Nume__________________________

Prenume______________________

Invenția lui Hugo Cabret
de Brian Selznick
- fragment –
Hugo Cabret este un băiețel isteț care trăiește printre mecanisme
de ceas într-o gară aglomerată din Paris. El are grijă ca toate
ceasurile să funcționeze, însă mai are un secret. Trebuie să descopere
cum funcționeză misterioasa mașinărie descoperită de tatăl lui într-o
seară...
Tată său îl trezi și-i spuse cu vocea sa blândă:
- Îmi pare rău că am întârziat, dar în seara asta am găsit la muzeu ceva fascinant...
sus în pod. Se pare că nimeni nu știe cum a ajuns acolo. Nici măcar bătrânul paznic. E
cea mai frumoasa și mai complicată mașinărie pe care am văzut-o vreodată.
- Ce este? a întrebat Hugo.
- Un automat.
- Ce este acesta?
- E o figură cu mecanism de ceas, ca o cutie muzicală sau o jucărie, doar că e de o
mie de ori mai complicată.
- De ce? întrebă repede Hugo.
- Pentru că acesta poate să scrie. Cel puțin așa cred. Sunt sigur că dacă ar funcționa,
ai putea să-i întorci mecanismul, să așezi o foaie de hârtie în fața lui, și toate părticelele
acelea se vor pune în mișcare și vor face ca brațul
să se miște în așa fel încât să scrie ceva.
- Cine l-a construit? Magicienii? întrebă Hugo.
- Unii magicieni au fost la început ceasornicari!
răspunse tatăl zâmbind.
- Poți s-o repari? șopti Hugo.
- O să văd dacă o să am timp, cu toate ceasurile
care s-au stricat la atelier și în muzeu! spuse tatăl.
lui.
1. Citește cu atenție textul.
2. Răspunde la întrebări:
a) Unde trăiește Hugo Cabret?
b) Ce poată să facă mecanismul descoperit de tatăl lui Hugo?
c) De ce crezi că tatăl spune că unii magicieni au fost la început ceasornicari?
2. Găsește cuvinte-prietene pentru: isteț, fascinant, complicat, stricat;
3. Găsește cuvinte cu înțeles opus pentru: seară, la început, a contrui, tăcut;
4. Formuleză câte un enunț cu fiecare dintre cuvintele: a descoperi, fascinant.

5. Subliniază în text enunțurile în care găsești: într-un, sa, sau, s-au. Explică
de ce au fost scrise așa cuvintele. Formuleză enunțuri cu: într-o, dintr-un, s-a.
6. Caută în text cuvintele cerute și organizează-le în tabel:
Cuvinte cu î
Cuvinte cu â
Cuvinte cu ce

Cuvinte cu mp/mb

7. Exprimă-ți părerea cu privire la textul citit. Folosește pălăriile colorate. Alb – prezintă
întâmplările așa cum s-au întâmplat, Verde – soluție creativă, Negru – negativ,
Roșu - emoții, Albastru – lucruri frumoase și senine, Galben – optimism;

8. Unul dintre personajele cu care se va întâlni Hugo în aventurile sale este un vânzător de
jucării. Privește cu atenție imaginea. Enumeră obiectele pe care le observi în imagine.

9. Care este părerea ta? Crezi că tatăl lui Hugo a putut să repare mecanismul?
Da, pentru că_________________________________________________________
Nu, pentru că_________________________________________________________

