” (Răspunde–Aruncă–Interoghează) 

pentru consolidarea cunoștințelor dobândite pe parcursul lecției. Pe baza conținutului 

acesteia, formulează întrebări și răspunde la cele pe care ți le adresează colegii tăi.

DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

Metoda „R.A.I.” este un joc simplu de aruncare a unei mingi mici și ușoare de la un elev la altul. 

Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare din lecția predată celui care o prinde. Cel care 

o prinde răspunde la întrebare și apoi o aruncă mai departe altui coleg, punând o nouă întrebare. 

În cazul în care se descoperă că cel care întreabă nu cunoaște răspunsul la propria întrebare 

este scos din joc în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea. Eliminarea celor care nu au răspuns 

corect sau a celor care nu au dat niciun răspuns conduce la micșorarea grupului.

!

Harta Uniunii Europene

Steagul UE Moneda UE

UNIUNEA EUROPEANĂ
STEAGUL

Ilustrează un cerc format din 12 stele aurii pe 
fond albastru. Stelele simbolizează idealurile 
de unitate, de solidaritate și de armonie între 
popoarele Europei.
IMNUL

Odă bucuriei, de Ludwig van Beethoven 
ZIUA EUROPEI

În fiecare an, pe 9 mai, sărbătorim pacea și 
unitatea în Europa. 
MONEDA

Euro este moneda oficială a 19 dintre cele 
27 de state membre ale Uniunii Europene.
MOTTOUL

„Uniți în diversitate!”  – a fost folosit pentru 
prima dată în anul 2000.
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Să explicăm o fotografie!

Pasul I: Identificarea și prezentarea fotografiei

Identificarea:
 autorului;
 a datei;
 a locului în care a fost făcută fotografia.

Precizarea:
 subiectului fotografiei;
 destinatarilor acesteia;
 persoanei care a comandat-o.

Indică locul în care a fost făcută fotografia.

Pasul II: Conținutul fotografiei

Analizarea imaginii: formatul (portret, peisaj), încadrarea (proporții, lumini).
Extragerea informațiilor pe care le transmite fotografia: locul, decorul, obiectele, 
personajele și expresiile lor.
Descrie personajele și expresiile lor.

Pasul III: Prezentarea importanței și a limitelor fotografiei

Descifrarea intențiilor fotografului: o fotografie nu este o redare neutră 
a realității, este o construcție (o punere în scenă) influențată de alegerile 
autorului, care poate urmări și obținerea popularității.
Identifică intențiile fotografului.

SUCCES!

ÎNV  S  ÎNV

Alba Iulia – 15 octombrie 1922 – Încoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria

Pe parcursul acestei lecții am descoperit multe fotografii. Aceasta se datorează faptului că 
secolul al XIX-lea a fost martorul unei invenții fascinante, fotografia. Astăzi este greu să ne închi-
puim viața fără acest obiect păstrător al celor mai frumoase amintiri. 
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Evenimente

Personalități

RECAPITULARE

1859 Unirea Principatelor

1877 Independența României

1918 Marea Unire

1989 Revoluția română

2004 Aderarea României la NATO

2007 Aderarea României la Uniunea Europeană

„Ceea ce strămoșii noștri au visat, ideea pentru 

care generațiile trecute au suferit și au lucrat, 

idealul pentru care toată suflarea românească 

a nădăjduit, iar ostașii noștri și-au vărsat 

sângele, azi a devenit un fapt îndeplinit. 

Azi Mama România poate strânge pe toți 

copiii la sânul ei.” 

Ferdinand

„Unirea e singura stare politică ce putea 

să asigure viitorul nostru.”

Alexandru Ioan Cuza

„Primul și ultimul gând al meu este 

îndreptat către iubitul meu popor. 

Zi și noapte, m-am gândit la fericirea 

României, călăuzit fiind de deviza: 

«Tot pentru țară, nimic pentru mine».” 

Carol I
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Completează spațiile libere cu noțiunile corecte.

a) Este numit domnitorul Unirii    ...    .
b) Primul rege al românilor a fost    ...    .
c) Organizează serviciul medical în România    ...    .
d) Marea Unire s-a realizat în timpul regelui    ...    .

Ordonează cronologic evenimentele.

a) Revenirea României la un regim democratic;
b) Unirea Principatelor;
c) Aderarea României la Uniunea Europeană;
d) Marea Unire.

Asociază hărțile din imagini cu evenimentul 

istoric corespunzător.

1. Aderarea României la Uniunea Europeană.
2. Unirea Principatelor.
3. Marea Unire.

Realizează o prezentare a uneia 

dintre personalitățile Epocii Moderne 

care te-a impresionat cel mai mult.

EVALUARE/AUTOEVALUARE

II

IIII

IIIIII

AA

BB

CC

IVIV

SUBIECT I II III IV DIN OFICIU TOTAL

Punctaj pentru 
răspuns corect 

2 puncte 2 puncte 3 puncte 2 puncte 1 punct 10 puncte

Răspunsul tău

Califi cative
Insufi cient
1-4 puncte

Sufi cient
5-6 puncte

Bine
7-8 puncte

Foarte bine
9-10 puncte

JURNAL DE CĂLĂTORIE JURNAL DE CĂLĂTORIE 

Cum mă simt când învăț la istorie?
Ce am învățat nou din aceste lecții?
Îmi este de folos experiența înaintașilor mei?
Pot folosi ceea ce am învățat în viața de zi cu zi? 
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Notează personalitățile și evenimentele istorice de mai jos în căsuța corespunzătoare:

Descrie imaginea alăturată 

și precizează și alte evenimente 

istorice legate de personalitatea 

domnitorului Mihai Viteazul.

Precizează, în propozițiile de mai jos, cauzele și consecințele evenimentelor 

istorice menționate. 

a) Vlad Țepeș refuză plata tributului anual către Imperiul Otoman.  Prin urmare, sultanul 
Mahomed al II-lea a invadat Țara Românească în 1462.

b) În anul 1918 românii din Basarabia (9 aprilie), Bucovina (28 noiembrie) și Transilvania 
(1 decembrie), aflați până atunci sub stăpânire străină, decid unirea cu patria-mamă. 
Astfel, s-a format România Mare.

c) În timpul evenimentelor din decembrie 1989, poporul a răsturnat regimul comunist 
condus de Nicolae Ceaușescu, iar ca urmare, România revine la un regim democratic.

Epoca istorică Personalitatea Evenimentul istoric

Antichitate 
Evul Mediu
Epoca Modernă

II

IIII

IIIIII

Epoci, evenimente și personalități

S  NE AMINTIM!

Intrarea lui Mihai Viteazul 

în Alba Iulia, 1599
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Completează enunțurile cu noțiunile corecte.

a) Istoricul și geograful grec Strabon ne oferă informații despre regele    ...   .
b) Descrie războaiele dintre Decebal și Traian istoricul roman    ...   .
c) Despre obiceiurile geților și zeul lor suprem ne oferă informații istoricul grec    ...   .

Citește enunțurile și alege varianta corectă.

a) Întemeietorul statului Moldova este Bogdan. 
b) Țara Românească își câștigă independența în urma bătăliei de la Rovine.
c) Iancu de Hunedoara l-a învins pe sultanul Mahomed al II-lea în anul 1456. 
d) Mihai Viteazul a realizat prima unire a Țărilor Române. 

Stabilește corespondența între elementele celor două coloane.

a) Al.I. Cuza
b) Carol I
c) Ferdinand 
d) Regina Maria

Alege dintre noțiunile de mai jos pe acelea care au legătură cu lecția 

România la cumpăna dintre milenii.

II

IIII

IIIIII

IVIV

1. Mama răniților
2. Domnitorul Unirii
3. Marea Unire
4. Independența

SUBIECT I II III IV DIN OFICIU TOTAL

Punctaj pentru 
răspuns corect 

3 puncte 2 puncte 2 puncte 2 puncte 1 punct 10 puncte

Răspunsul tău

Califi cative
Insufi cient
1-4 puncte

Sufi cient
5-6 puncte

Bine
7-8 puncte

Foarte bine
9-10 puncte

Nu uita să completezi Fișa de observare a comportamentului (pagina 126) pentru activitatea 
din această unitate de învățare. 

