
Racul, broasca și știuca
de Alexandru Donici

• Alexandru  Donici a fost 

un poet fabulist român-basarabean. 

• S-a născut în satul Bezeni (azi Donici),

raionul Orhei. 

• În prezent în această localitate 

se află casa-muzeu Alexandru Donici.

Sursa: google.com

https://ro.wikipedia.org/wiki/Basarabia


Bustul lui Aexandru Donici 

pe Aleea Clasicilor  în Chișinău.

Sursa: google.com

Sursa: google.com



• În creația sa sunt populare fabulele:

• Antereul lui Arvinte, Musca la arat, Racul, broasca și știuca,

• Doi câini ,ș.a.

Sursa: google.com

Sursa: 
google.com



Să ne amintim!

• Fabula este o povestire scurtă în: versuri sau proză. 

• În fabulă se critică defectele oamenilor și aspectele negative ale societății.

• Personajele fabulei sunt: animale,  plante sau lucruri.



Structura fabulei

Întâmplarea 
Morala

(învățătura)



•A lua de seamă- a observa

•A isprăvi- a duce la bun sfârșit un lucru

•Obște- aici: mulțime de oameni

•Izbândă- victorie, biruință

•Înhămă- a se angaja la realizarea unui lucru 
care cere eforturi stăruitoare

Sursa: google.com



Racul, broasca și o știucă
Într-o zi s-au apucat
De pe mal în iaz s-aducă
Un sac cu grâu încărcat.
Și la el toți se înhamă:
Trag, întind, dar iau de samă
Că sacul stă neclintit,
Căci se trăgea neunit.
Racul înapoi se da,
Broasca tot în sus sălta,
Știuca foarte se izbea
Și nimic nu isprăvea.
Nu știu cine-i vinovat;
Însă, pe cât am aflat,
Sacul în iaz nu s-au tras,
Ci tot pe loc au rămas.

• Așa-i și la omenire,
Când în obște nu-i unire:
Nici o treabă nu se face
Cu izbândă și cu pace.

Racul, broasca și știuca

de Alexandru Donici



Să înțelegem textul!

1.Unde are loc acțiunea?

2.Când are loc acțiunea?

3.Care sunt personajele textului?

4.Ce și-au propus cele trei vietăți?

5.De ce n-au putut duce lucrul la bun sfârșit?

6. Ce fel de oameni se ascund în spatele acestor personaje?

7. Ce învățătură desprindem din această fabulă?

Sursa: google.com



•Întâmplarea
Racal, broasca și o știucă

Într-o zi s-au apucat
De pe mal în iaz s-aducă
Un sac cu grâu încărcat.

Și la el toți se înhamă:
Trag, întind, dar iau de samă

Că sacul stă neclintit,
Căci se trăgea neunit.

Racul înapoi se da,
Broasca tot în sus sălta,

Știuca foarte se izbea
Și nimic nu isprăvea.

Nu știu cine-i vinovat;
Însă, pe cât am aflat,

Sacul în iaz nu s-au tras,
Ci tot pe loc au rămas.

•Morala (învățătura)
Așa-i și la omenire,
Când în obște nu-i unire:
Nici o treabă nu se face
Cu izbândă și cu pace.



DECODAREA TEXTULUI
• Racul, broasca și o știucă

Într-o zi s-au apucat
De pe mal în iaz s-aducă
Un sac cu grâu încărcat.

• Și la el toți se înhamă:
Trag, întind, dar iau de samă

Că sacul stă neclintit,
Căci se trăgea neunit.

• Racul înapoi se da,
Broasca tot în sus sălta,

Știuca foarte se izbea
Și nimic nu isprăvea.

• Nu știu cine-i vinovat;
Însă, pe cât am aflat,

Sacul în iaz nu s-au tras,
Ci tot pe loc au rămas.

• Nu știu cine-i vinovat;
Însă, pe cât am aflat,

Sacul în iaz nu s-au tras,
Ci tot pe loc au rămas.

• Racul, broasca și știuca sunt cele trei personaje ale 
acestei fabule.

• Împreună se hotărăsc să urnească un sac cu grâu.

• Deși se străduiesc, nu reușesc, deoarece nu-și unesc 
puterile. Nu au aceleași criterii de succes stabilite 
pentru toți.

• Alexandru Donici critică în această fabulă lipsa 
solidarității oamenilor, egoismul. 

• Îi îndeamnă pe oameni la unitate și frăție.



Cuvinte- cheie

...

unire

frație 

Sentimente

...

Neputință

furie, dezamăgire 

Trăsături criticate

...

individualismul

lipsa de solidaritate

Învățătura desprinsă...

În unire stă puterea.



• animale                             lucruri                                      plante

personaje 

întâmplarea            FABULA morala

scurtă povestire în

proză                      versuri





Sursa: google.com


