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ARGUMENT 
 

 Încă de la abordarea textelor despre meserii străvechi, propuse în programa opționalului ,,Povestea limbii române” 
pentru clasa a III-a, elevii au manifestat un interes deosebit pentru a afla cât mai multe informații despre acestea. 

Curiozitatea a fost mult mai mare să afle lucruri legate de obținerea firului de mătase naturală.  

 Pornind de la abordarea textelor despre meserii străvechi și tainele lor, pentru a completa cunoștințele elevilor și a 

răspunde curiozității și interesului acestora legate de una dintre cele mai vechi ocupații ale oamenilor, am ales să propunem 
pentru studiu texte despre povestea firului de mătase naturală. 



 

 

 Elevii vor afla noțiuni clare despre drumul firului de aur și utilizarea acestuia în obținerea  celor mai fine țesături.  

 Pornind de la textul literar, unde realul se împletește cu irealul și elevii află despre utilitatea firului de mătase 
naturală, textul științific satisface curiozitatea elevilor cu informații clare despre obținerea acestuia.  

 Am ținut cont și de deficitul de texte științifice din manualele curente. 
 
 

Notă: În redactarea acestei unități de învățare am ținut cont și de părerile        colegelor de catedră. 
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Povestea țesătorului 
                                                   după Vladimir Colin 

 

  Trăia odată un țesător foarte priceput la țesutul mătăsurilor grele și al catifelelor. 

         Dar cum stăpânul il plătea cât sa trăiască de azi pe mâine, omul nostru se hotari să fugă in lumea largă. 
         Zis și facut ! 

         Nu merse prea mult și, din cauza întunericului, se împiedica de o piatră și căzu. Se propti în mâini să se ridice. Atunci 
simți sub palme ceva moale. La lumina stelelor, țesătorul văzu o bucată de catifea vișinie pe care era cusută cu fir de aur 

imaginea unei fete. Tânara era legată cu cătușe de aur de un copac. 
         Nu apuca să se uite prea mult la bucata de material că meșterul auzi un glas subțirel: 

- De când te astept, țesătorule! 

- Pe mine? se mira meșterul. Cine mă așteapta? 

-  Privește în palma ta ! se auzi din nou glasul. 



 

 

În clipa în care se uita la bucata de țesătura, fata se mișca, vie. 

- Ia te uita, frate! spuse, nevenindu-i să-și creadă ochilor. 

-  Nu te mai uita atât! Atinge cu degetul cătușele de aur ce-mi strâng incheieturile! 

Cum le atinse, cătușele căzură la picioarele fetei. 

- Pentru ca m-ai scăpat de cătușe, te voi scapa și eu de stăpân! Hai, dă-mi mâna! 

Cum o atinse, bietul om simți că trupul i se împuținează și se pomeni alături de  fată in țesătura vișinie care se legăna, 

se înalță și prinse a zbura peste mări și țări pâna ajunse deasupra unei cetăți cu turle aurii.  

       Apoi coborî  binișor in curtea pietruită a palatului. 

- Ia te uită! Ce e asta? O țesătură coborâtă din cer! strigă un oștean care o luă si    dădu fuga la mai-marele oștilor. 

        Acesta ii dădu oșteanului un gologan si alerga fuguța la împarat, căruia-i arătă țesătura. 

- Nici că se potrivea mai bine! strigă împăratul. 

Îi dădu mai-marelui o moșie drept răsplată și o chemă pe împărăteasă la el. 

- Mergi la croitoreasă și cere-i să coasă bucata asta de material pe rochia de    mireasă să-i poarte noroc! 

           Căci se nimerise  să fie ziua in care domnița se mărita cu un fecior de împarat din lumea mare.  

- Ce ne facem acum? întrebă în șoaptă țesătorul. 

- Om vedea noi! răspunse fata. Deocamdată, taci mâlc! 

