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„Desenele animate” constituie tema de discuţie pentru următoarea
activitate. Este o temă care te interesează în mod deosebit şi vrei ca
intervenţia ta să fie una serioasă. Așadar, cauţi informaţii care să te ajute în
pregătirea temei.
La final, alegi să foloseşti ca sursă de documentare cele două texte de
mai jos: TEXTUL A şi TEXTUL B.
Citeşte textele A şi B şi apoi răspunde cerinţelor propuse.
Cerinţele de la I la VI urmăresc ce şi cât ai înţeles din textele citite,
iar cele de la VII la X urmăresc felul în care foloseşti aceeaşi informaţie în
scop propriu (acela de a realiza o temă).
SUCCES!
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TEXTUL A

Tom și Jerry este o serie de desene animate, care prezintă o pereche de duşmani, o
pisică de casă şi un şoricel, creată de William Hanna şi Joseph Barbera pentru
studiourile Metro-Goldwyn-Mayer. Timp de 17 ani, cei doi au lucrat aproape numai la Tom şi
Jerry, regizând mai mult de 114 scurt metraje […]
Tom și Jerry
Tom este anti-eroul înfometat, motanul şmecher şi ursuz care nu are decât o dorinţă, să
îl mănânce pe Jerry. Tom încearcă toate şmecheriile posibile pentru a pune mâna pe şoarecele
acela, dar nu reușește decât să facă praf casa. În numeroase episoade, Tom Motanul încearcă
să-l captureze pe Jerry, șoarecele, colocatarul său nedorit, creând haos şi dezastru. O fi Jerry
mic, dar este suficient de inteligent pentru a întoarce lucrurile în favoarea lui. În perechea Tom
şi Jerry, şoricelul este şeful. În anumite episoade, Tom încearcă să mănânce păsări, peşti sau
alţi şoareci, însă niciodată pe Jerry. Unele dintre motivele care duc la război sunt: sabotarea
planurilor lui Tom de către abilul său inamic, consumarea de către Jerry a alimentelor pe care
Tom ar fi trebuit să le păzească, răzbunarea, un motan rival, o femelă sau doar din plăcerea
unuia dintre cei doi inamici. Tom reuşeşte rar să-l prindă pe Jerry, doar atunci când şoricelul
ajută alte victime ale lui Tom. Destul de interesant, la începutul episoadelor din era "HannaBarbera" lângă titlu apar chipurile lui Tom și a lui Jerry zâmbind unul la altul, ceea ce este destul
de ciudat având în vedere că cei doi sunt inamici. Există, de asemenea, mai multe cazuri în
care aceştia prezintă sentimente de prietenie unul pentru altul, ca de exemplu în episodul
Thomas îndrăgostit sau în episodul Jerry şi leul când Jerry se preface că este rănit, iar Tom
aduce trusa de prim-ajutor pentru a-l ajuta pe Jerry.
Spike și Tyke
Durul absolut din desenele Tom şi Jerry, Spike, este buldogul din vecini căruia îi place
să se relaxeze în cuşca sa rozând un os. Fiind prieten cu Jerry, Spike intervine în favoarea lui,
atunci când Tom îi deranjează liniștea mult iubită. Tom şi Jerry știu să nu îl deranjeze pe
buldogul cel mare, Spike și, mai ales, să nu îl deranjeze pe fiul său cel blând, Tyke. Spre
deosebire de Tom şi Jerry, Tyke nu caută să facă probleme, dar mereu se ajunge la asta. Şi de
obicei problemele pică pe Tom! Spre deosebire de tatăl lui, Tyke nu vorbește. El comunică
numai prin scheunat, mârâit, expresii faciale şi dând din coadă.
(http://ro.wikipedia.org)
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TEXT B

Favourite cat and mouse
Many cartoon characters are popular all over the world. But not many have been popular
for as long as Tom and Jerry. People, young and old, have laughed at Tom, the angry cat, and
Jerry, the clever mouse, for more than sixty years.
The first Tom and Jerry cartoon (1940)
Tom paints a picture of a mouse hole on the wall. Jerry thinks it is a real hole and he
runs into it, hitting his head against the wall. Jerry “sees stars” and then has to run away from
Tom. Tom crashes into a china plate and breaks it. Mammy-Two-Shoes hears the noise. She
tells Tom that she will put him out of the house if he breaks another thing. Tom does not want to
go out because it is very cold outside. Jerry throws a glass. The glass is going to break, but
Tom catches it. Jerry throws lots of glasses and plates, and Tom has to catch them all. Then
Jerry sits in Tom’s milk. Tom is very angry; he tries to catch Jerry and drops all the glasses and
plates. Mammy-Two-Shoes hears the noise and puts Tom out in the cold. Jerry is safe and
happy.
•
•

