ACTIVITĂȚI DE PRELECTURĂ

Vocabular
1a Citește scrisoarea de mai jos.
Marley & Scrooge
Servicii financiare
Finch Lane
Londra
Dl Arthur Mackie
Strada Bayham nr. 23
Camden Town
North London
23 Decembrie 1843
Dragă domnule,
Vă scriu pentru a vă reaminti că, la data de 26 decembrie, trebuie
să-mi plătiți banii pe care i-ați împrumutat și 50% în plus pentru
cheltuielile mele.
Am un birou de întreținut și un funcționar care se așteaptă să aibă
foc pentru a se încălzi. Nu vă pot da bani cadou.
Nu vreau să aud scuze. Le-am auzit pe toate până acum:
„Mi-am rupt piciorul și nu pot lucra …”, „Nu am o slujbă …”, „Soția mea
este bolnavă …” .
În opinia mea, oameni ca dumneavoastră fac umbră pământului
degeaba.
Sunt bătrân, dar nu sunt ușor de păcălit. Jacob Marley și cu mine
nu am început afacerea aceasta pentru a ajuta oamenii leneși.
Există întotdeauna loc pentru oameni ca dumneavoastră în închisorile
din Londra.
Al dumneavoastră,
Ebenezer Scrooge
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1b Alege varianta corectă, pornind de la scrisoarea pe care ai citit-o.
1 Care dintre următoarele cuvinte îl descriu cel mai bine pe Ebenezer
Scrooge, expeditorul scrisorii?
A ■ avar și insensibil.
B ■ generos și grijuliu.
C ■ un bun om de afaceri.
2 În Anglia, în anul1843, ce li se putea întâmpla oamenilor dacă nu
puteau returna banii pe care îi împrumutaseră?
A ■ puteau cere ajutor de la stat.
B ■ companiile așteptau până când oamenii puteau plăti.
C ■ exista riscul de a merge la închisoare.
3 Ce cuvinte descriu cel mai exact ce gândește Ebenezer Scrooge
despre oamenii săraci?
A ■ sunt oameni răi și leneși.
B ■ sunt neserioși.
C ■ sunt ghinioniști.

2 Informează-te, din enciclopedii, reviste sau citind articole on-line, cu
privire la viața londonezilor în anul 1843, apoi alege varianta corectă.
1 În anul 1843, oamenii își luminau casele și birourile cu:
A ■ lumânări și lămpi cu ulei.
B ■ becuri.
C ■ lumină naturală.
2 În Londra, în acele vremuri, oamenii își încălzeau casele și birourile
folosind:
A ■ căldura soarelui.
B ■ lemne.
C ■ gaz.
3 În Londra, în 1843, cei mai mulți oameni circulau prin oraș:
A ■ cu bicicleta.
B ■ pe cal.
C ■ pe jos sau într-un fel de „autobuze” trase de cai.

Scriere creativă
3 Descrie, pe o foaie A4, modul în care sărbătorești Crăciunul sau o
altă sărbătoare importantă, cu familia și prietenii, și câteva tradiții
specifice comunității tale.
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ACTIVITĂȚI POSTLECTURĂ

Înțelegerea textului
1 Notează cu A enunțurile adevărate și cu F enunțurile false.
A F

		

1 Scrooge a îndepărtat numele lui Marley de pe

■  ■

ușa biroului.
2 Nepotul lui Scrooge își vizitează unchiul pentru a-i ura
Crăciun fericit și a-l invita la cină. 			