Împăraăteasa privi nedumerită in jur, convinsă fiind că a auzit voci, dar cum nu văzu pe nimeni, crezu că este doar o 

închipuire. Intră apoi în dormitorul domniței și făcu așa cum o sfătuise împăratul. 

            Domnița îmbrăcă rochia și porni cu tot alaiul pe ulița mare a cetății. 



 

 

            Deodată, țesătorului ii veni să strănute. Se abținu cât putu, dar pană la urmă izbucni răsunător: 

- Hapciu! 

Toată lumea s-a îmbulzit, care mai de care, ba cu sfaturi, ba cu batiste, convinsă fiind că a răcit domnița.  

- Am răcit? Dar de unde? Poate prințul… 

- Nici unul nici altul! îi împăcă împărăteasa. Mai degrabă cred că a strănutat Măria-Sa, împaratul! 

- Eu? Nici gând! Te pomenești…si-si șterse repede nasul cu o batistă de mătase. 

Porni iarăși alaiul. Dar tocmai când trâmbițele au încetat, țesătorul mai strănuta o dată și mai strașnic.  

- De astă dată, domnița, pun mâna-n foc că ai răcit! spuse prințul. 

- Cum, nu ai auzit strănutul? Un strănut așa măreț nu putea fi decât al împăratului. 

- Zău? Măreț? strigă împăratul. E limpede! Măreț nu puteam strănuta decât eu… 

- Să ne intoarcem dar, din drum, grăi sfetnicul cel mai de seamă. Viața Măriei  Tale e prea scumpă! Nunta se 

poate face si peste două-trei zile… 

            Pe când împăratul mai șovăia, țesătorul strănuta și a treia oară. 

- Sunt bolnav greu! șopti împăratul! Să ne întoarcem! 

Furioasă, domnița merse direct in camera sa. 

- Noroc?! strigă ea supărată și arunca direct pe fereastră rochia de mireasă. 

Chiar în acea clipă, pivnicerul ieșea pe poarta palatului. Rochia, purtată de vânt, îi căzu drept în cap. 

             La început a crezut că este atacat de vreun dușman care încearca să-l doboare cu vicleșug. Scoase cheia de la pivnița 



 

 

și se luptă orbește, dând în stânga si în dreapta. Obosit, crezu că și celălalt este frânt. Când scoase rochia de pe cap, o 

recunoscu imediat: ,,Mi-a pus norocul mâna în cap. Cu siguranță, pe rochia asta voi lua patru pungi cu galbeni. O dată se 
marită domnița! Voi lua cinci pungi…” Și în timp ce socotea pivnicerul pungile pe care le-ar putea dobândi, fata il certa pe 

țesător: 
           -N-ai fost în stare să-ți stăpânești strănutul! Uite in ce bucluc am intrat acum! 
           - Nu mă mai osândi și tu! 

           Pivnicerul se opri. ,, Cine să mă osândeasca? Ce, am furat-o? A căzut din cer!” 
            Si fata se răsti iar: 

- Trebuia să te las să-ți pună stăpânul pielea-n băț! 

,,Vai de mine! Pielea-n bătțse îngrozi pivnicerul. 

Supărat, țeăatorul spuse: 

- Of, îmi vine să mă iau la palme! 

De data asta, pivnicerul începu a tremura de frică, crezând că e stăpânit de un 

duh rău. 
             Dădu fuga la un neguțător. 

- Neguțătorule, binevoiește să primești rochia asta de nuntă ca să mă scapi de duhul rău! 

- Cum ? Să mă lupt eu cu duhul rău ? strigă neguțătorul care se și gândea la norocul ce a căzut pe capul său.  

            După o oră de tocmeală, acceptă și rochia și o pungă de galbeni din partea pivnicerului.  
            Bucuros de afacere, chemă un ucenic și îi înmâna rochia să o ducă fratelui său care era stăpânul țesătoriei de la care 

fugise mesterul nostru. 
             Străbătu ucenicul cele șapte mari si șapte țări și se înfățișă stăpânului țesătoriei.  

