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Lucrează rapid, lucrează bine:

Litere, sunete, imagini și cuvinte,

Convinge-le pe toate să te asculte.

ROSTEȘTE!
SCRIE ȘI CITEȘTE,

ÎNTREABĂ ȘI RĂSPUNDE,
REDACTEAZĂ,

COMUNICĂ ȘI POVESTEȘTE
ÎN LIMBA ROMÂNĂ!

     1, 2, 3...  START!

Ai nevoie de:

•  un caiet, un stilou sau un pix.



,

E

,

E

3

FIȘA DE LUCRU 20

* Citește textul.

Câinele şi măgarul
de Grigore Alexandrescu

Cu urechea pleoştită, cu coada-ntre picioare,
Câinele, trist şi jalnic, mergea pe o cărare.
După îndestul umblet, iată că-l întâlneşte

Un măgar, şi-l opreşte:
– Unde te duci? îi zise,

Ce rău ţi s-a-ntâmplat? Ştii, parcă te-a plouat,
Aşa stai de mâhnit.

– Dar, sunt nemulţumit.
La împăratul Leu în slujbă m-am aflat:

Însă purtarea lui,
M-a silit în sfârşit să fug, să-l părăsesc,

Acum cat alt stăpân; bun unde să-l găsesc?
– Numai d-atât te plângi? măgarul îl întrebă;

Stăpânul l-ai găsit, îl vezi, de faţă stă.
Vino numaidecât la mine să te bagi:

Eu îţi făgăduiesc
Nu rău să te hrănesc;

Nimic n-o să lucrezi, nici grijă n-o să tragi.
La propunerea sa, câinele i-a răspuns:

– Ascultă-mă să-ţi spui: e rău a fi supus
La oricare tiran; dar slugă la măgar
E mai umilitor, şi încă mai amar.

VOCABULAR:

pleoștită – lăsată într-o parte sau în jos sub presiunea unei greutăți;
cat – caut;
tiran – șef de stat care conduce în mod absolut.

❶ Exersează înțelegerea textului.
• Scrie, în dreptul fiecărui enunț, A – adevărat sau F – fals.
  Un câine s-a întâlnit cu un stăpân bun.     
  Măgarul crede că el este cel mai bun stăpân pentru câine.  
  Câinele acceptă bucuros oferta măgarului.    
  Câinele nu ia în considerare oferta măgarului.   
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• Explică semnele de punctuație din versurile:
Un măgar, și-l oprește:
— Unde te duci? 

• Transcrie proverbul care sugerează cel mai bine mesajul fabulei:
Câinele când flămânzește, tot la oase-n vis gândește.
Cinstește pe câine pentru al său stăpân.
Osul gol nici câinii nu-l rod. 

• Ce crezi că înțelege câinele prin expresia stăpân bun, dar măgarul?

• Tu cum ai fi răspuns la propunerea măgarului, dacă te-ai fi aflat în locul câinelui?
Argumentează-ți răspunsul.

❷  Scrie un enunț în care semnul de punctuație două puncte (:) se folosește înaintea unei enu-
merări.

❸  Subliniază în versurile evidențiate în poezie verbele. Precizează la ce număr sunt acestea.

❹  Completează enunțurile cu: într-un, dintr-un, printr-un.
Avionul nostru trece ………… nor.
Ei și-au povestit aventura ………… cerc de prieteni.
………… nor de praf a ieșit o mașină. 

❺  Imaginează-ți că măgarul îl reîntâlnește pe câine după un timp. Redă dialogul dintre cei doi. 
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FIȘA DE LUCRU 21

* Citește textul.

Aleodor împărat
de Petre Ispirescu (fragment adaptat) 

A fost odată un împărat puternic, dar trist, 
fiindcă nu avea moștenitori. Abia la bătrânețe 
se îndură norocul şi cu dânsul şi dobândi un 
copilaş. Împăratul îi puse numele Aleodor. 