EVALUARE/AUTOEVALUARE



Locuri istorice din comunitate

Locuri cu importanță istorică 

pentru România

Așezări și construcții dacice, 
grecești si romane (orașele grecești 
de pe malul Mării Negre)
Castele și cetăți martore 
ale evenimentelor istorice
Construcții religioase și ctitorii lor

Monumente și locuri incluse 

în patrimoniul UNESCO

CUPRINS

CE VEI REUȘI SĂ FACI?

să înțelegi noțiunile de: cultură, patrimoniu, 
monument, UNESCO;
să descoperi locurile istorice ale comunității;
să descrii locurile cu importanță istorică 
pentru România și monumentele protejate 
UNESCO;
să înțelegi necesitatea protejării 
patrimoniului cultural;
să realizezi o investigație despre locurile 
istorice din comunitatea ta;
să-ți prezinți impresiile după vizite la muzee 
și case memoriale, tururi virtuale;
să completezi jurnale de călătorie.

UNITATEA 3

Cultură și patrimoniu

99Competențe specifice: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3
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Stejarul bătrân, troița, crucea veche de piatră, mănăstirea, stră-

zile și casele istorice, monumentele eroilor, monumentele repre-

zentative ale comunităților etnice sunt toate locuri istorice ale 

comunității. Ele sunt moștenirea noastră care s-a transmis de la o 
generație la alta, deci cultura noastră. Moștenirea istorică și culturală 
a unei comunități poartă denumirea de patrimoniu cultural. Este im-
portant să-l protejăm pentru a ști cine suntem și încotro ne îndreptăm. 
Fiecare comunitate umană și-a identificat aceste repere semnificative 
ale reamintirii gloriei sale de-a lungul istoriei, numindu-le locuri ale 

memoriei. Trecutul glorios pe care îl comemorează permite consoli-
darea înțelegerii, a solidarității, a ajutorului reciproc între oamenii din 
comunitate, a educării acestora.

Locuri istorice ale comunității sunt și acele clădiri în care s-au năs-
cut personalități ale vieții politice sau culturale, unde s-au petrecut 
evenimente importante. Acestea se numesc case istorice. Cu o mare 
valoare istorică sunt și străzile, de-a lungul cărora s-a constituit co-
munitatea. Un astfel de exemplu este Calea Victoriei din București, 
prima stradă pavată din România. Aici se găsesc clădiri reprezentative 
ale Capitalei, cum ar fi: Cercul Militar, CEC-ul, Palatul Regal (Muzeul 
Național de Artă a României), Muzeul Național de Istorie a României, 
Biblioteca Centrală Universitară, Biserica Kretzulescu.

Mănăstirea este o instituție religioasă în care călugării și călugărițele 
trăiesc izolați de lume. De-a lungul istoriei românilor, aceasta a fost nu doar 
un loc de rugăciune, ci și un adevărat 
tezaur de cultură și artă, păstrătoare a 
istoriei și credinței străbune. 

Locuri de reamintire a persona-
lităților locale sau naționale, monu-

mentele eroilor  sunt generatoare 
de ceremonialuri religioase și mili-
tare la care participă personalități 
politice, religioase, culturale locale și 
naționale, elevi, cetățeni.

Lăcașurile de cult, biseri cile, cate-
dralele, sinagogile (lăcașuri de cult al 
evreilor), moscheile, statuile, grupurile 
statuare, casele memoriale constituie 
monumentele reprezentative ale 

comunităților etnice din România. 

Locuri istorice din comunitate

DICȚIONAR ISTORIC

cultură = mod de a ve-
dea lumea prin valori, 
atitudini, limbă, tradiții, 
obiceiuri, artă, istorie, 
literatură, religie, bucă-
tărie, îmbrăcăminte.
loc al memoriei = 
element de aducere 
aminte pentru membrii 
unei comunități.

Calea Victoriei în anul 1935

 ȘTIAȚI CĂ?

În Brașov există cea de 

a treia cea mai îngustă 

stradă din Europa, 

Strada Sforii. Datând 

din secolul al XVII-lea, 

aceasta seamănă cu un 

coridor. Lățimea Străzii 

Sforii variază între 1,11 și 

1,35 m, ceea ce îi conferă 

titlul de cea mai îngustă 

stradă a orașului Brașov. 

Monument al eroilor din 

Pri mul Război Mondial, 

Strehaia
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I. PORTOFOLIU În drumul tău spre școală ai întâlnit vreun loc istoric al comunității? 

Dar în localitatea ta natală? Transcrie în caiet tabelul următor și completează-l 

cu informațiile corespunzătoare.

Loc istoric din comunitate Denumire Descriere Desen

Stradă istorică
Casă istorică
Biserică/mănăstire
Monumente ale eroilor

Monumente reprezentative 
ale comunităților etnice

DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Lista muzeelor și caselor istorice din România care au tur virtual: 
http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html

București, Strada Poștei

II. Accesând linkul https://real-tour-ro.captur3d.io/view/memorialul-ipotesti/tur-virtual, efectuează un tur 

virtual al casei poetului Mihai Eminescu, apoi rezolvă cerințele.

1. Realizează o descriere a lucrurilor și locurilor pe care le-ai văzut. Folosește și informațiile 
dobândite la alte discipline școlare.

2. Ce te-a impresionat cel mai mult? 
3. Notează-ți toate impresiile într-un jurnal de învățare. 

III. Descoperă în fotografiile personale sau caută în arhiva școlii locuri istorice din comunitate. 

Compară aceste locuri cu imaginea lor actuală. Există deosebiri? În ce constau?

IV. Realizează împreună cu colegii de clasă o mapă de tipul ȘTIAȚI CĂ? despre locuri istorice 

din comunitatea voastră. Puteți folosi și fotografii ale acestora din trecut și de astăzi, o axă 

a timpului pentru a ilustra cele mai importante evenimente istorice ale localității, afișe de 

promovare a unui loc istoric din comunitate, propuneri de protejare.
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UNITATEA 3

Meșteri iscusiți, dacii au ridicat case, cetăți și sanctuare. Casele 
acestora erau construite din lemn și erau frumos decorate. În schimb, 
așezările fortificate, numite dave, erau clădite din piatră, asigurân-
du-le apărarea. Dacii aveau un mod  aparte de a construi ziduri; aces-
tea au fost ulterior cunoscute sub denumirea de ziduri dacice. Salba 
de cetăți din Munții Orăștiei, Costești, Blidaru, Bănița, apăra capitala 

dacilor de la Sarmizegetusa Regia. În aceste locuri se găseau 
și sanctuarele dedicate zeului suprem, Zalmoxis. 

Grecii s-au stabilit pe țărmul românesc al Mării Negre 
încă din secolul al VII-lea î.Hr. Aici au ridicat așezări precum 
Histria, Tomis (astăzi Constanța) și Callatis (Mangalia), stabi-
lind bune relații de comerț cu dacii. 

Construită asemenea unui polis grecesc, cetatea Histria 
avea un puternic zid de apărare, un sistem de alimentare cu 
apă prin conducte lungi, străzi pavate cu piatră, instituții de 

educație fizică (gymnasion) și cultural-artistice (museion), precum și 
o zonă sacră unde se găseau templele dedicate Afroditei și lui Zeus. 
La Histria au apărut și primele monede de pe actualul teritoriu al 
României.

Cucerirea Daciei de către romani

în anul 106 d.Hr. va duce la apariția 
în acest spațiu a construcțiilor speci-
fice Imperiului Roman. Aceste mari 
orașe din Dacia, numite colonia, 
erau construite asemenea Romei. În 
capitala provinciei, Colonia Ulpia 

Traiana Sarmizegetusa, au fost 
construite clădiri ale administrației, 
palate, un amfiteatru, un forum

(piața publică), temple, terme, sis-
teme de aducere a apei, de canali-
zare și de încălzire. 

Locuri cu importan  istoric  
pentru România. A ez ri i construc ii 

dacice, grece ti i romane

DICȚIONAR ISTORIC

polis = oraș-stat din 
Grecia Antică.

 ȘTIAȚI CĂ?

Zidul dacic  era format 

de fapt din două ziduri 

exterioare, clădite din 

blocuri de piatră cioplite. 

În spațiul dintre cele două 

ziduri se turnau pietriș și 

piatră spartă amestecate 

cu lut. Cele două rânduri 

de ziduri erau apoi legate 

prin intermediul unor 

grinzi din lemn. Extrem 

de solide, acestea aveau 

o grosime de 3 metri și 

o înălțime de 8-10 metri, 

fiind foarte greu de 

cucerit. Ce alte construcții au ridicat romanii pe teritoriul Daciei??

