
Aceasta este prima parte a poveștii.
Citește-o și apoi…  recreaz-o!

S9 T1
L2

Ia-ți notițe cu privire la informațiile 
importante din text!

Notițele pot fi sub formă de hartă 
mintală, tabel, desen, etc.

JOS ÎN VIZUINA IEPURELUI

Alice se plictisise să stea degeaba lângă sora ei, pe bancă, 
când, dintr-o dată, un Iepure Alb cu ochii roz a trecut în fugă 
pe lângă ea, zicând “Oh doamne! Am să întârzii!” 
După ce iepurele a scos un ceas din buzunarul hainei sale și l-
a privit a luat-o la goană iar Alice l-a urmat rapid chiar și 
când acesta a dispărut într-o vizuină de iepure. Astfel, ea s-a 
trezit alunecând adânc, tot mai adânc în întuneric. “Oare nu 
mă voi opri niciodată din alunecare?” Adânc, mai adânc, tot 
mai adânc. Curând lui Alice începu să îi fie dor de pisica ei. 
După ceva timp însă se opri din alunecare.
Înaintea ei era o sală luuungă iar Iepurele Alb mergea în grabă 
mai departe. Erau uși peste tot dar toate erau încuiate. 
Deodată a ajuns în fața unei mese de sticlă cu trei picioare pe 
care se afla o cheiță de aur. Ea a descoperit o cortină iar în 
spatele ei o ușiță micuță; Alice a deschis-o cu cheița de aur și 
a zărit cea mai frumoasă grădină pe care o văzuse vreodată. 
Dar ea nu putea trece prin ușiță, așa că a revenit la masa de 
sticlă pe care a găsit o mică sticluță pe care scria ”BEA” și a 
îndrăznit să guste din licoare. Imediat a început să se 
micșoreze, ajungând mică-mică, tocmai potrivită ca să intre 
prin ușiță.
Apoi și-a amintit că a uitat cheița de aur pe masă și s-a întors 
s-o ia, dar nu mai avea acum cum să ajungă la ea; s-a 
străduit până a obosit, după care a început să plângă.  Curând 
a observat sub masă o mică cutie de sticlă în care se afla o 
prăjitură cu mesajul ”MĂNÂNCĂ-MĂ”. Așa că a luat doar o 
guriță mică și cum nu s-a întâmplat nimic a mâncat-o pe toată.
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