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Vulpoiul și gâsca 

                           adaptare   de Rene  Cloke 

     ,,Într-o  bună zi, când gâsca își spăla rufele pe malul râului, vulpoiul trecu din întâmplare 

pe acolo. 

        -Ha, ha! Își râse el în barbă. Ce-o să mă mai ospătez la cină din gâsca aceea grasă! 

Diseară mă strecor în casa ei și o înhaț când doarme. 

        Habar n-avea vulpoiul că iepurașul auzise tot. De îndată ce cumătrul cel 

roșcat se îndepărtă, urecheatul țopăi pe punte și o preveni. 

       -Vai, ce mă fac? Începu să se tânguie neliniștită gâsca. N-o să pot scăpa de 

vulpoiul ăla înfricoșător dacă reușește să intre în casă!            

 Gâsca plângea și se jelea întruna, udându-și până și rufăria cu 

lacrimi. 

       -Ascultă-mă, zise iepurașul, gata oricând să-i joace o farsă vulpoiului. Ia 

rufele, aranjează-le într-o grămăjoară și pune-o la tine în pat, 

iar tu zboară pe grindă și culcă-te acolo în noaptea asta. Eu mă 

duc să stau nițel de vorbă cu cățelul, căci el sigur te poate 

ajuta.  

 Și așa, în acea noapte, gâsca făcu întocmai cum o învățase iepurașul: strânse 

rufele într-o grămăjoară pe care o așeză într-un colțișor mai întunecat al 

patului, apoi zbură pe grindă și așteptă cu sufletul la gură. 

  În miez de noapte, așa cum se așteptau, ușa se deschise ușor și vulpoiul se 

furișă înăuntru. 

  Odaia era atât de întunecată, încât cumătrul crezu că grămăjoara de rufărie 

era gâsca cea grasă. Lingându-se pe buze de poftă, vulpoiul o 

înhăță și plecă în mare grabă. 

 Dar afară îl aștepta nimeni altul decât cățelul, iar dacă n-ar fi zvârlit rufele 

cât colo, ar fi încăput fără îndoială pe labele acestuia. 

  În zori, prin pădure se dădu de  veste că vulpoiul încercase să șterpelească 

rufele gâștii. 

 Toate animalele se amuzară copios pe seama lui, gândindu-se cum cineva  

atât de viclean și rafinat ca vulpoiul avusese de gând să facă un lucru atât de neghiob și să 

fure rufele gâștii!” 

Rezolvă cerințele următoare după ce ai citit foarte bine textul! 

1.Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: 

Unde  își spăla gâsca rufele? 

a. pe malul unui lac;                                             c. pe malul unui râu; 

b. în baie;                                                             d. pe malul mării învolburate. 



 

2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect! 

Cine trecu din întâmplare pe acolo? 

a. vulpoiul;                                                           c. cățelul; 

b. iepurașul;                                                         d. gâscanul. 

 

3.Enumeră două acțiuni pe care trebuie să le facă vulpoiul pentru a se ospăta din gâsca cea 

grasă: 

a.................................................................................................................................................... 

b.................................................................................................................................................... 

 

4. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect! 

Cum a procedat iepurașul aflând planul cumătrului vulpoi? 

a. s-a speriat, plecând către casă în goană; 

b. a țopăit pe punte, prevenind gâsca; 

c. a gonit spre inima pădurii, anunțând celelalte animale; 

d. a rămas ascuns într-un tufiș. 

 

5. Completează cu informațiile din text! 

La aflarea veștii înfricoșătoare, .............................    plângea și ................................. întruna, 

udându-și până și  rufăria cu .............................................. . 

 

6. Scrie răspunsul la întrebare pe rândurile de mai jos! 

Ce o învață iepurașul pe gâscă pentru a-i juca o farsă cumătrului vulpoi? 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

 



7.Încercuiește varianta corectă. 

De ce stă de vorbă urecheatul cu câinele? 

a.deoarece era prietenul lui                                       c.pentru că o putea ajuta pe gâscă 

b.nu mai vorbiseră de mult timp                               d.îi era dor de el 

 

8. Completează cu informații din text! 

În acea noapte, gâsca strânse rufele ..............................................pe care o așeză într-

un colțișor ................................................ al patului, ..................... pe grindă și așteptă cu 

sufletul la ..........   . 

 

9. Încercuiește varianta corectă! 

Când vine șiretul vulpoi să fure gâsca cea grasă? 

a.dimineața, în zori                                    c.în miezul zilei 

b.în miez de noapte                                    d.seara, la apusul soarelui 

 

10. Scrie răspunsul la întrebare pe rândurile de mai jos! 

Din ce cauză nu a reușit să încape pe labele cățelului șiretul vulpoi? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

11. Încercuiește varianta corectă  

Ce înseamnă expresia ,,se dădu de veste”? 

a.se oferi un cadou                                      c.se cumpără o vestă 

b.se dădu un cojoc                                       d.se anunță  

 

12. Încercuiește varianta corectă  

Cum  considerau animalele fapta  vulpoiului viclean și rafinat? 

a.un lucru bun                                        c.un lucru atât de neghiob 

b.o faptă demnă de urmat                      d.un lucru important. 

 



 

13.Citește cu atenție propozițiile de mai jos referitoare la evenimentele din poveste. 

   1.Câinele alungă hoțul. 

   2.Urecheatul și gâsca îi joacă o farsă șiretului vulpoi. 

   3.Animalele pădurii se amuză copios. 

   4.Vulpoiul plănuiește să fure gâsca. 

   5.În miez de noapte, cumătrul se furișează în odaia întunecată. 

   6.Iepurașul află de planul vicleanului vulpoi. 

      Încercuiește varianta corectă a desfășurării evenimentelor petrecute în povestea citită. 

a.4,5,1,3,2,6            b.4,6,2,5,1,3           c.1,2,3,4,5,6                 d.6,5,4,3,2,1 

 

14. Asociază personajul  cu acțiunea pe care a făcut-o! 

 Personaj                                                        acțiunea 

Vulpoiul                                                    Țopăi pe punte și o preveni. 

Gâsca                                                         Diseară mă strecor în casa ei. 

Urecheatul                                                 Îl aștepta afară pe vulpoi. 

Câinele                                                      Zbură pe grindă și așteptă cu nerăbdare. 

                                                                  Se amuzară copios pe seama lui. 

 

15.Ești de acord sau nu cu farsa pe care au pus-o la cale iepurașul și gâsca cea grasă? 

Alege una dintre cele două variante și scrie un motiv pentru a-ți susține alegerea. 

Da, pentru că................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

Nu, pentru că................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 


