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Povestea mărului oferă o introducere narativă pe tema alimentelor /combustibililor și a 
energiei și concepte necesare elevilor pentru a înțelege intuitiv rolul combustibililor în viața 
noastră.  
Povestea este un mediu cotidian și vorbește despre alimente și procese naturale care sunt 
familiare copiilor de 8-12 ani.  
Când au creat povestea și ilustrațiile, autorii și-au imaginat că aceasta va fi ascultată de un copil de 
aproximativ 7 sau 8 ani. Din acest motiv, hidrogenul și pilele de combustie nu sunt menționate în 
mod explicit. Cu toate acestea, lumina solară, producătorii de combustibil (frunze), combustibilul 
(alimente în mere) și „utilizatorii de combustibil” (copii care mănâncă mere) formează analogii cu 
un sistem pur tehnic format din soare, o celulă fotovoltaică, hidrogen și o celulă de combustie.  
În special, povestea se referă la:  

- forțele naturale ca factori implicați în procesele naturale și tehnice  
- cantitatea de energie ca substanță transportată de agenți care reprezintă forțele naturii  

Povestea îi introduce pe elevi în conceptele și cuvintele cheie utilizate în următoarea pistă de 
învățare. Cu ajutorul acestui document, profesorul va învăța să recunoască și să aplice 
conceptele prezentate în „Hidrogenul și pilele de combustie - cum, de ce și pentru ce?" Acest 
lucru ar trebui realizat prin analiza expresiilor metaforice prezentate în poveste. Aceleași 
metafore ar trebui să fie recunoscute în limbajul poveștilor pentru copii, deoarece acestea 
descriu experiențele lor de zi cu zi.  
Scopul acestui ghid este de a ajuta la identificarea metaforelor folosite pentru a vorbi despre 
forțele naturii și ale energiei și analogiile pe care le folosim pentru a compara forțele naturii. 

 
În ghid vă prezentăm pagină cu pagină...  

- pasajul din text la care se referă analiza;  
- analogii între diferite forțe ale naturii1;  
- expresii metaforice și metaforele subiacente;  

- [în paranteze pătrate] comentarii, considerații suplimentare pentru profesor, idei 
pentru discuții ulterioare  

 
 
1 Observați că o analogie între două subiecte este construită atunci când aceleași metafore 
sunt folosite pentru a explica cele două subiecte. Analogia este recunoscută prin prezența de 
"similar” sau „ca”, etc. Exemplu de analogie: Hrana pentru organism este ca și combustibilul 
pentru o mașină. Metaforele pentru această analogie sunt: COMBUSTIBILUL ESTE O 
SUBSTANȚĂ (PUTERNICĂ); ALIMENTELE SUNT O SUBSTANȚĂ (PUTERNICĂ). Combustibilul și 
alimentele fac ca mașinile (mașina și caroseria) să funcționeze 
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Povestea mărului: Text 
 
 
Pagina 1 Anna se află cu părinții ei la o benzinărie din apropiere. S-a întors de la magazin. 
Tata i-a cumpărat un măr pentru că îi era foarte, foarte foame. Mama ei spune zâmbind, 
 
carburantul pe care îl alimentează este hrană pentru mașină. Anna mănâncă imediat mărul 
pentru a se „realimenta” și pentru a-și „reporni motoarele". „Se pare că ți se reîncarcă 
bateriile.” spune tatăl Annei. 
 
Pagina 2 Acasă, Anna a observat un măr mare care creștea în curte. Este începutul primăverii. 
Copacul are frunze frumoase de culoare verde deschis. Încă mai are flori și primele mere mici 
atârnă pe ramuri. 
 
Se întuneca. Părinții au chemat-o pe Anna la cină. Curând a venit vremea să se culce. Când a 
adormit, Anna s-a gândit că abia așteaptă să vadă primele mere crescând. 
 
Pagina 3 În următoarele luni de vară, copacul s-a schimbat încet-încet. Frunzele au devenit mai 
dense și mai întunecate. Multe mere mici căzuseră din copac și zăceau pe jos. Cele rămase pe 
crengi deveneau din ce în ce mai mari. Încet-încet, coaja merelor a căpătat o culoare roșie-aurie. 
 
Între timp soarele strălucea, ploaia cădea, iar vântul sufla printre crengi și frunze. Fără să fie 
observate de Anna și de prietenii ei, care se jucau adesea în curtea din spate, forțele au lucrat 
pentru a schimba copacul și pentru a face merele să crească. Forța a lucrat neobosit, zi și noapte, 
toată vara. 
 
