
Ora de lectură vă așteaptă cu drag să-i treceți 

pragul și împreună să porniți într-o uimitoare 

aventură a cunoașterii prin lectură! 
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Amurg de toamnă 
 Emilia Plugaru 

Şuvoi de stropi de lumină 

Din pomi ca de aur tot pică 

Pe coama vântului rece 

Şi ceaţa-n bucăţi o despică. 

Copacii-şi dezbracă veşmântul 

Şi braţele-n vânt şi le zboară. 

Şuvoi de stropi de lumină, 

E toamnă târzie afară. 

 

Exerciţii aplicative: 

 

1. Completează enunțurile cu răspunsuri potrivite. 

a) În această poezie ni se prezintă anotimpul_____________________. 

b) Vremea este____________________________________________. 

c) Selectează două expresii frumoase din poezie 

 
 

2. Scrie cuvinte cu înțeles asemănător pentru cuvintele următoare. 

      șuvoi -   …………………                   despică - …………………. 

      pomi -     …………………                  veșmânt - ………………… 

      coama -   …………………                  stropi - …………………… 

 

3. Găsește însușiri pentru cuvintele următoare: 

amurg                                     toamnă                                 ceață  

 

 

4. Alcătuiește enunțuri cu cuvintele: amurg, ceața, toamna. 

 
 

5. Scrie doar unul: 

              brațele                 pomi             copaci                stropi                    bucăţi 
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6. Transcrie primele patru versuri ale poeziei. 

 
 

8. Imaginaţi si desenaţi peisajul corespunzător versului: 

„Copacii-şi dezbracă veşmântul” 
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Fapte bune 
                               Victor Tulbure 

 

De pe-acuma fapte bune 

Câte poți să faci, ți-oi spune: 

Poți să dai la porumbei, 

Câte-o strachină de mei. 

 

De la-nec, albina poți, 

Întinzând un pai s-o scoți! 

Poți, udând cu stropitoarea, 

Să ajuți să crească floarea! 

Poți să treci fără să strici, 

Mușuroiul de furnici! 

Iar pisoii mici si dragi, 

Poți de coadă să nu-i tragi! 

 

Exerciţii aplicative: 

 

1. Textul „Fapte bune” este o _______________ scrisă de poetul________________ . 

Poezia are _____ strofe.  Fiecare strofă are ___ versuri. 

 

2. Răspundeți la întrebări: 

a) Ce ne îndeamnă poetul  să le dăm porumbeilor de mâncare? 

b) Cum poți salva albina de la înec? 

c) Ce-i trebuie unei flori ca să crească? 

d) De ce trebuie să facem fapte bune? 

 

3. Scrie cuvinte cu sens asemănător: 

a ajuta - _____________ ; spune - ______________; strachină - ______________ ; 

 

4. Scrie cuvinte cu sens opus: 

bune - _____________ ; a da - ________________ ; a strica - ____________ ;
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Melcul şi furnica 
Emilia Plugaru 

 

- Eşti un leneş, nu munceşti. 

Stai mereu la umbră-n casă, 

Te-ai născut cu ea în spate                                                

Şi de muncă nici că-ţi pasă. 

 

- Furnicuţo, zice melcul, 

Nu-i mai judeca pe toţi. 

Ia-ţi şi tu căsuţa-n spate 

Şi aleargă dacă poţi, 

 

Pe cărare ziua toată, 

După spice, grăuncioare 

Şi abia atunci, surată, 

Zi cât eşti de muncitoare. 

 

Exerciţii aplicative: 

 

1. Răspunde la întrebări: 

a)Ce îi reproșează furnica melcului? 

 
b)Cum este furnicuța față de melc? 

 

2. El e mic, tu fă-l mare ! 

    furnicuță -    ___________________                      grăuncior - ___________________   

    melcușor -   ___________________                       surioară - ___________________   

    căsuță  -      ___________________                        norișor - ___________________   

 

3. Compune câte o propoziţie cu fiecare din cuvintele: toamnă, stoluri, ruginii, şcoală. 

Colorează personajele din poezie! 

 

 
 

http://www.povesti-pentru-copii.com/poezii-pentru-copii/emilia-plugaru.html
http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BFaaNys5vsYKnM&tbnid=Yqxeb1K03cmyvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.adoptionworld.org/pip/coloring.html&ei=AHD2UYr2BoTXOf6agfgG&bvm=bv.49784469,d.ZWU&psig=AFQjCNFs07jx3BNTf5ro_F0OL8Ch-6agHA&ust=1375191411129514
http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mlqoaSmvrNu2RM&tbnid=S65f_UpWSJoXnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://e-povesti.ro/planse_de_colorat/greierele_si_furnica/11-greierele_si_furnica-de-colorat&ei=mW_2UbDBCcHMPcCIgagE&bvm=bv.49784469,d.ZWU&psig=AFQjCNHOCm6pp6wVjiDdlj3Q_Yw1SarTCw&ust=1375191291087813
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Balada unui greier mic 
George Topârceanu 

 

Peste dealuri zgribulite, 

Peste ţarini zdrenţuite, 

A venit aşa, deodată, 

Toamna cea întunecată. 

 

Lungă, slabă şi zăludă, 

Botezând natura udă 

C-un mănunchi de ciumafai, - 

Când se scutură de ciudă, 

Împrejurul ei departe 

Risipeşte-n evantai 

Ploi mărunte, 

Frunze moarte, 

Stropi de tină, 

Guturai... 

 

Şi cum vine de la munte, 

Blestemând 

Şi lăcrimând, 

Toţi ciulinii de pe vale 

Se pitesc prin văgăuni, 

Iar măceşii de pe câmpuri 

O întâmpină în cale 

Cu grăbite plecăciuni... 

 

Doar pe coastă, la urcuş, 

Din căsuţa lui de humă 

A ieşit un greieruş, 

Negru, mic, muiat în tuş 

Şi pe-aripi pudrat cu brumă: 

 

- Cri-cri-cri, 

Toamnă gri, 

Nu credeam c-o să mai vii 

Înainte de Crăciun, 

Că puteam şi eu s-adun 

O grăunţă cât de mică, 

Ca să nu cer împrumut 

La vecina mea furnică, 

Fiindcă nu-mi dă niciodată, 

Şi-apoi umple lumea toată 

Că m-am dus şi i-am cerut... 

 

Dar de-acuş, 

Zise el cu glas sfârşit 

Ridicând un picioruş, 

Dar de-acuş s-a isprăvit... 

Cri-cri-cri, 

Toamnă gri, 

Tare-s mic şi necăjït! 

 

Exerciţii aplicative: 
1. Completează corespunzător: 

 Titlul poeziei:          ___________________________________________ 

 Numele poetului:     ___________________________________________ 

 

2. Explică cuvintele:  

 

zăludă=  _______________________________________________________ 

mănunchi = ____________________________________________________ 

ciumăfaie =   ___________________________________________________ 

tină =  ________________________________________________________ 

guturai = _______________________________________________________ 
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2. Alcătuieşte propoziţii cu:  zgribulite,  humă,  văgăună. 

   
      

     3. Găseşte în această poezie însuşirile pentru : 

    dealuri - ____________________       ploi  - _____________________ 

    ţarini -  _____________________     frunze  - _____________________ 

   greieraş - ___________________      furnică - _____________________         

                          toamnă - ____________________________ 

 

     4. Completează cu citate din poezie : 

o Adăpostul lui din argilă……     ______________________________________________ 

o Toamna mohorâtă…….             ______________________________________________ 

o Glas fără putere…….                 ______________________________________________ 

o Puteam să strâng….                   ______________________________________________ 

o Spune tuturor…….                     ______________________________________________ 

o Acum totul s-a terminat…         ______________________________________________ 

                                                                                    

      5. Te impresionează tristeţea greieraşului? Ce ai face tu, dacă l-ai întâlni? 

 
 

6. Scrie câte două însușiri pentru fiecare așa cum reies din text. Colorează. 
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Toamna în cămară 
 

Toamna este anotimpul în care gospodinele conservă fructele si 
legumele pentru a fi păstrate peste iarnă. Din fructe se fac compoturi, 
gemuri, dulceață, sirop; din legume se fac murăturile (gogonele, 
castraveți, gogoșari, conopidă), zacusca, zarzavaturi pentru iarnă în 
diferite combinații de legume, etc. 

 
Alege din cartea de bucate si scrie si tu o rețetă de toamnă.  
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Ne pregătim pentru concurs ! 
 