■  ■

3 Băiatul care cânta un colind de Crăciun pe stradă este
chemat de Scrooge în biroul său pentru a primi niște bănuți.

■  ■

4 Scrooge susține că el nu sărbătorește Crăciunul și nu
are destui bani pentru a-i înveseli pe leneși.

■  ■

5 Scrooge se enervează când înțelege că angajatul său
dorește o zi liberă plătită.

■  ■

6 Pentru prima dată, lui Scrooge i se pare că zărește
chipul lui Marley într-un ziar.

■  ■

2 Alege varianta corectă pentru a completa fiecare enunț.
1 Lui Scrooge, Jacob Marley i-a fost:
B ■ nepot.
C ■ angajat.
A ■ partener
de afaceri.		
2 De fiecare dată când angajatul său adăuga un lemn pe foc, Scrooge:
C ■ îl amenința.
A ■ îi mulțumea. B ■ se calma.
3 Pentru nepotul lui Scrooge, Crăciunul este momentul în care oamenii:
B ■ își plătesc
C ■ își vizitează
A ■ se iartă
reciproc.
datoriile.		
vecinii.
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4 La auzul vorbelor rostite de nepotul lui Scrooge, funcționarul:
B ■ a plâns.
C ■ a aplaudat.
A ■ a râs.
5 Jacob Marley s-a stins din viață în urmă cu:
B ■ opt ani.
C ■ șapte ani.
A ■ nouă ani.
6 Cei doi domni impunători care pătrund în biroul lui Scrooge doreau:
A ■ să returneze B ■ să ceară sprijin		C ■ să îi ureze 		
niște bani.
pentru oamenii săraci. Crăciun fericit!

Vocabular
3 Formează cât mai multe cuvinte înrudite, după model.
Model: lanț  a înlănțui, înlănțuit, înlănțuire, a dezlănțui etc.
• chip  ______________________________________________________
• nebun  ____________________________________________________
• durere  ____________________________________________________
• frig  _______________________________________________________

Scriere creativă
4

Imaginează-ți că ești jurnalist și dorești să afli mai multe despre
motivul pentru care Scrooge urăște Crăciunul. Realizează o listă
care să cuprindă cinci întrebări pe care ai dori să i le adresezi pentru
a afla ce anume stă în spatele acestui comportament.

Activități de prelectură
5a Răspunde oral la următoarele întrebări.
1 Crezi că este posibil ca un spirit să se ivească în camera ta? De ce?
2 Cum te-ai simți dacă ai auzi un zgomot puternic în camera ta, dar nu
ai reuși să-ți dai seama de unde vine și cine îl produce?

5b Ce crezi că se întâmplă în capitolul al 2-lea? Oare Scrooge va
primi, cu adevărat, vizita unor spirite? Pentru a răspunde, privește
imaginile care ilustrează capitolul al 2-lea.
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ACTIVITĂȚI POSTLECTURĂ

Înțelegerea textului
1 Alege varianta corectă, pornind de la textul citit în capitolul al 2-lea.
1 Scrooge pune apariția spiritului pe seama faptului că:
A ■ se comportase urât în acea zi.
B ■ mâncase o cină prost gătită.
C ■ visase urât.
2 Spiritul a scos un țipăt înfricoșător și și-a zăngănit lanțul pentru a-l
face pe Scrooge:
A ■ să creadă că e real.
B ■ să nu mai vorbească despre cina lui.
C ■ să se sperie.
3 Spiritul îi spune lui Scrooge că trebuie să poarte lanțul deoarece:
A ■ nu a fost bun cu oamenii cât a fost în viață.
B ■ toate spiritele primesc unul, inclusiv Scrooge.
C ■ nu avea voie să călătorească.
4 Spiritul lui Jacob Marley îi spune lui Scrooge că, atunci când era în
viață, ar fi trebuit:
A ■ să îi facă pe oameni fericiți.
B ■ să fie răbdător cu oamenii.
C ■ să se bucure de sărbătoarea Crăciunului.
5 Spiritul lui Jacob Marley îi mărturisește lui Scrooge că a venit cu
scopul:
A ■ de a-l avertiza că va fi vizitat de trei spirite.
B ■ de a-l revedea pentru ultima oară.
C ■ de a-l ruga să se bucure de sărbătoarea Crăciunului.
6 Spiritul Crăciunului Trecut a venit să-i arate lui Scrooge:
A ■ cum arată străzile Londrei de sărbători.
B ■ cât sunt de săraci oamenii de la periferia orașului.
C ■ oameni și evenimente din trecutul său.
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7 Când Scrooge se întoarce în trecut și se revede copil, începe să regrete
faptul că:
 u a fost darnic cu băiețelul care cânta colinde pe strada din fața
A ■ n
biroului său.
B ■ nu s-a întâlnit mai des cu prietenii săi din copilărie.
C ■ nu s-a purtat mai frumos cu partenerii săi de afaceri din Londra.

