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Salut! Eu sunt doamna Adjectiv Aventuriera. Mă bucur grozav să te 
cunosc, în sfârșit. Voi fi ghidul tău prin ciudata, dar minunata Lume a 
Scrierii Creative. Ard de nerăbdare să-ţi arăt toate locurile neobișnuite și 
deosebit de frumoase pe care le vom explora, dar te avertizez: ne așteaptă 
capcane surprinzătoare.

Când am venit aici prima dată eram cam de vârsta ta, dar pe atunci nu 
prea înţelesesem că avem nevoie de creativitate pentru a putea călători 
în această lume. De aceea, vino cu mine și haide să folosim cuvintele și 
limbajul pentru a da formă plăsmuirilor noastre și a duce la bun sfârșit 
complicatele sarcini, astfel încât să ne întoarcem acasă fără probleme.
 

Cuvenitele prezentări

Sediul Aventurilor



CEI CINCI 

FABULOŞI !
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„Cei cinci fabuloşi!”
 Cinci cuvinte sau 

expresii utile.

Fii atent la:

„CHEI ÎN PLINĂ  
AVENTURĂ”

 Acestea sunt 
informaţii și detalii 

pe care le afli pe 
parcurs.

1. Care este culoarea ta preferată? 

2. Unde locuiești?

3. Care este mâncarea ta preferată?

1. Roșu – este culoarea merelor, fructul 
meu preferat și a papagalului meu, 
Țipăt.

2. Locuiesc în Sediul Aventurilor, în Lumea 
Scrierii Creative. 

3. Pizza – îmi place că este crocantă, ușor 
de mestecat și sărată. Miam!

Iată răspunsurile mele:

Trebuie să ne alegem un prieten care să ne însoţească în 
călătorie, dar mai întâi să facem cunoștinţă un pic mai bine.
Te rog să răspunzi la următoarele întrebări. Nu trebuie să le 
scrii, ci doar să le rostești cu glas tare. Te voi auzi.

Să facem cunoťtinţă...



Sediul Aventurilor
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Ești nerăbdător să pornești în nemaipomenita noastră călătorie? 
Nu mai este mult. După experienţa mea, este mai bine să fim trei 
aventurieri care călătorim împreună, ca să putem lua cu noi mai 
multe provizii și să ne distrăm mai bine, împărtășind experienţele 
și cu alţii.

Cum să-ţi alegi tovarăşul de drum

Vor să ne însoţească toate cele patru 
animăluţe ale mele. Ele sunt Fricoasa – 
broasca-ţestoasă, Ţipăt – papagalul, 
Zbârlici – căţelul și mâţa Miorlau.

Choosing our companion
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Iată exemple de 
onomatopee sau 

cuvinte care reproduc 
sunetele la care  

se referă:

CHEIE ÎN PLINĂ AVENTURĂ: 

Proviziile sunt lucruri 
necesare pentru a trăi 
sau a supravieţui, cum 

ar fi apa sau hrana. 

Tu pe cine ai fi ales să ni se alăture dintre personajele din  
viața ta? Vreun prieten, un animăluț de companie sau un membru 

al familiei? Scrie despre alegerea ta,  
menționând câteva trăsături care i-ar face  

să fie membri de nădejde ai echipei noastre. 

M i a u !

A u u u !

B â z z !

Z vâ r r !

P l i c i !

Choosing our companion

• Țipăt s-a lovit la o aripă atunci 
când s-a izbit de canapea 
și are nevoie de odihnă la 
Sediul Aventurilor.

• Miorlau este o pisică 
obișnuită să stea în casă, așa 
că n-o să-i placă să iasă afară.

• Fricoasa este, de fapt, foarte 
curajoasă, dar probabil va 

trebui să depună eforturi 
serioase ca să țină pasul cu 
noi.

• Zbârlici este cam 
neastâmpărat, dar în bună 
formă fizică și iute... așa că, 
vine cu noi!

Decizia:

Ce clișeu! Mă mișc 

destul de repede, 

mulţumesc frumos!

CEI CINCI 

FABULOŞI !
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Când ajungem la marginea parcului luxuriant, peisajul devine golaș 
și sălbatic. Soarele arde nemilos și picioarele ni se scufundă în nisip, 
străduindu-se să pășească în sus și în jos pe dunele înfierbântate ale 
Văii Deșertice. Nu există nimic aici, doar nisip care se întinde cât vezi cu 
ochii. Îmbrăcămintea ușoară, care ne acoperă capul și trupul, ne ferește 
de căldură; chiar și Zbârlici poartă un cearceaf. Dar ne este teribil de 
sete...

Valea Deşertică
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Avem nevoie de apă!
Continuăm să înaintăm cu greu, încercând să limităm cantitatea de apă pe care o bem. Dar curând nu mai avem niciun strop! Pentru a fi salvaţi, scrie un scurt paragraf despre cum găsești ceva de băut. Descoperi un cactus și îl tai? Dăm de o oază în mijlocul deșertului? Te ia în zbor un vultur care trece pe deasupra capetelor noastre și care te duce la un supermarket? Depinde de tine!

Cheie în plină aventură:

„Luxuriant” înseamnă 
vegetaţie bogată, 

verde, cu iarbă  
și alte soiuri de plante.  

A  d e s c o p e r i
A  r e p e r a

A  s c o a t e  l a  l u m i n ă

A  d e z vă l u i
A  o b s e r va

Toate cuvintele acestea 

sunt sinonime cu „a găsi.”

CEI CINCI 

FABULOŞI !
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Pentru că te-ai gândit la locuinţa ta, putem ieși din oraș. Peste puţin 
timp ajungem pe malul unui râu. Acolo se află o barcă goală, iar în 
mijlocul apei albastre și liniștite vedem o mică insulă. Vâslim spre ea. 
Când ajungem la ţărm și debarcăm, începe să se întâmple ceva ciudat. 
Cu fiecare pas ... facem, vedem cum o parte ... insulă dis- ... Copacii ... ... 
goi și pământul ... Fără cuvinte ... există nimic.

Insula Cuvintelor
pe Cale de Dispariţie
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Într-o zi ___ fetiță se ___ în parc. S-a simțit 

___ pentru că ___ ei ___ i-a dat ___  

o eșarfă ___ Vremea era ___ și ea ___  

eșarfa ___ pe ___ . 

Ea ___ și ___ pe barele de cățărat, în formă  

de rachetă și ___ până s-a făcut vremea  

să se ducă acasă. Acum se simțea ___  

așa că ___ haina și ___ acasă.

Cuvinte din familia 
semantică a „vâslei.”

Pa d e l ă

V e l ă

B a c

A  l u a  r a m e l e

A  p r o p u l s a

CHEIE ... :

Punctele de suspensie 
(...) sunt un semn de 

punctuaţie format din 
trei puncte, care arată 
că dintr-un text scris 

lipsește un cuvânt sau o 
propoziţie.

Spaţiile libere
Suntem ... pericol.

Trebuie ... înapoi ... barcă.

Ajutați...! Terminați... poveste comple-... spațiile libere.