CC  Ruinele amfiteatrului 

roman de la Sarmizegetusa

AA  Zid dacic

BB  Monedă histriană
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DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

I. Construiește o propoziție în care să folosești cuvintele: daci, Zalmoxis, sanctuar.

II. Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele.

„Numele cetății Histria (Istria în limba greacă) e dat de denumirea fluviului Istros, cum 

era numită Dunărea de către greci... În interiorul așezării au fost descoperite în decursul 

timpului temple și altare grecești, terme romane, locuințe particulare... Termele repre-

zintă o dovadă grăitoare a geniului arhitectonic roman. Pentru a se încălzi, înaintașii 

noștri foloseau sistemul de încălzire prin podele...” (historia.ro)

1. De unde provine numele cetății Histria?
2. Ce sistem de încălzire foloseau strămoșii noștri?
3. Explică noțiunile subliniate în text.

III. Fă o vizită virtuală la Histria și la Sarmizegetusa (vezi rubrica VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT). 

Pe baza celor văzute, stabilește asemănări și deosebiri între cele două așezări. Notează 

în jurnalul de învățare informațiile care te-au impresionat cel mai mult.

IV. Pe baza imaginilor din lecție, construiește un rebus care să includă cinci cuvinte 

referitoare la  așezări și construcții dacice și romane.

V. Precizează la ce foloseau construcțiile și obiectele din imaginile A-C de la pagina 102. 

Ce fel de surse istorice sunt acestea?

VI. Transcrie în caiet și completează în tabel, după model, cu informații din lecția 

studiată astăzi.

Știu Vreau să știu Am învățat

Dacii au ridicat case, 
cetăți și sanctuare

Cum arătau cetățile 
dacilor

Cetățile dace se numeau dave
și erau construite din piatră

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Cetatea Histria: https://360.inp.org.ro/obiective/cetatea-histria-jud-constanta-tur-virtual-video
Ulpia Traiana Sarmizegetusa: https://www.youtube.com/watch?v=JSBPRH5Cx3I
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UNITATEA 3

În Evul Mediu, cetățile și castelele au fost construcții înconjura-
te de ziduri cu rol de apărare. Erau ridicate pentru a opri sau a înce-
tini  înaintarea dușmanului. Construite din piatră și cărămidă, aveau 
turnuri cu forturi și ziduri cu creneluri. În fort se păstrau munițiile și 
proviziile, tot aici fiind și locuința apărătorilor. Cetățile au avut un rol 
important în luptele de apărare împotriva Imperiului Otoman și sunt 
redate în numeroase legende si opere literare. Un astfel de exemplu 
este cel al Cetății Neamțului, care i-a inspirat pe scriitorii C. Negruzzi 
și  Dimitrie Bolintineanu.

Un adevărat sistem de fortificații a fost realizat de Ștefan cel Mare 
în Moldova, care avea hotarele apărate de cetăți precum Hotin,  Chilia 
sau Cetatea Albă, în interiorul țării aflân-
du-se cetățile Sucevei și Neamțului. În 
Țara Românească, Mircea cel Bătrân și 
Vlad Țepeș au reconstruit și întărit cetă-
țile Giurgiu, Turnu, Poenari și Târgoviște.  
Apărarea prin fortificații a avut un rol ex-
trem de important și în Transilvania prin 
castele, cetăți de graniță și de interior 
(Bran, Feldioara, Râșnov). După 1405, în 
urma deciziei de înconjurare a orașelor cu ziduri, se formează ade-
vărate „cetăți urbane”, cu populație în mare parte germană: Brașov, 
Sibiu, Sighișoara. Sașii construiesc în sudul Transilvaniei „biserici-ce-

tăți” (Biertan, Saschiz, Viscri) și cetăți țărănești, locuri eficiente de 
refugiu în timpul incursiunilor otomane. Astăzi, multe dintre aceste 
cetăți au fost restaurate și reprezintă importante atracții pentru turiști. 
Aici sunt organizate adesea festivaluri medievale care se bucură de un 
mare succes mai ales printre copii.

Castele i cet i martore 
ale evenimentelor istorice 

DICȚIONAR ISTORIC

fort = loc fortificat, 
întăritură.
crenel = deschizătură 
îngustă făcută din loc în 
loc, în partea superioară 
a unui turn de apărare, 
a unui castel sau a unei 
cetăți medievale, prin 
care se aruncau proiecti-
lele asupra inamicului.
graniță = limită care 
desparte două țări; fron-
tieră, hotar.

  ȘTIAȚI CĂ?

Cetatea Sucevei, constru-

ită la sfârșitul secolului 

al XIV-lea, a fost princi-

pala reședință a domni-

torilor Moldovei timp de 

aproape 200 de ani.
Cetatea Sucevei

Cetatea Râșnov

Castelul Huniazilor
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Cetatea FăgărașuluiCetatea Rupea

DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

I. Descrie cetățile din imaginile de mai jos și 

discută cu colegul de bancă despre motivul 

construirii acestora. Folosind o diagramă 

Venn, stabilește asemănările și deosebirile 

dintre cele două construcții. 

II. Citește cu atenție textul, apoi rezolvă cerințele.

„Ștefan vodă cel Bun, bătându-l turcii la Războieni, a mers să intre în Cetatea Neam-

țului, și fiind mama sa în cetate, nu l-a lăsat să intre și i-a zis că pasărea în cuibul ei pie-

re, că să se ducă în sus să strângă oaste, că izbânda va fi a lui. Și așa, pe cuvântul mamei 

sale, s-a dus și a strâns oaste.” 

(Ion Neculce, O samă de cuvinte)  

1. Indică un eveniment istoric menționat în text.
2. Discută cu colegii și descoperiți împreună ce operă literară a fost inspirată de acest fragment.  

III. PORTOFOLIU Utilizează internetul și enciclopediile în format digital și realizează un album 

cu foto grafiile celor mai frumoase cetăți medievale din România. 

IV. Descoperă în biblioteca școlii povești și legende despre cetăți și castele medievale. 

Poves tește colegilor pe aceea care te-a impresionat cel mai mult. 

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Cetatea Neamțului: http://mcntn.muzeu-neamt.ro/originea-cetatii-neamt.html
Castelul Huniazilor, tur virtual: https://www.youtube.com/watch?v=fVp1k3YSARE
Castelul Bran: http://www.castelulbran.ro/tur-video.html

DEOSEBIRI DEOSEBIRI ASEMĂNĂRI 

AA BB
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UNITATEA 3

Românii i-au închinat lui Dumnezeu biserici din cele mai vechi 
timpuri. Domnitorii Țărilor Române au ctitorit mănăstiri și biserici pe 
întregul cuprins al ţării și au făcut donaţii generoase și lăcașurilor or-
todoxe de la Muntele Athos și din Balcani. 

În cei 32 de ani de domnie, 
Mircea cel Bătrân a manifestat 
un  interes deosebit faţă de bise-
rică, întemeind multe lăcașuri de 
cult, de exemplu mănăstirile Co-
zia, Cotmeana, Nucet. A sprijinit 
și mănăstirile Vodiţa, Tismana.

Ștefan cel Mare și Sfânt, 
cum este numit de Biserica Orto-
doxă, n-a fost numai conducător 
de oști, iscusit diplomat, ci și un 
mare ctitor de lăcașuri bisericești. 
După cum scria Grigore Ureche, 
domnitorul a construit zeci de 
mănăstiri și biserici.

Petru Rareș, fiul lui Ștefan cel 
Mare, a construit numeroase bi-
serici și mănăstiri în Moldova, în 
secolul al XVI-lea: Probota, Mol-
dovița. Încă din vremea sa au început să fie realizate frescele (pictură 
lucrată cu ajutorul culorilor de apă pe o tencuială încă umedă) exte-
rioare ale unor biserici moldovenești, renumite în prezent în întreaga 
lume.

Neagoe Basarab, domnitorul Țării Românești (1512–1521), a cti-
torit Mănăstirea de la Curtea de Argeș. Aceasta este considerată una 
dintre cele mai frumoase biserici din lume. De asemenea, el a ctitorit 
și mănăstiri de la Muntele Athos.

Antim Ivireanul, mitropolit român de origine georgiană, a fost 
o personalitate culturală remarcabilă a literaturii române vechi. Este 
ctitorul Mănăstirii Antim (1713–1715), un monument deosebit de arhi-
tectură, pictură și sculptură din București. 

În urma domniei lui Constantin Brâncoveanu au rămas nume-
roase ctitorii religioase și un stil arhitectural care-i poartă numele, 
stilul brâncovenesc. Ca exemple, amintim Mănăstirea Horezu și Mă-
năstirea Sâmbăta de Sus. 