Gramatică
2 Identifică, în grila de mai jos, cel puțin cinci substantive de genul
neutru.
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Scriere creativă
3 Scrie un text în care să descrii, pe scurt, emoțiile de care este încercat
Scrooge atunci când retrăiește momente din trecutul său.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
35

ACTIVITĂȚI POSTLECTURĂ

Înțelegerea textului
1 Așază în ordine.
1 Ebenezer și Dick îl ajută pe Fezziwig să pregătească petrecerea.
Numerotează evenimentele în ordinea corectă.
■ A Îndepărtează totul din magazin pentru a face loc de dans.
■ B Închid iute toate ferestrele.
■ C Se opresc din lucru.
■ D Spală podeaua, aprind luminile și fac focul.
2 Ce își spun Belle și Scrooge unul altuia? Pune cuvintele în ordinea
corectă.
■ A Belle: Când eram tineri și săraci, ne-am făcut o promisiune unul
altuia. Am spus că vom lucra din greu, iar când vom avea destui bani,
ne vom căsători.
■ B Belle: Cred că, pentru o scurtă perioadă de timp, te vei gândi la
ce ai pierdut și vei fi trist.
■ C Scrooge: Chiar dacă avem visuri diferite acum, sentimentele
mele pentru tine nu s-au schimbat.
■ D Scrooge: Eram tânăr.
■ E Belle: Te-ai schimbat. Am văzut că speranțele și visurile tale au
dispărut. Acum nu a mai rămas nimic decât iubirea ta pentru bani.
3 Ce se întâmplă când clopotul bisericii îl anunță pe Scrooge că e din
nou ora fixă? Numerotează evenimentele în ordinea corectă.
■ A Observă că lumina vine din încăperea alăturată.
■ B Scrooge se simte atât de înspăimântat, încât trage chiar el toate
draperiile și cercetează totul de jur-împrejur.
■ C Când vrea să pună mâna pe clanță, un glas îl strigă pe nume și îl
invită să intre.
■ D Camera lui este invadată de o lumină puternică.
■ E Un bărbat uriaș stătea pe un scaun mare, confortabil, chiar în
camera de zi.
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Vocabular
2 Ce cuvinte îl descriu cel mai bine pe Scrooge în fiecare etapă a vieții,
așa cum reiese din text? Așază câte trei cuvinte în fiecare coloană.
• harnic • plin de energie • avar • vesel • mâhnit • insensibil
Scrooge,
pe vremea când
lucra cu Fezziwig

Scrooge,
când este părăsit
de Belle

Gramatică
3 Adaugă încă un adjectiv fiecărui substantiv dat, apoi trece la plural
structurile rezultate.
a
b
c
d
e
f

munca ușoară, ____________________________________________.
camera alăturată, __________________________________________.
lumină puternică, __________________________________________.
blană albă, ________________________________________________.
lucruri mărunte, ___________________________________________.
privire blândă, _____________________________________________.

4 Schimbă forma cuvintelor, după model.
Model: fereastră, casă  fereastra casei
a
b
c
d
e
f
g

lacrimi, fiică: ___________________________.
liniște, încăpere: ________________________.
foc, sobă: _____________________________.
chip, soră: _____________________________.
putere, lumină: _________________________.
clopot, biserică: _________________________.
lustruire, podea: _________________________.
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ACTIVITĂȚI POSTLECTURĂ

Înțelegerea textului
1 Răspunde la întrebări, pornind de la textul citit în capitolul 4.
1 Cum se numește cel de-al doilea spirit care îl vizitează pe Scrooge?
______________________________________________________________
2 Cui oferă spiritul cea mai mare parte a magiei sale?
______________________________________________________________
3 La casa cui poposesc Scrooge și spiritul?
______________________________________________________________
4 Cum se simte Scrooge când aude că e posibil ca Micuțul Tim să nu
supraviețuiască până anul următor?
______________________________________________________________
5 Unde se opresc spiritul și Scrooge la finalul călătoriei?
______________________________________________________________

2 Notează cu A enunțurile adevărate și cu F enunțurile false.
A F
1 Scrooge îi reproșează spiritului că vrea să închidă toate

■   ■

brutăriile în zilele de duminică.
2 Spiritul refuză să răspândească magie asupra casei lui
Bob Cratchit.

