
poVeSteA AM LectuRAt,

Să puRceDeM LA JucAt!
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Fișa nr. 1

Să învățăm să desenăm un trandafir din grădina lui Brâncuși.

Sub fiecare etapă, desenează la fel.

Desenează mai mulți trandafiri, având culori diferite.



Fișa nr. 2

unind punctele, vei descoperi un element natural din care este 
realizat podul pe care Maria își continuă drumul pe deasupra porții 
Sărutului. ce reprezintă?
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Fișa nr. 3

Desenează ce a văzut Maria în zborul spre coloana Infinitului.
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Fișa nr. 4

Desenează casa lui Brâncuși din Hobița.

ce alte elemente se mai găsesc pe lângă casă? Desenați‑le!



78

Fișa nr. 5

Desenează sculpturile găsite de Maria și prietenii săi.
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Fișa nr. 6

Imaginile de mai jos prezintă materialele în care constantin 

Brâncuși și‑a sculptat operele. Identifi că materialele. taie cu un X 

imaginea care nu se potrivește.
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Fișa nr. 7

Două dintre sculpturile lui Brâncuși se numesc peștele și Broasca 

Țestoasă. Să învățăm împreună să desenăm aceste animale.

Acum este rândul tău. Desenează un pește.
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Desenează o broască țestoasă.



Fișa nr. 8

unind punctele, vei obține animalul care a inspirat multe 

dintre sculpturile lui constantin Brâncuși. care este numele celei mai 

cunoscute statui inspirată de acest animal? începe cu sunetul…
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Fișa nr. 9

unește modelul cu sculptura căreia îi aparține.
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Fișa nr. 10

Identifică sculpturile din fotografia de mai jos, reconstituire a 

atelierului marelui sculptor realizată de Renzo piano. ce sculptură se 

repetă?
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Fișa nr. 11

Desenează coloana Infinitului.
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Fișa nr. 12

Desenează Masa tăcerii.
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Fișa nr. 13

Asociază statuia cu materialul din care a fost sculptată.
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Fișa nr. 14

Răspunde la următoarele întrebări:

capitolul 1

1. cine îi lasă bilețele cu indicii Mariei?

2. ce personaje din basmele românești ai recunoscut în poveste?

3. ce sculpturi ale lui Brâncuși ai întâlnit în poveste?

4. cui a fost dedicată coloana Infinitului?

5. care a fost denumirea originală a sculpturii coloana Infinitului?

6. câte scaune se află la Masa tăcerii?

capitolul 2

1. cum se numește localitatea în care s‑a născut Brâncuși?

2. enumeră numele a trei busturi sculptate de Brâncuși.

3. unde a avut constantin Brâncuși prima sa expoziție personală?

4. care opere arată interesul lui Brâncuși față de originile vieții?

5. cui îi este dedicat monumentul sculptat de Brâncuși ce se află în 
parcul central din orașul târgu Jiu?

6. ce formă au scaunele de la Masa tăcerii?

7. în ce localitate a urmat Brâncuși cursurile școlii de meserii?



Fișa nr. 15
Scrie în dreptul imaginii 

numele sculpturii.
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Fișa nr. 16

Alege răspunsul corect.

Sculptură monumentală a lui constantin Brâncuși, parte a trilogiei 
Ansamblului Monumental din târgu Jiu, cu o înălțime de 29,35 metri, 
compusă din 15 module octaedrice, având la extremități câte o jumătate 
de modul?

 ☐ coloana Infinitului

 ☐ Masa tăcerii

 ☐ poarta sărutului

 ☐ Ansamblul Monumental de la târgu Jiu

Sculptură monumentală a lui constantin Brâncuși, ce reprezintă o 

stilizare a coloanelor funerare specifice sudului României, fiind dedicată 

soldaților români din primul Război Mondial căzuți în 1916 în luptele de 

pe malul Jiului?

 ☐ Rugăciune

 ☐ Masa tăcerii

 ☐ poarta sărutului

 ☐ coloana Infinitului
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Sculptură celebră a lui constantin Brâncuși, în care timpul este 

reprezentat prin dispunerea circulară a celor 12 scaune‑clepsidre, care 

îl măsoară?

 ☐ Rugăciune

 ☐ Masa tăcerii

 ☐ poarta sărutului

 ☐ coloana Infinitului

Sculptură monumentală a lui constantin Brâncuși, parte a trilogiei 

Ansamblului Monumental din târgu Jiu, inaugurată la 27 octombrie 

1938, modulele din care este compusă fiind numite de către sculptor 

mărgele?

 ☐ Somnul

 ☐ Masa tăcerii

 ☐ poarta sărutului

 ☐ coloana Infinitului

în ce an a murit constantin Brâncuși?

 ☐ 1957

 ☐ 1953

 ☐ 1958
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ce pictor italian, contemporan cu Brâncuși, a învățat de la constantin 

Brâncuși sculptură?

 ☐ picasso

 ☐ Michelangelo

 ☐ Modigliani

unde este expusă sculptura lui Brâncuși, cumințenia pământului?

 ☐ Muzeul național de Artă al României

 ☐ într‑o expoziție particulară

 ☐ nu există această sculptură

 ☐ Muzeul Luvru, paris

unde s‑a născut constantin Brâncuși?

 ☐ Hobița‑peștișani

 ☐ târgu Jiu

 ☐ craiova

 ☐ paris


