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Activitate recreativă 
în trei paşi:
• 10 minute de lectură

• 30 de minute de ascultare 
• Un joc de imaginație

Biblioteca vie



În prag de iarnă, păsările călătoare luară în zbor calea depărtărilor. Rândunici-
le preferau Egiptul, o țară caldă și însorită. Numai una dintre ele rămăsese locului, 
într-o cetate din nordul Europei, friguroasă și mohorâtă. Era un fapt neobișnuit, care 
ridica semne de întrebare pentru un observator atent și preocupat. Dar cui să-i pese 
de un flecușteț sensibil precum Rândunel. Pe oamenii cetății, ca pe oricare, îi frământa 
grija zilei de mâine sau îi chinuiau dorințele lor arzătoare.

Rândunel era din fire vesel și iu-
bitor. Pentru că zbura sus, deasupra 
cetății, îi putea vedea bine locurile, 
atât pe cele somptuoase și străluci-
toare, cât și pe cele umile și mizere. 
Dintr-un zbor le putea cuprinde  
pe toate cu privirea, dacă își do-
rea, de aceea hotărî să poposeas-
că o vreme în cetatea nordică, 
chiar dacă cei din stolul lui 
plecaseră în Egipt.

• 10 minute de lectură
Prinţul Fericit

adaptare după Oscar Wilde



Se cuibări la picioarele Prințului Feri-
cit, o mândrețe de statuie, admirată de toți 
cetățenii, întruchipând un prinț. Frumusețea și 

strălucirea statuii erau uimitoare: veșminte 
din foițe de aur, ochi din safir, sabie cu mâ-

ner împodobit cu un rubin mare și roșu. 
Statuia neasemuită privea semeț, de sus, de 
pe o coloană înaltă, peste toată cetatea. 

Și lui Rândunel îi plăcu mult construcția: 
poziția ei era admirabilă, iar aerul, aici, sus, 
era foarte curat. Atunci se petrecu un lucru 

neobișnuit. Tocmai când să-și pună capul 
sub aripă, să adoarmă, sub văzdu-

hul înstelat, începu să picu-
re. Ploua... Se gândi dacă 

nu cumva trebuia 
să-și caute un horn 
ca lumea.



Rândunel se uită în sus și văzu că nu erau picături de ploaie ci lacrimile Prințului 
Fericit. Statuia plângea. Cum era posibil și de ce? Prințul Fericit, chiar dacă avea 
acum inima de plumb și trupul imobil, se simțea foarte trist și însingurat. Odinioară, 
pe când era viu și avea o inimă omenească, nu știa ce sunt grijile. Locuia la Palatul 
de la Sans-Souci (Fără Griji) care era înconjurat de un zid înalt. Acum, de la înălțimea 
coloanei sale, chiar dacă inima îi era de plumb, putea vedea toată sărăcia și suferințele 
locuitorilor umili ai cetății și toată trufia celor avuți.

Ce era de făcut? Statuia i se plânse lui Rândunel și îl rugă să-i fie mesager. Rându-
nel acceptă să rămână în cetate și să înfrunte vremea rea a iernii de dragul Prințului Feri-
cit. Făcea fapte bune, așa cum îi spunea 
prințul, zbura de la un capăt la celălalt 
al cetății și le ducea oamenilor sărmani 
aurul și pietrele scumpe cu care era îm-
podobită statuia Prințului Fericit. Fri-
gul se întețise, iar Rândunel, nepăsă-
tor în fața morții, rămase alături de 
prietenul lui, Prințul, până la ultima 
suflare, până când tot aurul statuii 
ajunse în mâinile oamenilor săr-
mani și până când Prințul simți 
că este cu adevărat fericit.



Imaginează-ți că tu ești unul dintre lo-
cuitorii cetății care a primit în dar o foiță de 
aur din statuia Prințului Fericit.

Pe o foaie de hârtie realizează o compu-
nere de 150-200 de cuvinte. 

Scrie ce ai decis tu să faci cu darul oferit 
de Rândunel și motivează alegerea ta. Ilus-
trează printr-un desen ceea ce consideri tu 
important din povestea ta.

Ți-ar plăcea să împărtășești cu alți copii 
povestea ta? Citește cu voce tare compune-
rea, în timp ce te înregistrezi cu telefonul. La 
final, rostește un mesaj pentru toți copiii.

Trimite lucrarea ta pe adresa de email: office@idee-org.net și opțional, trimite înregistrarea ta.

Îți recomandăm să continui activitatea recreativă și să asculți povestea Prințul Fericit 
de Oscar Wilde.

Surse imagini: https://www.freepik.com; https://www.vecteezy.com/

• 30 de minute de ascultare (povestea, în format audio)

• Un joc de imaginație

https://www.youtube.com/watch?v=9PTAR5lGo4Q
https://www.youtube.com/watch?v=9PTAR5lGo4Q