Construc ii religioase i ctitorii lor

DICȚIONAR ISTORIC

ctitor = persoană care 
suportă în totalitate 
sau parțial cheltuielile 
pentru ridicarea și înzes-
trarea unei biserici sau 
a unei mănăstiri.

  ȘTIAȚI CĂ?

De construirea bisericii 

de la Curtea de Argeș este 

legată Legenda meșteru-

lui Manole. Aceasta ne 

spune că domnul i-a cerut 

meșterului să construias-

că o biserică așa cum nu 

a mai fost alta pe lume.  

După sacrificii dureroase, 

meșterul construiește 

biserica, dar domnul îi 

ia schelele și îl lasă pe aco-

periș. Manole își constru-

iește aripi, dar nu reușește 

să zboare. În locul unde 

a căzut a apărut un izvor. 

Mănăstirea Cozia

Mănăstirea Putna

Biserica Episcopală 

de la Curtea de Argeș
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Biserica Mănăstirii Horezu, principala 

ctitorie a lui Constantin Brâncoveanu

DESCOPERĂ! DESCRIE! DISCUTĂ!

I. Citește cu atenție textul următor, apoi continuă într-un paragraf povestea Brâncovenilor. 

III. Realizează o prezentare a unei construcții religioase și a ctitorului ei.

II. Completează schema cu exemple din lecție.

VREAU SĂ ȘTIU MAI MULT

Putna, tur virtual: https://pano.360concept.ro/romania/suceava/manastirea-putna/
Dumitru Almaș, Un voievod cărturar, ctitor la Curtea de Argeș
Dumitru Almaș, Un voievod bun gospodar și un meșter iscusit

„Boier vechi și domn creștin,

De averi ce tot strângea

Sultanul se îngrijea...

Căci vizirul îl pâra.

Într-o joi de dimineață...

Brâncoveanul se scula,

Fața blândă el spăla.

Barba albă-și pieptăna,

La icoane se-nchina.

Pe fereastr-apoi căta

Și amar se spăimânta!”

(Balada lui Constantin Brâncoveanul)

Tismana
Construcții 

religioase
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UNITATEA 3
RECAPITULARE

Locuri cu importanță istorică pentru România

Așezări și construcții 
dacice, grecești 

și romane

Sarmizegetusa 
Regia

Histria

Tomis

Callatis

Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa

Ctitori 
și construcții 

religioase

Mircea cel Bătrân:
Mănăstirea Cozia

Ștefan cel Mare:
Mănăstirea Putna

Petru Rareș:

Mănăstirea Moldovița

Neagoe Basarab:
Biserica Episcopală 

Curtea de Argeș

Antim Ivireanul:
Mănăstirea Antim

Constantin Brâncoveanu:
Mănăstirea Horezu

Castele 
și cetăți

MOLDOVA:
Cetatea Albă, Cetatea 

Neamțului, Cetatea Sucevei

ȚARA ROMÂNEASCĂ:
Cetatea Turnu, Cetatea 

Giurgiu

TRANSILVANIA:
Castelul Bran, Castelul 

Huniazilor, Cetatea Râșnov

Cetăți urbane:
Brașov, Sibiu, Sighișoara

„Biserici-cetăți”

Cetăți țărănești
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Explică noțiunile: castel, cetate.

Completează spațiile libere cu noțiunile corespunzătoare.

a) Casele dacilor erau construite din    ...    .
b) Histria, Tomis și Callatis au fost întemeiate de greci pe țărmul    ...    .
c) Cetatea Neamțului se găsește în    ...    .
d) Persoana care sprijină construirea unei biserici se numește    ...    .

Realizează corespondența corectă între elementele celor două coloane.

a) Mircea cel Bătrân 1. Mănăstirea Horezu
b) Ștefan cel Mare 2. Mănăstirea Cozia
c) Petru Rareș 3. Mănăstirea Putna
d) Constantin Brâncoveanu 4. Mănăstirea Moldovița

Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele.

1. Precizează, pe baza textului, locul 
istoric menționat. 

2. Indică numele domnitorului 
care a ctitorit monumentul descris 
în text. 

3. Scrie un text, de aproximativ 5 rân-
duri, despre locul cu importanță 
istorică pentru România care te-a 
impresionat cel mai mult. 

EVALUARE/AUTOEVALUARE

II

IIII

IIIIII

IVIV

SUBIECT I II III IV DIN OFICIU TOTAL

Punctaj pentru 
răspuns corect  

2 puncte 2 puncte 2 puncte 3 puncte 1 punct 10 puncte

Răspunsul tău 

Califi cative 
Insufi cient
1-4 puncte

Sufi cient
5-6 puncte

Bine
7-8 puncte

Foarte bine
9-10 puncte

JURNAL DE CĂLĂTORIE JURNAL DE CĂLĂTORIE 

Ce am învățat nou din această lecție?
Care dintre ideile discutate mi s-au părut mai interesante?
Cum m-am simțit când am învățat la istorie?

„Mănăstirea de la Argeș, acea minune a pă-

mântului românesc, în care și-a pus tot sufle-

tul și toată truda lui, va duce de-a lungul 

veacurilor, prin graiul minunat al artei, faima 

și renumele celui mai mare artist și scriitor ca-

re-a șezut vreodată pe tronul Țărilor Române.”

(Ion D. Sandu, Neagoe Basarab, 

apărător și sprijinitor al ortodoxiei)
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Monumentele, obiceiurile și tradițiile, care fac astăzi parte din 
patrimoniul mondial (Patrimoniul Comun al Umanității), protejat de 
UNESCO, vorbesc despre sensibilitatea și dragostea de frumos ale po-
porului care le-a creat. România are înscrise pe Lista Patrimoniului 

Mondial UNESCO șase zone culturale, două zone naturale și nu-
meroase obiceiuri și tradiții. 

 Fortificațiile dacice din Munții Orăștiei

În timpul domniilor regilor Burebista și Decebal, dacii au construit 
numeroase cetăți fortificate. Centrul puterii lor se afla în Munții Orăș-
tie. Sarmizegetusa Regia a fost capitala 
și cel mai important centru militar, reli-
gios și politic al statului dac înainte de 
războaiele pe care le-a purtat cu Impe-
riul Roman. Inițial, Sarmizegetusa nu 
era o fortificație militară, ci o așezare 
religioasă și civilă. Ulterior, a devenit 
centrul unui sistem de apărare care se 
întindea pe aproximativ 500 km2.

Astăzi, cetățile care au avut rolul 
de a apăra capitala dacilor au fost incluse în patrimoniul mondial 
 UNESCO: Sarmizegetusa Regia, Costești, Blidaru, Luncani–Piatra 

Roșie, Bănița (județul Hunedoara), Căpâlna (județul Alba). 

Monumente i locuri incluse 
în patrimoniul UNESCO din România 

DICȚIONAR ISTORIC

UNESCO = Organizația 
Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știință și Cul-
tură, înființată în anul 
1945, având ca principal 
obiectiv protejarea mo-
numentelor culturale 
și naturale care fac parte 
din moștenirea comună 
a umanității.

Drum dacic pavat

Sanctuarele de la 

Sarmizegetusa Regia 

DESCOPER  

Festivalul Cetăților Dacice este cea mai veche manifestare de reconstituire antică din România. 
Participarea la astfel de evenimente reprezintă un mod plăcut și instructiv de a petrece timpul liber. 
În multe zone din România se organizează astfel de evenimente.

I. Ai participat vreodată la un astfel de festival? A fost o experiență pe care ai vrea s-o repeți? 

De ce?

II. Pornește împreună cu colegii tăi într-un tur virtual a vechii capitale a dacilor, Sarmizegetusa 

Regia, utilizând aplicația Google Earth sau accesând linkul https://360.inp.org.ro/index.php/
obiective/cetatea-dacica-de-la-sarmizegetusa-regia-jud-hunedoara-tur-virtual-video. Realizați apoi 

un jurnal de călătorie în care să vă consemnați impresiile despre ceea ce ați văzut. Nu uitați 

să notați în jurnal ce ați învățat nou din această vizită, care dintre lucrurile descoperite vi 

s-au părut mai interesante și cum credeți că le veți putea utiliza în viitor.
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Așezările săsești cu biserici fortificate 

din Transilvania

Populație de origine germanică, sașii s-au așezat pe teritoriul 
Româ niei, de-a lungul arcului carpatic, în sudul și sud-vestul Transil-
vaniei, din timpuri străvechi, încă din secolele XII–XIII. Aduși aici pen-
tru dezvoltarea meșteșugurilor și a orașelor, au întemeiat numeroase 
așezări, unele făcând astăzi parte din patrimoniul cultural mondial. 
 Așezările săsești cu biserici fortificate din Transilvania sunt: Câlnic 

(Alba),  Prejmer, Viscri (Brașov), Dârjiu (Harghita), Saschiz (Mureș), 

Biertan (Sibiu),  Valea Viilor (Sibiu).  
Apariția acestor monumente s-a datorat evenimentelor istorice. 

