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FIȘA 4 DESCOPERIȚI !
CĂLĂTORIA LUI CRISTOFOR COLUMB SPRE LUMEA NOUĂ
COLUMB DESCOPERĂ AMERICA ?
1. Ambiţios şi deosebit de tenace, calm, mândru şi curajos, spirit
genial şi contradictoriu, Columb rămâne cea mai mare personalitate
a Epocii Marilor Descoperiri Geografice, omenirea înţelegând mult
mai târziu adevărata sa dimensiune şi importanţa descoperirilor sale.
(Silviu Neguţ, Căutători de noi tărâmuri)
Prima călătorie
2. Ca loc de pregătire a expediției a fost fixat portul Palos, fiindu-i
puse la dispoziție trei vase: Santa Maria (120 t), o navă de transport
cu cală pe care a fost înălțat pavilionul de amiral și două caravele,
Pinta (60 t) și Nina ( 55 t)…, în dimineața zilei de 12 oct.1492 Jaun
Rodriguez Bermejo a observat ,,o ridicătură albă de nisip’’, fiind
astfel (re)descoperită America, primul petic de pământ atins fiind o
A. Cristofor Columb navigator genovez aflat în insulă din arhipelagul Bahamas, pe care Columb a numit-o San
slujba Spaniei descoperă America în 1492, Salvador, indigenii îi ziceau Guanahani.
descoperirea sa transformă Spania în cea mai
(Silviu Neguţ, Căutători de noi tărâmuri)
bogată națiune.
3. La ceasurile două după miezul nopţii s-a ivit pământul, de care ne
mai despărţeau două leghe ... ; în ziua de vineri am ajuns într-o
insuliţă ..., ce se chema pe limba indienilor Guanahani.
(Jurnalul lui Cristofor Columb)
4. America a fost acum cu adevărat descoperită, deoarece, dacă
descoperirea vikingului Leif rămăsese fără urmări, descoperirea lui
Columb va fi cea care va inaugura intrarea Lumii Noi în orizontul
geografic al omenirii!
În zorii zilei de 12 octombrie, Cristofor Columb însoțit de câțiva
ofițeri și marinari înarmați, coborî într-o barcă cu care ajunse la
țărmul insuliței, pentru a o lua în stăpânire în numele coroanei
spaniole.
(Ioan Popovici, Pe urmele marilor exploratori)
B. Harta - Călătoriile lui Cristofor Columb
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Descoperirea_Americii

Aplicații !
1. Analizați cu atenție Harta B. Urmăriţi pe hartă prima călătorie
a lui Cristofor Columb. Notați în caiete spațiul istoric descoperit și
numele oceanului străbătut.
2. Pe baza surselor istorice (2,3,4,B, C) și a informațiilor culese cu
ajutorul Internetului descrieți prima călătorie a lui Cristofor Columb
care a dus la descoperirea Lumii Noi.
3. În organizatorul grafic de mai jos completați trăsăturilor lui
Cristofor Columb prezentate în sursa (1).
4. Considerați că descoperirea Americii de către Columb schimbă
percepția asupra spațiului în Evul Mediu? Dacă Da. Cum?
Navigator

C. Columb debarcă în America (gravură de la
sfârșitul secolului al XVI-lea).
REȚINEȚI !
În anul 1492, Cristofor Columb a navigat spre vest,
traversând Oceanul Atlantic, în căutarea unui nou
drum spre India, și a descoperit un nou continent,
America.

Columb

