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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.
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FIȘA DE LUCRU 20

* Citește textul.

Îngrijește un iepuraș!
 În ziarul local a apărut 

la rubrica specială despre 
concursuri, competiția adresată 
copiilor de toate vârstele, intitulată 
„Câștigă cel mai bun ziarist”.

 Ambiționată de succesul 
pe care l-ar putea avea, Catrina a 
participat cu articolul „Îngrijește 
un iepuraș!”.

Dacă îți dorești un animăluț 
drăgălaș, vioi și amuzant, culege 
informații esențiale despre necesitățile lui și vei descoperi un partener de joacă deosebit.

Te-ai gândit la asta? Alege un iepure de talie mică drept animal de companie, asigură-i 
spațiu suficient să țopăie și hrănește-l zilnic cu fructe și legume proaspete.

Acordă-i atenție în fiecare zi!
 Cred că cititorii au primit răspunsul la întrebarea „Cum să îngrijesc un iepuraș?”.

Catrina își vede numele pe prima pagină. Iepurașul i-a făcut cel mai frumos cadou.

VOCABULAR:

ziar –  publicație periodică în care se tipăresc știri, informații politice, sociale, culturale 
etc. de actualitate; gazetă, jurnal;

rubrică –  (aici) spațiu rezervat într-o publicație periodică pentru articole dintr-un anumit 
domeniu;

articol –  expunere scrisă (de proporții reduse) cu caracter publicistic, pe o temă politică, 
economică, științifică etc.

❶ Răspunde la întrebări!

a.  Unde a apărut rubrica specială despre concursuri?

b.  Cui era adresată competiția „Câștigă cel mai bun ziarist”?

c.  Cu ce articol a participat Catrina?

d.  Ce cadou i-a făcut iepurașul? 
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❷  Selectează din text două cuvinte în care grupul de sunete ie se rostește în aceeași silabă.

❸  Citește cu intonație potrivită enunțurile care, în articolul Catrinei, exprimă îndemnuri către 
cititori. Ce semn de punctuație a folosit la finalul enunțurilor?

❹  Crezi că articolul Catrinei oferă informații suficiente pentru a-ți face o imagine clară despre 
îngrijirea iepurașilor? Dacă nu, ce ai vrea să mai știi?

❺  Redactează un articol pentru ziarul clasei a II-a. Inspiră-te dintr-o întâmplare interesantă 
din viața animalului tău de companie sau din gospodăria familiei. Găsește o imagine care să 
sugereze informațiile din text și realizează cel mai atractiv titlu.

Redactează articolul tău
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FIȘA DE LUCRU 21

* Citește textul.

Biletele de Aur
adaptare după Charlie și fabrica de ciocolată, de Roald Dahl

 Fabrica  de  ciocolată 
Wonka devenise un loc părăsit.

Într-o  zi,  dâre  subțiri  de 
fum alb au  fost văzute  ieșind 
din coșurile fabricii.

 Tatăl  lui  Charlie  se 
îndrepta  către  casă  fluturând 
cu entuziasm un ziar. 

—  Ascultați  comunicatul 
de presă de pe prima pagină!

 „Domnul Wonka, 
genialul  fabricant de ciocolată, permite accesul copiilor  în  fabrică. Norocoșii vor primi 
un cadou special: o rație nelimitată de bomboane sau de ciocolată pentru tot restul vieții. 
Cinci bilete printate pe hârtie aurie s-au ascuns în ambalajele produselor.”

— Ce șansă ar fi, Charlie, să găsești un Bilet de Aur! zise bunica.
— Mă tem că te înșeli, se opune bunicul. Copiii cu cele mai mari șanse sunt aceia care 

cumpără ciocolată în fiecare zi.

VOCABULAR:

entuziasm –  stare afectivă caracterizată prin însufle țire puternică, provocată de pasiune, 
admirație, interes pentru cineva sau ceva; încântare;

genial –  persoană înzestrată cu calități creatoare deosebite;

rație –  porție socotită necesară unui om pe un timp determinat, calculată după o anumită 
normă;

șansă – împrejurare favorabilă, posibilitate de reușită, de succes; noroc.

❶ Transcrie în ordine enunțurile următoare potrivit întâmplărilor din text.
Șansa de a câștiga un Bilet de Aur este îndoielnică.
Fabrica Wonka își reîncepe activitatea.
Tatăl lui Charlie citește comunicatul de presă de pe prima pagină.
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❷  Repovestește oral întâmplările din textul Biletele de Aur. Respectă cerințele povestirii orale.

❸  Selectează din text cuvintele sau/s-au. Explică scrierea acestor cuvinte.

❹  Scrie în caiet câte două propoziții folosind cuvintele sau/s-au.

❺  Imaginează-ți un tur al fabricii de ciocolată Wonka. Vizitezi numeroase săli: Sala alunelor, 
Sala bomboanelor, Sala de ciocolată, Sala prăjiturilor, Laboratorul de testare a ciocolatei. 
Alege una dintre încăperi! Scrie un text de 5-7 rânduri în care să prezinți activitățile din 
interior.
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* Citește textul.

Habarnam lovit de soare
adaptare după Aventurile lui Habarnam şi ale prietenilor săi,  
capitolul I – Prichindeii din Oraşul Florilor, de Nikolai Nosov

 Era  odată  un  oraș  de  basm, Orașul  Florilor, 
locuit de prichindei. 