1.Natura se trezeşte la viaţă : 

A. primăvara     B. vara      C. toamna      D. iarna      E. nu ştiu 

     2.În povestea lui Ion Creangă, capra avea : 

          A. doi iepuri     B. doi bani     C. trei iezi     D. un cojoc    E. un fecior 

     3.Propoziţia este alcătuită din : 

          A. numere      B. cifre       C. silabe        D. cuvinte        E. sunete 

     4.A patra silabă a cuvântului “propoziţie” este: 

          A. pro             B. zi             C. po            D. ţi             E. e 

     5.La 1 Iunie se sărbătoreşte : 

          A. Ziua Mamei         B. Ziua Copilului      C. Ziua Florilor             

          D. Ziua Cărţii           E. Ziua Tatălui 

     6.Eu spun « o mână », tu spui mai multe 

           A. mâni       B. mâini        C. mine       D. mani         E. mânele 

     7.Ursul din povestea lui Ion Creangă este păcălit de : 

           A. arici        B. cocoş        C. vulpe       D. prinţesă        E. pitici 

     8.În coş Scufiţa Roşie are cozonaci pentru : 

           A. mama      B. tata       C. mătuşa       D. sora       E. bunica 

     9.Dacă nu e frumos, e… 

           A. vesel         B. mare         C. urât         D. rău         E. sucit 

    10.O măsuţă, două… 

           A. mase         B. mese        C. masele       D. măsuţe       E. mesi 

    11.Ce îi lipseşte omului bolnav ? 

           A. perna       B. sănătatea       C. caietul       D. inelul      E. uşa 

    12.Zăpadă sau… 

           A. nea          B. nisip         C. plapuma       D. verdeaţa        E. avion 

    13.Alege cuvântul potrivit pentru propoziţia : «  Alina……..tristă. » 

           A. eram        B. este         C. suntem        D. iera          E. eri 

    14.Cuvântul corect pentru propoziţia « Coşul este……masă. », este : 

           A. în              B. prin            C. cu            D. de            E. pe 

    15.Expresia « a o lua la sănătoasa » înseamnă : 

           A. a fugi     B. a sorcovi     C. a veni      D. a sări      E. a se îmbolnăvi 

    16.Se dau cuvintele : şi, Andrei, sunt, Aurel, colegi 

Propoziţia alcătuită corect este : 

    A. Aurel şi colegi Andrei sunt. 

    B. Aurel şi Andrei sunt colegi. 

    C. Andrei colegi şi Aurel sunt. 

    D. Aurel Andrei şi colegi sunt. 

    E. Aurel sunt şi Andrei colegi.    



10 

 

Poveste de toamnă 
                              Titel Constantinescu 

 

În faţa ferestrei e un măr. Copiii îl văd din clasă, îi ascultă poveştile când fereastra e 

deschisă şi uneori se opresc în preajma lui şi rândunelele! Mărul e însă supărat pe rândunele! 

Prea sunt gureşe. Şi tocmai din cauza asta copiii nu sun atenţi la lecţii! Rândunelele se supără 

şi ele pe măr! Prea are multe crengi şi crengile prea au multe frunze şi foşnesc de-ţi iau auzul, 

nu alta! Şi-atunci…atunci…cum pot oare să mai fie atenţi copiii la lecţii?! A trecut o boare 

de vânt, aşa, în fugă…şi parcă mai rece decât ieri, decât alaltăieri, dar parcă mai altfel decât 

ieri, decât alaltăieri. 

Îndată rândunelele au început să facă pe supăratele: 

- Ai văzut, mărule?Abia a trecut vântul, că ai şi-nceput să foşneşti. Ne-ai asurzit cu 

gălăgia ta!... şi strigau atât de tare, încât mărul s-a supărat: 

- Iar voi… voi faceţi atâta zgomot acum încât… 

Au mai trecut câteva zile. Vântul a-nceput să vină mai des pe acolo. Mărul a foşnit mai 

mult. Iar rândunelele nu ştiu de ce, dar nu prea s-au mai simţit bine în cuibul lor! Parcă era 

mai frig! 

Şi rândunelele, într-o seară, au stat de vorbă cu mărul: 

- Vom pleca. Trebuie să plecăm! Dacă mai stăm mult, copiii nu vor mai învăţa din 

cauza noastră! 

Mărul a foşnit trist: 

- Îmi pare rău! Cred că şi frunzele mele vor trebui să plece! Foşnesc prea tare! Copiii au 

nevoie de linişte, de foarte multă linişte! 

- …Altfel, spuseră din nou rândunelele, noi nici nu ne-am fi gândit să plecăm! Dar 

copiii, ce ne face cu copii? Trebuie să înveţe, nu? 

- Absolut! a răspuns mărul. La asta mă gândesc şi eu de câteva nopţi! Şi rândunelele s-

au strâns în stol şi au plecat. Frunzele mărului le-au privit depărtându-se. Apoi au început şi 

ele să se desprindă una câte una, să se legene prin aer şi să cadă în linişte la pământ. 

- De ce-aţi plecat? le-a întrebat o vrabie. 

- Foşnim prea tare, au răspuns frunzele, şi copiii nu mai pot învăţa, altfel… altfel… 

noi… n-am fi plecat niciodată! 

 

Exerciţii aplicative: 
 

 
1. Explozia stelară:                                        Cine…………………………………………………….? 

 

 

  Ce …………………………….                                           Unde…………………………………… 

………………………………… ?                                        ………………………………………….? 

 

   Cum……………………………….                             De ce……………………………………….. 

……………………………………?                             ……………………………………………….?     
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  2. Alcătuieşte enunţuri cu expresiile:  „boare de vânt” şi „să se desprindă”: 

 

  3. Continuaţi povestirea scriind ce credeţi voi că au făcut/spus copiii când şi-au dat 

seama că rândunelele au plecat, iar mărul a rămas gol, fără frunze. 

 

4. Realizează un desen în care să redai, pe cât posibil, imaginea naturii descrise în această 

poezie. Foloseşte culorile specifice sfârşitului de toamnă. 
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Locul cel mai bun 
de Victor Sivetidis 

 

 Sandu şi Florin plecarǎ sǎ cumpere bilete la teatrul de pǎpuşi. Sandu fugi înainte, dădu la 

o parte pe cei din faţă şi spuse cu ifos casierei : 

- Vreau cel mai bun loc la spectacolul de azi! 

 Casiera îl privi lung, stǎtu câteva clipe pe gânduri, apoi îi rǎspunse: 

- Stai deoparte. Am sǎ-ţi fac rost de un loc foarte bun. 

 Dupǎ un timp sosi şi Florin. Acesta îşi aşteptǎ rândul şi când ajunse la ghişeu, rosti 

politicos: 

- Vǎ rog sǎ-mi daţi un bilet la spectacolul de acum. 

 Casiera rupse douǎ bilete, apoi îl chemǎ şi pe Sandu, cǎruia îi spuse: 

- Uite, am gǎsit pentru dumneata cel mai bun loc. Ai sǎ te aşezi lângǎ bǎieţelul acesta 

care ştie sǎ vorbeascǎ frumos. 

 
Vocabular: 

ifos =înfumurare, mândrie. 

ghişeu = ferestruicǎ în uşa sau peretele unui birou, prin care casiera  vinde bilete şi încaseazǎ 

banii. 

 

Exerciţii aplicative: 
1.Desparte în silabe: 

bilete -______________    ghişeu -______________ 

casiera -_____________    rupse -_______________ 

spectacol -________________   politicos -_______________ 

 

2.Rǎspunde la întrebǎri: 

 De ce a fugit Sandu înaintea lui Florin? 

 
 A primit imediat locul cerut? De ce? 

 
 Ce i-a spus casiera lui Sandu? 

 
 Locul primit de Sandu a fost cel mai bun? 
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3.Formuleazǎ propoziţii cu cuvintele: ifos, casierǎ, prieten . 

 
 

4.Spune care este pǎrerea ta despre Sandu.  Motiveazǎ ! 

 
 

5. Alege dintre proverbele de mai jos pe cel care se potriveşte lecturii: 

Vorba multǎ sǎrǎcia omului. 

Cine are carte , are parte! 

Vorba dulce mult aduce! 

 

Pentru cǎ ai fost harnic, meriţi un moment de relaxare… 

 
 

Discută cu colegii pe marginea desenului. 
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Frumoasa adormită 
                                                                     după Fraţii Grimm 

 

Au fost odată, în vremurile de demult, un împărat şi o împărăteasă. Soarta nu se 

îndurase să le hărăzească un urmaş şi nu trecea zi când să nu se tânguie amândoi. Casa era 

goală, iar copilul cel mult dorit se lăsa aşteptat de multă vreme. 

Într-o zi, pe când împărăteasa se scălda în apa unui râu, o broască sări, pe nisipul 

malului. Ii spuse împărătesei că nu va trece multă vreme şi va aduce pe lume o fetiţă. 

Se împlini ceea ce spuse broasca. Pe cât de frumoasă era fetiţa, pe atât de fericit era 

împăratul. Dădu o petrecere la care pofti neamurile, prietenii, dar şi ursitoarele ca să le 

câştige bunăvoinţa faţă de ursita copilei. 