Atacați mai întâi de mongoli, apoi de turci, localnicii au căutat o so-
luție pentru a se salva. Rezolvarea s-a dovedit a fi fortificarea bisericii 
din sat. Așezările săsești cu bisericile fortificate nu sunt doar monu-
mente unice de arhitectură, ci transmit și valorile acestei comunități. 
Pe parcursul ultimelor două secole, ele și-au păstrat aproape ne-
schimbată forma: străzi regulate, case, ziduri împrejmuitoare înalte, 
grupate strâns în jurul bisericii situate la mijloc. Unicitatea așezărilor 
săsești cu biserici fortificate este dată astăzi de viața satului, de păs-
trarea vechilor tradiții, de modul de cultivare a pământului, de mode-
lul de așezare și organizare a gospodăriilor țărănești.

  ȘTIAȚI CĂ?

În patrimoniul mondial 

UNESCO nu sunt incluse 

doar monumente, ci și 

cuvinte, obiceiuri, tradi-

ții ale popoarelor lumii. 

României i-au fost recu-

noscute, ca parte a moște-

nirii umanității, ritualul 

călușului, doinele (cântece 

de dor, de dragoste), cera-

mica de Horezu, colinda-

tul de ceată bărbătească, 

dansul Feciorescul de 

Ticuș, meșteșugul țesutu-

lui covoarelor tradiționale 

de perete, mărțișorul.

Biserica fortificată de la Biertan Cetatea Prejmer Viscri

DESCOPER  

Privește cu atenție imaginile A–C, apoi rezolvă cerințele.

1. Descrie monumentele din imaginile de mai sus.
2. Menționează două lucruri pe care le au în comun aceste construcții.
3. Care este cauza care a condus la construirea acestor biserici fortificate?
4. De ce crezi că este important ca monumentele istorice să fie protejate de comunitate (locală, 

națională, mondială)?

AA BB CC

Ceramica de Horezu
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UNITATEA 3

Orașul Sighișoara

Centrul istoric al cetății Sighișoara a devenit monument protejat 
UNESCO în anul 1999. Așezare urbană de tip medieval, Sighișoara are 
în mijloc piața, biserica, locuințele, magazinele, atelierele înconjurate 
de ziduri de apărare. În centrul istoric, clădirile locuite mai ales de 
meșteșugari (și mai puţin de negustori) oferă o diversitate aparte. Ca-
sele au la parter atelierul sau prăvălia (magazinul) și anexele, la etaj 
aflându-se locuința familiei. Aproape fiecare clădire din Sighișoara 
are o poveste demnă de a fi cunoscută. De exemplu, pe drumul spre 
vechea cetate, pot fi descoperite Casa Memorială și bustul savantului 
Hermann Oberth. 

Anual, la Sighișoara se organizează Festivalul „Sighișoara me-

dievală”, în ultimul sfârșit de săptămână al lunii iulie. Pe  parcursul 
a trei zile, participanții se bucură de muzică și dansuri medievale, 
jonglerii cu steaguri, tabăra cavalerilor, curtea comedianților, expo-
ziții de tot felul.

Bisericile de lemn din Maramureș

În județul Maramureș sunt înscrise pe lista monumentelor istorice 
93 de biserici de lemn declarate monumente arhitectonice. Opt dintre 
ele au fost alese cele mai reprezentative. Vechimea, stilul arhitecto-
nic, tehnica de construcție, pictura interioară și starea de conservare 
fac din bisericile de lemn din Maramureș un ansamblu arhitectural de 
valoare universală excepțională. Acestea au fost introduse în patrimo-
niul mondial UNESCO în decembrie 1999. Cele opt biserici care apar-
țin acestui grup pot fi găsite în localitățile Budești, Desești, Bârsana, 

Poienile Izei, Ieud Deal, Șurdești, Plopiș și Rogoz. 
Înguste, dar înalte, cu turle suple și lungi la capătul vestic al clădirii, 

bisericile de lemn din Maramureș sunt considerate adevărate capo-
dopere ale acestui tip de arhitectură. Datate în secolele al XVII-lea și 
al XVIII-lea, reprezintă de fapt tipuri de biserici mai vechi cu câteva 
secole. Valoarea artistică deosebită a acestora constă în armonia con-
strucției și peisajul natural în care au fost ridicate.

DESCOPER  

I. Accesează pagina de internet https://ro.wikipedia.org/wiki/Hermann_Oberth și descoperă cine 

a fost Hermann Oberth și care au fost invențiile sale. 

II. Realizează un album cu fotografii în format electronic, cu imagini ale bisericilor de lemn 

din Maramureș. 

Turnul cu Ceas

Biserica Bârsana



113

Bisericile pictate din nordul Moldovei

Construite în timpul domniilor lui Ștefan cel Mare 
(1457–1504) și ale urmașilor săi direcţi, Bogdan III 
(1504–1517), Ștefan cel Tânăr (1517–1527) și Petru Rareș 
(1527–1538, 1541–1546), bisericile pictate din nordul 
Moldovei sunt unice din punct de vedere arhitectural. 
Stilul de construcție, stilul moldovenesc, este aparte 
și este recunoscut pretutindeni. Bisericile pictate din 
Moldova impresionează prin arta picturii, prin frumu-
sețea culorilor folosite, a armoniei și a subiectelor pe 
care le înfățișează. Din acest motiv, începând cu anii 1993 și 2010 ele 
au fost înscrise în patrimoniul cultural mondial protejat de UNESCO: 
Voroneț, Sucevița, Arbore, Humor, Moldovița, Pătrăuți,  Probota, 

Sfântul Ioan cel Nou din Suceava. 
Mănăstirea Voroneț este o ctitorie de seamă a lui Ștefan cel Mare. 

Ridicată în 1488, în doar trei luni și trei săptămâni, impresionează prin 
picturile sale, fapt ce i-a câștigat numele de „Capela Sixtină a Estului”. 
Pictura interioară datează chiar din vremea domnitorului moldovean, 
fiind realizată în 1496, iar cea exterioară, din perioada lui Petru Rareș.

Mănăstirea Voroneț

Mănăstirea Moldovița

DESCOPER  

I. Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele.

1. Precizează un spațiu istoric menționat în text.
2. Pornind de la textul de mai sus, menționează culorile în care au fost pictate bisericile Moldovei.
3. Pe baza imaginilor din lecție, realizează un afiș pentru prezentarea (promovarea) bisericilor 

pictate din nordul Moldovei. 

II. Realizează un desen sau construiește împreună cu colegii de clasă o machetă a unuia 

dintre monumentele studiate. 

Nenumărați pictori și chimiști au încercat să deslușească secretele culorilor bi-

sericilor pictate ale Moldovei: albastrul de Voroneț, albul de Humor, ruginiul intens, 

galbenul, cele cinci nuanțe de verde, ocrul și violetul. Compoziția acestora a fost 

 deslușită cu ușurință, doar albastrul de Voroneț a continuat să-și păstreze secretul. 

Ceea ce au reușit să afl e cercetătorii este că are în componență azuritul, o piatră de cu-

loare albastru intens originară din China, Maroc sau Namibia. Testele de laborator au 

arătat că piatra de azurit a fost fărâmițată, pisată și apoi amestecată cu un alt material 

ale cărui origini nu au fost descoperite nici până în prezent. 
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UNITATEA 3

Să explicăm o pictură!

Pasul I: Identificarea și prezentarea unei picturi

Identificarea datei, a epocii în care a fost realizată pictura.
Prezentarea pe scurt a autorului (atunci când acesta este cunoscut).
Identificarea tipului de pictură: pe pânză, pe lemn, frescă, portret, pictură istorică, 
pictură religioasă.
Precizează epoca istorică în care a fost realizată pictura.

