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Ce este basmul?

 specia genului epic, în proză, în care
acțiunea se naște din conflictul forțelor
binelui împotriva răului, în care mereu binele
învinge.

 prezintă evenimente și personaje ce posedă
caracteristici supranaturale (fără a pretinde
că acestea sunt reale sau seamănă cu
realitatea)

 miraculosul din basme poartă numele
de fabulos și reprezintă un fantastic
convențional, previzibil, ce vine în contrast
cu fantasticul autentic modern.



Clasificarea basmelor

După caracteristicile personajelor, specificul și tematica acțiunii, predominanța

elementelor miraculoase sau a aspectelor concrete de viață, basmele se clasifică în:

1. fantastice, cele mai semnificative și mai răspândite, desprinse de regulă din mit,

cu o pregnanță a fenomenelor miraculoase

2. animaliere, provenite din dezvoltarea narativă a legendelor totemice despre

animale, chiar despre plante sau unele obiecte simbolice

3. nuvelistice, având ca punct de pornire snoava, în narațiune semnalându-se o

puternică inserție a aspectelor reale, concrete de viață

După autor, basmele pot fi:

populare, creație a colectivității anonime

culte, creație a unui autor cunoscut



Basmele românești

 Basmele românești au intrat în atenția scriitorilor relativ târziu, în epoca 

marilor clasici și a Junimii. 

 Activi în culegerea basmelor și apoi în scrierea unor basme culte au fost 

scriitorii: Vasile  Alecsandri, Alexandru Odobescu, Mihai Eminescu, Ioan 

Slavici, Ion Luca Caragiale, dar și basme culese: Petre Ispirescu.



Imagini inspirate din basmele
românești



Basmul european

 Patrimoniul de basme europene a început să se formeze la 

sfârșitul secolului al XVII lea.

 Principalii culegători și adaptatori de basme au fost: Charles 

Perrault, Madame d'Aulnoy (în Franța), frații Jacob și Wilhelm 

Grimm (în Germania), Alexandre Nikolaïévitch Afanassiev (în 

Rusia).



Alți autori din basmele 
europene

 Charles Perrault a scris:

- ”Scufita Rosie”

- ”Motanul Încăltat”

 Fratii Grimm au scris:

- ”Alba-ca-zăpada”

- ”Cenusăreasa”

- ”Hansel si Gretel”

- ”Frumoasa adormită”

- ”Printul fermecat”



 Hans Christian Andersen a scris:

- ”Degetica”

- ”Mica sirenă”

- ”Dârzul soldătel de plumb”

- ”Crăiasa zăpezilor”

- ”Rătusca cea urâtă”

- ”Printesa si mazărea”



Imagini inspirate din basmele europene



Ghiciți din ce basme fac 
parte frazele următoare

 "Mai merge el cât mai merge, și când, la poalele unui codru, 

numai iaca ce vede o dihanie de om, care se părpălea pe lângă 

un foc de douăzeci și patru de stânjeni de lemne și tot atunci 

striga cât îi lua gura că moare de frig" 

 “...toată căscioara era făcută din pâine și acoperită cu cozonac, 

iar geamurile erau din zahăr curat“

 “Și, de teama ca nu cumva s-o piardă din ochi pe bunica ei, 

aprinse toate chibriturile, câte mai rămaseseră în cutie"



Surse

 http://ro.wikipedia.org/wiki/Basm

 Degețica

 Cei trei purceluși

 Omul de turtă dulce

 Poze- google

http://ro.wikipedia.org/wiki/Basm
https://www.youtube.com/watch?v=5E2dkPimI_s
https://www.youtube.com/watch?v=SUb5vCYD9co
https://www.youtube.com/watch?v=HNfUkdIR6Lo