Ursitoarele înzestrară copilul cu ce –le mai alese daruri: frumuseţe, bunătate, bucurie. 

In ultima clipă năvăli la petrecere a treisprezecea ursitoare. Era mânioasă deoarece împăratul 

n-a poftit-o. Ea rosti cu glas tunător: 

- Când va împlini fata cincisprezece ani, să se-nţepe într-un fus şi să moară. 

Zadarnic au încercat ursitoarele celelalte să ridice blestemul. Ele n-au reuşit să-l 

dezlege, dar atunci când se va înţepa,  să nu moară, ci să cadă într-un somn adânc. 

Când se împlini vârsta, copila , se plimba prin palat şi curiozitatea a împins-o să 

încerce să toarcă cu un fus , şi pe loc adormi. Una din ursitoare a făcut o vrajă şi  a adormit 

tot palatul. 

Feciorul împăratului vecin află misterul adormirii întregului palat şi desfăcu vraja când 

se apropie de domnişoară  şi o sărută. 

 

Exerciţii aplicative: 

 
1. Explică cuvintele: 

să hărăzească -______________       se  tânguia - ________________                    

zadarnic -_________________            ursitoare -_________________                       

blestem -_________________  _________________ -_________________ 

 

2. Răspunde la întrebări: 

a) Care sunt personajele ? 

 
b) Când se petrece întâmplarea ? 

 
c) Ce i-a prezis ursitoarea cea mânioasă ? 
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d) Cine a dezlegat blestemul ? 

 
 

3.  Desparte în silabe următoarele cuvinte: 

ursitoare -____________;  broasca - _____________;  soarta -____________ ; 

frumoasă -____________ ; mânioasă -____________; adoarmă -_____________ ;  

 

4.  Formulează propoziţii folosind cuvintele: împărăteasă,  mânioasă, împlinise, 

cincisprezece. 

 
 

4.  Ce ţi-a plăcut din poveste ? 

 
5.  Ce ai fi schimbat ? 

 
 

 *  Desenează o scenă din poveste: 

 

 

 

 

 

 

 

Îndemn: Citește povestea în întregime.
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Povestea lui Moş Crăciun 
 

Cândva, demult, la marginea unui oraş, trăia un meşter bătrân care făcea jucării. Tot 

anul meşterea la ele cu dragoste şi răbdare. Erau minunate şi nu semănau una cu alta.  

In Ajunul Crăciunului, bătrânul meşter pleca în oraş să-şi vândă jucăriile. Oamenii din 

acel oraş nu erau prea bogaţi. Meşterul le vindea jucăriile pe mai nimic. Dar asta nu-i scădea 

cu nimic bucuria de a face jucării de care copiii să se bucure, după datină, în dimineaţa de 

Crăciun. Până într-un an în care meşterul vânduse toate jucăriile şi se întorcea spre casă. La 

marginea oraşului s-a oprit să privească o fereastră. Ştia că acolo locuieşte o familie săracă şi 

se întreba ce jucării or fi primit copiii din această casă.  

Trei copii visau cu voce tare: 

- Dacă am avea un soldăţel de plumb, numai unul, ne-ar fi de ajuns! Ne-am juca 

împreună şi nu ne-am certa niciodată pentru el. 

Bătrânul ştia că nu mai avea nicio jucărie si tare ar vrea să le dăruiască măcar una. Dar 

ce minune! Tocmai un soldăţel de plumb răsărise, nu se ştie de unde, în fundului sacului . Şi, 

astfel, dorinţa celor trei fraţi sărmani s-a îndeplinit. 

În drum spre casă , bătrânul gândea: ”Aş vrea să fac atât de multe jucării, încât să 

dăruiesc câte una fiecărui copil din lume dar mai ales celor sărmani, cărora n-are cine să le 

cumpere”. Şi acum mergând aşa, pe gânduri, văzu în zăpada un pui de căprioară care-l privea 

cu ochi trişti. 

- Sărmană făptură, ce te doare? 

Se pare că puiul de căprioară se rănise la un picior. Cum a ştiut si cu ce a avut la 

îndemână, bătrânul i-a legat rana si l-a ajutat să se ridice. 

Atunci făptura aceea gingaşă i-a  vorbit cu glas limpede ca şi de copil: 

        - Acum văd că ai o inima bună. Dorinţa ţi se va îndeplini. 

Ca din pământ a apărut o sanie fermecată purtată în zbor de nişte reni minunaţi. 

      Şi bătrânul s-a înălţat cu ei în slava cerului înstelat, spre o lume de basme. Chiar şi 

hainele lui sărăcăcioase se preschimbaseră în nişte haine neobişnuite de culoare roşie. N-ar fi 

putut spune cât şi pe unde l-a purtat sania fermecată. Intr-un târziu, a simţit cum coboară lin 

într-un ţinut înzăpezit, unde îl aştepta o căsuţa cu ferestre luminate. O mulţime de pitici ca şi 

cei din poveşti l-au întâmpinat bucuroşi. 

Piticii erau harnici şi îndemânatici, gata să se apuce de treabă. Materialele se găseau din 

belşug, căci, nu se ştie cum, se înmulţeau mereu şi nu se terminau niciodată. Iar bătrânul 

meşter priceput îi îndruma pe pitici şi împreună făceau jucării, mereu mai multe şi mai 

frumoase. Pentru fiecare copil din lume făceau jucăria pe care şi-o doreşte. 

      În seara de Ajun sosesc colindătorii. La fiecare casă, ei aduc vestea minunată a naşterii 

Domnului şi urează un an bun si îmbelşugat. 

Târziu, când noaptea se lasă , copiii se cuibăresc în pătucurile lor. În urechi le mai sună 

încă zvonul de colinde :”O ce veste minunată”…Apoi dorm şi visează…..Dar oare vis să 

fie??? 

       Este noaptea în care visele copiilor se împlinesc. A  doua zi, în dimineaţa de Crăciun în 

jurul bradului împodobit, bucuria nu mai are margini. Nici unul dintre ei n-a fost uitat. Iar 
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după numele sărbătorii, copiii i-au pus numele Moş Crăciun şi aşa a rămas până astăzi. 

          De aceea, în zilele acestei sfinte sărbători, când stăm cu toţi în jurul mesei încărcate cu 

bunătăţi, nu trebuie să-i uităm pe cei sărmani. Moşul are grijă de ei o dată pe an. Noi trebuie 

să ne gândim la ei mereu. 

Exerciţii aplicative: 
 

1. Cadrane 
1. Scrie cuvinte cu înţeles asemănător 

pentru cuvintele: 

 

meşter = ................................... 

datină = .................................... 

sărmani = ................................. 

făptură = ................................... 

gingaşă = .................................. 

limpede= .................................. 

 

 

 

2. Formulează întrebări  potrivite textului: 

 

3. Scrie numele personajelor: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ce învăţătură desprindem din text: 

 

2. Caracterizează-l pe Moş Crăciun folosind metoda CVINTETULUI: 
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3. Scrie ce simţi în preajmă sărbătorii Crăciunului: 

 
 

4. Scrie propoziţii în care să folosiţi expresiile: meşterea la ele cu dragoste şi răbdare, 

sania fermecată, an bun si îmbelşugat. 

 

 
 

5.  Realizează un desen inspirat de text. 
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FIŞĂ DE LECTURĂ 

                                                  pentru vacanța de iarnă  

                                

                                                   

1. Titlul lecturii  

 

2. Autorul  

 

4 Personaje  

 

 

5. Transcrie un fragment la 

alegere. Dacă ai citit mai 

multe lecturi poți 

transcrie fragmentele 

preferate pe caiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Alcătuiește propoziții cu 

6 cuvinte la alegere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Învăţăminte( mesajul)  

 

 

 

 

 

8. Caută cel puţin trei 

expresii frumoase 
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Moș  Ger  și  feciorul  său  Geruleț 
Poveste populară lituaniană 

 

 

            Avea Moş Ger un fecior nemaipomenit de lăudăros. Ce-şi zice odată flăcăiaşul: “A 

îmbătrânit tăticu şi nu mai face treabă ca lumea. Să mă lase pe mine, care sunt tânăr şi 

voinic. Când i-oi răzbi eu pe oameni cu frigul, o să îngheţe şi sufletul în ei. N-o să aibă 

scăpare! Pe nici unul n-am să-l iert!” 

           Porneşte Geruleţ la drum şi vede o căruţă trasă de un căluţ – pepenaş, nu alta. Iar în 

căruţă – un grăsan de bogătan, înfofolit în blănuri şi cu picioarele învelite cu covor. Pe 

Geruleţ îl pufni râsul: “Degeaba te-ai înfofolit, că de mine tot nu scapi!” Şi se apucă să-l 

necăjească pe bogătan: se băga sub covor, i se strecura pe mâneci, după guler, îl ciupea de 

nas. “Dă-i bici – porunci bogătanul vizitiului – că îngheţ! Iar Geruleţ îl hărţuieşte şi mai rău, 

îl ciupeşte şi mai tare de nas, îi taie răsuflarea, îi    înţepeneşte mâinile şi picioarele.” 