Băiatul creștea și se făcuse mărișor, iar 
pentru împărat, viața își depănase firul până 
la capăt. Așa că înainte să moară îi spuse 
copilului să fie încrezător în viitorul său, 
pentru că va ajunge un om mare. Cu ultima 
suflare, i-a dat un sfat: 

— Un lucru numai am să-ţi spui: Vezi tu 
muntele acela de colo, să nu te ducă păcatele 
să vânezi p-acolo, că este nevoie de cap. 
Acel munte este moşia lui Jumătate-de-om-
călare-pe-jumătate-de-iepure-şchiop: şi cine 
calcă pe moşia lui, nu scapă nepedepsit.

După moartea părintelui său, Aleodor 
a luat în stăpânire țara și o conducea cu 
pricepere și înțelepciune, deși era foarte tânăr. Toată lumea se simțea mulţumită de domnia 
sa, iar oamenii se făleau că le-a fost dat de sus ca să trăiască în zilele lui.

Adesea ieşea Aleodor la vânătoare ca să-şi petreacă ceasurile ce-i prisoseau de la 
treburile împărăţiei. El ţinea minte ce-i spusese tătâne-său şi se silea să-i păzească cuvintele 
cu sfinţenie.

Într-o zi, nu ştiu cum făcu, dus fiind pe gânduri, şi alunecă de călcă pe pământul 
acelui om slut. N-apucă să facă zece, douăzeci de paşi, şi iată că se pomeni cu dânsul 
dinaintea lui.

Acum nu-i era lui pentru că trecuse pe pământul omului celui slut, ci îi era ciudă cum 
de a călcat vorba tatălui său ce-i spusese cu grai de moarte.

Urâtul pământului îi zise:
— Toţi nelegiuiţii ce-mi calcă hotarul cad în robia mea.
— Mai întâi trebuie să ştii, îi răspunse Aleodor, că din nebăgare de seamă şi fără de 

voia mea am călcat pe coprinsul tău, şi n-am niciun gând rău asupră-ţi.
— Eu te socoteam mai altfel; dară văz că ai de gând să-ţi ceri iertăciune de la mine ca 

toţi fricoşii.
— Ba să mă ferească Dumnezeu! Eu ţi-am spus curatul adevăr, şi dacă vrei luptă, 

alege-ţi: în săbii să ne tăiem, în buzdugane să ne lovim, ori în luptă să ne luptăm.
— Nici una, nici alta. Ci, ca să scapi de pedeapsă alt chip nu e, decât să te duci să-mi 

aduci pe fata lui Verdeş împărat. 



,

E

6

Aleodor se ştia vinovat. Deşi fără voia lui, ştia că a făcut un păcat de a călcat pe 
moşia slutului. Mai ştia iară că de omul dracului, să dai şi să scapi. Să n-ai nici în clin, nici 
în mânecă cu dânsul. Făgădui în cele din urmă să-i facă slujba cu care-l însărcina.

Jumătate-de-om-călare-pe-jumătate-de-iepure-şchiop ştia că, deoarece Aleodor i-a 
făgăduit, apoi are să-şi ţie cuvântul, ca unul ce era om de omenie, şi-i zise:

— Pășește cu Dumnezeu, şi să-ţi ajute să vii cu izbândă bună!
Aleodor plecă. Şi cum mergea el gândindu-se şi răzgândindu-se cum să-şi împlinească 

sarcina mai bine, căci îşi dăduse cuvântul, se pomeni pe marginea unui eleşteu şi o ştiucă se 
zbătea de moarte pe uscat.

Cum o văzu, el se duse să o ia să-şi aline foamea cu dânsa.
Ştiuca îi zise:
— Nu mă omorî, Făt-Frumos; ci mai bine dă-mi drumul în apă, că mult bine ţi-oi prinde 

când cu gândul n-ăi gândi…

VOCABULAR:

prisoseau –  erau, se aflau în cantitate mai mare decât era necesar sau decât îi trebuia cuiva;
nelegiuit – persoană care comite nelegiuiri, fapte în afara legii;
robie – captivitate, prizonierat, sclavie.

