
CORBUL ȘI VULPEA 

de Bucur Milescu 

Un corb flămând a furat o bucată mare de cașcaval. La luat în plisc și a zburat. S-a așezat pe ramura 

unui copac. S-a pregătit să o mănânce. Atunci a trecut pe acolo vulpea șireată. Deodată vulpea a ridicat 

capul către coroanele copacilor și a văzut corbul. Vulpea  era flămândă. Avea poftă de cașcaval. Apoi a 

spus cu glas mieros corbului: 

- Ce frumos eşti, corbule! Dacă ai avea şi glasul ca penele, ai fi o adevărată minune a pădurii.       Corbul 

mândru s-a umflat în pene și a început să cânte. Cum a deschis ciocul, cașcavalul a căzut.  Vulpea doar 

atât a aștept. A  luat cașcavalul în gură și a fugit. Nu a mai vrut să asculte cântecul corbului.  

Așa se întâmplă celor ce se lasă amăgiți de lingușitori. 

Sarcini: 

1. Titlul textului este ........................................................... 

2. Textul are ......................................................... alineate. 

3. Fiinţele care participă la întâmplare sunt:  

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

4. Scrieţi în căsuţă A dacă enunţul este adevărat şi F dacă enunţul este fals: 

➢ Textul este scris în versuri. 

➢ Textul este scris în proză.  

➢ Corbul a primit caşcavalul de la un prieten.  

➢ Vulpea îi înapoiază caşcavalul corbului.  

5. Răspundeți la întrebări! 
 
Ce a furat corbul? 

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

Unde a stat corbul? 

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

Cum era vulpea? 

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

Ce i-a spus vulpea corbului? 

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

Ce a făcut vulpea cu caşcavalul? 

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



6. Legaţi prin săgeţi cuvintele care au înţeles asemănător: 
                        şireată                               ramură  

                        creangă                             linguşitor 

                        cioc                                     vicleană 

     mieros                               voce 

      glas                                    plisc 

7. Legați cuvintele cu sens opus! 

se așează    urât 

frumos     a închide 

apare     dispare 

a deschide     se ridică 

ascultă     vorbește 

8. Despărţiţi în silabe cuvintele: 
pene →........................................................................ 

deschide →................................................................. 

corbul →.................................................................... 

caşcaval →................................................................ 

adevărată →.............................................................. 

9. Scrieţi o întrebare care primeşte următorul răspuns: 
,, Corbul s-a aşezat pe o creangă cu caşcavalul în cioc.” 

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

10.Formulaţi cinci întrebări din textul ,,Corbul şi vulpea” 

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

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

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

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

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

 

11. Alcătuiți propoziții cu cuvintele! 

plisc- ............................................................................................................................................ 

glas- ............................................................................................................................................. 



mieros- ........................................................................................................................................ 

lingușitor- .................................................................................................................................... 

ramură- ....................................................................................................................................... 

12. Scrieți un scurt dialog între corb și vulpe! Lucrați în perechi! 

 


