
 

 

IO2.B – INDRUMAR PENTRU PRODUCEREA SCENARIULUI POVEȘTII ȘI A INSTRUMENTULUI DIDACTIC 
 

Titlul poveștii Vulpea, Iepurele și Cocoșul (basm rusesc) 

Țară  Italia           
X     Lituania 
 Spania 
 România 

Tipologia poveștii  Tradiții locale 
 X     Tradiții inter culturale 

Vârsta adecvată Acest videoclip este potrivit pentru copiii de 6-7 ani 

Sumarul poveștii Acest basm este despre o vulpe vicleană și un iepure sărac și 

răzbunător. Vulpea a luat o casă de la iepure. Iepurele se plângea 

de animalele pe care le-a cunoscut că vulpea i-a luat casa. 

Animalele voiau să ajute iepurele, dar vulpea îi înspăimânta pe 

toți. Doar cocoșului nu i-a fost teamă de vulpe și a dat-o afară din 

casă, unde s-a mutat cu iepurele. 

 

Potențial educațional / 
Rezultate de învățare 

Copiii vorbeau despre acțiunile personajelor și au decis că 

nimeni nu vrea să fie la fel ca „vulpea”, dar toată lumea voia să 

fie la fel de curajoasă cum e „cocoșul”, astfel încât să îi poată 

ajuta pe cei slabi. Copiii au tras concluziile că, dacă solicitați 

politicos un ajutor, vor exista întotdeauna prieteni care v-ar ajuta 

într-o problemă. 

Conținutul poveștii Vulpea avea o casă din blocuri de gheață. 

Iepurele avea o casă de lemn. 

Când a venit primăvara frumoasă, casa vulpii s-a topit și iepurele 

a rămas cu casa de lemn. Vulpea i-a cerut iepurelui să o lase să 

intre în casă și l-a dat afară din casă. 

Iepurele umbla singur, plângând, și întâlnește câinii. 

„Ham, ham, de ce plângi, iepure?”, au întrebat câinii. 

„Lasă-mă în pace, cum să nu plâng? Aveam o casă de lemn și 

vulpea avea una din gheață, ea a cerut să o las în casa mea și apoi 

m-a dat afară!” 

"Nu plânge, iepure, acum o vom da afară", au spus câinii. 

„Nu, nu veți face asta!” 

"Noi putem!" 

Când au ajuns, câinii au început să latre. 

"Ham, ham, vulpe, ieși din casă!" 

Dar vulpea a răspuns doar: „Sar afară și vă păcălesc!” 

Câinii s-au speriat și au fugit. 

Iepurele continuă să meargă singur, plângând, și întâlnește un 

urs. 

"De ce plângi, iepure? " întrebă ursul. 

"Lasă-mă în pace, cum să nu plâng? Aveam o casă de lemn și 

vulpea avea una de gheață, ea a cerut să o las în casa mea și m-a 

dat afară!” 

"Nu plânge, iepure, acum o voi da afară", a spus ursul. 



 

 

„Nu, nu veți face asta, câinii au încercat să o dea afară, dar nu au 

avut noroc!” 

"Da, eu pot!" 

Așa că au mers să alunge vulpea. 

"Vulpe, ieși din casă! " 

Dar vulpea a răspuns doar: „Sar afară și te păcălesc! 

Ursul s-a speriat și a fugit. 

Iepurele continuă să meargă singur, plânge și întâlnește un taur. 

„De ce plângi? „ Întrebă taurul. 

„Lasă-mă în pace, cum să nu plâng? Aveam o casă de lemn și 

vulpea avea una de gheață, ea a cerut să o las în casa mea și m-a 

dat afară!” 

"Nu plânge, iepure, acum o voi da afară", a spus taurul. 

„Nu, nu poți face asta, câinii și ursul au încercat să o dea afară, 

dar nu au avut noroc!” 

"Da, eu poti!" 

Așa că au mers să alunge vulpea. 

„Vulpe, ieși din casă!" 

Dar vulpea a răspuns doar: „Sar afară și te păcălesc!" 

Taurul s-a speriat și a fugit. 

Iepurele continuă să meargă singur, plângând, și întâlnește o 

cocoș cu o coasă. 

„Cucurigu, de ce plângi?” întrebă cocoșul. 

„Lasă-mă în pace, cum să nu plâng? Aveam o casă de lemn și 

vulpea avea una de gheață, ea a cerut să o lase în casa mea și m-a 

dat afară! ” 

"Nu plânge, iepure, acum o voi da afară", a spus cocoșul. 

„Nu, nu vei câștiga, câinii, ursul și taurul au încercat să o dea 

afară, dar nu a avut noroc!” 

"Da, eu pot!" 

Așa că au mers să alunge vulpea. 

"Cucurigu, vin cu o coasă să tai vulpea. Ieși din casă!" 

"Vin!", răspunse vulpea. 

Cocoșul a continuat, „ Cucurigu, vin cu o coasă să tai vulpea. Ieși 

din casă!” 

- Mă îmbrac, zise vulpea. 

Cocoșul a spus din nou: „ Cucurigu, vin cu o coasă să tai vulpea. 

Ieși din casă!” 

Fox a ieșit afară și cocoșul a tăiat-o cu coasa. 

Cocoșul și iepurele au locuit împreună în casă. Și am încălecat 

pe-o șa și v-am zis povestea așa. 

 



 

 

Plan de lecție Dedicat săptămânii „Fără bullying”. Subiectul „Să ai un prieten 

este minunat“. 

 

1. Masa rotundă despre prietenie. Copiii își împărtășesc gândurile 

despre modul în care înțeleg prietenia, care este un prieten 

adevărat, cum să comunice cu prietenii, cum să le explice de ce 

este important să aibă un prieten bun, sprijin, compătimire și să 

nu-i supere pe ceilalți. 

 

2. Joc „Ajută un prieten“. Educatorul le arată copiilor o carte, în 

care este scrisă doar o scrisoare (copiii preșcolari știu deja litere). 

Nu orice copil reușește să termine o sarcină la fel de repede ca 

alți copii. Copiii, care reușesc să se gândească mai ușor la 

cuvinte, ar trebui să-i ajute pe cei care nu pot face față acestei 

sarcini. Drept urmare, ei ajută un prieten. 

 

3. Ascultarea și discuția despre basmul „Vulpea, iepurele și 

cocoșul”. Copiii ascultă un basm și apoi răspund la următoarele 

întrebări: Despre ce este acest basm? Ce personaj ți-a plăcut mai 

ales? Cum s-au comportat? etc. 

 

4. Desen de personaje de basm. Copiii desenează, aplică, 

modelează personajele și episoadele basmului. Se organizează 

expunerea lucrărilor create. 

Surse media 1. Descrierea poveștii pe site-ul proiectului: https://tik.pixel-

online.org/storyplot_view.php?id_storyplot=NjI= 

2. Povestire video creată de partenerii proiectului: 

https://www.youtube.com/watch?v=wmZtdoFvuTk 
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