- Iată ce-ti trimite in dar fratele domniei tale! 

Mult se mai bucura stăpânul de rochia primită dar și mai mult se bucură de bucata de catifea pe care o descusu si o 



 

 

bagă în buzunar. 

- Ce-mi era că stăteam inchis in țesătoria stăpânului, ce mi-e că stau închis in buzunarul lui! se plânse țesătorul 

fetei. 

- Fii pe pace, răspunse fata. 

Și cum ieși stăpânul pe uliță, dornic să se fălească cu darul primit, se iscă un 

vânt puternic de-l luă pe sus și-l purtă departe. 

            In timpul acesta, țesătura de catifea alunecă din buzunar și coborî încet pe pământ.  

- Sări de pe peticul de catifea! șopti fata. 

Și numai ce saări pe pământ, că țesătorul nostru începu a crește pană ce se 

facu  așa cum era înainte. 

           Luă apoi peticul de catifea și merse, merse până în târgul vecin. Se puse acolo pe țesut mătăsuri grele și catifele de i 

se duse vestea. 
           Dar fata? 

           Zic unii că a sărit și fata de pe peticul de catifea și nu s-a mai despărțit de țesător. Alții zic că stă și azi pe catifeaua 
vișinie. 

 

 



 

 

 Minidicționar:                                            

osândi= condamna, pedepsi; 
gologan= monedă de aramă de valoare mică; 

mâlc= nu spune niciun cuvânt, nu scoate o vorbă; tace chitic; 
pivnicer= persoană care are sub supravegherea sa o pivniță de vinuri; 

turle= elemente arhitectonice în forma de cilindru, cu vârful ascuțit, care 

           încununeaza  acoperișul unor clădiri. 

 
 
 

 

1. Fișă de lectură: 

Titlul textului este………………………………………………………… 

Autorul textului este……………………………………………………… 



 

 

Locul întâmplării este……………………………………………………… 

Personajele sunt…………………………………………………………… 

          2.Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: 

Țesătorul a fugit de la stăpân pentru că: 

a) dorea să aibă un atelier al lui; 

b) nu era plătit așa cum merita 

c) dorea să-și găsească un alt stăpân; 

d) fusese certat că nu știe meserie. 

Fata cusută pe bucata de catifea: 

a) l-a sfătuit să se întoarcă la stăpânul lui; 

b) l-a transformat într-o țesătura vișinie; 

c) l-a micșorat și l-a luat cu ea pe țesătura; 

d) l-a transformat într-un om puternic și bogat. 

După un zbor lung, ei au ajuns: 

a) în curtea unui palat; 

b) într-un târg învecinat; 

c) în curtea unui om sărac; 



 

 

d) la un negustor. 

Nunta a fost amânată pentru că: 

a) imparatul racise; 

b) țesătorul strănutase de doua ori; 

c) rochia nu-i purtase noroc domniței; 

d) prințul și prințesa nu mai doriseră să se căsătorească. 

Pivnicerul a mers la un neguțător si: 

a) a vândut rochia pe cinci pungi de galbeni; 

b) a dăruit rochia și cheia de la pivniță; 

c) a dat rochia și o pungă de galbeni; 

d) i-a facut cadou rochia de mireasă. 

Scăpat din mâinile stăpânului, țesătorul: 

a) s-a mutat în atelierul acestuia; 

b) a plecat într-un alt targ; 

c) a rămas pe țesătură împreună cu fata de aur; 

d) s-a întors la palatul împăratului. 

3.Completează enunțurile cu informații din text: 

 



 

 

 Țesătorul s-a hotărât să plece de la stăpânul său pentru că………… 

 Fata cusută cu fir de aur pe catifea l-a rugat pe țesător să îi.............. 

 Drept răsplată, ea l-a primit pe………………………………………. 

