
 

 

IO2.B – GHID PENTRU A CREA INTRIGA POVEȘTII ȘI SETUL DE INSTRUMENTE DIDACTICE 

 
 

Titlu Povestea Vrancei 

Țara  Italia           
 Lituania 
 Spania 
X     România 

Tipologia poveștii X      Tradiții locale 
 Tradiții interculturale 

Rezumat Povestea Vrancei poate fi urmărită încă din vremea în care Ștefan cel 
Mare a fost voievodul Moldovei. Se spune că a pierdut o luptă și a 
rătăcit prin pădure, ajungând la casa unei femei, numite Vrâncioaia. La 
început, ea nu știa că vorbea cu voievodul însuși, dar când și-a dat 
seama, i-a chemat imediat pe cei șapte fii ai ei și i-a rugat să-l ajute pe 
conducătorul Moldovei. Ei au strâns o nouă armată care să o 
înlocuiască pe cea veche, au învins și, împreună cu Ștefan cel Mare, au 
recuperat țăra. După luptă, au fost răsplătiți de către voievod și au 
obținut cu toții o mică regiune în Vrancea, pentru a fi al lor pentru 
totdeauna și și-au numit pământurile după ele. 

Potențial educațional / 
Rezultatele învățării 

Scopuri didactice: 

 

1. Povestea a fost adaptată pentru elevii de grădiniță și prezintă 

aspecte legate de istoria lui Ștefan cel Mare care a fost voievodul 

(prințul) Moldovei (1457-1504) - o regiune geografică 

românească. 

2. Inserați cuvinte cheie legate de probleme culturale / religioase 

/ istorice. 

3. Introduceți cunoștințe de bază despre valorile patriotice, 

iubirea de țară, religia, credința în Dumnezeu, moștenirea, 

devotamentul și încrederea în înțelepciunea celor bătrâni. 

Povestea are drept scop creșterea gradului de conștientizare a 

cursanților despre faptul că uneori apare înfrângerea, dar el sau 

ea nu trebuie să renunțe niciodată; în schimb, trebuie să caute 

întotdeauna răspunsuri și să ceară ajutor. 



 

 

 

Povestea întreagă 

Cu mult timp în urmă, în timpul domniei lui Ștefan cel Mare, în timp ce 
Țara Românească nu era încă unită și pământurile Valahiei și Moldovei 
aveau fiecare conducătorii lor, a existat o mare bătălie între oamenii 
lui Ștefăniță și armata turcă, care invadase țara Moldovei . 
Bătălia a fost acerbă și pentru că erau prea mulți dușmani, moldovenii 
lui Ștefan au fost copleșiți. 
Voievodul, întristat de această pierdere, a fugit de armata inamicului, 
pentru a nu fi prins și, în timp ce rătăcea singur în munți, a ajuns pe 
valea Putnei. 
În acea perioadă, în Vrancea nu existau sate cu mulți oameni, așa cum 
există astăzi, și nici locuri și dealuri pline de locuințe, așa cum sunt 
acum. Pădurile erau peste tot și numai ici și colo se puteau găsi câteva 
case, ascunse la marginile pădurii, de-a lungul firelor de apă, iar 
oamenii erau toți ciobanii care își păstoreau oile pe pajiștile munților. 
După atâtea plimbări prin păduri, la apusul soarelui Ștefan a ajuns la o 
casă din Bârsești. Aici, o bătrână stătea pe veranda din față, țesând. 
"Salutări, bătrâno!" spuse voievodul, descălecând de pe cal și legându-
l de poartă. 
 „Binele să fie cu tine, viteazule”, a răspuns blând bătrâna, uitând să 
învârtă firul. S-a uitat la cel curajos, căci nu știa cine era el. 
„Ați fi destul de amabilă, mătușă, să-mi dați ceva de mâncare și să mă 
lăsați să mă odihnesc aici o vreme, pentru că sunt obosit de când 
umblu prin aceste locuri.” 
Bătrâna, fără prea multe discuții, a pus masa și l-a lăsat pe străin să 
mănânce lapte cu mămăligă și brânză, apoi s-a grăbit la hambar 
pentru a hrăni armăsarul. 
Când s-a întors în casă, l-a găsit pe străin culcat. Stătea pe o bancă, 
îmbrăcat complet cum era și  dormea, pentru că era foarte obosit, 
oricine putea vedea asta pe chipul lui. 
Acum stătea acolo, uitându-se la el și nu înțelegea cine ar putea fi 
acest străin, cu părul blond și o față roz, frumoasă și cum ar fi putut să 
se piardă în inima acelor păduri, unde numai ciobanii de acolo erau 
dispuși să cutreiere cu oile lor, fără să fie deranjați. 
Încă privindu-l, bătrâna a observat că bărbatul purta haine nobile de 
război, cusute cu aur, sub povara grea a hainei de lână, care se 
mișcase puțin, dezvăluindu-i pieptul. Ea s-a gândit imediat că el nu ar 
fi putut fi nimeni altul decât Ștefan Vodă, conducătorul Moldovei, 
despre care ea auzise că a fost învins de turci într-o luptă, că armata 
lui a fost împrăștiată și alungată și că s-a retras în munti. Fără să stea 
prea mult pe gânduri, a alergat la vale să le spună fiilor ei, lăsându-l pe 
Ștefan Vodă singur să doarmă. Bătrâna avea șapte fii puternici, fiecare 
mare în felul său, șapte fii cărora nu le era frică de nimeni. În ei își 
pusese acum speranța și, când ajunse la stână, le-a povestit ce s-a 
întâmplat cu voievodul, îndemnându-i să plece cât mai curând și să 
adune cât mai mulți viteji din țara Vrancei, cu care Ștefan își va 
continua eforturile de a lupta împotriva turcilor. Bărbați de cuvânt, 
toți cei șapte fii s-au răspândit în șapte părți ale Vrancei, chemând 
oameniii de-a lungul văilor și dealurilor, până când a doua zi în zori au 