Bogătanului i-a pierit glasul, de rău ce îngheţase. Când a sosit la conac, l-au scos din căruţă 

mai mult mort decât viu. 

          Iar Geruleţ vine într-un suflet la taică-său şi începe să se laude: “Ce zici de mine? Uite 

prin ce blănuri am răzbit! Sloi de gheaţă l-am făcut pe bogătan!” 

         “Asta nu-i mare lucru! grăi Moş Ger, zâmbind în barbă. Uite colo un ţăran, cu cojocul 

rupt, care se duce cu sania lui, trasă de o mârţoagă, la pădure, după lemne. Pe ăsta de-l 

răzbeşti, o să zic şi eu că eşti grozav!” 

         Când a ajuns în pădure, ţăranul se apucă să doboare copacii. Geruleţ îl prindea de braţe, 

de picioare, i se strecura după guler… Ţăranul izbea mai vârtos şi până la urmă s-a încălzit 

atât de tare, că şi-a scos mănuşile. 

          Lui Geruleţ atât i-a trebuit: “Mă bag, zice, în mănuşile omului şi le fac ca de gheaţă. 

Atunci să-l văd!” Se piteşte Geruleţ într-o mănuşă, iar ţăranul îi dă înainte, nu se încurcă. 

         A încărcat ţăranul sania cu vârf şi-şi spuse: “E timpul să mă întorc acasă.” Dar când să-

şi pună mănuşile – parcă ar fi de tablă. Geruleţ râde în sinea lui: “Până aici ţi-a fost!” 

         Ţăranul apucă zdravăn toporul şi prinse a bate cu sete mănuşile cu muchia acestuia, ca 

să le înmoaie. “Aoleu!” se văita Geruleţ, la fiecare lovitură. Abia reuşi să scape. 

         Cu sania plină de lemne, ţăranul porni spre casă, îmboldindu-şi calul la drum. Iar 

Geruleţ veni la taică-său, oftând din rărunchi şi abia târându-şi picioarele 

         Când îl văzu Moş Ger,îl întrebă: „Ce ai, fătul meu, de nu te ţin picioarele şi te vaiţi de 

mi se rupe inima?” „Mi-a scos sufletul ţăranul acela, se căină Geruleţ, şi pe de-asupra, m-a şi 

cotonogit!” 

               Bătrânul îşi ascunse un zâmbet în colţul gurii şi grăi sfătos: „Să-ţi fie de învăţătură,     

băiete! Pe trântor îl dovedeşti repede, dar omului vrednic nu-i poţi veni de hac! Munca îi ţine de 

cald!” 

Exerciţii aplicative: 

 
1.  Povesteşte conţinutul lecturii! Fulgii de  zăpadă te vor ajuta să  formulezi întrebări 

pe baza conţinutului textului. Găseşte răspunsuri potrivite acestora! 
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2.  Joc:   
    

  

 

     

 

 

 

 

 

3.  Transcrie următorul text: 

               Omul cară multe lemne. La car, el are numai un cal. 

               Celălalt om are inima rece. Conacul lui e tare mare! 

 
 

4. Ordonând următoarele cuvintele, vei descoperi un proverb:  

 mare, Lenea, cucoană, e.  

 
 

5. Desprinde învăţătura textului!    
 

  

 

    CÂND?      UNDE?          CINE?           DE CE?          CUI?            CUM?  

CUVINTE CU ACELAȘI SENS CUVINTE CU SENS OPUS 
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Fricosul 
de Emil Gârleanu 

 

Iarnă. Noapte lucie pe o lume ca din povești: copaci de zahăr, câmp de cristal, iaz de 

oglindă. Și-n cuprinsul larg, uriașul policandru al cerului își aprinde, una câte una, luminile, ca 

într-o nemăsurată sală de danţ. Viețuitoarele pustietății sunt îmbătate de farmecul acesta: 

paserile zbor ca ziua; lupul poposește pe labe, în hățișuri, și privește nemișcat; vulpea stă lângă 

vizuină și nu se-ndură să meargă la vânat; veverița pleacă creangă lângă creangă și hoinărește, 

ca o deșucheată, pădurea-ntreagă. Iar iepurele a zbughit-o la jucat. Încet, ascultând, ispitind, a 

ieșit tiptil-tiptil din curătură, și când a ajuns la margine și-a văzut întinderea lucie de zăpadă, a-

nceput să sară de bucurie: 

„Poate mai întâlnesc un prieten”, își zise iepurașul.  

Și gândul îi răspunse: 

„Poate mai întâlnești un prieten...” 

Și iar țupai-țupai, iepurele sare vesel: 

„Poate dau și peste o prietenă.” 

Și gândul: 

„Poate dai și peste o prietenă.” 

Și mergând așa, iepurașul cu gândul își vorbesc: 

„Ce lumină, și totuși luna încă nu a răsărit.” 

„...Și totuși luna încă nu a răsărit.” 

„Dar o să răsară.” 

„...O să răsară.” 

Și cum mergea pe marginea unei vâlcele, iepurașul se opri o clipă să se odihnească. 

Atunci, de la spate, se ridică, albă și ea, ca de gheață, luna. Stelele păliră; pădurea, copacii, 

tufele își dezbrăcară deodată umbra. Iar iepurașul împietri de groază: chiar de lângă el, se 

întinse pe pământ o arătare cu două coarne grozave. După clipa de spaimă, iepurașul se 

destinse ca o coardă și o zbughi la goană, se prăvăli în vale, veni de-a dura ca un bulgăre, se 

sculă și iar se rostogoli până jos; apoi o luă de-a dreptul, tăind câmpul. Se opri tocmai în 

stuhăria iazului.     

Acolo, de-abia suflând, se ghemui cu ochii închiși... Să nu-și mai vază umbra! 
 

Vocabular: 

lucie=  lucioasă, strălucitoare; 

iaz= lac mic; 

policandru= candelabru, lustră; 

hăţişuri= locuri pline de mărăcini şi tufişuri; 

deşucheată= nebun, smintit, destrăbălat; 

curătură= loc curăţat de copaci într-o pădure;  

vâlcea= vale mica; 

se prăvăli= se răsturnă, se rostogoli; 

stuhăria= stufăria (loc unde este adunat mult stuf) 
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Exerciţii aplicative: 

 
1. Povestirea ”Fricosul” este scrisă de: 

a) Ion Creangă   b) Emil Gârleanu    c) fraţii Grimm 

 

2. Întâmplarea se petrece în anotimpul: 

a) primăvara  b) vara   c) toamna   d) iarna 

 

3. Personajele poveştii sunt: 

a) umbra iepuraşului   b) iepuraşul  c) iepuraşul şi umbra iepuraşului 

 

4. Ordonaţi cuvintele următoare pentru a alcătui o propoziţie: 

a) o clipă ,    se opri ,    să se odihnească ,     Iepuraşul   

 
b) un ,   mai ,   prieten ,   Poate ,   întâlnesc .  

 
 

5. Găsiţi cuvinte: 

cu sens asemănător pentru :    cu sens opus pentru: 

copaci – _______________ 

poposeşte – ______________ 

zăpadă –_________________ 

noapte –___________________ 

uriaş –_____________________ 

prieten –____________________

 

6.  Căutaţi în text fragmentul care prezintă dialogul dintre iepuraş şi gândul său. 
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7. Formulați răspunsuri potrivite: 
Unde şi când se petrece întâmplarea? 

 
 

Cum se comportă vieţuitoarele pustietăţii? 

 
 

Cu cine vorbeşte  iepuraşul? 

 
 

De ce s-a speriat iepuraşul când a răsărit luna? 

 
 

8.  Completaţi proverbele următoare : 

Cine aleargă după ________________________, nu prinde nici unul. 

Iepurele se teme şi de ____________________________________. 

Nu ştii de unde ___________________ iepurele. 
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Ascuţitoarea-elefant 
 

Vlăduţ are o ascuţitoare foarte frumoasă. Este un mic elefant colorat. În recreaţie iese şi 

se joacă cu ascuţitoarea în buzunar. În toiul jocului ascuţitoarea îi cade. 

  Cătălin o vede şi o ridică repede. O strânge bine în mână. Ce mult îi place! Ce-ar fi să o 

oprească pentru el ? Şi fără să se gândească prea mult vâră ascuţitoarea în buzunarul său. 

     Vlăduţ se joacă mai departe cu Viorel.  

      După pauză, vin toţi în clasă. Abia acum îşi aminteşte de ascuţitoare. Caută şi 

începe să plângă. Întreabă necăjit colegii. Niciunul nu a găsit-o. 