■   ■

3 Micuțul Tim nu putea merge foarte bine și se sprijinea
de o cârjă.

		

■  ■

4 La cină, familia Cratchit a mâncat un curcan
delicios.

■  ■
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5 Scrooge se simte rușinat atunci când spiritul îi reamintește ce urât
■  ■
gândea odinioară despre oamenii bolnavi. 		

Gramatică
3 Elimină intrusul din fiecare categorie.
a. lămâie • cozonac • familie • gâscă • vizită.
b. ușor • gând • drag • deosebit • fierbinte.
c. strigă • adună • a făcut • vine • regretă.
d. el • noi • iar • eu • voi.

4 Schimbă forma cuvintelor, după model.
Model: Spiritul se ridică brusc.  Spiritul s-a ridicat brusc.
a. Scrooge își lăsă ochii în pământ (…).
______________________________________________________________
b. Cei doi mezini se supărară (…).
______________________________________________________________
c. Bob se întristă când povesti.
______________________________________________________________
d. Unii se urcau pe acoperiș (…).
______________________________________________________________

Scriere creativă
5 Imaginează-ți că Spiritul Crăciunului prezent ar poposi în casa ta.
Scrie, pe o foaie A4, un posibil dialog între tine și spirit.

Activitate de prelectură
6 Încearcă să răspunzi la întrebările de mai jos, apoi citește prima parte
a capitolului 5 și vezi dacă ai avut dreptate.
1 De ce crezi că râdea așa de tare nepotul lui Scrooge?
2 Ce crezi că gândea nepotul lui Scrooge despre banii unchiului?
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ACTIVITĂȚI POSTLECTURĂ

Înțelegerea textului
1 Alege varianta corectă.
1 Povestitorul este bucuros că pe lume există posibilitatea:
A ■ de a te molipsi de boli și tristețe.
B ■ de a te molipsi de râsul unei persoane.
C ■ de a te înveseli când cineva este trist.
2 Fred susține că ar trebui să-i ureze unchiului Scrooge un Crăciun fericit,
pentru că:
A ■ sora soției sale a ghicit răspunsul corect.
B ■ le-a oferit un bun prilej de distracție.
C ■ de Crăciun, toți oamenii se poartă mai frumos unii cu ceilalți.
3 Cine se ascundea sub hainele spiritului?
A ■ D
 oi copii cărora Scrooge le-a spus că ar trebui să se afle în azilul
pentru săraci.
B ■ Doi copii pe care spiritul încerca să îi ajute.
C ■ Doi copii care reprezentau o altă lecție pentru Scrooge.
4 Cum arăta al treilea spirit?
A ■ Avea o față foarte prietenoasă.
B ■ Avea o haină lungă, de culoare închisă, iar pe cap purta o glugă
atât de mare, încât nu îi puteai zări chipul.
C ■ Avea chipul partenerului său de afaceri, Jacob Marley.
5 Despre a cui moarte crezi că discutau cei doi bogătani:
A ■ Jacob Marley.
B ■ Scrooge.
C ■ Bob Cratchit.
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Vocabular
2 Realizează corespondența dintre cuvintele cu același sens.
B

A

1
2
3
4
5
6
7

tăcere
infam
conversație
rotofei
fantomă
calvar
molipsitor

a
b
c
d
e
f
g
h

nălucă
durduliu
chin
mârșav
liniște
contagios
discuție
răutăcios

3 Scrie câte un enunț în care cuvintele râs și mie să aibă înțelesuri
diferite.
râs
•
•

____________________________________________________.
____________________________________________________.

mie
•
•

____________________________________________________.
_____________________________________________________

ACTIVITĂȚI DE PRELECTURĂ

4

Citește începutul capitolului 6. Ce crezi că se va întâmpla în
continuare?

