
 

 

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

 

Titlul poveștii Pâine ușoară 

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 Ideea principală a basmului - nu este nimic pe care să-l poți 

realiza cu ușurință. 

Cel mai important să depui mult efort și muncă. Un mod rapid și 

ușor e posibil, dar în acest fel rezultatul va fi obținut nu într-un 

mod corect sau nu va da nicio bucurie. Dar când, sincer, depui 

efortul și ai puterea pentru a-ți atinge obiectivul, rezultatul va 

oferi emoții foarte pozitive. 

Potențial educațional / 
Rezultate de învățare 

Povestea lactatelor ajută la înțelegerea și recunoașterea emoțiilor 

de la sine, să-și amintească sfaturi bune pentru viață, să dezvăluie 

valori și caracteristici importante. Diligența, răbdarea, 

persistența, onestitatea pentru tine și pentru ceilalți ajută în viață. 

Lenea, nechibzuință și supraevaluarea ta nu ajută să devii o 

persoană bună. 

Basmul a dat ocazia să se familiarizeze cu țara (Belarus) și limba, 

care este vecină a Lituaniei. Povestea a fost spusă de una dintre 

mamele copiilor, care are familia de acolo. Povestitorul (mama) a 

vorbit, de asemenea, despre cât de important este să vă salvați 

limba, obiceiurile, cultura. 

Conținutul poveștii Fermierul a tăiat câmpul de secară. A obosit și s-a așezat sub un 

tufiș pentru a se odihni. Scoase geanta, o deschide și luă bucata 

mică de pâine, pe care o mestecă. Din pădure venea lupul 

flămând. El vede cum sub tufă stă fermierul și mestecă ceva. 

Lupul vine la el și îl întreabă: "Ce mănânci, omule?" 

- Pâine, răspunde fermierul. 

- Este gustoasă? 

- Foarte gustoasă. 

- Poți să-mi dai să încerc? 

- Ei, bine, gustă, lupule. 

Bărbatul a rupt bucata și a dat o parte lupului. O, cum îi plăcea 

pâinea. 

- Aș dori să mănânc pâine în fiecare zi, dar de unde o iau? 

Spune-mi, omule. 

- Ei bine, spuse fermierul, eu te voi învăța unde și cum să obții 

pâine. Iar fermierul a început să-l învețe pe lup. 

- În primul rând, trebuie să ari pământul ... 

- Atunci va fi pâine? 



 

 

- Nu, nu, trebuie să ai răbdare. Apoi, este nevoie discuiești 

terenul. 

- Și atunci voi putea mânca pâine? – spuse lup, cutremurat din 

cauza nerăbdării sale. 

- Ai răbdare. Înainte de asta, este nevoie să semeni grâul ... 

puneți sacii în căruță. 

- Atunci va fi pâine? și-a lins buzele lupul. 

- Nu inca. Ar trebui să așteptați până când grâul va crește, să stea 

iarna sub zăpadă, să înverzească primăvara, să crească vara. 

- O, a răbufnit lupul. Asta este mult timp de așteptat. Dar măcar 

voi mânca pâine cât mai mult. 

- Este devreme să spunem asta, a spus fermierul. În primul rând, 

este necesar să tăiem grâul, să punem legături, să o lăsăm pe 

câmp la uscat. Vântul îl va usca, soarele îl va încălzi, atunci va 

trebui să duci grâul la hambar. 

- Atunci voi mânca pâine? 

- O! Ești atât de nerăbdător. În primul rând, trebuie să scuturi 

grâul, să îl pui în saci, să îl duci la moară și să îl macini ... 

- Asta e tot? 

- Nu, nu e tot. Mai trebuie să frămânți aluatul, aștepți până când 

va dospi și îl pui în cuptorul încins. 

- Și pâinea va fi coaptă? 

- Da, va fi pâine coaptă. Și atunci o vei mânca, a terminat lecția 

fermierul. 

Lupul s-a gândit un minut, s-a scărpinat pe cap și a spus: 

- Nu! Aceasta este o muncă prea lungă și prea grea. Mai bine îmi 

spui cât de ușor îmi este să obțin mâncare. 

Fermierul spuse: 

- Ei bine, dacă nu vrei să muncești atât de mult pentru a mânca o 

pâine, mănâncă o pâine mai ușoară. Du-te pe câmpuri, vei găsi 

calul. 

Lupul s-a dus acolo și a văzut calul. 

- Calule, te voi mânca. 