    Supărat foc, Vlăduţ dă vina pe Viorel. 

         -Tu mi-ai luat-o! Cu tine m-am jucat. Dă-mi ascuţitoarea! Dă-mi-o, n-auzi? 

         Zadarnic încearcă Viorel o explicaţie, nimeni nu-l ascultă. 

     Copiii strigă: 

      -Hoţul! Hoţul! 

       Cătălin nu mai poate rezista. Scoate ascuţitoarea din buzunar şi porneşte spre banca 

lui Vlăduţ. Ochii îi joacă în lacrimi şi glasul îi tremură: 

        -Iartă-mă, Vlăduţ! Poftim ascuţitoarea. Eu sunt de vină. Ţi-a căzut în pauză... 

        În clasă  cade brusc o perdea de linişte. 

-Cred, rupe Vlăduţ tăcerea, că amândoi trebuie să ne cerem iertare de la 

Viorel. 

Intră doamna învăţătoare. 

Prin fereastra deschisă pătrunde o adiere uşoară şi binefăcătoare. 

Lecţia începe. 

 

 
 

Exerciţii aplicative: 

 
1. Enumeră personajele întâmplării: ________________________________ . 

 

2. Bifează denumirea obiectului care a fost pierdut: 

             o gumiţă                           un creion                         o ascuţitoare 

 

3. Formulează ideea principală din fragmentul indicat. 

 

 
 

3. Desparte  în silabe cuvintele din penultima propoziţie. 

 

Cinstea şi omenia sunt surori bune. 
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5. Transcrie propoziţiile în care Cătălin îşi asumă vina.  

 
 

6. Identifică, în text, cuvintele cu sens opus : 

urâtă - ______________ ,     încet -_____________,  gălăgie -____________ ,    închisă -

_______________ ,  bucuros -________ , aproape -____________  . 

 

7. Selectează, din text, şase cuvinte care conţin grupuri de litere. 

 
 

8. Dezvoltă ultima propoziţie cu încă două cuvinte : 

 
 

9. Alegeţi din text şi scrieţi pe coloana potrivită cuvinte care să aibă: 

1 silabă 2 silabe 3 silabe 4 silabe 5 silabe 

     

     

     

 

10. Scrie un sfat pe care l-ai da lui Vlăduţ. 

 
11. Scrie un sfat pe care îl poţi da lui Cătălin. 

 
 

12. Atribuie lui Viorel două însuşiri. 
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13. Scrie cum ai fi procedat dacă ai fi găsit tu ascuţitoarea. 

 
14. Scrie proverbe care se potrivesc întâmplării. 

 
 

14. Povesteşte oral conţinutul transformând faptele rele ale personajelor în fapte bune. 

 

15. Colorează doar cuvintele  care nu  fac parte din text: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Desenează un personaj / o scenă din povestea citită ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

ascuţitoare 

steaguri 
perdea 

tocmai 

cerem 

poveţele 
covrigei 

univers 

schimbe 

amândoi 
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Omul și pasărea 

Ion Creangă 
 

Omul treiera grăunțe; 

Păsărica mi-l zări 

Și, zburând pe lângă dânsul, 

Începu a ciripi: 

- Omule, tu ai grăunțe 

Cu grămada-n șura ta; 

Dă-mi vreo câteva și mie, 

Ca să ies din iarna grea. 

- Păsărică, zise omul, 

Hai, culege cât poftești, 

Dar apoi, la primăvară, 

Tu cu munca să-mi plătești. 

Când omizile-n grădină, 

Vor mânca frunze și flori, 

Tu să zbori din creangă-n creangă, 

Să le strângi, să le omori. 

 

 

Astfel zise gospodarul, 

Păsărica se-nvoi, 

El îi dete grăuncioare, 

Ea omizile stârpi. 

 

 

Exerciţii aplicative: 
 

1. Încercuiește răspunsul corect! 
 

a) Poezia are:  b) Prima strofă are: c) A treia strofă are: 

 1 strofă 

 2 strofe 

 3 strofe 

 5 versuri 

 8 versuri 

 10 versuri 

 3 versuri 

 5 versuri 

 4 versuri 

 

2. Vrei să fii și tu poet? Creează câteva rime! 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Precizează în paranteză înțelesul fiecărui cuvânt subliniat. 
 

Culege fructe câte poftești. (..............................................................) 
 

Mai poftește pe la noi! (.....................................................) 
 

Ce poftești de mâncare? (...............................................) 

 

primăvară grădină 

mare carte 



29 

4. Alcătuiește propoziții în care cuvânul „grea” să aibă înțelesuri diferite. 

 
 

5. Cadrane 
 

I. Alintă cuvintele: 

 

grăunțe – ...................................................................... 

 

grămadă – .................................................................. 

 

omidă – ......................................................................... 

 

frunză – ........................................................................ 

 

floare – .......................................................................... 
 

creangă – ..................................................................... 

 

om - .................................................................................. 

II. Desparte în silabe cuvintele: 

 

primăvară – .................................................................. 

 

gospodarul – ................................................................ 

 

grăuncioare – .............................................................. 

 

păsărica – ....................................................................... 

 

treierat – ......................................................................... 

 

omizile – .......................................................................... 

 

creangă - ........................................................................ 

III. Desenează omul și pasărea. IV. Scrie câte o întrebare care să înceapă 

cu: 
 

Cine? ................................................................................... 

 

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

 

Ce? ........................................................................................ 

 

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

 

Cum? ..................................................................................... 
 
................................................................................................... 

 

Când? .................................................................................... 
 

.................................................................................................... 
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Zăpada  şi  ghiocelul 
- legendă - 

de  I . I . Mirea 

 

Când Dumnezeu a făcut toate câte sunt pe pământ, iarbă, buruieni şi flori, le-a împodobit 

cu tot felul de culori frumoase. 

Când a făcut şi zăpada, i-a zis: 

 - Să-ţi cauţi singură culoarea care-ţi place, fiindcă tu umbli peste tot! 

Atunci zăpada se duse la iarbă şi-i spuse: 

 - Dă-mi şi mie din culoarea ta verde aşa de frumoasă! 

 Însă iarba nu a vrut. 

Rugă apoi pe trandafir să-i dea culoarea lui roşie, strălucitoare. Dar nici trandafirul nu voi. 

Ceru culoarea albăstruie de la viorea, culoarea galbenă de la floarea-soarelui, dar nici una 

nu ascultă rugămintea zăpezii. 

Tristă şi amărâtă, zăpada ajunse în dreptul ghiocelului. Către el îşi plânse ea durerea, 

grăind:             

- Nimeni nu vrea să-mi dea culoarea sa!    

Ghiocelul, milos, se înduioşă de soarta zăpezii şi-i zise:                

- Dacă-ţi place culoarea mea albă, eu o împart bucuros cu tine!  

Zăpada primi cu mulţumire darul ghiocelului. De atunci ea poartă veşmântul alb ca al 

ghiocelului. 

Drept recunoştinţă, îl lasă pe ghiocel să se ivească primul, de cum începe să se arate 

primăvara. 

Exerciţii aplicative: 
1. Cadrane 

1. Formulează întrebări  potrivite textului: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Răspunde la întrebările formulate. 
 

3. Completează cvintetul: 
                     Primăvara 

          ------------------ ------------------- 

   -------------- ----------------- ----------------- 

  ------------------------------------------------ 
                --------------------------- 

4. Realizează un desen sugestiv 
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2. Completează casetele 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Desenează un 

ghiocel. 

Titlul 
 

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

 

autorul 
 

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

 

Caută înțelesul cuvântului 
”legendă”. 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

Mesajul textului 
....................................................... 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

 

Personaje: 
................................................................................. 
 

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

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

 

................................................................................. 
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Puişorul şi vulpea 

            Ion Pas 
 

Stai cuminte acum, şi-o să-ţi spuie bunica o poveste  cu un pui  de găină care a fost 

neascultător ca tine. Puişorul voia să se ducă  în crâng, măcar că i-a spus mama, de multe ori, 

să nu plece din curte, să nu se ducă-n crâng, căci acolo e vulpea  nemiloasă . De vulpe se 

tem, şi raţele, şi găinile, ba chiar şi cocoşii. 

Dar puiul n-a vrut să ţină seama  de sfaturile mamei şi a pornit, legănându-se pe 

picioare, hai-hui, ca un copil care nu e cuminte. 

„Hei, şi cine e vulpea? se gândea puişorul. Să poftească să-mi  iasă înainte, că eu, haţ, îi 

scot ochii cu ciocul!”  

Deodată se opri. Dintr-un tufiş dădu  buzna  o lighioană. Vulpea! Da, da chiar ea .... 

Vai, puiul o să moară ! De ce n-a ascultat-o pe maică-sa ? 