Pasul II: Înțelegerea conținutului picturii

Studierea obiectelor, a personajelor picturii, a decorului.
Identificarea simbolurilor reprezentate, descoperirea semnificației lor.
Descrie îmbrăcămintea personajelor din pictură și explică 

cine sunt acestea.

Pasul III: Importanța picturii

Care este părerea ta despre pictura exterioară a bisericilor 

din Nordul Moldovei?

SUCCES!

ÎNV  S  ÎNV

Astăzi vom învăța cum să „citim” o pictură (un tablou). Să ne aducem aminte și de lucrurile 
pe care le-am învățat la religie!

Biserica Învierii Domnului, Mănăstirea Sucevița
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RECAPITULARE

Fortifi cațiile dacice din Munții Orăștiei

Așezările săsești cu biserici fortifi cate din Transilvania

Sighișoara

Bisericile de lemn din Maramureș

Bisericile pictate din Nordul Moldovei

UNGARIA

UCRAINA

UCRAINA

BULGARIA

MAREA
NEAGRĂSERBIA

MOLDOVA

CHIȘINĂU
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UNITATEA 3

Explică noțiunile următoare: UNESCO, patrimoniu cultural.

Descrie cetatea din imaginea 

alăturată și precizează o con-

strucție care îi asigura apărarea.

Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele.

1. Definește, pe baza textului, bisericile maramureșene.
2. Explică de unde provine numele localității Bârsana.
3. Identifică în text un alt loc în care există astăzi un monument protejat UNESCO.

Scrie un scurt text despre ceea ce ți-a plăcut la tema Monumentele și locurile incluse 
în patrimoniul UNESCO din România. 

EVALUARE/AUTOEVALUARE

II

IIII

IIIIII

IVIV

JURNAL DE CĂLĂTORIE JURNAL DE CĂLĂTORIE 

Ce am învățat nou în această lecție?
Ce dificultăți am întâmpinat?
Dacă aș putea schimba ceva, ce aș schimba?

SUBIECT I II III IV DIN OFICIU TOTAL

Punctaj pentru 
răspuns corect  

2 puncte 2 puncte 3 puncte 2 puncte 1 punct 10 puncte

Răspunsul tău 

Califi cative 
Insufi cient
1-4 puncte

Sufi cient
5-6 puncte

Bine
7-8 puncte

Foarte bine
9-10 puncte

„Bisericuțele maramureșene sunt simbolurile unor tradiții și legende care se trans-

mit din generație în generație în familiile localnicilor. Bârsana nu face excepție și, dacă 

întrebați (aproape) orice localnic, acesta va ști să vă spună câteva cuvinte despre istoria și 

legendele locurilor. Cneazul Stanislau Bârsan, cel de la care localitatea își trage numele, 

a primit în 1326 moșia Surduc, incluzând Bârsana, din partea regelui Ungariei, Carol 

Robert de Anjou. Urmași ai familiei cneziale trăiesc încă în Bârsana, la fel cum descen-

denții cneazului Bud trăiesc încă în Budești.”

(https://patrimoniu.revistasinteza.ro/2017/04/25/barsana-si-urmasii-urmasilor-cneazului-barsan/)

Sighișoara 1740

(reconstituire)
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Locuri istorice din comunitate 

PROIECT. INVESTIGA IE

Cum fac o investigație?
Întreb! Investighez! Redactez!

Identific locul istoric din comunitate pe care vreau să-l investighez. Dacă nu cunosc 
niciunul, îmi întreb bunicii, părinții sau pe doamna învățătoare dacă există astfel de locuri 
în comunitatea noastră. 

Vizitez locul identificat (cruce de piatră, biserică, stradă, casă memorială, monument 
al eroilor etc.).

Obțin informații despre locul ales. 
Unde voi căuta informațiile?

 îmi întreb familia (părinți, bunici);
 consult cărți de la biblioteca școlii;
 consult cărți de la biblioteca orașului;
 vizitez muzeul de istorie din localitate;
 caut pe internet.

Îmi redactez planul de lucru/ideile principale.
Structura planului:

 denumirea locului istoric, a monumentului;
 data construirii;
 motivul pentru care a fost construit;
 scurtă descriere;
 importanța pentru comunitate;
 alegerea imaginilor pe care le voi folosi.

Realizez proiectul (scriu textul, adaug fotografii, îl fac într-o aplicație pe calculator).

Prezint proiectul colegilor.

Discut despre investigația mea.
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UNITATEA 3

Descrie trei locuri istorice din comunitate.

Completează schema cu locuri care prezintă

importanță istorică pentru România.

Rezolvă rebusul de mai jos pentru 

a descoperi denumirea persoanei care 

construiește o biserică sau o mănăstire.

1. Lăcaș de cult construit de domnitorul Țării Românești Mircea cel Bătrân pe valea Oltului
2. Lăcaș de cult construit de domnitorul Moldovei Ștefan cel Mare, locul unde este 

înmormântat
3. Lăcaș de cult construit de mitropolitul Țării Românești din vremea lui Constantin 

Brâncoveanu
4. Lăcaș de cult consolidat și înzestrat de domnitorul Mircea cel Bătrân
5. Lăcaș de cult construit de domnitorul  Moldovei, Petru Rareș
6. Lăcaș de cult renumit prin culoarea albastră din picturile sale

Construiește propoziții cu noțiunile: UNESCO, patrimoniu cultural. 

II

IIII

IIIIII

IVIVV

Cultură și patrimoniu 

Locuri cu 
importanță 

istorică pentru 
România

1

A

B

2

3

4

5

6

S  NE AMINTIM!
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Completează spațiile libere cu noțiunea corectă.

a) Locuri de reamintire a personalităților locale sau naționale    ...   .
b) Element de aducere aminte pentru membrii unei comunități    ...   .
c) Organizație înființată în anul 1945, având ca principal obiectiv protejarea mo numentelor 

culturale și naturale care fac parte din moștenirea comună a umanității    ...   .

Privește cu atenție imaginile și precizează ce locuri istorice din comunitate reprezintă.

Selectează, din lista de mai jos, monumentele și locurile istorice incluse în patrimoniul 

UNESCO din România.

a) Cetățile fortificate din Munții Orăștiei;
b) Mănăstirea Cozia;
c) Biserica Mănăstirii Voroneț;
d) Histria;
e) Bisericile de lemn din Maramureș.

II

IIII

IIIIII

SUBIECT I II III DIN OFICIU TOTAL

Punctaj pentru 
răspuns corect 

3 puncte 3 puncte 3 puncte 1 punct 10 puncte

Răspunsul tău

Califi cative
Insufi cient
1-4 puncte

Sufi cient
5-6 puncte

Bine
7-8 puncte

Foarte bine
9-10 puncte

Nu uita să completezi Fișa de observare a comportamentului (pagina 126) pentru activitatea 
din această unitate de învățare. 

EVALUARE/AUTOEVALUARE

AA BB CC
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II

IIII

RECAPITULARE FINAL

Explică următoarele noțiuni: familie, activități cotidiene, locuință.

Completează tabelul de mai jos cu noțiunile corespunzătoare. 

Copilăria în trecut Copilăria în prezent

Timpul liber

Jocurile preferate

Jucăriile preferate

Educația

membru al unei comunități naționale: român

Cum gândesc?

Îmi amintesc

Înțeleg

Aplic

Investighez

Concluzionez

Creez

membru al unei comunități locale: sat/oraș

membru al unei familii: 

fi u/fi ică/ nepot/nepoată

un copil/un elev

Cine 

sunt?

Trecutul și prezentul din jurul nostru
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Restabilește adevărul istoric! Rescrie corect enunțurile următoare:

a) Un secol are 1000 de ani.
b) Un deceniu are 100 de ani.
c) Un mileniu are 10 ani.

Pe baza informațiilor selectate din enciclopedii tipărite sau on-line, realizează 

o scurtă „istorie a măsurării timpului”.

IIIIII

IVIVVV

DECENIU

10 ani

SECOL

100 de ani 

MILENIU

1000 de ani

ISTORIE PREZENT

SURSE 

ISTORICE

TRECUT

SPAȚIU 

ISTORIC
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Localizează pe harta de mai sus popoare de astăzi studiate.

Scrie câte un enunț despre următorii călători:

a) Badea Cârțan;
b) Emil Racoviță;
c) Nicolae Milescu Spătarul;
d) Dumitru Prunariu.

