
„Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020“

INSPECTORATUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN DOLJ

1

Fise de lucru

Clasa  a IV-a

mai 2020

¸



,

E

2

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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* Citește textul.

Balada munților
    de George Topîrceanu

S-au ivit pe rând în soare,
Jos, la capătul potecii,
Turma albă de mioare,
Noatinele şi berbecii.

Sunet de tălăngi se-ngână.
Sub poiana din Fruntarii,
Zăboveşte-n deal la stână
Baciul Toma cu măgarii.

El se pleacă din cărare
Şi tot leagă şi dezleagă,
Cumpăneşte pe samare
O gospodărie-ntreagă:
Maldăr de tărhaturi grele
Cu desagi, căldări şi pături,
Că de-abia pot sta sub ele
Doi măgari voinici alături.

Gata!... Baciul stă pe gânduri,
Peste frunte mâna-şi duce.
Se ridică-n două rânduri
Şi domol îşi face cruce.

Apoi cată lung spre creste
Şi spre țarcurile goale...
Şi convoiul, fără veste,
A pornit încet la vale. [...]

VOCABULAR:

noatine – miei sau mioare de la înțărcare până la doi ani;
tălăngi – clopote care se atârnă la gâtul vitelor sau al oilor;
tărhaturi – poveri;
desagi – traiste formate din două părți, care se poartă pe umăr sau pe șa;
baci – șef al ciobanilor dintr-o stână.

❶  Alege, din lista de mai jos, o atitudine/o stare de spirit pe care ţi-a produs-o lectura poeziei 
și motivează într-un enunţ alegerea făcută.

bucurie      linişte      curiozitate      melancolie      agitație 
somnolență      şoc      indiferență      speranță      încântare
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❷  Scrie din prima strofă a poeziei cuvinte referitoare la universul stânii și al ciobanilor.

❸  Scrie, din textul poeziei:
 » cuvintele/expresiile care arată acțiuni făcute de baciul Toma: 
 » enumerări: 

❹  Notează câte un cuvânt cu sens opus pentru: sunet, sub, grele, goale. 

❺  Imaginează-ți și redactează un dialog între o mioară năzdrăvană și un excursionist care urcă 

pe munte.
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Afișul

1 iunie1 iunie

❶  Explică, cu ajutorul dicționarului, cuvintele: creație, juriu.

❷  Desparte în silabe cuvintele: 

scriitori 

tabără	
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❸  Scrie un enunț în care cuvântul concurs să fie subiect.

❹  Notează o propoziție simplă despre concurenți. Apoi, dezvoltă propoziția cu alte trei părți 

secundare de propoziție.

❺  Compune un anunț scurt, de trei–cinci rânduri, în care să îți convingi colegul/colega să 

meargă cu tine la expoziție, folosind între trei și cinci predicate.
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FIȘA DE LUCRU 22

Cartea poștală

Oficiul poștal

Județul

Blocul

Localitatea

Sectorul

Scara Etajul Apart.

Nr.Strada

Destinatar

Dragii mei,

Sunt bine, sănătos, iar această ex-
cursie la parcul de distracții Disneyland 
este exact lucrul pe care mi l-am dorit. 
Hotelul în care stau este foarte elegant, 
iar panorama superbă.

Abia aștept să vă revăd, mi-e dor 
de voi.

Cu drag,
Luca

Caracaș Andu

Poiana Macilor

Craiova

5

A7 B

-

4

11 40

Dolj

❶  Scrie câte un cuvânt cu același sens pentru: am dorit, superbă.

❷  Scrie câte un cuvânt cu sens opus pentru: sănătos, stau.

❷  Scrie sensul cuvântului dor în enunțurile:

a. Îi este dor de voi.

b. Pe Tudor îl dor dinții.

❹  Caută informații despre Disneyland. Pentru aceasta, accesează internetul. 

Notează informațiile.
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❺  Scrie o carte poștală prietenului tău, pe care ți l-ai făcut în tabăra din vacanța de vară.

Oficiul poștal

Județul

Blocul

Localitatea

Sectorul

Scara Etajul Apart.

Nr.Strada

Destinatar
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E-mailul (poşta electronică)

❶  Identifică în e-mailul de mai jos „câmpurile“ menționate mai sus.
To: scoala@gmail.com
From: luca.popescu@yahoo.com
Subject: urgent

Stimată doamnă învățătoare,
În vacanță am citit nişte povestioare scandinave despre bunici şi nepoți, care mi-au 

plăcut tare mult şi mi-au dat de gândit. Îmi puteți recomanda, vă rog, alte povestiri având 
aceeaşi tematică?

Vă mulțumesc!
Cu respect,

Luca Popescu

❷  Cine trimite e-mailul?

❷  Care este formula de adresare?
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❹  Care este formula de încheiere?

❺  Redactează, în 20–40 de cuvinte (două–patru rânduri) un e-mail adresat unui coleg de clasă, 
în care să îi propui să mergeți în parc, în weekend.

Hai @ parc!

@
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