
 

 

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

Titlul poveștii Cerul cade (poveste populară europeană) 

Țară  Italia           
X     Lituania 
 Spania 
 România 

Tipologia poveștii  Tradiții locale 
 X     Tradiții inter culturale 

Vârsta adecvată Acest videoclip este potrivit pentru copiii de 3-7 ani 

Sumarul poveștii Este un basm despre aventurile pisoiului în grădină, când frunza 

de varză i-a căzut pe coadă. Este vorba despre animale (iepure, 

vulpe, lup și urs), cu care s-a întâlnit în pădure în timp ce se 

gândea că „cerul cade”. Cu toate acestea, ca fiecare basm are un 

final fericit. Ursul cel mai inteligent a explicat că iepurele nu-i 

era frică decât de o frunză. 

Potențial educațional / 
Rezultate de învățare 

„Frica are ochii măriți.” - Așa ar putea să pară contemplația 

acestui basm. Este un basm care învață despre respect și 

înțelegere, care ar trebui să fie prezent în rândul oamenilor în 

orice situație. Mai mult, comunicarea dintre părinți și cooperarea 

cu membrii comunității sunt, de asemenea, foarte importante. 

Conținutul poveștii A fost odată ca niciodată, pisoiul a ieșit afară pentru a se juca. Se 

târa în jurul grădinii de varză până când frunza de varză îi căzu 

pe coadă. Pisoiul s-a speriat și s-a gândit: „Cerul sigur cade”. 

Aleargă cât poate de tare și se întâlnește brusc cu iepurele. 

„Iepure, fugi, cerul cade!„ 

„Cine ți-a spus asta? „ 

„Mi-a căzut pe coadă!„ 

Iepurele s-a speriat și a fugit alături de pisoi. La scurt timp după 

ce se întâlnesc cu vulpea. 

„Vulpe, fugi, cerul cade! „ 

„Cine ți-a spus asta? „ 

"Pisoiul.„ 

„Pisoiule, cine ți-a spus asta? „ 

„Mi-a căzut pe coadă!„ 

De asemenea, vulpea s-a speriat și a fugit alături de pisoi și 

iepure. Se întâlnesc cu lupul. 

„Lupule, fugi, cerul cade!„ 

„Cine ți-a spus asta?„ 

"Iepurele.„ 

„Iepure, cine ți-a spus asta?„ 

"Pisoiul.„ 

„Pisoiule, cine ți-a spus asta?„ 

„Mi-a căzut pe coadă!„ 

Iar acum patru dintre ei aleargă. Când se întâlnesc cu ursul, lupul 

începe să urle: 

„Ursule, fugi, cerul cade!” 



 

 

„Cine ți-a spus asta? " 

"Vulpea." 

„Vulpe, cine ți-a spus asta? " 

"Iepurele."  

„Iepure, cine ți-a spus asta? " 

"Pisoiul." 

„Pisoi, cine ți-a spus asta? " 

"Mi-a căzut pe coadă!" 

„Spune-mi cum s-a întâmplat”, a întrebat ursul. 

"În timp ce mă jucam în grădina de varză, mi-a căzut pe coadă!" 

„A fost mare?” 

„La fel de mare ca aripa cocoșului.” 

„Ce nebun”, a spus ursul, „a fost doar frunza de varză, întoarce-te 

acasă”. 

„Poate aveți dreptate”, a fost de acord pisoiul, „acum ne putem 

întoarce acasă fără teamă”. 

Și toată lumea s-a întors acasă. 

Plan de lecție A fost tema săptămânii „Spunem un basm“. Din toate basmele, 

basmul „Căderea cerului” a lăsat cea mai mare impresie pentru 

copiii de 2-3 ani. În timp ce copiii se jucau „au devenit” 

animalele dintr-un basm, deoarece imitau mersul și intonația 

personajelor. De asemenea, copiii desenau personajele unui 

basm, iar părinții au aprobat cu entuziasm această idee. Ba mai 

mult, cum a fost toamna, copiii au cunoscut leguma - varză și au 

stabilit calitățile acestei perioade a anului - căderea frunzelor 

colorate. Cu ajutorul instrumentelor artistice, abilitățile copiilor 

au fost dezvăluite. 

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

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

 

2. Povestire video creată de partenerii proiectului: 

https://www.youtube.com/watch?v=vlLxsPvT6_s  
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