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Ai auzit vorbindu-se despre o insulă misterioasă pe care s-ar afla comoara unui 
renumit pirat. Folosește indiciile pentru a descoperi această insulă!

INSULA COMORII

(2x3)x10 =

(3x3)x10 =

(15x2)x10 =

(8x4)x10 =

(11x7)x10 =

(3x2x2)x10 =

(42x5)x10 =

Care este rezultatul din chenarul albastru?

Indiciul Nr 1:

(4x3)x10 =

Efectuează toate calculele indicate de capetele cârmei.
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Scrie numele unui animal marin cu aceste litere.

Indiciul Nr 2:

SCRIE LITERELE PE CARE LE-AI ADUNAT  
ÎN CĂSUȚELE DE MAI JOS:

-

Literele unui mesaj au fost împrăștiate prin labirint. Adună-le pe cele 
aflate în drumul spre ieșire.
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Care este culoarea întâlnită cel mai des?

Indiciul Nr 3:

1 = Roșu / 5 = Albastru / 50 = Portocaliu / 100 = Verde

Aceste pietre prețioase și-au pierdut culoarea. Cu ajutorul diferitelor 
calcule îi vei putea reda fiecăreia nuanța inițială.



Misterul Nr. 3
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BSȚROĂA
COSSAȚI
BCOAAS

ĂSCOARB
ĂSAEȚTSO ȚSEAAO

Acum este momentul să descoperi insula celebrului pirat. Ai adunat indicii 
care îți permit să o localizezi. Notează-le în tabelul de mai jos ca să poţi găsi 
locul potrivit (indiciile nr. 1 și nr. 2 îți arată un rând și o coloană, iar indiciul  
nr. 3 o culoare). Încercuiește insula pe care ai identificat-o.

21 3

Indiciile mele:

… broaștele-țestoase trăiesc în toate mările tropicale calde; nu le 
întâlnim în zonele polare fiindcă este prea frig? Mărimea lor variază 
între 50 cm și 2 m, în funcție de specie. Unele dintre ele au niște calități 
incredibile – pot să înoate cu până la 35km/h. Există, de asemenea, 
și broaște-țestoase care trăiesc pe uscat. Acestea se numără printre 
animalele cele mai longevive: broasca-țestoasă din Seychelles trăiește 
aproape 200 de ani!
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În fiecare an, cactusul saguaro înflorește în deșertul american, iar floarea sa 
este folosită în scopuri medicale de către amerindieni.

FLOAREA DE CACTUS

Indiciul nr. 1:
Notează ce rezultat obții adunând cifrele din căsuțele verzi.

Completează acest sudoku (inclusiv căsuțele verzi).
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Indiciul nr. 2:

VRACIUL ȘI ȘAMANUL SE ADRESEAZĂ CĂPETENIEI DE TRIB.

VRACIUL ȘI ȘAMANUL I SE ADRESEAZĂ.

FIUL CĂPETENIEI DE TRIB FOLOSEȘTE ARCUL LA VÂNĂTOARE.

................................................................................................................................

RITUALURILE AMERINDIENILOR RESPECTĂ NATURA.

................................................................................................................................

FIICA ȘEFULUI DE TRIB PREFERĂ PEȘTELE ȘI LEGUMELE.

................................................................................................................................

AMERINDIENII SE ÎNCHINĂ SPIRITELOR NATURII.

................................................................................................................................

Scrie în căsuțele de mai jos literele roșii 
pe care le-ai identificat în text.

Pune literele în ordinea corectă și află cuvântul ascuns.

Subliniază cu roșu complementul direct (CD) sau complementul indirect 
(CI) și înlocuiește-le cu pronume personale, după exemplul de mai jos.
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SĂPTĂMÂNA TRECUTĂ (A MERGE) .......................................... PRIN 

PĂDURE. DEODATĂ (A VEDEA) ................................. O MIȘCARE PE CER. 

(A FI) ................... UN VULTUR REGAL. (A AVEA) ................... UN PENAJ 

INCREDIBIL DE FRUMOS. BRUSC (A ÎNCEPE) ................... SĂ COBOARE 

SPRE PĂMÂNT. ÎL (A PRIVI) ............................. CU ATENȚIE CA SĂ NU-L 

PIERD DIN VEDERE CÂND, PE NEAȘTEPTATE, UN AL DOILEA VULTUR 

(A ȚÂȘNI) .............................. DE DUPĂ COPACI. (A FI) ......................... FOARTE 

FRUMOŞI ÎN ZBORUL LOR, UNUL LÂNGĂ CELĂLALT. ÎN CLIPA 

ACEEA (A ÎNCEPE) ............................... SĂ SE ATACE UNUL PE ALTUL.

după ce ai completat spațiile goale,  
culege literele roșii presărate prin text  

și notează-le separat.

Indiciul nr. 3:
Ce cuvânt ai găsit?

Conjugă verbele la imperfect și la perfect compus. Folosește culorile 
pentru a alege timpul potrivit pentru verbul respectiv.
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Folosind cele 3 indicii pe care le-ai găsit, vei descoperi unde se ascunde 
cactusul care oferea floarea atât de importantă pentru amerindieni. 
Indiciile nr. 1 și nr. 2 îți arată un rând și o coloană, iar indiciul nr. 3 o culoare. 
Încercuiește căsuța potrivită.

21 3

Indiciile mele:

… băștinașii din America (amerindienii) erau foarte grijulii cu hrana 
pe care o consumau? Afumau carnea animalelor pe care le vânau și 
astfel puteau să facă rezerve pentru iarnă, deoarece carnea afumată se 
conservă foarte multă vreme. De asemenea, amerindienii conservau și 
anumite fructe, de exemplu nuci, pe care le îngropau. Cunoșteau foarte 
bine natura și știau cum să se aprovizioneze cu afine și cu alte fructe, cu 
miere și, în zona de nord, cu sirop de arțar.
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