Dar iată că vulpea n-are gânduri vrăjmaşe. Nu îl sugruma. Nu il mănâncă. 

Vulpea îl priveşte  domol, ca o bunicuţă bătrână, şi-i spune : 

-Te-ai  speriat, micuţule? Fii pe pace. Nu-ţi fac nimic. Au născocit despre mine gurile 

rele multe  neadevăruri. Eu nu mănânc pe nimeni. Din contră, vă iubesc pe voi, găinuşelor, 

cocoşeilor, păsărelelor. Uite, ca să vezi  cât sunt de milostivă, îţi spun  că nu eu vă 

duşmănesc, ci vulpoiul roşcat, care-i vecinul meu. Chiar în noaptea  asta vrea să vină la voi, 

să vă mănânce. Spune-mi unde sunt fraţii tăi, să-i  vestesc de cu vreme . 

Şi vulpea n-a avut nevoie să vorbească mai multe, căci puişorul  cel neastâmpărat  şi 

prostuţ  o crezu pe cuvânt, ba chiar se înduioşă de atâta bunătate . 

Vrei să ştii ce-a mai fost? A fost prăpăd şi jale. Puişorul a dus-o  pe vulpe  în bătătură, i-

a arătat cum se deschide uşa, unde sunt răţuştele, gâştele, găinuşele şi cocoşeii, iar vulpea, 

lacomă şi făţarnică, a gâtuit toate  făpturile din ogradă şi pe urmă l-a  mâncat şi pe el......   

 
Exerciţii aplicative: 

1. Transcrieţi cuvintele vulpii: 
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2. Folosiţi grupurile de cuvinte în noi enunţuri: 

i-a spus  
n-a vrut  
legănându-se  
dintr-un tufiş  
a dus-o    
i-a arătat  
l-a  mâncat  
nu-ţi fac  
spune-mi  

 

3. Încercuiţi cuvântul care are acelaşi înţeles cu cel subliniat: 

crâng sfaturi ogradă făpturi vrăjmaşe 

câmp poveţe lanuri statui prieteni 

pădure proverbe curte fiinţe duşmani 

covor poezii grădină vieţuitoare fraţi 

 

 

4.  Scrieţi cât mai multe însuşiri pentru personajele povestirii. Desenează-le în 

casete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vulpea 

era... 

 

 
 

  

 

Puişorul 

era... 
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5.  Imaginează-ţi un dialog între puişor şi mama lui, înainte de a porni din curte: 

 
 

6. Scrie morala textului. 

 
 

7. Caută proverbe care se potrivesc textului. 
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Creanga de alun 
după Lev Tolstoi 

 

A fost odată un negustor bogat, care avea trei fete. Într-un rând s-a pregătit el să plece 

după marfă şi a întrebat pe fete ce vor să le aducă. Cea mai mare l-a rugat să-i aducă mărgele, 

a doua a cerut un inel, iar cea mică a spus: 

- Nu-mi trebuie nimica. De-ţi vei aduce aminte de mine, adu-mi şi mie o creangă de 

alun. 

A plecat negustorul. Şi-a terminat treburile şi a cumpărat fetei celei mai mari mărgele, 

iar celei de-a doua un inel. 

Trece el la întoarcere printr-o pădure mare şi-şi aduce aminte că fata cea mică n-a cerut 

altceva decât o creangă de alun. Coboară din căruţă să rupă una. Deodată zăreşte într-un tufiş o 

creangă de alun, dar nu una obişnuită, ci cu alune de aur pe ea. Îşi spune atunci negustorul: 

“Iată un dar frumos şi pentru fata mea cea mică şi cuminte”. A aplecat creanga şi a rupt-o. Pe 

dată a răsărit, ca din pământ, un urs, l-a apucat pe negustor de mână şi i-a spus: 

- Cum ai îndrăznit să rupi creanga mea? Acum am să te mănânc. 

Negustorul s-a speriat şi i-a răspuns: 

- N-aş fi luat creanga, dacă nu m-ar fi rugat fata mea cea mai mică. 

Se răzgândi atunci ursul: 

- Du-te acasă, dar ţine minte: cine te va întâmpina întâi, pe acela ai să mi-l dai mie. 

Negustorul i-a făgăduit şi ursul i-a dat drumul. Pe urmă, negustorul a pornit mai departe 

şi a ajuns acasă. 

Cum a intrat în curtea casei sale, i-a ieşit fuga înainte fata lui cea mică şi iubită. 

Negustorul şi-a adus aminte de făgăduiala dată ursului şi i s-au muiat picioarele. El a povestit 

apoi tot ce s-a întâmplat şi... toţi au început să plângă. 

- Nu plângeţi – spuse atunci mama – ştiu eu ce-i de făcut. Când o să vie ursul după fata 

noastră, noi o să gătim pe fata ciobanului şi i-o dăm pe ea în loc. 

Într-o zi pe când se aflau cu toţii acasă, iată intră în curte o trăsură. Şi ce să vezi? Se 

coboară din ea un urs, se apropie de negustor şi îi spune: 

- Dă-mi fata. 

Negustorul nu ştia ce să răspundă. Mama însă a priceput îndată ce are de făcut. A gătit-o 

pe fata ciobanului şi a dus-o ursului. Acesta a aşezat-o în trăsură şi a plecat. Cum au pornit, 

ursul a început să mormăie şi a vrut să o mănânce. Atunci, ea a mărturisit că-i fata ciobanului 

şi nu a negustorului. Ursul s-a întors la negustor şi i-a spus: 

- M-ai înşelat, dă-mi-o pe fata cea adevărată! 

Din nou s-au pornit cu toţii pe plâns. Au gătit fata, şi-au luat rămas bun de la ea şi au 

dat-o ursului. Ursul a aşezat-o în trăsură şi au plecat. Au mers ei cât au mers, au ajuns într-o 

pădure mare şi s-au oprit. Ursul s-a dat jos din trăsură şi a spus: 

- Aici e casa noastră, vino după mine! 

Ursul a coborât într-o groapă, iar fata s-a dus după el. După aceea, ursul a deschis o uşă 

mare, a tras-o pe fată într-un beci întunecos şi a spus: 

- Vino după mine! 



36 

Fata tremura de spaimă şi se gândea că i-a sosit sfârşitul, dar tot s-a dus după urs. 

Deodată se auzi un bubuit ca un tunet. Se făcu lumină şi fata văzu că nu-i într-un beci, ci într-

un palat bogat. Peste tot lumini, muzică; oameni frumos îmbrăcaţi o întâmpină şi i se închină, 

iar lângă ea – un prinţ tânăr. Prinţul  s-a apropiat de fată şi i-a spus: 

- Nu sunt urs, sunt prinţ şi vreau să mă însor cu tine. 

Pe urmă au trimis după părinţii fetei, au poftit oaspeţi şi au făcut nuntă. 

Şi au trăit fericiţi, iar creanga de alun au păstrat-o cu mare grijă.  

 

Exerciţii aplicative: 
 

1. Formulează întrebări în legătură cu textul citit. 
                                        Cine…………………………………………………….? 

 

  Ce …………………………….                                           Unde…………………………………… 

………………………………… ?                                        ………………………………………….? 

 

   Cum……………………………….                             De ce……………………………………….. 

……………………………………?                             ……………………………………………….?     

 

2. Asociază personajul cu replica potrivită:  

 Negustorul  Cine te va întâmpina întâi, pe acela ai să mi-l dai mie. 

Ursul   Iată un dar frumos şi pentru fata mea cea mică şi cuminte.  

Mama    Noi o să gătim pe fata ciobanului şi i-o dăm pe ea în loc. 

 

3. Cum se mai spune în loc de: 

pădure = ............... 

căruţă  = ………… 

dar      = ………… 

creangă = ………… 

casă       = …………  

palat      = ………… 

 

4. Dacă nu e așa, cum e? 

bogat  -  ............... 

frumos –  ............... 

cuminte –  ............... 

întunecos –  ............... 

tânăr –  ............... 

fericiţi – ............... 

 

5. Alcătuiți propoziții cu înțelesuri diferite ale cuvintelor: mic, mare. 
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În ziua de Paști 
                       Elena Farago 

 

Toți copiii azi se-mbracă 

Cu ce au ei mai frumos 

Și părinții lor le cântă 

Învierea lui Christos. 

 

Și la masă ciocnesc astăzi 

Toți copiii cei cuminți, 

Ouă roșii și pestrițe, 

Cu iubiții lor părinți. 

Toți copiii azi sunt darnici 

Căci ei știu că lui Christos, 

Îi sunt dragi numai copiii 

Cei cu sufletul milos. 

 

Și copiii buni la suflet,  

Azi cu bucurie dau 

Cozonaci și ouă roșii,  

La copiii care n-au. 

