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1 Exemplu propus de Ligia Sarivan 

Un băiețel a găsit pe mal un delfin. 

Era rănit într-o plasă de crabi.   

Băiatul l-a eliberat. A chemat doctorii de 

la Spitalul Mării. 

Delfinul era tare bolnav. Doctorii 

l-au operat. 

Băiețelul îl vizitează zilnic. Prietenia lor e minunată. 
Delfinul a învățat să înoate cu o coadă 

artificială. Este sănătos și vesel. 



                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

    

 

 

1. Adevărat (A) sau fals (F)? 

- In poveste este vorba despre mulți pești. 

- Un băiat descoperă un delfin rănit pe plajă. 

- Delfinul rănit se face bine cu ajutorul doctorilor. 

- Delfinul și băiatul devin prieteni. 

- Delfinul primește mulți vizitatori. 

- Delfinul este sănătos, dar e mereu supărat. 

2. Găsește un titlu potrivit pentru povestea noastră. 

3. Azi delfinul împlinește un an de când a fost salvat.  

Vizitatorii consideră că este precum o zi de naștere!  

Delfinul primește multe felicitări. 

Iată una dintre acestea. Stropii de apă au făcut să dispară  

anumite cuvinte. Completează felicitarea. Vrei să o semnezi?

Băiețelul învață despre delfini, despre mare. Delfinul și vizitatorii săi se 

bucură în fiecare zi! 

     DRAGĂ…………………………………………. 

LA MULȚI…………………. 

SĂ FII ……………………………………. 

CU DRAG, 

………………………………………………… 

 



 

Câteva informații pentru profesor 

”Banda desenată” de mai sus, destinată ca suport pentru activități care 

antrenează competențele de lectură, este realizată folosind Print Screen pe diverse 

cadre din filmul Povestea delfinului. Trailerul poate fi vizionat aici: 

https://www.cinemagia.ro/trailer/dolphin-tale-6052/ 

Lectura enunțurilor poate fi completată de lectura imaginilor, dar și de 

adăugarea mai multor detalii despre povestea adevărată a delfinului Winter: 

Conform site-ului oficial al Spitalului Marin Clearwater 

https://www.seewinter.com/ , delfinul din film a fost găsit eșuat pe țărm. Avea răni 

profunde mai ales în zona cozii. Medicii specialiști au sprijinit recuperarea delfinului 

după ce acesta și-a pierdut coada în urma infecției. Au mers până la a contacta o 

firmă specializată în proteze umane pentru a realiza o coadă artificială care să-l ajute 

pe delfin să înoate. Au fost necesare mai multe încercări și, până la urmă, specialiștii 

în proteze au creat un gel special pentru a evita iritarea corpului delfinului la 

prinderea cozii artificiale. Gelul respectiv este folosit acum pentru protezele umane. 

Iar acesta nu este singurul lucru bun care  a rezultat din salvarea lui Winter! Dorința 

sa de supraviețuire și mai ales buna dispoziție pe care o arată permanent a adus 

faimă spitalului și o mulțime de vizitatori – mai mici și mai mari – care doresc să facă 

cunoștință cu Winter. Unii dintre aceștia participă la programe educative despre 

delfini și alte vietăți marine. Alți vizitatori, care au proteze, se întâlnesc cu Winter 

pentru a-și reînnoi speranța că viața poate fi trăită cu bucurie și atunci când ai o 

dizabilitate fizică. 

 

Sarcina de ”redactare” (vizează competența specifică 4.1) utilizează un format 

de felicitare existent în meniul Word. Se pot utiliza orice alte imagini sugestive pentru 

a construi felicitări personalizate. 

https://www.cinemagia.ro/trailer/dolphin-tale-6052/
https://www.seewinter.com/

