
   ★  Colorează vulpea.
   ★  Răspunde la întrebări:

• Care este titlul fabulei?
• Cine este autorul?
•  Unde se plimba vulpea?
•  Ce a văzut vulpea?
• Ce a vrut să facă aceasta?
•  Ce și-a spus la sfârșit vulpea? 
•  Este adevărat că prunele erau necoapte? 

★★  Memorează versurile
care ţi-au plăcut cel mai mult.

Niveluri de vârstă 
★ 3–5 ani 

★★ 5–6 / 7 ani

Vulpea în livadă
de Alecu Donici

– fabulă – 

O vulpe a intrat odată
Flămândă în livadă
Şi poamele văzând, frumoase, coapte bine,
S-a bucurat prea mult în sine;

Dar bucuria ei a fost în mâini străine,
Căci prunele pe crengi cam sus erau
Şi nu se scuturau.

Umblând ea în zadar mai bine de un ceas,
Cu multă îngâmfare și necaz, 
Grăit-a către prune:
— Cum v-am găsit, aşa vă las!
Măcar că la privit vă arătaţi prea bune,
Dar verzi, în loc să folosiţi,
Voi dinţii îi strepeziţi.
 
Un adevăr de mult știut:
Când nu avem prilej ca să ne folosim
De-un lucru ce ne e plăcut,
Cusururi multe grabnic îi găsim!

Şi poamele văzând, frumoase, coapte bine,
S-a bucurat prea mult în sine;

Dar bucuria ei a fost în mâini străine,
Căci prunele pe crengi cam sus erau

Umblând ea în zadar mai bine de un ceas,
Cu multă îngâmfare și necaz, 

— Cum v-am găsit, aşa vă las!
Măcar că la privit vă arătaţi prea bune,

Când nu avem prilej ca să ne folosim

Cusururi multe grabnic îi găsim!

★★  Cum s-a simţit vulpea 
când și-a dat seama că 
nu reușește să ajungă 
la prune? Colorează 
simbolul potrivit.

   ★  Modelează din 
plastilină o vulpe 
și o prună. 

★★  Împreună cu colegii, 
imaginaţi-vă un 
dialog între vulpe și 
prună și interpretaţi 
dialogul pe roluri.
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