Did you know?
We often see Mammy-Two-shoes’ feet, but we never see her head.
Most cartoon animals speak, but Tom and Jerry speak in only one film.
(D’Arcy Adrian-Vallance, Favourite Cat and Mouse)
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9

I. În tabelul de mai jos, bifează căsuţa potrivită pentru a arăta cărui text îi corespunde fiecare
dintre afirmaţiile din stânga.
A
B
C
D
TEXT TEXT AMBELE NICIUN
A
B
TEXTE
TEXT
1. În text se prezintă aventurile a doi copii.
2. Textul este structurat în trei paragrafe.
3. Textul este preluat de pe internet.
4. În text se vorbeşte despre anul apariţiei primului
episod al desenului animat Tom şi Jerry.

Cod

2

1

0

9

II. Scrie, în coloana din dreapta, câte un enunţ care să conţină informaţiile solicitate în coloana
din stânga. Răspunde în limba în care este formulată întrebarea.
Întrebări/Questions
1. Care sunt personajele
prezentate în textele date?

Răspunsuri/Answers
comune

2. Cum se numeşte buldogul prieten cu
Jerry din textul A?

3. Who throws lots of glasses and plates?

4. What does Tom paint on the wall?
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III. Încercuieşte varianta corectă de răspuns:
1. Episodul în care Tom aduce trusa medicală pentru a-l îngriji pe Jerry este:
a) Thomas îndrăgostit
b) Heavenly Puss
c) Jerry şi leul
d) Jurnalul lui Jerry
2. Cel mai dur personaj este:
a) Tom
b) Jerry
c) Tyke
d) Spike
3. Mammy-Two-Shoes hears the noise and puts Tom:
a) out in the cold
b) in the mouse hole
c) in his bedroom
d) in his cage
4. We often see Mammy-Two-Shoes’ feet, but we never see her:
a) body
b) head
c) hands
d) dress
Cod

2

1

IV. Completează (în limba în care este formulat enunţul) spaţiile libere cu informaţii selectate din
textele-suport:
Tom reuşeşte rar să-l prindă pe Jerry, doar atunci când
____________________________________________________________________.
Tom încearcă toate şmecheriile posibile pentru a pune mâna pe şoarecele acela, dar
_____________________________________________________________________.
Jerry “sees stars” and
____________________________________________________________________.
Tom does not want to go out because ______________________________________.
Cod

2

1

0

9

V. Transcrie, din fiecare text-suport, câte o secvenţă care să conţină un motiv al duşmăniei
dintre şoarece şi motan.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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VI. Numeşte personajele din cele două texte cărora li se potrivesc următoarele trăsături.
Trăsături

Personaj

E durul absolut, prieten cu Jerry.
E mic, dar inteligent şi fericit.
Nu vorbeşte, comunică numai prin scheunat, mârâit,
expresii faciale.
Este mereu înfometat, ursuz, foarte furios.
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Utilizarea informaţiilor din texte în pregătirea temei
„Desenele animate”

Cod

2

1

0

9

VII. Care este personajul tău preferat din desenele animate? Motivează-ți alegerea.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Cod

2

1

0

9

VIII. Prezintă o asemănare şi o deosebire între cele două texte.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Cod

2

1

0

9

IX. Vrei să realizezi un chestionar pe care să-l aplici colegilor tăi, în clasă, pentru a afla care
sunt preferințele lor în ceea ce privește vizionarea desenelor animate.
Completează chestionarul de mai jos cu întrebările potrivite, la care colegii tăi trebuie să
răspundă.
ÎNTREBARE

DA

NU

1.

2.

3.
4.
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X. Bifează imaginea potrivită pentru sentimentele pe care ţi le-au provocat textele citite,
motivând alegerea făcută:

Motivarea alegerii:

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI!

MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!
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