
POARTA TIMPULUI

ACTIVITATEA 7

Subtema 1

Leul bolnav și vulpoiul
după La Fontaine

– fabulă – 

Din partea leului bolnav,
Însă, din fire, tot hulpav*,
Sosi scrisoare-împărătească
Să vină toți să îl cinstească.
Și le-a promis că or să fie
Primiți frumos, cu multă bucurie,
„De-acum, și cei ce-s slabi din fire,
De-mi vor aduce puțină mulțumire,
Vor fi feriți de răi și de zevzeci*,
Chiar și de colții mei, pe veci!
Și-acestea nu-s cuvinte rostite, așa, în van,
Vă dau cuvântul meu de rege: 
Sunt … vegetarian*!

persoană care nu consumă 
produse animale

lacom, mâncăcios
Hulpav

Vegetarian

prost, nătărău
Zevzec

    DICȚIONAR



Niveluri de vârstă: 
★ 3–5 ani;

★★ 5–6 / 7 ani.

   ★  Răspunde la întrebări:
• Cum era leul?
•  Ce a promis leul?
•  De ce nu l-au crezut vulpoii pe leu?
•  Cum și-au dat seama vulpoii de 

intențiile leului?
★★ Explică înţelesurile proverbelor: 

• LEUL TOT LEU RĂMÂNE. 
• NĂRAVUL, DIN FIRE, NARE LECUIRE.
•  LA POMUL LĂUDAT

SĂ NU TE DUCI CU SACUL.

Asemenea cuvinte făcură clar plăcere,
Iar slujitorii veniră ca muștele la miere!
Vulpoii doar n-au vrut să vină,
Iar unul a spus chiar și din ce pricină:
„Toți pașii însemnați pe cale
Spre curtea Majestății Sale
Arată numai calea mearsă, 
Niciunul însă și urma cea întoarsă. 
Măria Sa, pe noi, rugăm să ne scutească
De legea sa împărătească
O fi ea bună, cred, deși,
Cum intri în bârlog, văd bine,
Dar nu prea văd cum poți ieși!”

★★  Ce înţeles crezi 
că are proverbul: 
ÎNȚELEPCIUNEA 
BĂTRÂNILOR 
ÎNVINGE TIMPUL?

★★  Proiect de grup. 
Modelaţi o vieţuitoare
din plastilină. Rugaţi-o
pe doamna educatoare să 
caute, în dicţionar, expresii 
sau proverbe legate de 
însușirile vieţuitoarei alese.
Discutaţi împreună despre
înţelesurile proverbelor 
găsite.

★★  Cum crezi că s-a simţit leul 
când a observat că vulpoii 
nu au venit? 
Colorează simbolul potrivit.