Scrooge și spiritul au intrat în magazin. Peste tot puteai zări bucăți vechi de
metal, cârpe murdare și resturi de oase. În spatele unei perdele murdare, făcută
dintr-o pânză veche, stătea un bătrân. În acel moment, o femeie intră în încăpere
purtând un pachet înfășurat în pânză. După ea, intră o altă femeie, urmată de
un bărbat într-un costum vechi, de culoare neagră.
— Lasă-mă să fiu prima, bătrâne Joe, spuse femeia cu pachetul (…).
Citește acum capitolul 6. Ai avut dreptate?
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ACTIVITĂȚI POSTLECTURĂ

Înțelegerea textului
1 Răspunde la următoarele întrebări.
1 De ce au intrat cele două femei și bărbatul în costum negru în
magazinul bătrânului Joe?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2 Unde l-a dus spiritul pe Scrooge după ce a plecat din magazinul
bătrânului Joe și de ce?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3 Ce credeau Arthur și soția sa, Caroline, despre moartea lui Scrooge?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4 Cu cine s-a întâlnit Bob Cratchit pe stradă?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5 Cine era persoana decedată la a cărei piatră de mormânt îl duce
spiritul?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6 Ce îi promite Scrooge spiritului că va face de acum încolo?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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7	
Care sunt cele mai importante lecții pe care Scrooge le-a învățat de la
spirite?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
8 Cum s-a schimbat relația lui Scrooge cu nepotul și cu familia Cratchit în
această poveste?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
9 Ce valoare au banii pentru Scrooge la finalul povestirii?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
10 Crezi că Scrooge va reveni la obiceiurile de dinainte? De ce?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2 Completează fiecare casetă cu trei însușiri ale lui Scrooge, după cum
urmează:
A. ÎNAINTE DE A SE ÎNTÂLNI CU SPIRITELE

B. DUPĂ CE S-A ÎNTÂLNIT CU SPIRITELE

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________
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TEST
Notează A, dacă enunțul este adevărat, sau F, dacă enunțul este
fals.
			

A F

1 La începutul acestei povești, Scrooge este trist și singur.

■ ■

2 Scrooge crede că Bob Cratchit îl fură pentru că vrea o zi liberă

■ ■

de Crăciun.
3 Scrooge nu cheltuiește banii decât pentru el.

■ ■

4 Scrooge începe să creadă că spiritul lui Marley este real abia când
acesta din urmă își zdrăngăne lanțul și își dezvelește capul.

■ ■

5 Marley a călătorit vreme de șapte ani de când a murit,
iar acum a venit să-i spună lui Scrooge cât de important

■ ■

este să fii un om bun.
6 Spiritul Crăciunului Trecut a venit să-l ajute pe Scrooge

■ ■

să-și amintească trecutul.
7 Tânărul Scrooge se simțea mai fericit când se refugia

■ ■

în cărțile lui.
8 În copilărie, Scrooge stătea la internatul școlii tot anul,
până când sora lui, Fan, venea să-l ia acasă.
9 Scrooge a urmărit calm și tăcut petrecerea lui Fezziwig.

■ ■
■ ■

10 S piritul Crăciunului Prezent îl ajută pe Scrooge să descopere

■  ■

viața celor săraci.
11 Spiritul Crăciunului Viitor se mișcă pe pământ ca o ceață.

■  ■

12 Scrooge înțelege într-un final că omul decedat este el însuși.

■  ■

13 Scrooge cumpără un curcan pentru familia Cratchit,
dar nu o vizitează în ziua de Crăciun.

■  ■

14 Nepotul lui Scrooge și soția lui au nevoie de timp pentru

■  ■

a se obișnui cu noul Scrooge.
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