- Atunci, mănâncă-mă. Dar înainte scoate potcoavele de pe 

copitele mele, că altfel îți rupi dinții. 

- Asta e adevarat, a fost de acord lupul. 

Lupul s-a aplecat pentru a scoate potcoavele, dar calul a lovit 

puternic lupul, încât l-a rostogolit, și a alergat în pădure. 

Lupul a venit la râu. El a văzut niște gâște pe țărm. 

„Le pot mânca” s-a gândit lupul și a spus: 

- Gâștelor, vă voi mânca. 

- Mănâncă-ne, au răspuns gâștele, dar înainte fă-ne visul realitate. 

- Ce? 

- Cântă pentru noi, te vom asculta. 

Lupul s-a așezat pe malul râului, a ridicat capul și a început să 

cânte. Gâștele atât au așteptat - au dat din aripi și au zburat. 

Lupul s-a ridicat, s-a uitat la gâștele zburătoare și a plecat 



 

 

bosumflat. 

Se ducea și era furios pe el însuși: "Cât de prost am fost. De ce 

am acceptat să cânt? Ei bine, acum ce voi întâlni, o să mânânc." 

Lupul s-a gândit doar la asta și l-a văzut pe bătrân pe cărare. 

Tușea și își tragea nasul. Lupul s-a dus la el: 

   - O, bătrâne, te voi mânca! 

   - Și de ce atât de grăbit? spuse bătrânul. Mai bine poftim mai 

întâi niște tutun. Am un pic aici pentru nasul meu și e bun pentru 

sănătatea mea. 

   - Și miroase delicios? 

   - Încearcă - vei afla. 

   - Bine. 

Bătrânul a scos din buzunar saculetul cu tutun, a adulmecat și l-a 

dat lupului. Când lupul cenușiu a inhalat cu toată puterea, el a 

tras pe nas tot tutunul. 

Și apoi a început să strănute de răsuna toată pădurea. Nu a văzut 

nimic printre lacrimi, strănutând întruna. A strănutat o oră până 

când tot tutunul si-a pierdut efectul. Când s-a terminat, lupul s-a 

uitat în jur, dar bătrânul dispăruse demult. 

Lupul continua să meargă. A văzut niște oi la păscut în luncă și 

ciobanul doarmind sub copac. 

Lupul a ales cel mai gras berbec din turmă, l-a apucat și a spus: 

- Berbecule, berbecule, te voi mânca! 

- Să fie, spuse berbecul, asta este soarta mea. Dar îți ofer să rămâi 

un pic mai departe, să îți deschizi gura și eu voi alerga de pe deal 

și voi sări direct la gura ta, că mor mai repede și nu va trebui să-ți 

rupi dinții cu oasele mele bătrâne. 

- Mulțumesc pentru sfat, spuse lupul. Hai să o facem. 

Lupul s-a urcat pe deal, a deschis gura și a așteptat. Berbecul s-a 

repezit și a lovit lupul drept în frunte cu coarnele sale. Săracul 

lup a văzut stele verzi. 

Lupul s-a trezit, a clătinat din cap și a vorbit cu sine: 

- L-am mâncat, nu-i așa? 

Și în acel moment, fermierul și-a terminat munca zilei și a plecat 

acasă. A auzit cuvintele lupului și a spus: 

- Nu ai mâncat-o, dar ai gustat niște pâine ușoară. 

Plan de lecție Mama copiilor a început cu povestea despre țara bunicilor ei - 

Belarus. Pe hartă copiii au găsit această țară, au descoperit că 

aceasta este țara vecină a Lituaniei. Au auzit câteva cuvinte din 

Belarus. 

Înainte de a povesti basmul, copiii și-au amintit că au auzit 

povestea „Cum a dorit lupul să facă o pâine”. Au apărut întrebări: 

dacă poveștile vor diferi și cât de asemănătoare vor fi. De-a 

lungul procesului de a spune basmul, copiii au văzut prezentări în 

care povestea a fost scrisă în rusă (limbă care se vorbește foarte 

des în Belarus) și ilustrații cu personaje autentice din poveste. 

După auzirea poveștii, au discutat despre personaje, 



 

 

comportamentul lupului. În modul de brainstorming copiii au 

încercat să transmită ce au însemnat prin „pâine ușoară” și ce 

comportament nu este potrivit. 

În concluzie, au fost de acord să ascultăm povestea de două ori și 

să facem povestea și personajele din plastelină. 

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

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

2. Povestire video creată de partenerii proiectului: 

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