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Citește textul de mai jos și rezolvă exercițiile! 

 

Ursul păcălit de vulpe 

A fost odată o vulpe care era mai vicleană decât alte vulpi viclene. Ea tot căuta cum să 

găsească hrană fără bătaie de cap. Aşa că a pândit şi, simţind după miros că se apropie un om cu 

peşte, s-a prefăcut moartă în mijlocul drumului. 

Omul, a luat vulpea „moartă" şi a pus-o în căruţa cu peşte. S-a gândit că o să facă soţiei o 

surpriză: o haină frumoasă din blana vulpii. Numai că vulpea nu era moartă. Ea a aruncat peşte 

din căruţă în lungul drumului, după care a sărit, l-a adunat şi l-a dus la vizuina ei, să-l mănânce. 

Atras de mirosul peștilor, un urs a venit la vizuină, cerând peşte de la vulpe. Aceasta nu 

numai că nu i-a dat, dar l-a sfătuit să pescuiască şi el din lacul de lângă pădure, folosindu-şi... 

coada! Să stea noaptea nemişcat cu coada în lac, iar spre ziuă să tragă cu toată puterea, că va 

prinde astfel o mulţime de peşti! 

Ursul, a făcut cum a spus vulpea. S-a dus şi a stat cu coada în lac până a înghețat şi apa, 

dar şi el. Atunci, când a tras odată cu toată puterea, nu a prins nimic, ci doar i s-a rupt coada, care 

a rămas prinsă în gheaţă!  

De atunci se zice că a rămas ursul fără coadă. 

(basm popular) 

 

1.  Răspunde la întrebări!                                                                                                      ---/3p 

 

Care este  titlul basmului?  ________________________________________________________  

Care sunt personajele ?  __________________________________________________________  

Cum era vulpea?  _______________________________________________________________  

 



2. Completează enunţurile folosind informaţii din textul citit!                                          ---/4p 

 

Vulpea a aruncat o mulţime de pește………………………………….…………………………… 

După ce a strâns peştele, vulpea l-a dus la vizuina sa şi……………...……………………………. 

În vizită la vulpe a venit………………………………………………...………………………….. 

Vulpea l-a sfătuit pe urs…………………………………………….………..…………………….. 

 

3. Subliniază  răspunsurile corecte!                                                                                      ---/2p 

 

Vulpea era:   - vicleană                         Ursul era:    - isteţ 

                            -harnică                                  - supărat 

                            - lacomă                                  - şiret 

 

4. Scrie cuvintele cu sens opus pentru următoarele cuvinte:                                              ---/6p 

 

bucuros - …………………                            plin - ……………………….. 

mult - ………………                          bine - ………………………. 

vine - …………………….                             harnic - …………………….. 

 

5. Scrie cuvintele cu sens asemănător pentru următoarele cuvinte:                                  ---/6p 

 

hoț - ……………………..                           hrană - …………………….. 

 primejdie - ……………….                motan - ……………………. 

           șireată - ………………………                         câţiva - …………………….. 

 

 6. Alcătuiește enunţuri cu ajutorul cuvintelor:  vulpe, urs, vizuină, pădure.                     ---/4p 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

7. Scrie o invitație în numele vulpii, în care îl inviți pe urs la o cină de pește!  

Nu uita să scrii locul, timpul și evenimentul!                                                                       ---/5p 

 

______________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

 

 

 Total: ---/30p 