II

IIII

POPOARE

DE IERI

POPOARE

DE ASTĂZI

ROMÂNI

FRANCEZI

RUȘI

GERMANI

TURCI

SÂRBI

BULGARI

UNGURI

ROMANI

DACI

GRECI

GALI

SLAVI

Cunoașterea lumii

Suedia

Norvegia

Finlanda

Germania

Lituania

Ungaria

Letonia

Polonia

Rusia

Ucraina

Belarus

Estonia

Turcia

România

Slovacia

Bosnia și
Herțegovina

Cehia

Franța

Spania

Portugalia

Croația

Austria

Serbia
Bulgaria

Slovenia

Marea 
Britanie

Islanda

Irlanda

Danemarca

Elveția

Grecia

Muntenegru

Italia

Olanda
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Citește enunțurile și alege varianta corectă.

a) Întemeietorul statului Moldova este Bogdan. 
b) Țara Românească își câștigă independența în urma bătăliei de la Rovine.
c) Iancu de Hunedoara l-a învins pe sultanul Mahomed al II-lea în anul 1456. 
d) Mihai Viteazul a realizat prima unire a Țărilor Române. 

Scrie numele a trei personalități aparținând minorităților naționale și câte o infor mație 

despre activitatea lor.

II

IIII

ANTICHITATEA

Războaiele daco-romane
Burebista, Decebal, Traian

EVUL MEDIU

Crearea statelor românești
Gelu, Dragoș, Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, 
Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, 
Gheorghe Doja, Gabriel Bethelen, J. Honterus

EPOCA MODERNĂ

Unirea Principatelor, Independența, 
Primul Război Mondial, Marea Unire
Al.I. Cuza, Carol I, Ferdinand, regina Maria

Epoci, evenimente, personalități

Plasează personalitățile și evenimentele istorice de mai jos în căsuța corespunzătoare:

Epoca istorică Personalitatea/Evenimentul

Antichitate 
Evul Mediu
Epoca Modernă

IIIIII
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1. Loc dedicat zeilor greci
2. Clădire unde se oficiază serviciul religios 

musulman (islamic)
3. Lăcaș de cult în Antichitate
4. Sculptură expusă, de regulă, în spațiu deschis 

înfățișând o reprezentare a unei ființe
5. Clădire care păstrează obiecte cu interes 

istoric, științific, artistic
6. Clădire destinată cultului creștin
7. Clădire unde se oficiază serviciul religios 

al evreilor
8. Lăcaș de cult în care călugării sau călugărițele 

trăiesc izolați de lume

Rezolvă rebusul pentru a descoperi numele unui loc reprezentativ pentru o comunitate.

A-B = Loc reprezentativ dintr-o comunitate

A

B

2

3

4

5

6

7

8

1

IIII

Precizează câte un exemplu pentru fiecare loc istoric:

a) din comunitatea locală;
b) cu importanță istorică pentru România;
c) inclus în patrimoniul UNESCO. 

II

Cultură și patrimoniu

PATRIMONIU

LOCURI ISTORICE 

DIN COMUNITATE

mănăstiri, străzi, case istorice, 
monumente ale eroilor, 

monumente reprezentative 
ale comunităților etnice 

din România

PATRIMONIU MONDIAL 

UNESCO

fortifi cații dacice, așezări 
săsești cu biserici fortifi cate 
din Transilvania, Sighișoara, 

biserici de lemn din 
Maramureș, biserici pictate 

din nordul Moldovei

LOCURI CU IMPORTANȚĂ 

ISTORICĂ PENTRU 

ROMÂNIA

așezări și construcții dacice, 
grecești, romane, castele, 

cetăți, construcții religioase
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Citește enunțurile și alege varianta corectă.

a) Un instrument de măsurare a timpului este calendarul.
b) La nivelul satului se formează comunitatea urbană.
c) Sărbătoarea Mărțișorului este o tradiție a lunilor de toamnă.
d) Pe 18 decembrie este sărbătorită Ziua minorităților naționale în România. 

Precizează numele provinciilor care sunt reprezentate de stemele de mai jos.

Realizează corespondența între elementele celor două coloane.

a) Conrad Haas
b) Alexander Cosma de Kőrösi
c) Emil Racoviță
d) Dumitru Prunariu 

Selectează  dintre imaginile de mai jos pe acelea care ilustrează locuri din patrimoniul 

mondial UNESCO.

II

IIII

IIIIII

IVIV

EVALUARE FINAL

1. spațiul cosmic
2. racheta
3. Tibet
4. Antarctica 

SUBIECT I II III IV DIN OFICIU TOTAL

Punctaj pentru 
răspuns corect 

2 puncte 2 puncte 2 puncte 3 puncte 1 punct 10 puncte

Răspunsul tău

Califi cative
Insufi cient
1-4 puncte

Sufi cient
5-6 puncte

Bine
7-8 puncte

Foarte bine
9-10 puncte

Curtea de Argeș Biserica Bârsana Biserica de la Biertan Sarmizegetusa

AA BB CC DD EE
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Fișa de observare a comportamentului

Citește cu atenție fiecare comportament și bifează răspunsul care ți se potrivește cel mai bine. 

Comportamentul Niciodată Uneori Deseori Întotdeauna

Am dovedit interes în învățare

Am urmat instrucțiunile

Am lucrat individual 

Am cerut ajutor când am avut nevoie

Când am greșit, am vrut  să afl u cum pot 
să corectez

Am dus activitățile până la capăt

Mi-am spus părerea

Am cooperat cu ceilalți în activitățile de grup

Instrumentele mele de lucru 

Istoria ne ajută să ne cunoaștem pe noi înșine, să înțelegem mai bine lumea în care trăim.

Sperăm că ți-a plăcut tot ceea ce ai găsit în această carte. 

Și nu uita! Istoria este cea mai fascinantă călătorie și cea mai frumoasă poveste care s-a scris până astăzi!

 fi șe de evaluare, de auto-
evaluare, de observare 
a comportamentului;

 desene;
 afi șe; 
 pagini de jurnal;
 scheme;
 diagrame.

 Ioan Aurel Pop, Istoria ilustrată a românilor pentru elevi
 Simona Antonescu, Alexia Udriște, Istoria povestită copiilor
 Rob Lloyd Jones, Istoria lumii pentru copii în 100 de imagini
Enciclopedia cunoașterii. Istorie

 John Farndon, Istoria lumii. Secolul trecut: anii 1900–2000
 Dicționarul explicativ al limbii române: https://dexonline.ro/

Navigarea pe internet oferă o călătorie virtuală. Dar și aici, ca în 
orice călătorie, pot apărea primejdii. Ce trebuie să fac pentru a 
evita pericolele? Iată câteva sfaturi:
1. Întreb părinții și cadrele didactice dacă site-urile pe care vreau 

să intru sunt potrivite pentru vârsta mea.
2. Intru doar pe site-urile unor instituții de învățământ, de cultură, 

politice sau pe cele destinate doar copiilor.
3. Dacă descopăr informații care sunt dăunătoare pentru copii, 

îmi anunț părinții și profesorii.

 Google Expeditions
 Google Earth
 Pinterest
 YouTube 

Portofoliul meu 
Instrumente de informare 

Cum să navighez în siguranță pe internet?

Multimedia. 

Aplicații 
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Solu ii
Descoperă! Descrie! Discută! p. 10

I. 1. Grecia, Egipt, Irak, Peru; 2. arheologi.
II. 1. Nord, Sud, Est, Vest; 2. munte–maro, 

câmpie–verde, mare, ape–albastru; 
3. Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, Ungaria. 

III. 1. trecut, prezent, viitor; 2. popor. 
EVALUARE/AUTOEVALUARE p. 11 

I. 1–b; 2–d; 3–c; 4–a. 
II. 1. știință, povestire; 4. clepsidra–timp, 

metru–lungime. 
EVALUARE/AUTOEVALUARE p. 19

I. 1. mam’ mare–bunică, mamițica–mamă, tanti 
Mița, Goe–nepot; 2. București; 3. sărbătoare 
națională.

Descoperă! Descrie! Discută! p. 23

I. 2. mărțișor–venirea primăverii, 3. încondeierea 
ouălor–Paște, 4. Plugușorul–Anul Nou. 

III. 1. Hora, 2. străvechi, de demult. 
IV. 1. aviatori. 
Descoperă! Descrie! Discută! p. 25

II. 1. a) conservarea, dezvoltarea și exprimarea 
identității etnice (sentimentul de a aparține unei 
anumite comunități etnice), culturale, lingvistice 
(limba) și religioase; b) teatre, reviste, muzee, 
biblioteci, edituri, emisiuni radio și TV. 