Pagina 4 O mare parte din activitatea acestor forțe se desfășura în frunze. În zilele calde și 
însorite, cu o briză uscată de vară care suflă ușor prin copac, frunzele eliberează multă apă în 
aer, iar vântul o duce departe. Apa care se împrăștiase cu vântul, din frunze și crengi, trebuia 
înlocuită.  
Copacul a atras această apă de sub pământ, unde rădăcinile copacului au ajuns cât de adânc au 
putut, ca niște mâini multe în căutare de apă. Rădăcinile luau toată apa pe care o puteau găsi. 
 
Pagina 5 Cu toate acestea, o parte din apa din frunze avea lucruri mai bune de făcut... Apa s-a 
combinat cu lumina soarelui care cădea pe frunze și cu aerul care trecea prin porii frunzelor. 
 
Pagina 6 Combinând și amestecând, au creat alimente. Ca niște fantome, apa, lumina și aerul s-
au topit și au dispărut. În locul lor a apărut o substanță nouă și puternică - MÂNCAREA. 
 
Pagina 7 Împreună, lumina soarelui, aerul și apa erau foarte puternice. Lumina soarelui, în 
special, a adus cu ea o mulțime de energie. Atunci când apa, aerul și lumina se întâlnesc, ele 
eliberează energie. Mâncarea a consumat energia pe care i-o dădeau cele trei duhuri. Duhurile 
s-au transformat într-o substanță puternică. 
 
Alimentele își păstrau toată energia până când era nevoie de ele. Până când a fost folosită 
pentru a face copacul să crească și să fie puternic. Până când va fi folosită de oameni și de 
animalele care vor mânca din fructul pomului. 
 
Pagina 8 Mâncarea a servit și copacului însuși. A făcut copacul mai puternic... A fost acolo și 
pentru semințele din mere. Când un măr a căzut pe pământ, poate crea un nou copac.... De 
asemenea, Anna, prietenii și părinții ei au avut parte de mâncare. Poate servi oricui care a 
mâncat merele frumoase pe care le-a produs pomul. 
 



 
Pagina 9 Pe tot parcursul verii, în frunze se producea hrană în mod constant din aer, lumină solară și 
apă. Acesta a călătorit de la frunze la toate părțile copacului și la merele în creștere. În mere 
mâncarea a fost depozitată - nu a fost folosită în mod corespunzător. A fost lăsată acolo pentru 
viitor, în toamnă, pentru Anna. 
 
Pagina 10 Într-o frumoasă zi de toamnă, Anna se joacă în curte cu prietenii ei. Se pare că se joacă 
de mult timp și neobosit. Dar chiar și copiii pot obosi. Au zărit un copac cu mere mari, roșii și 
coapte. Se duc acolo unde o creangă încărcată cu mere atârnă deosebit de jos. Fiecare alege cel 
mai frumos măr în opinia sa. 
 
Își mănâncă merele. Ei simt imediat o revenire a energiei. Mama Annei se uită pe fereastră și le 
strigă. „Se pare că bateriile voastre sunt reîncărcate!" 



 
 
 
 
 

Povestea mărului: Analiza  
 

"Mama ei spune cu un zâmbet că 
combustibilul pe care îl alimentează este 
hrană pentru mașină" 

 

Analogie:  
Hrana pentru organism este ca și 
combustibilul pentru o mașina. 
Metafore ascunse: 
ATÂT COMBUSTIBILUL, CÂT ȘI ALIMENTELE SUNT SUBSTANȚE.  
ATÂT MAȘINA, CÂT ȘI CORPUL SUNT MAȘINI. 
Alte metafore conexe: 
SUBSTANȚELE SUNT PURTĂTORI DE ENERGIE; CORPUL ȘI 

MAȘINA SUNT TRATATE ÎN MOD INTERSCHIMBABIL. 
 

[„Anna își mănâncă imediat mărul pentru a se 
„realimenta” și pentru a-și „reporni 
motoarele". Analogia menționată mai sus este 
folosită atunci când Anna simte efectele 
mărului în corpul ei] 

 

"Se pare că ți se reîncarcă bateriile."  
a spus tata." 
Metaforă: 

CORPUL ESTE UN REZERVOR DE ENERGIE. 



 

„Părinții au chemat-o pe Anna la cină.  
Curând a venit vremea să se culce.” 

 

[Corpul Annei trebuie să își refacă energia 
prin mâncarea pe care o primește la cină sau 
prin consumul de mere atunci când sunt 
coapte. Alimentele refac energia în 
organism.]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"...copacul a crescut încet... din ce în 
ce mai mare." 
[copacul a crescut, la fel ca și Anne] 

 

"În acel moment..." 
 

Metaforă:  
RAZELE SOARELUI, PLOAIA ȘI VÂNTUL SUNT FORȚE. 

