
 

 

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

Titlul poveștii Găina și cocoșul 

Țară  Italia           
X     Lituania 
 Spania 
 România 

Tipologia poveștii  Tradiții locale 
 X     Tradiții inter culturale 

Vârsta adecvată Acest videoclip este potrivit pentru copiii de 4-7 ani 

Sumarul poveștii Povestea este despre felul în care găina și cocoșul au mers să culeagă 

alune. Cocosul a învinețit ochii găinii aruncând alune, așa că s-a plâns 

bunicii despre acest accident. Bunica a început să întrebe toată lumea 

ce s-a întâmplat. Întreba cocoșul, alunul, capra, ciobanul, gospodina, 

porcul și lupul de ce au făcut asta, dar lupul lacom nu a răspuns nimic 

și a fugit în pădure, cu ultimul porc furat. Bunica a sărutat ochii găinii 

și și-a revenit.  

Potențial educațional / 
Rezultate de învățare 

O poveste cunoscută, care a fost povestită de o mamă, a apărut diferită. 

Copiilor le-a plăcut mult, așa cum i-au spus mama, nu profesoara. Ba 

mai mult, au ales individual ce situații și personaje să deseneze. A fost 

organizată o expunere specială, unde copiii se bucurau și își afișau 

desenele, spuneau o poveste părinților și le explicau cum reușeau să 

deseneze personaje. Numărau și personajele poveștii, explorau locurile 

în care trăiesc aceste personaje. Mai mult, copiii au observat că este 

foarte important să descoperiți situația și să nu-i judecați pe ceilalți sau 

să-l rănească pe cel mai slab, ci îi ajutați să facă față dificultăților. 

Copiii tind să dea vina pe ceilalți, dar nu pe ei înșiși. Nu se spune „nu 

este vina mea, ci a altcuiva”, de aceea este necesar să descopăr 

adevărul complet. 

Conținutul poveștii Au fost odată un bunic și o bunică. 

Au avut un cocoș și o găină. Bunica a cusut pantaloni pentru cocoș și 

fustă pentru găină și i-a lăsat să aleagă nucile. 

Cocoșul s-a urcat până în alun, în timp ce găina alerga în jurul 

copacului și se cotcodăcea: 

„Cotcodac! Dă-mi câteva alune! ” 

De îndată ce cocoșul i-a aruncat niște alune, a învinețit ochiul găinii 

din greșeală. Găina, care aleargă în jurul copacului, nu se lasă: 

„Cotcodac! Dă-mi câteva alune!” 

Apoi cocoșul îi aruncă din nou niște alune și îi învinețește celălalt ochi. 

Puiul a fugit acasă urlând și s-a plâns bunicii că cocoșul i-a învinețit 

ochii. Bunica a început să certe cocoșul speriat: 

"Cocoș, de ce ai învinețit ochii găinii?" 

"De ce mi-a rupt alunul pantalonii?", a răspuns cocosul. 

„Alunule, de ce ai rupt pantalonii cocoșului?”, a întrebat bunica. 

„De ce m-a bătut capra ?!”, a răspuns alunul. 

„Capră, de ce ai lovit alunul?”, a întrebat-o bunica. 

"De ce ciobanul nu m-a dus la pășunat?", a răspuns capra. 

„Ciobane, de ce nu ai dus capra la pășunat?”, a întrebat bunica. 

"De ce soția gospodină nu mi-a fost făcut mâncare?!", a răspuns 

ciobanul. 



 

 

„Femeie, de ce n-ai făcut mâncare pentru cioban?”, a întrebat-o bunica. 

„De ce mi-a mâncat porcul aluatul?”, a răspuns gospodina. 

„Porcule, de ce ai furat aluatul gospodinei?”, a întrebat bunica. 

„De ce mi-a furat lupul purcelușul?!”, a răspuns porcul. 

„Lupule, de ce ai furat purcelușul porcului?”, a întrebat bunica. 

Lup nu a răspuns nimic, a apucat ultimul porceluș și a fugit în pădure. 

Bunica a sărutat găina și ochii s-au vindecat. 

Plan de lecție Subiectul săptămânii „TU ȘI EU SUNTEM DIFERIȚI” 

În grădiniță planificăm activitățile pentru săptămâna următoare, așa că 

vă sugerăm să adăugați unul sau două puncte din plan în fiecare zi. 

1. Joc „Spune-mi ce simți”; 

2. Jocul „Povestea cusută”; 

3. Povestire; 

4. Povestire cu marionete pe degete; 

5. Puzzle de poveste; 

6. Numără personajele basmului; 

7. Prăjitura prieteniei este una singură și noi suntem mulți. 

Surse media 1. Descrierea poveștii pe site-ul proiectului https://tik.pixel-
online.org/storyplot_view.php?id_storyplot=NjE= 

2. Povestire video creată de partenerii proiectului: 

https://www.youtube.com/watch?v=14oGVxFd2sM  
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