
A) Se dă textul: 

Legenda lăcrămioarelor 

după Boris Crăciun 

Cucoș Liliana - Gabriela 

Colegiul de Artă  „Ciprian Porumbescu”, Suceava 

 

 

Trăiau odinioară, în mijlocul unui castel din basme, doi copii de rege: un băiat și o fată. 

La naştere, cei doi copii primiseră de la zâna lor cea bună cele mai minunate daruri: 

frumusețe, înțelepciune, cumințenie. 

Cei doi copii crescuseră împreună și își petreceau majoritatea timpului jucându-se în 

grădinile castelului, grădini pline cu  flori. Dar fericirea micilor prinţi nu a durat decât 10 ani, 

până când  implacabila soartă  se abătu asupra lor.  

-Doamne-Dumnezeule, plângea regina. De ce ai băgat în inima domniţei boala 

necruţătoare? Slăbeşte văzând cu ochii şi se prăpădeşte. 

       Domniţa se făcuse slabă ca o scândură. Suferea cumplit şi bunul Dumnezeu a chemat-

o la el. S-a stins ca o lumânare. 

          - A murit domniţa, sora prinţului! parcă vuiau clopotele.  

Din ochii prinţului frate se prelingeau lin râuşoare de lacrimi. Lacrimi curate de copil, 

care-şi pierdea surioara şi prietena de jocuri şi cântece. Dar minune! Micul prinţ, care nu 

plânsese niciodată până atunci, slobozea dintre pleoape nişte lacrimi albe ca mărgelele. Căzând 

la pământ, lacrimile micuţului se prefăceau în flori mici şi albe, înşirându-se pe o tulpină 

subţirică precum boabele de mărgăritar. Iar din bobiţele albe ca neaua răzbătea un parfum 

îmbătător. 

Oamenii le-au numit lăcrămioare sau mărgăritărele. Florile cele mai mici şi frumoase s-

au făcut din lacrimile pure ale micului prinţ din poveste... 

 

B) Citește textul cu atenție și răspunde cerințelor următoare: 

 

1. Titlul textului: ........................................................... 

2. Autorul:........................................................................ 

3. Personajele:................................................................... 

4. Ce explică această legendă? 



.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

5. Povestește legenda : 

.................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................... 

6.  Caracterizaţi floarea prezentată în legendă, folosind metoda Diamantul :  

Primul rand: cuvântul tematic. 

Al doilea rând: cuvinte însușiri. 

Al treilea rând: cuvinte acțiuni. 

Al patrulea rând: o propoziție formată din patru cuvinte. 

Al cincilea rând: un cuvânt. 

 

 

 

 

 

 
 

7. Caută curiozităţi, ghicitori, proverbe despre floarea prezentată în legendă. 

.................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



8. Numeşte elementele din lumea reală prezentate în legendă. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

9. Numeşte elementele imaginare prezentate în legendă: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

10. Realizează un colaj sau un desen despre floarea prezentată în legendă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Citește și alte legende despre flori pe care să le prezinți colegilor. Scrie mai jos 

titlurile citite. 


