
Aceasta este povestea unei vulpițe orfane, 
Vuk, ai cărei părinți și frați au fost uciși de 
vânători și de câinii lor. Unchiul său Karack îl 
crește și îl învață cum să supraviețuiască în 
pădure. Conflictul dintre vulpi și vânători este 
plin de umor.

Lucrez la:

Poate fi util să notați informațiile importante folosind un 
grafic/o schemă.
Realizați copacul familiei lui Vuk, ori un lanț trofic!

Animalele din poveste se deplasează. Realizați o hartă/ 
un traseu. Imaginați-vă în pielea lui Wahur sau ajutați-
l pe Vuk să se strecoare prin câmpul de grâu!

Folosiți diferite materiale, obiecte 
din cameră, labirintul de la Ideea 
2!

Realizați măști, semne de carte, animale din frunze 
presate!

Folosiți hârtie colorată, materiale 
reciclabile, cârpe, lipici, creioane!
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Folosiți diferite materiale, lucrați 
pe hârtie sau realizați o creație 
tridimensională! Folosiți textul 
romanului și alte cărți din 
bibliotecă.
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Lucrez la:

Ajutați-l pe Vuk să urmărească diferite trasee prin 
pădure și să caute variate urme de animale! 

Folosiți cărțile de joc – PĂDUREA 
și URME! Realizați propriul set de 
cărți de joc cu animalele din 
poveste!

Cum să găsim soluția corectă de rezolvare a unui 
conflict? Cum îi contrazicem pe cei mai în vârstă, pe 
care îi respectăm? Cum ne exprimăm emoțiile?

Folosiți fișa cu conflicte și emoții!

Ce fel de adăposturi își construiesc animalele din 
pădure? Care sunt anexele importante ale unei ferme de 
la țară?
Cum erau adunate recoltele în trecut și cum sunt 
astăzi?

Desenează, discută, citește despre 
această temă!
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Aceasta este povestea unei vulpițe orfane, 
Vuk, ai cărei părinți și frați au fost uciși de 
vânători și de câinii lor. Unchiul său Karack îl 
crește și îl învață cum să supraviețuiască în 
pădure. Conflictul dintre vulpi și vânători este 
plin de umor.
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Lucrez la:

Hai la joacă! Realizați o tablă de joc și jucați-vă!

Utilizați carton, foarfece, lipici! 
Puteți folosi capace de sticle 
pentru piesele de joc, pe care le 
decorați individual. Pictați 
cartonul, folosiți materiale 
reciclate pentru a decora!

Jucați-vă cu cuvintele!

Folosiți fișa de lucru I8!
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Aceasta este povestea unei vulpițe orfane, 
Vuk, ai cărei părinți și frați au fost uciși de 
vânători și de câinii lor. Unchiul său Karack îl 
crește și îl învață cum să supraviețuiască în 
pădure. Conflictul dintre vulpi și vânători este 
plin de umor.
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