 

Exerciţii aplicative: 
 

1. Cadrane 
1. Scrie salutul folosit de creștini în ziua de 

Paști: 

 

2. Ce se sărbătorește la Paște? 

 

 

3. Scrie trei simboluri pentru sărbătoarea de 

Paști: 

 

4. Desenează ce îți sugerează versurile din 

strofa a doua. 

 

2. Scrie cuvinte care să aibă același 

înțeles cu cele date (sinonime). 

darnic = ............................. 

harnic = .............................. 

cuminte = ...........................  

bucurie = ........................... 

3. Scrie cuvinte cu înțeles opus celor 

date (antonime). 

a iubi – .................................. 

a vorbi – ................................. 

a îmbrăca – ............................. 

a da - ...................................... 

 

3 Ce sentimente trăim cu ocazia acestei sărbători? 
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De pe-o „bună dimineață” 
                              Otilia Cazimir 

 

De pe-o „bună dimineaţă” 

Cu tulpină de cârcel, 

A sărit un gândăcel 

Cu mustăţile de aţă. 

 

Alţi gândaci, mărunţi şi roşii, 

Care-şi poartă fiecare 

Ochelarii pe spinare, 

Dorm la soare, somnoroşii! 

Iar pe-un fir de păpădie, 

Ce se-nalţă, drept, din iarbă, 

Suie-un cărăbuş cu barbă, 

În hăinuţă aurie. 

 

Suie, mândru şi grăbit, 

Să vestească-n lumea mare: 

- Preacinstită adunare, 

Primăvara a sosit! 

 

Exerciţii aplicative: 
 

4. Cadrane 
 

I. Alintă cuvintele: 

gândac – ................................................................. 

haină – ...................................................................... 

tulpină – .................................................................. 

iarbă – ........................................................................ 

mustață - ................................................................ 

II. Desparte cuvintele în silabe: 

gândăcel: .................................................................... 

somnoroșii: ............................................................... 

păpădie: ....................................................................... 

primăvara: ................................................................. 

vestească: ................................................................. 

III. Autodictare (o strofă la alegere). 

 

IV. Alcătuiește propoziții în care cuvintele 

„fir”, „poartă” să aibă sensuri diferite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Explică expresiile: 

 

 

 

 

 

 

 

„tulpină de cârcel”               

 
 

„mustăți de ață” 

 
 

„poartă ochelarii pe spinare” 
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2. Vrei să fii poet? Notează rimele din poezie! (cuvinte care să se termine cu aceeași 

silabă) 

 

 
 

  

  

  
 

5. Rețeaua personajelor! Scrieți cuvintele care caracterizează fiecare tip de gândac din 

poezie, apoi colorați-i cum vă place. 

 

 

 

gândăcel 

      

      

 

alți gândaci 

 

 

cărăbușul 

 

cârcel 
ață 

roșii fiecare 

aurie iarbă 

sosit mare 
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Motănaşul zburător 
      Emilia Plugaru 

 

Tot privind un fluturaş, 

Încercă să-şi ia avânt 

De pe-acoperiş, motanul, 

Dar... zbură către pământ. 

Necăjit e motănaşul. 

Vru atât de mult să zboare 

Prin văzduh ca fluturaşul, 

Însă-i... făr de aripioare. 
 

Exerciţii aplicative: 
 

1. Răspunde la următoarele întrebări încercuind varianta corectă. 

1.Cuvântul fluturaș are : 

a)o silabă 

b)două silabe 

c)trei silabe  

2.Cuvântul cu sens asemănător pentru 

necăjit este: 

a)bucuros 

b)înspăimântat 

c) trist 

3.Poezia are : 

a) trei strofe 

b) două strofe 

c) o strofă 

4.Motănașul este supărat pentru că: 

a) îl urmărește fluturașul 

b) nu are aripioare 

c) îi este foame 

 

5. Alcătuiește enunțuri cu cuvintele de mai jos. 

aripioare 

 
acoperiș 

 
văzduh 

 
 

6. Pentru că ai terminat exercițiile poți 

colora cele două personaje din poezie. 
 

 

http://www.povesti-pentru-copii.com/poezii-pentru-copii/emilia-plugaru.html
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Sarea  în  bucate   
  Petre Ispirescu    

 

1. Cadrane 
 

I. Povestește pe scurt fragmentul: 

„Şi uitându-se şi la fata cea mică, cu ochii 

albaştri şi codiţe aurii ce sta mai la o parte şi cu 

sfială, o întrebă şi pe dânsa: 

       -  Cum mă iubeşti, tu, fata mea? 

       -  Ca sarea în bucate, tată, răspunse şi ea cu 

faţa senină, zâmbind cu dragostea firească şi 

lăsându-şi ochii în jos, de ruşine că vorbi şi ea. 

      Când auziră surorile ei răspunsul ce dete ea 

tatălui lor, pufniră în râs şi-şi întoarseră feţele de 

către dânsa. Iar tatăl lor se încruntă şi, plin de 

supărare, zise:  
      - Ia fă-te mai încoace, nesocotito, să ne 

înţelegem la cuvinte. N-auzişi tu pe surorile tale 

cele mai mari cu ce fel de dragoste mă iubesc 

ele? Cum de nu te-ai luat după dânsele ca să-mi 

spui câtă dragoste dulce ai şi tu către tatăl tău? 

Pentru asta oare mă trudesc eu ca să vă cresc şi 

să vă dau învăţătură cum altele să nu fie în lume 

ca voi? Să te duci de la mine cu sarea ta cu tot!” 

II. Rezolvă cerințele: 

a) Care sunt personajele basmului? 

 
 

b) Scrie două propoziţii în care cuvântul sare să 

aibă două înţelesuri. 
 

III. Transcrie din text: 

a)  aliniatul care prezintă înfățișarea fetei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) cuvinte cu înțeles opus pentru: 

urăsc - ____________________ 

mici - ____________________ 

amară - ____________________ 

lenevesc - ____________________ 

 

c) cuvinte cu același înțeles 

surâzând - ____________________ 

normală - ____________________ 

nesăbuită - ____________________ 

timiditate - ____________________ 

 

IV. Explică:. 

a) ilustrația copertei 

 
b) însușirile morale care o caracterzează 

 

 

 

 

 

 

 

Sfat: 
Citește povestea 

în întregime. 
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Fetiţa cu fundiţe desprinse din cer 
                                                               după Emilia Plugaru 

 

O picătură de cer căzu pe pământ şi pe locul unde căzu răsări o floricică albastră, albastră 

- ca cerul. Soarele o încălzea, o mângâia, floricica era fericită, îi plăcea totul în jur doar că de 

la un timp i se făcu sete. Aştepta cu nerăbdare să vină ploaia, dar cerul rămânea limpede şi 

biata floricică se sufoca de arşiţă, petalele începură să i se ofilească. 

 - Unde e ploaia? întrebă ea de vecinele sale, însă nimeni nu putu să-i răspundă. 

Un trandafir puternic, cu rădăcinile lungi, ce sorbea apă de mai în adânc, îi spuse că 

ploaia este adusă de norii cenuşii. Norii cenuşii nici gând nu aveau să apară, doar un nouraş 

alb se zbenguia de ici colo pe cer 

- Mi-e sete, şoptea floricica albastră. 

O auzi soarele şi fiindcă nu-şi putea stăpâni razele, îl rugă pe nouraşul alb să meargă până 

la floricică, să o stropească cu câteva picături de ploaie. 

 - Nu pot, îi răspunse nouraşul, nu sunt un nor de ploaie, misiunea mea e să aduc un pic 

de umbră, atât. Frăţiorii cenuşii sunt stăpânii ploii, însă ei au plecat în vacanţă la mare. 

Spre seară, pe trotuar, nu departe de floricica albastră, câţiva copilaşi se zbenguiau, 

împroşcându-se cu apă. Ce mai ţipete, ce veselie! Doar floricelele din grădiniţă rămâneau 

triste. Uneori câte un strop ajungea până la ele, dar după o asemenea arşiţă cu ce te poate 

ajuta o singură picătură? 

- Mi-e sete, şoptea la nesfârşit floricica.  

Brusc o fetiţă se opri din joacă. 

- Linişte! strigă ea. Aţi auzit? 

- Ce să auzim? Nu am auzit nimic, râseră copiii. 

- Cineva ne cere ajutor, ascultaţi, fiţi atenţi, cineva plânge, zice că îi este sete, chiar nu 

auziţi? 

- Lasă poveştile! o sfătui un băieţel. Să ne continuăm jocul! 

- Priviţi! alergă fetiţa spre flori. Iată cine are nevoie de ajutor! În timp ce noi irosim apa - 

ele se usucă de sete. Cum doriţi, eu plec după stropitoare! 