❶ Răspunde la întrebări.
Care este dorința bătrânului împărat?
Ce îl sfătuiește el pe fiul său?
Unde pleacă Aleodor?
Cine îi iese în cale tânărului?

❷  Exersează înțelegerea textului.
• Scrie numele personajului care îi adresează lui Aleodor, împărat următoarea replică:

— Toţi nelegiuiţii ce-mi calcă hotarul cad în robia mea. 

• De ce crezi că cel cu care dialoghează Aleodor este numit de povestitor „Urâtul pământului”?

• Transcrie din text replica ce exprimă un îndemn adresat lui Aleodor.
• Alege varianta corectă.
Omul cel slut i s-a adresat împăratului Aleodor.

a. cu plăcere; b. familiar; c de nevoie; d. politicos.

❸  Desparte în silabe cuvintele: pian, ierbar, piatră, plouă, geamuri, Paula. 

❹  Găsește cuvinte cu sens opus pentru: prinde, slut, luptă, slăbiciune. Scrie un enunț în care 
să folosești fiecare cuvânt găsit.

❺  Continuă dialogul dintre Aleodor și știucă cu încă două-trei replici.  
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FIȘA DE LUCRU 22

* Citește textul.

Furtuna 
de Emilia Căldăraru

Toată valea e o mare
De lumini scăpărătoare.
Cât e ceru-n lung și-n larg
Norii, bubuind, se sparg.
De se-nchid pierduți de frică
Negri, ochi de rândunică.
Și-unui greiere de spaimă.
Cobza nici că-i mai îngaimă
Și de teamă, o șopârlă,
Într-o tufă se azvârlă.

Crește-n zări grozava larmă
Până ce de-un deal se sfarmă
Și e ploaie cumsecade
Pe-aleea văilor arcade. 

❶ Exersează înțelegerea textului.
• Completează propozițiile cu verbe de acțiune din poezie.

Ochii ………………………………
O șopârlă ………………………………
Larma ………………………………

• Alcătuiește enunțuri în care să introduci expresiile: lumini scăpărătoare, ploaie cumsecade,
grozava larmă. 

• Lasă-te inspirat de versurile:
Toată valea e o mare
De lumini scăpărătoare. 

și realizează un desen.
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• Alege cuvintele ce exprimă cel mai bine sentimentele pe care poezia ți le transmite: tristețe,
spaimă, bucurie, disperare, nerăbdare.

Dacă niciunul dintre aceste cuvinte nu este potrivit, atunci completează cu alte cuvinte pe 
care tu le consideri potrivite. 

❷  Cu ajutorul dicționarului, află două sensuri diferite ale cuvântului arcadă. Formulează 
două enunțuri în care să utilizezi cuvântul arcadă cu sensul sugerat de fiecare imagine. 

❸  Transcrie enunțurile folosind forma corectă a verbelor din paranteze.
Norul (au) o formă ciudată. Copacul (cresc) înalt.
Greierele (sar) în iarbă.  Locul (sunt) frumos.

❹  Formulează două propoziții în care să folosești cuvintele mai și m-ai.

❺  Realizează un text de 5-7 rânduri în care să descrii un fenomen din natură. 
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* Citește textul.

Amintiri despre Eminescu
La vârsta de optsprezece ani, poetul Mihai Eminescu lucra ca su-

fleor și copist la Teatrul Național din București. Era cu doi ani mai 
vârstnic decât I.L. Caragiale când l-a cunoscut pe viitorul dramaturg. 
Caragiale învăța arta dramatică în clasa unchiului său, Costachi Ca-
ragialli. După două decenii de la prima lor întâlnire, Caragiale scrie 
Amintiri despre Eminescu – În Nirvana, în care evocă impresiile sale: 

Sunt peste douăzeci de ani de atunci. Locuiam într-o casă unde 
trăsese în gazdă un actor, vara director de teatru în provincie. Stagi-
unea migrării actorilor se sfârșise: era toamnă și acele păsări călă-
toare se întorceau pe la cuiburile lor.