EVALUARE/AUTOEVALUARE p. 33

I. 1 iunie, 1950, drepturi.
Descoperă! Descrie! Discută! p. 35

I. scrise, nescrise. 
II. Burebista a condus statul dac înainte de Decebal. 

Traian a trăit în același timp cu Decebal. 
Decebal conduce Dacia după Burebista.

III. 1. agricultura; 2. secolul al III-lea î.Hr.; 
3. râșnițe și pietre de moară; 4. os, piatră, fi er. 

Descoperă! Descrie! Discută! p. 37

I. 1. Roma; 2. Italia.
II. 1. coline, fl uviu, oraș; 2. comerț, navigație. 
Descoperă! Descrie! Discută! p. 39

I. 1. Dunăre, Munții Carpați, Marea Neagră; 
2. relieful dă naștere ocupațiilor oamenilor, 
astfel, la câmpie se practică agricultura, 
la munte, creșterea animalelor. 

II. drapelul și stema României. 

Descoperă! Descrie! Discută! p. 43

II. mai întâi, după aceea, în fi nal. 
Descoperă! p. 44

1. secolele VI-VII; 2. agricultura, pescuitul, 
creșterea animalelor.

Descoperă! p. 45: ceainic–băutul ceaiului. 
Descoperă! Descrie! Discută! p. 47

 1. Crăciun; 3. Mărțișorul. 
Descoperă! p. 50

II. 1. Anul Nou; 2. pilaf, halva. 
EVALUARE/AUTOEVALUARE p. 52

I. 1–c, 2–b, 3–b.
II. 1. 1 decembrie; 2. Grecia; 3. Ceardaș; 4. islamică.
III. român, turc, sârb, rus. 
Descoperă! Descrie! Discută! p. 55

 2. busolă, ochean, hartă, caravelă; 4. Introducerea 
în alimentație a roșiei, cartofului, porumbului. 

EVALUARE/AUTOEVALUARE p. 60

I. porumb, cartof, roșie.
II. a–1, b–1, c–2. 
Să ne amintim! p. 61

I. Timp istoric: mileniu, secol; Surse istorice scrise: 
hartă, carte; Surse istorice nescrise: unelte, vas 
de lut.

III. Oana, Adriana, Carpați, Dunărea, Prut, Craiova, 
București, România. 

IV. dac, grec, bulgar, german. 
V. 1–d, 2–a, 3–b, 4–c. 
EVALUARE/AUTOEVALUARE p. 62

I. a) spațiu istoric; b) familie; c) popor; 
II. veselie, jucării, vacanță, joc. 
III. 1–a, 2–b, 3–a, 4–c. 
IV. Cristofor Columb – secolul al XV-lea, America; 

Nicolae Milescu Spătarul – secolul al XVII-lea, 
China; Neil Armstrong – secolul XX, Lună; 
Dumitru Prunariu – secolul XX, spațiul cosmic. 

Descoperă! Descrie! Discută! p. 65

II. astronomia, biologia. 
EVALUARE/AUTOEVALUARE p. 67

I. 1–b, 2–c. 
II. 1. dacilor; 2. Dunăre. 
III. b, c, a. 
IV. 1. Traian; 2. se purta cu blândețe. 
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Descoperă! Descrie! Discută! p. 75

I. 1. eliminarea amenințării otomane; 2. a refuzat 
plata tributului; 3. ardeleni, polonezi; 4. Vaslui 
(Podul Înalt). 

Descoperă! Descrie! Discută! p. 77

I. 1. Mihai Viteazul; 2. iubirea de țară, bunăvoința; 
3. victoria în bătălia de la Călugăreni.

Descoperă! Descrie! Discută! p. 79

I. 1. A–Evul Mediu (trecut), B–prezent. 
EVALUARE/AUTOEVALUARE p. 83

I. 1–b, 2–c, 3–b. 
II. Bogdan, Basarab I. 
III. Posada, Rovine, Vaslui, Călugăreni. 
IV. 1. XV; 2. Țara Hațegului; 3. Voicu. 
Descoperă! Descrie! Discută! p. 85

I. Moldova, Țara Românească. 
II. București. 
Descoperă! Descrie! Discută! p. 87

1. Regina Elisabeta, Regele Carol I, Carol Davila; 
2. Podul de la Cernavodă peste Dunăre. Lega 
Dobrogea de România; 4. b), c), a). 

Descoperă! Descrie! Discută! p. 89

 2. Ziua Națională a României. 
EVALUARE/AUTOEVALUARE p. 96

I. a) Al.I. Cuza; b) Carol I; c) Carol Davila; 
d) Ferdinand. 

II. Unirea Principatelor, Marea Unire, Revenirea 
la un regim democratic, Aderarea la Uniunea 
Europeană. 

III. 1–C, 2–A, 3–B. 
Să ne amintim! p. 97

I. Antichitate: Burebista, Decebal, războaiele 
daco-romane; Evul Mediu: Gelu, Mircea cel 
Bătrân, Ștefan cel Mare; Epoca Modernă: Unirea 
Principatelor, Marea Unire, Al.I. Cuza, Carol I.

EVALUARE/AUTOEVALUARE p. 98

I. a) Burebista; b) Dio Cassius.
II. a–A, b–F, c–A, d–A. 
III. a–2, b–4, c–3, d–1. 
IV. Uniunea Europeană, Democrație.
Descoperă! Descrie! Discută! p. 103

II. 1. de la numele Dunării; 2. încălzire prin podele; 
3. templu = loc dedicat zeilor; terme = băi publice. 

Descoperă! Descrie! Discută! p. 105

II. 1. bătălia de la Războieni; 
2. D. Bolintineanu, Muma lui Ștefan cel Mare. 

EVALUARE/AUTOEVALUARE p. 109

I. castel = clădire mare; cetate = loc fortifi cat. 
II. a) lemn; b) Mării Negre; c) Moldova; d) ctitor. 
III. 1–b, 2–c, 3–d, 4–a. 
IV. 1. Argeș; 2. Neagoe Basarab. 
Descoperă! p. 111

1. biserici fortifi cate, cetăți; 2. zidurile de apărare, 
turnurile; 3. apărarea împotriva otomanilor. 

Descoperă! p. 113

 1. China; 2. albastru, alb, ruginiu, galben, verde, 
ocru, violet. 

EVALUARE/AUTOEVALUARE p. 116

I. UNESCO = organizație care protejează monumen-
tele din lume; patrimoniu = moștenire culturală. 

III. 1. Sunt simbolurile unor tradiții și legende care 
se transmit din generație în generație. 2. Numele 
vine de la cneazul Stanislau Bârsan. 3. Budești. 

Să ne amintim! p. 118

III. A–B: ctitor; 1. Cozia; 2. Putna; 3. Antim; 4.

Tismana; 5. Moldovița; 6. Voroneț. 
EVALUARE/AUTOEVALUARE p. 119

I. a) locuri ale memoriei; b) monument al eroilor; 
c) UNESCO. 

II. stradă istorică, biserică, cetate. 
III. a, c, e.
RECAPITULARE FINALĂ p. 120

Trecutul și prezentul din jurul nostru p. 121

III. a) Un secol are 100 de ani; b) Un deceniu are 10 ani; 
c) Un mileniu are 1000 de ani.

Epoci, evenimente, personalități p. 123

I. a) a–A, 2–F, 3–A, 4–A.
II. J. Honterus – harta Transilvaniei; Gh. Doja – 

războiul țărănesc; C. Haas – racheta; 
S. Brukenthal – muzeul.

III. Antichitate: Decebal, Burebista; Evul Mediu: 
Gelu, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare; 
Epoca Modernă: Unirea Principatelor, Al.I. Cuza, 
Marea Unire, regina Maria;

Cultură și patrimoniu p. 124

II. A-B: monument; 1. templu; 2. moschee; 
3. sanctuar; 4. statuie; 5. muzeu; 6. biserică; 
7. sinagogă; 8. mănăstire.

EVALUARE FINALĂ p. 125

I. a–A; b–F; c–F; d–A.
II. Țara Românească, Oltenia și Banat, Dobrogea, 

Transilvania, Moldova.
III. 1–b; 2–c; 3–d; 4–a.
IV. Bârsana, Biertan, Sarmizegetusa. 





Manualul este prezentat
în variantă tipărită
și în variantă digitală.
Varianta digitală are un
conținut similar celei tipărite.
În plus, cuprinde o serie de
activități multimedia interactive
de învățare (exerciții interactive,
jocuri educaționale, animații,
filme, simulări).
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