Fetiţa reveni şi udă toate floricelele. Văzând-o atât de vrednică, de bună la inimă, cerul îi 

dărui o pereche de fundiţe albastre iar soarele îi auri părul. De atunci toată lumea o alintă 

zicându-i  fetiţa cu părul de aur şi fundiţe desprinse din cer. Iar floricelele îi zâmbesc ori de 

câte ori trece pe alături. 

 

Exerciţii aplicative: 

1. Alcătuiește propoziții folosind următoarele grupuri de cuvinte: părul de aur, se 

sufoca de arșiță. 

 

http://www.povesti-pentru-copii.com/emilia-plugaru.html
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2. Transcrie din text vorbele fetei: 

 
 

3. Metoda pălăriilor 

a) Pălăria albă (informează – povestitorul) 

Prezintă pe scurt subiectul povestirii: 

 
b) Pălăria roșie (spune ce simți – psihologul) 

Ce te-a impresionat cel mai mult citind această povestire? 

 
Ce sentimente te-a cuprins când fetița a alergat spre flori? 

 
c) Pălăria neagră (aspecte negative – criticul) 

Cu ce fapte din text nu ești de acord? 

 
d) Pălăria galbenă (aspecte pozitive – creatorul) 

Ce ai învățat citind acest text? 
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e) Pălăria verde (idei noi – gânditorul) 

Imaginează-ți că erai tu în locul fetiței. Tu cum ai fi procedat? 

 
Ce s-ar fi întâmplat dacă fetița nu ar fi udat florile? 

 
f) Pălăria albastră (clarifică – moderatorul) 

Formulează două întrebări și adresează-le colegului de bancă pentru a vedea dacă a citit 

textul cu atenție 

 
 

4. PRO sau CONTRA? 

1. Aerul din pădure nu este mai curat şi mai bogat în oxigen decât în oraşe . 

2. În păduri nu există poluare deoarece nu circulă maşini, nu sunt uzine. 

3. În oraşe există mai multe spaţii verzi . 

4. Ciocănitoarea „doctorul pădurii” îmbolnaveşte copacii. 

5. Tăierea abuzivă a pădurilor nu are ca efecte dispariţia unor plante , dispariţia unor 

animale . 

6. Alunecări de teren se produc în zonele în care s-au facut tăieri masive de păduri . 

7. Secetele  îndelungate nu au legătură cu micşorarea suprafeţelor împădurite . 

8. Creşterea cantităţii de dioxid de carbon se datorează  împuţinării arborilor . 

9. Facem focul unde dorim când mergem la  iarbă verde în pădure . 

10. Tăiem copaci sau arbuşti indiferent dacă sunt verzi sau uscaţi . 

11. Aruncăm resturi menajere la întâmplare . 

12. În excursii avem voie sã facem orice. 

13. Sticlele de plastic şi gunoaiele înfrumuseţeazã natura. 

14. Detergentul polueazã solul şi apa. 

15. Focul lãsat nesupravegheat poate aprinde pãdurea. 

16. Viperele nu trebuie omorâte . 

17. Animalelor din pãdure le plac strigãtele, muzica şi zgomotul motoarelor. 

18. Dacã îţi scrii numele în coaja unui copac, îl rãneşti. 
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Boierul și Păcală 
Ioan Slavici 

 

Odată, Păcală stătea la marginea unei păduri. Deodată vede o trăsură venind spre el. 

Repede se scoală, ia un trunchi mare de copac, și-l ridică drept în sus. În trăsură era boierul, 

cucoana și vizitiul, care mâna caii. Boierul, văzând pe Păcală, spuse vizitiului să oprească 

trăsura:  

– Bună ziua!  

Păcală răspunde:  

- Mulțămim!  

- Dar ce faci aici?  

– D-apoi, cucoane, ia, am pus și eu lemnul ista să se hodinească olecuță, că apoi îl duc 

acasă. Da' dumneavoastră unde vă duceți?  

– Eu am auzit de unul Păcală, care păcălește oamenii, și mă duc să-l găsesc, să mă 

păcălească și pe mine. Păcală îi zice boierului:  

– Nu te mai duce, cucoane, că eu sunt Păcală. Dar acum nu pot să vă păcălesc, că am 

uitat păcălitorul acasă. Dați-vă jos din trăsură, să-mi aduc păcălitorul. Dumneavoastră, 

cucoane, țineți lemnul ista bine, să nu se clatine, că eu vin îndată.  

Când boierul ținea cât putea trunchiul să nu se clatine, Păcală se sui în trăsură și plecă. Se 

face noapte, și Păcală nu mai vine. Stau așa toată noaptea și a doua zi după-amiaza.  

Numai ce trece un om.  

– Bună ziua! zice omul.  

– Bună ziua! îi răspunde boierul.  

– Dar de ce stați dumneavoastră acolea?  

– Așteptăm să vină Păcală de-acasă cu păcălitorul, să ne păcălească. Mi-a spus că vine 

degrabă cu trăsura, și nu mai vine.  

Atunci omul spune boierului:  

– D-apoi, cucoane, nu-i destulă păcăleală asta, că s-a dus cu trăsură și cu cai cu tot?  

Și așa rămase boierul păcălit și fără trăsură.  
 

Exerciţii aplicative: 
 

1.Formulează colegilor 5 întrebări în legătură cu textul citit. 
  

2.Completează câteva însușiri potrivite pentru personaje: 

 

Păcală  

  

Boier  

 

  

  

  
 

3. Descrie o situație hazlie din viața ta. 
 

4. Citește și alte lecturi despre Păcală.  
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Amintiri din copilărie 
Fragment 

Ion Creangă 

 

Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul naşterii mele, la casa părintească 

din Humuleşti, la stâlpul hornului unde lega mama o şfară cu motocei la capăt, de crăpau 

mâţele jucându-se cu ei, la prichiciul vetrei cel humuit, de care mă ţineam când începusem a 

merge copăcel, la cuptorul pe care mă ascundeam, când ne jucam noi, băieţii, de-a mijoarca, 

şi la alte jocuri şi jucării pline de hazul şi farmecul copilăresc, parcă-mi saltă şi acum inima 

de bucurie! Şi, Doamne, frumos era pe atunci, căci şi părinţii, şi fraţii şi surorile îmi erau 

sănătoşi, şi casa ne era îndestulată, şi copiii şi copilele megieşilor erau de-a pururea în 

petrecere cu noi, şi toate îmi mergeau după plac, fără leac de supărare, de parcă era toată 

lumea a mea! Şi eu eram vesel ca vremea cea bună şi sturlubatic şi copilăros ca vântul în 

tulburarea sa. Şi mama, care era vestită pentru năzdrăvăniile sale, îmi zicea cu zâmbet uneori, 

când începea a se ivi soarele dintre nori după o ploaie îndelungată: Ieşi, copile cu părul bălan, 

afară şi râde la soare, doar s-a îndrepta vremea şi vremea se îndrepta după râsul meu... Aşa 

era mama în vremea copilăriei mele, plină de minunăţii, pe cât mi-aduc aminte; şi-mi aduc 

bine aminte, căci braţele ei m-au legănat când îi sugeam ţâţa cea dulce şi mă alintam la sânu-

i, gângurind şi uitându-mă în ochi-i cu drag! Şi sânge din sângele ei şi carne din carnea ei am 

împrumutat, şi a vorbi de la dânsa am învăţat. Iar înţelepciunea de la Dumnezeu, când vine 

vremea de a pricepe omul ce-i bine şi ce-i rău. 
 

Exerciţii aplicative: 
 

1. Explică cu ajutorul dicţionarului cuvintele: 

motocei  

prichiciul  

vatră  

humuit  

mijoarca  

 

2. Explică expresiile: 

- crăpau mâţele jucându-se - _____________________________________________ 

- a merge copăcel - _____________________________________________________ 

- îmi saltă şi acum inima de bucurie - ______________________________________  

- plină de minunăţii - ___________________________________________________ 
 

3. Scrie un text în care să folosiţi expresiile explicate la exerciţiul 2. 
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4. Completează cadranele: 

Citind textul, am văzut: 

 

 

 

 

 

 

 

Citind textul, am auzit: 

 Amintiri din 

copilărie 

 

  

Citind textul, am simţit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest fragment poate avea titlul: 

 

5. Scrie trei enunțuri despre mama ta. 

 
 

6. Citeşte și alte fragmente din Amintiri din copilărie. 
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Fișă de lectură 

Numele cititorului:___________________________________  

Data: ________________________________________________  

Titlul lecturii: ________________________________________________________________  

Autorul: ____________________________________________________________________ 

*Notează cel puțin încă o lectură citită, de același autor.  

____________________________________________________________________________  

Personaje principale: __________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

Personaje secundare: __________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Cuvinte noi:_______________________________________________________  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

Expresii frumoase din textul citit:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Povestește pe scurt un fragment care te-a impresionat în mod deosebit:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Morala textului: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