 

 

reușit să adune o grămadă de oameni curajoși cu care au plecat pe 
dealul Dumbravei . Dimineața, când bătrâna și-a văzut fiii venind, a 
deschis ușa spre camera lui Ștefan Vodă și a spus: 
„Majestatea Ta, nu fi trist. Un bărbat atât de puternic, curajos ca tine 
nu poate fi învins de dușmanii săi. Uită-te cum vin soldații tăi care te 
vor ajuta să învingi trupele păgâne.” 
Ștefan a ieșit din cas[ și a fost uimit când a văzut atât de mulți oameni 
curajoși, înarmați cu sulițe și arcuri, coase și topoare, toate strălucind 
în lumina răsăritului. 
„Dar de unde au venit toți acești viteji și cine i-a adunat așa? 
"Sunt bărbații din Vrancea, Majestatea Ta, și toți au venit pentru ca tu 
să poți lupta alături de ei. Am văzut cât de supărat erai când ai venit 
aseară și am știut că armata ta fusese distrusă în luptă. De aceea i-am 
trimis pe cei șapte fii ai mei și privește, până la răsărit, au adunat noua 
ta armată, toți dispuși și dornici de luptă ”. Apoi, chemând-i pe cei 
șapte băieți, a continuat: 
"Acesta este Bodea, acesta Spirea, celălalt Negrilă, apoi Bârsan, 
Spulber, Pavel și Nistor. Toți sunt fiii mei, iar acum sunt în serviciul 
Majestății Tale. Cu ei și cu toată mulțimea pe care au adunat-o, du-te 
fără teamă și alungă dușmani din țară. ” 
Ștefan s-a uitat cu mândrie la soldații din jurul său, care păreau demni 
de luptă, apoi, întorcându-se către bătrână, a spus: 
   "Cum te numești?" 
  "Tudora Vrâncioaia." 
    „Multă vreme să trăiești, mătușă Tudora și Dumnezeu să-ți dea 
sănătate, pentru sprijinul și iubirea de țără pe care o arăți.” 
Apoi, în timp ce armata se aduna, toți au trecut dealurile și au 
traversat valea atacând inamicul. 
Toți au luptat fără încetare, cu Ștefan Vodă în prima linie, flancat de 
băieții Vrâncioaiei, care au luptat ca leii, lovindu-i pe toți păgânii, care 
cădeau ca dovlecii, îmbibând solul în sânge. 
Și tot așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, Ștefan a învins din nou pe turci, 
alungându-i din țară. 
Apoi, voievodul, fericit și vesel, s-a despărțit cu bucurie de soldații săi 
și a chemat pe cei șapte fii ai Vrâncioaiei înaintea lui și le-a spus: 
"Băieții mei curajoși, am câștigat alături de voi și împreună i-am 
alungat pe dușmani. Dacă nu aș fi venit în casa mamei voastre, turcii 
ar fi ocupat țara noastră multă vreme. Sunteți demn de o 
recompensă. Sunteți șapte frați și în Vrancea sunt șapte munți. Fie ca 
să fie ai voștri pentru totdeauna, împreună cu văile, pajiștile și tot ce 
este acolo. Acum mergeți în pădurile voastre și stăpâniți-le sănătoși, 
multă vreme de acum înainte. Pentru mama voastră, îi doresc 
sănătatea, din partea lui Ștefan Vodă, căruia i-a oferit adăpost și 
sprijin în casa ei în momente grele. " 
El a scris totul pe pielea de vițel, cu litere de aur, pentru a putea avea 
încredere în cuvintele lui, un document care spunea că fiii Vrâncioaei 
erau stăpâni peste Munții Vrancei, de la Trotuș până la valea Bâsca 
Buzău. 
Și, de atunci, fiecare dintre cei șapte frați, la întoarcerea pe 



 

 

meleagurile Vrancei, s-a așezat la poalele munților, numind satele 
după sine: Bodești, Spirești, Negrilești, Bârsești, Spulber, Păulești și 
Nistorești. 

Plan de lecție 

Scop: Cultivarea sentimentului de admirație pentru conducătorul 
Moldovei, adică Ștefan cel Mare. 
Obiective: 
1. Enumerarea personajelor din poveste; 
2. Aranjarea cronologică a imaginilor; 
3. Declanșarea interesul elevului în activitățile didactice. 
Abordare didactică 
Metode și proceduri: conversație, explicație, observație, exercițiu, 
narațiune, povestire. 
Resurse de învățare: poveste, ajutoare vizuale, videoproiector, 
computer, foi albe și creioane colorate. 
Forma de organizare: interacțiune față în față, individual. 
Durata activității: 20-25 min. 
Desfășurarea activității: 
Educatorul se asigură că: camera a fost ventilată, mobilierul este la 
locul ei, materialul didactic a fost tipărit și este gata de utilizare. 
Educatoarea le explică copiilor preșcolari noile cuvinte întâlnite în 
poveste: armată, adversar, haiduc etc. Elevii sunt rugați să enumere 
personajele din poveste și să identifice cine este personajul principal. 
Elevii trebuie să aranjeze cronologic o serie de imagini care ilustrează 
diferite scene din poveste. 
Elevii vin cu rândul lângă locul unde sunt pozele; în funcție de scena 
poveștii care urmează, elevul alege poza și o plasează pe un suport 
special. 
Consolidare: elevii desenează o scenă din poveste. 

Video https://www.youtube.com/watch?v=2cdVJYN969s 

Resurse media 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2cdVJYN969s
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