 
[Din punct de vedere științific, forțele naturii 
din această poveste sunt lumina, apa și CO2 
în aer.] 



 
 
 

„O mare parte din activitatea acestor forțe se 
desfășura în frunze.” 

 

Metaforă: LUMINA SOARELUI, PLOAIA ȘI VÂNTUL 

SUNT FORȚE. FRUNZELE SUNT MAȘINI SAU FABRICI. 
 

„Apa care se împrăștie cu vântul, din frunze și 
crengi, trebuia înlocuită. ” [Una dintre 
funcțiile frunzelor este de a permite 
evaporarea, permițând copacului să extragă 
apă nouă din sol. Aceasta, împreună cu 
capilaritatea, este forța motrice din spatele 
ciclului apei în arbore.] 

 

“…rădăcinile copacului au ajuns cât de adânc 
au putut, precum mai multe mâini în căutare 
de apă.”  
Analogie: Rădăcinile sunt ca niște mâini. 
Metaforă:  
RĂDĂCINILE SUNT INSTRUMENTE (POATE ÎNTINDE MÂNA ȘI 
APUCA LUCRURI). 
MÂINILE SUNT INSTRUMENTE.  

 
 

 

„Cu toate acestea, o parte din apa din 
frunze avea lucruri mai bune de făcut...” 

 

Metaforă:  
APA ESTE O SUBSTANȚĂ - AGENT (POATE 
EFECTUA ACȚIUNI). 

 

[Substanțele - agenții reprezintă forte.] 



 

“Combinându-se și amestecându-se, au creat 
alimente.“ 

 

Metaforă:  
LUMINA, PLOAIA, VÂNTUL ȘI MÂNCAREA SUNT FORȚE.   

 

“Ca niște fantome, apa, lumina și aerul s-au 
topit și au dispărut. În locul lor a apărut o 
substanță nouă și puternică: MÂNCARE”. 

 

Analogie:  
Apa, lumina și aerul, precum și alimentele, 
sunt asemenea spiritelor (agenți -
substanțe). 

 

Metaforă:  
DUHURI, APĂ, LUMINA, AERUL ȘI HRANA SUNT FORȚE. 

 
[Spiritele, cum ar fi apa și aerul, lumina și 
hrana, dispar și apar.] 



 

“Împreună, lumina soarelui, aerul și apa 
erau foarte puternice. Lumina soarelui, în 
special, a adus cu ea o mulțime de energie. 
Atunci când apa, aerul și lumina se 
întâlnesc, ele eliberează energie.” 

 

Metaforă:  
LUMINA SOARELUI, PLOAIA ȘI VÂNTUL SUNT FORȚE. 

 

"Mai ales..." 
 

Metaforă:  
ENERGIA ESTE O SUBSTANȚĂ ȘI POATE FI 
TRANSFERATĂ/STOCATĂ  
(energia este transferată / stocată în aer, apă, 
lumină și alimente; lumina, apa, aerul și 
alimentele sunt purtătoare de energie.) 

 

Expresii metaforice: (“...lumina soarelui a 
adus cu ea o mulțime de energie”; “și-au 
eliberat energia, alimentele au absorbit 
energia transmisă de spirite”; “alimentele și-
au păstrat toată energia”.) 



 

"Mâncarea servită... A făcut..." 
 

Metaforă:  
ALIMENTELE SUNT O SUBSTANȚĂ - AGENT/FORȚĂ. 

 

("A făcut copacul mai puternic"; "a fost 
acolo și pentru semințe"; "mâncarea a fost 
acolo și pentru Annie, prietenii și părinții 
ei".) 



 

"se produceau alimente în mod constant..." 
 

Metaforă:  
MÂNCAREA ESTE O SUBSTANȚĂ (CARE POATE 
FI PRODUSĂ, POATE FI MUTATĂ, POATE FI 

DEPOZITATĂ) 
 

[Forțele/substanțele/agenții/spiritele au un 
aspect "esențial" - sunt mai multe sau mai 
puține, pot fi "mari" sau "mici".]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Își mănâncă merele. …” 
 

Metaforă:  
MÂNCAREA (MĂRUL) ESTE FORȚA. 

 

“’Se pare că bateriile voastre sunt 
reîncărcate!" (referire la expresia tatălui de la 
pagina 1) 

 

Metaforă:  
CORPUL ESTE UN REZERVOR DE ENERGIE. 
CORPUL ESTE UN GENERATOR DE ACTIVITATE 

 

[În această poveste, corpul uman este 
analogul unei pile de combustie - folosește 
combustibil pentru a alimenta activitățile.] 



 