 Au tot zburat, până au ajuns în curtea……………………………… 

 Împăratul a primit bucuros catifeaua vișinie, crezând că îi va aduce………………………………….. 

 Nunta a fost amânată pentru că toți credeau că…………………… 

 Rochia de mireasă a ajuns în capul unui…………………………… 

 Crezând că este stăpânit de duhul rău, acesta i-a dat-o unui………………. 

 În final,  a ajuns la…………………………………………………… 

 Țesătorul a sărit de pe catifea și s-a apucat din nou de…………… 

 

       4.Completează însușirile corespunzătoare fiecărui personaj: 

ȚESĂTOR                                     FATA CUSUTĂ CU FIR DE AUR  

……………………………                                               ……………………………… 

……………………………                                               …............................................  

 

 



 

 

 

 

        5.Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri, A(adevărat) sau 

        F(fals) : 

       Țesătorul s-a întâlnit cu fata țesută cu fir de aur după ce a fugit de la stăpân. (   )                

        Împăratul poruncește să i se coasă țesătura de catifea pe costumul de nuntă. (   ) 

        În ziua nunții, împăratul a strănutat de 3 ori și a acceptat că e răcit. (   ) 

        Supărată,  prințesa a aruncat rochia de mireasă pe fereastră. (   ) 

         Un pivnicer a dat rochia în schimbul unei pungi cu galbeni. (    ) 

         Neguțătorul a trimis darul fratelui său. (   ) 

         Țesătorul a ajuns un meșter vestit. (   ) 

          

 

         6.Numerotează ideile principale în ordinea derulării evenimentelor in text.   

            Prima a fost déjà marcată. 

 

---   Amânarea nunții                                             ---  Eliberarea țesătorului 



 

 

1    Fuga țesătorului                                              ---   Pățania pivnicerului 

---   Nunta fetei de împărat                                   ---   Întâlnirea cu fata aurită 

---   Calatoria                                                         ---  Norocul negustorului 

---   Darul 

 

         7. Scrie pe spațiul de mai jos o întâmplare din poveste care s-ar putea petrece și   în realitate și o altă întamplare 

care nu se petrece in viața de zi cu zi. 

 

         REAL                                                               IMAGINAR  

…………………………………………… …………………………………………… 
…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 
…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 
…………………………………………… …………………………………………… 
…………………………………………… …………………………………………… 

 

      8.Ce crezi că s-a întâmplat până la urmă cu fata cusută pe bucata de  

               catifea?    Motivează-ți răspunsul!      

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………



 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
          9.Imaginează-ți că te întâlnesti cu fata de pe țesătura de catifea. Scrie un text de 5-8 enunțuri în care să prezinți 

o dorință pe care ai vrea să ți-o îndeplinească și motivul pentru care ai ales această dorință. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

                                            
    

 
 

 
 

 



 

 

NEOBOSIȚII   ȚESĂTORI 

                                                                                     după Tudor Opriș 
 
                     
 
 

 
 

 
                   Sericicultura, o îndeletnicire străveche 

 
            Sericicultura a început să fie practicată acum 5000 de ani în China, de unde s-a răspândit in India și apoi, mult mai 

târziu, în Europa. Crescătorii de viermi de mătase din Extremul Orient păstrau în mare secret această îndeletnicire rentabilă. 
Poveștile spun că niște călugări i-au adus în dar împăratului bizantin Iustinian câteva bastoane de bambus în interiorul cărora 

erau ascunse ouă de viermi de mătase. Același vicleșug l-ar fi folosit și marele explorator Marco Polo, care ar fi pus în felul 
acesta bazele înfloritoarei industrii italiene de mătase naturală. 
         Femela fluturelui-de-mătase depune o mare cantitate de ouă(300-600) pe care sericicultorul le adună în săculețe 