 Cel  mai  vestit  prichindel  era  poreclit 
Habarnam  pentru  că  nu  știa  nimic.  Purta 
obișnuita sa pălărie albastră, pantaloni galben-
canar, bluziță portocalie, cravată verde. Gătit ca 

un papagal, hoinărea prin oraș născocind povești.
 Într-o  zi  ajunse  în  câmp.  Tocmai  atunci  trecu 

în zbor un cărăbuș. Din greșeală, îl lovi pe Habarnam 
în cap, dărâmându-l la pământ. Cărăbușul se pierdu în 
depărtare. 

 Habarnam  sări  în  picioare  încercând  să-l 
descopere pe vinovat. 

„Cine m-a lovit? A căzut ceva din cer. Sigur s-a desprins o bucată din soare!”
— Feriți-vă, Soarele cade în bucăți asupra orașului! striga Habarnam panicând pe toată 

lumea. 
 Astronomul Lentilă și înțeleptul Ştietot au demonstrat prichindeilor că Habarnam 

înțelesese total greșit ce se întâmplase.

VOCABULAR:

prichindel – om mic de statură, de obicei vioi și poznaș; 
a hoinări –  a umbla, a călători mult și fără țintă;
a născoci –  a face, a crea ceva; a descoperi, a inventa; a scorni, a plăsmui lucruri închipuite; 

a minți;
cărăbuș –  insectă dăunătoare, de culoare castanie, care apare pe la începutul lunii mai și se 

hrănește cu frunzele arborilor;
astronom –  specialist în știința care se ocupă cu studiul aștrilor, sistemelor de aștri, al 

galaxiilor și al universului.



,

E

8

❶ Formulează întrebări pentru răspunsurile de mai jos.
a. Este poreclit Habarnam.
b. Prichindelul se îmbracă ca un papagal.
c. Cărăbușul îl lovește, din greșeală, pe prichindel în cap.
d. Prichindelul crede că l-a lovit o bucată desprinsă din soare.
e. Un astronom și un om de știință demonstrează că Habarnam a înțeles greșit.

❷  Găsește cuvinte cu sens opus pentru cuvintele subliniate în text.

❸  Alege dintre cele două variante ale cuvintelor pe cea care este scrisă corect.
iel/el;    caiet/caet;    așează/așază;    cuafor/coafor.

❹  Desparte în silabe cuvintele: locuit, prichindel, pălărie, greșeală. Scrie variantele de 
despărțire corectă în silabe, la sfârșit de rând, pentru cuvântul locuit.

❺  Povestește cum ai învățat să faci ceva ce îți doreai de mult timp – să înoți, să mergi cu bici-
cleta, cu rolele etc. Întrebările de mai jos te vor ajuta să nu uiți amănunte prețioase.

a. Unde se petrece întâmplarea? Când? Cu cine erai?
b.  Ce îți doreai să poți face? De ce? Cum ți-a venit ideea? Cum ți-ai dat seama că asta îți

dorești?
c.  Cine te-a ajutat să faci ceea ce îți doreai? Cum te-ai simțit? Ce ai învățat din acea expe-

riență?
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* Citește textul.

Povestea calului de fier
– Bicicleta –

1817 – baronul german Karl Drais 
inventeazămașinadealergat,dinlemncu
douăroți,fărăpedale.

1860–franceziiPierreMichaux,Pierre
Lallement, fraţii Olivier au adăugat un ax 
de metal cu două pedale care învârteau
roatadin față.Velocipedul eracunoscutca
scuturătorul de oase, fiind inconfortabil.
Puteafitricicletăpentrudoamne.

1870–apare prima bicicletă: o roată
marecupedaleînfață,oroatămicăînspate.

1876–Londra, Archibald Sharp a
introdusroatacuspiţedeîntindere.Aînceput
producerea unei varietăți de velocipede cu
una,două,treisaupatruroți.

1885–JohnKempStarleylansează„bicicletadesiguranță”,asemănătoareceleiactuale.
Înprezentexistăbicicleteconfortabile,ușoare,deagrementsaudecurse.Bicicletaeste

simboluloamenilorcareaugrijădemediu. (ciclism.ro,historia.ro)

VOCABULAR:

baron – mare senior, boier; 
ax –  element al unei mașinării care susține alte piese;
velociped –  vehicul cu două sau cu trei roți, pus în mișcare printr-un sistem de pedale 

apăsate alternativ cu picioarele; 
inconfortabil –  incomod, rigid, dezagre abil.

❶ Răspunde la întrebări!
a.Cineainventatbicicleta?
b.Înceanafostconstruităprimabicicletă?
c.Undeaavutlocacesteveniment?
d.  Cuii-avenitideeadea-imontapedale?
e.  Cândaapărutroatacuspițedeîntindere?
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❷  Eu scriu una, tu scrii mai multe: german, francez, englez, grec, român, spaniol, cipriot, 
evreu, sârb, rus, ceh.

❸  Selectează din text câte 3 cuvinte care să aibă una, două, trei, respectiv patru silabe.

❹  Alcătuiește propoziții în care să folosești cuvintele: bicicletă, varietate, agrement, confor
ta bil, simbol, mediu. Scrie-le pe caiet.

❺  Formulează enunțuri în care cuvintele cursă și nouă să aibă înțelesuri diferite.
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