Văzându-mă că citeam într-una, actorul îmi zise cu un fel de 
mândrie:

„Îți place să te ocupi cu lectura… Am și eu un băiat în trupă care 
citește mult; este foarte învățat, știe nemțește și are mult talent: face 
poezii; ne-a făcut câteva cuplete minunate. Eu crez că ți-ar face plă-
cere să-l cunoști.”

Și-mi povesti cum găsise într-un otel din Giurgiu pe acel băiat care 
slujea în curte și la grajd culcat în fân și citind în gura mare Schiller.

În ieslele grajdului, la o parte, era un geamantan – biblioteca 
băiatului – plin cu cărți nemțești.

Băiatul era foarte blând, de treabă, n-avea un vițiu. Era străin de departe, zicea el, dar nu 
voia să spună de unde. Se vedea bine a fi copil de oameni, ajuns aici din ce știe ce împrejurare. 

Actorul îi propuse să-l ia sufleor cu șapte galbeni pe lună, și băiatul primi cu bucurie. 
Își luase biblioteca și acum se afla în București.

Seara trebuia să vie la directorul lui – astfel puteam să-l văz.
Eram foarte curios să-l cunosc. […]
Tânărul sosi.
Era o frumusețe! O figură clasică încadrată de niște plete mari negre; o frunte înaltă și 

senină; niște ochi mari – la aceste ferestre ale sufletului  se vedea că cineva este înăuntru; 
un zâmbet blând și melancolic. Avea aerul unui sfânt tânăr coborât dintr-o veche icoană, 
un copil predestinat durerii, pe chipul căruia se vedea scrisul unor chinuri viitoare.

— Mă recomand Mihail Eminescu.
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Așa l-am cunoscut eu. Câtă filosofie n-am depănat împreună toată noaptea aceea 
cu nepregetul vârstei de șaptesprezece ani! Ce entuziasm! Ce veselie! 

Hotărât, închipuirea nu mă înșelase... Era un copil minunat.

VOCABULAR:

evoca – a descrie fapte petrecute în trecut;
stagiune –  perioadă de timp determinată în cadrul fiecărui an, în care teatrele, filarmoni-

cile etc. susțin regulat reprezentații;
otel – hotel;
vițiu (viciu) –  defect, cusur, neajuns;
sufleor –  persoană care suflă actorilor, în timpul repetițiilor și al reprezentațiilor, 

replicile pe care urmează să le spună;
melancolic – trist;
filosofie (filozofie) –  concepție generală despre lume și viață, despre rosturile fiecărui lucru.

❶ Exersează înțelegerea textului.
• Povestește în scris textul Amintiri despre Eminescu, după planul de idei dat:

•  I.L. Caragiale își amintește că directorul unui teatru de provincie i-a povestit
despre un băiat foarte citit și învățat, pe care îl angajase ca sufleor în trupă.

• În acea seară cei doi viitori mari scriitori s-au cunoscut.
• Toată noaptea au vorbit subiecte de filozofie.

• Transcrie cuvintele care reprezintă însușirile poetului Mihai Eminescu, pe atunci un tânăr de
optsprezece ani, așa cum reies din text: aspru, blând, distins, visător, disprețuitor, entuziast, 
plictisit, chipeș, semeț.

❷ Subliniază forma corectă a cuvintelor.
Băiatul v-a lua loc pe scaun.
Cine va spus să veniți?
Puiul de privighetoare va zbura în când.
El v-a contactat de două ori. 
Când v-a sosi, mă v-a vedea. 

❸ Transformă în substantive următoarele verbe: pleca, ieși, descoperi, despărți. 

❹  Transcrie enunțul de mai jos, înlocuind substantivul evidențiat cu pronumele personal 
corespunzător.

La vârsta de optsprezece ani, poetul lucra ca sufleor și copist.

❺  Redactează un text creativ de maxim zece rânduri, pornind de la următoarele cuvinte și expresii 
de sprijin: prieten de nota zece, nu voi uita, întâmplare, l-am cunoscut, chipul său, mărinimos.
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