speciale de tifon și – la timpul potrivit – le împrăștie pe niște rafturi speciale într-o încăpere curată, în care aerul este 
călduț.După 8-20 zile ăncep să apară omizile:mici, de culoare  brun-roșcată, cu căpșorul negru și corpul acoperit de smocuri 

lungi de peri. În dată ce se pot deplasa, încep să consume cu lăcomie frunzele de dud așternute pe etajerele de alimentare. În 
a cincea zi, omizile se opresc, își înalță partea de dinainte a corpului și încremenesc în această poziție.Se zice că ,,au 

adormit''. Somnul durează 24-36 de ore. Apoi, omizile se trezesc și încep să se deplaseze, făcând mișcări prin care își 
leapăda vechea piele. Ele își continuă ospățul exact aceeași perioadă de timp. Urmează al doilea somn, după care are loc a 

doua năpârlire. 
          Producerea firelor de mătase 

 
           După a cincea năpârlire, ia naștere omida golașă, albă, lungă de 6-8 cm, de 9000 de ori mai grea decât viermele abia 

ieșit din ou. Glandele ei secretoare de mătase sunt pline până la refuz cu lichis sericigen.  

        Dintr-un tub lung și răsucit în spirale, acesta se scurge spre o altă parte lărgită,un fel de bazin de acumilare. Rezervorul 



 

 

fiecărei glande se prelungește într-un canal subțire.Canalele se întâlnesc în zona capului omidei și se deschid printr-un oficiu 

pe buza inferioară.Când vine vremea ,,țesutului'', omida elimină lichidul sub forma a două șuvoaie care se scurg prin ambele 
zone secretoare, ies afară, se întind și se încheagă, din ele se formează un fir de mătase subțire.  

 
             Țeserea gogoșilor din mătase 

  

           În acest moment, omida se târăște și se suie pe stelaj, căutând mănunchiurile de nuiele așezate special de sericicultor. 
După ce-și găsește locul, începe să lucreze. Agățându-se cât mai solid cu piciorușele abdominale de una din nuiele, ea își 

duce capul spre dreapta, când spre stânga și când pe spate, atingând cu buza inferioară diferite puncte ale stelajului. După 
scurt timp, în jurul omizii se formează o țesătură destul de deasă din firele de mătase pe care le secretă continuu. Dar aceasta 

nu este decât baza construcției. Omida se instalează în mijlocul acestei baze. Firele de mătase o mențin suspendate în aer. 
Ele reprezintă punctul de care se va fixa gogoașa. Mai întâi își rotește cu repeziciune capul, eliminând fire de mătase.  Firul 

se îngroașă în inele în jurul trupului său. Un inel se alătură strâns altuia. Munca progresează repede. Încă puțin și gogoașa e 
gata. Dar pereții săi sunt cam subțiri. Prin ei se poate distinge cum omida își continuă neîntrerupt lucrul. Apoi, pereții gogoșii 

devin din ce în ce mai groși.Lucrătorul nu mai poate fi văzut. Au trecut trei zile și trei nopți de când lucrează fără o clipă de 
răgaz. Mai trec o zi și o noapte. Gogoașa este terminată.Atunci viermele doarme.Acesta este ultimul lui somn.  

        Gogoașa este o capodoperă textilă. Firul din care este alcătuită are în jur de un kilometru lungime și cuprinde 24 000 de 
,,ochiuri'' de 4 cm lungime, care au necesitat 24 000 de mișcări de ,,suveică'' ale capului omidei.  

          În timpul cât stă în gogoașă, în corpul său se formează un lichid coroziv care umectează pe dinăuntru vârful gogoșii. 
Firele de mătase umezite se destramă în acest loc, unde se formează o fereastră. Prin ea, prizonierul își recapătă libertatea. 
          

         Vocabular: 
       sericicultură – ramură care se ocupă cu creșterea viermilor de mătase; 

       sericicultor -  persoană care se ocupă cu creșterea viermilor de mătase; 
       lichid sericigen – lichid care produce mătase; 

       stelaj – construcție cu rafturi suprapuse; 
       umectează -  umezește; 

       lichid coroziv – lichid care roade, dizolvă. 
1. Încercuiește răspunsul corect: 



 

 

   

              Sericicultura se ocupă  cu : 
 

                  a) creșterea albinelor 
                  b) creșterea viermilor de mătase 
                  c)creșterea plantelor în seră 

            
  Sericicultura a început să fie practicată acum: 

   
                 a) 5000 de ani 

                 b) 4000 de ani 
                 c)6000 de ani 

 
          Creșterea viermilor de mătase s-a practicat prima dată în: 

 
                 a) China 

                 b) India 
                 c)Italia 

                 
           Somnul omizilor durează: 
 

              a) 24-36 ore 
              b) 30-38 ore 

              c) 38-42 ore 
           Omizile se hrănesc cu : 

 
            a) frunze de păr 

            b) frunze de dud 
            c) frunze de măr 



 

 

 

           Omida secretă : 
  

           a) fire de in; 
           b) fire de mătase; 
           c) fire de lână. 

   
           Glandele omidei golașe ,albe sunt pline cu: 

 
            a) lichid sinovial; 

            b) lichid sericigen; 
            c)lichid spinal 

              În urma secreției firelor de mătase, în jurul omizii se formează: 
  

              a) un ghem; 
              b) o gogoașă; 

              c) o sferă. 
 

2. Completează propozițiile cu informații din text: 
  
            Sericicultura a început să fie practicată acum.....................de ani în ............................. ... 

            După a ......................... năpârlire, ia naștere omida golașă. 
            Glandele ei secretoare de mătase sunt pline ............................. cu lichid................................ 

            Gogoașa este o capodoperă .......................... 
            Firul din care este alcătuită are în jur de.......................... lungime și cuprinde........................  

  de ochiuri . 
            Firele de mătase .............se destramă în acest loc, unde se formează o...................... 

 
 



 

 

 

 
 

 
3. Pe baza informațiilor din text , realizează descrierea modului în care omida își țese gogoașa de mătase.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
4. Notează cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele enunțuri: 

 
          Sericicultura a început să fie practicată acum 6000 de ani în India.(    ) 

          După a cincea năpârlire, ia naștere omida golașă, albă de 6-8 cm. (    ) 
          Glandele secretoare ale omidei sunt pline până la refuz cu lichid sericigen.(   ) 

          Marco Polo a pus bazele industriei italiene de mătase naturală.(    ) 
          După 10-12 zile încep să apară omizile.(   ) 

          Îndată ce se pot deplasa, omizile încep să consume cu lăcomie frunzele de măr. (    ) 
 



 

 

 5. Unde au ascuns călugării ouăle de viermi de mătase ?  

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

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

 
 
6. Alcătuiți câte un enunț cu fiecare din cuvintele: sericicultor, îndeletnicire, omidă, mănunchiuri, mătase.  

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

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

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

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

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

 
  7.  În câte zile gogoașa este terminată? 

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

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

 
8. Argumentează cu două informații din text de ce  că gogoașa este considerată o ,,capodoperă textilă''. 
 

               
…............................................................................................................................ ........................................................................

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

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

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

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

 
 



 

 

9.Scrieți în câteva rânduri de ce este importantă creșterea viermilor de mătase.  

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

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

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

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

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

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

 
     10. Completând corect rebusul, veți descoperi verticala A- B                                          

 
                                                       A 
 

                                                                   1.            

                                            2.         
               

                                                        4.           

                                                                   5.        
 6                 

        

                                                     B                        
  1.Legături de mai multe obiecte de același fel. 

  2.Produce  lichidul sericigen. 
  3.Ramură care se ocupă cu creșterea viermilor de mătase. 

  4.Schimbare a pielii. 
  5.Construcții cu rafturi suprapuse 
  6.Meserie, profesie, ocupație 
 
 


