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ROSTEȘTE!
SCRIE ȘI CITEȘTE,

ÎNTREABĂ ȘI RĂSPUNDE,
REDACTEAZĂ,

COMUNICĂ ȘI POVESTEȘTE
ÎN LIMBA ROMÂNĂ!

Lucrează rapid, lucrează bine:

Litere, sunete, imagini și cuvinte,

Convinge-le pe toate să te asculte.

     1, 2, 3...  START!

Ai nevoie de:

•  un caiet, un stilou sau un pix.
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FIȘA DE LUCRU 5

* Citește textul.

Aventurile lui Tom Sawyer
(fragment)

de Mark Twain
Tom văruia de mama focului, iar mătuşa Polly părăsea câmpul de bătaie, cu un papuc 

în mână şi cu bucuria învingătorului în priviri. Dar zelul lui Tom nu dură mult. Începu  
să-şi amintească ce planuri făurise 
el pentru ziua aceea, în curând 
băieţii care nu fuseseră pedepsiţi 
aveau să iasă pe stradă şi să facă 
fel de fel de năzdrăvănii. Ce-or 
să-şi mai bată joc de el că era 
pedepsit să lucreze!

Deodată, însă, în acea clipă 
întunecată şi plină de deznădejde, 
îi veni o idee! O idee straşnică, 
măreaţă! Luă iar bidineaua şi se 
apucă liniştit de lucru. Nu trecu 
mult, şi la orizont apăru Ben 
Rogers; tocmai băiatul de a cărui gură se temea cel mai mult. Muşca dintr-un măr şi la 
răstimpuri scotea câte un chiot lung şi melodios, urmat de un sonor „ding-dong-dong, 
dingdong-dong”, fiindcă făcea pe vaporul.

— Ce e, şefule? Te-a pus la treabă? 
— Aa, tu erai, Ben? Nici nu te văzusem. 
— Ştii? Eu mă duc la scăldat... Sâc!... Ce-ai mai vrea şi tu, te cred!... Ori te pomeneşti 

că-ţi place mai bine să dai cu bidineaua?... Sigur, tu te dai în vânt după muncă, mie-mi 
spui! Tom îl privi o clipă lung, apoi spuse: 

— Ce, tu zici că asta-i muncă? 
— Da' ce-i? Tom se apucă iar de văruit. Mai dete de două-trei ori cu bidineaua, apoi 

răspunse nepăsător: 
— O fi, n-o fi... eu atâta ştiu, că-mi place. 
— Fugi d-aci... nu cumva vrei să te cred? Tom văruia înainte de zor.
— Cum să nu-mi placă? Da' ce zici tu, că în fiecare zi îţi pică norocul să văruieşti un 

gard ca ăsta? 
Iată că lucrurile apăreau într-o lumină cu totul nouă. Ben încetă brusc să mai ronţăie 

mărul.
— Mă Tom, lasă-mă să văruiesc şi eu niţel! Tom se opri o clipă, chibzuind adânc în 

sinea lui, fu cât p-aci să încuviinţeze, dar numaidecât se răzgândi: 
— Nu, nu se poate, Ben.
— Ce spui, mă!... Hai, Tom, nu mai fi aşa, lasă-mă şi pe mine să încerc numai un pic. 

Ce, să fiu eu în locul tău, nu te-aş lăsa? 

,

E
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VoCAbULAR:

zel – însuflețire puternică într-o acțiune;
deznădejde – stare sufletească caracterizată prin pierderea oricărei speranțe;
strașnic – foarte bun, minunat; foarte mare; foarte puternic, nemaipomenit;
bidinea – perie de văruit pereții, de obicei cu coadă lungă; 
chibzui – a se gândi; a judeca cumpănind toate posibilitățile;
încuviința – a fi de acord, a permite;
bucluc – situație încurcată, neplăcută în care se află cineva;
urzi – a născoci, a inventa.

❶ Urmează cerințele și exersează înțelegerea textului:
•  Alege varianta care explică cel mai bine înțelesul din text al expresiei:

„de mama focului”.

cu spor aprins cu pasiune

•  Delimitează textul în fragmente. Citește enunțurile de mai jos. Selectează-le și scrie-le 
doar pe cele care reprezintă ideile principale:

 În loc să fie la joacă cu băieții, Tom trebuie să văruiască.
 Mătușa Polly este mulțumită de ceea ce vede și pleacă.
 Ceilalți copii vor râde de el.
 Lui Tom îi vine în minte o soluție salvatoare.
 Ben Rogers se joacă imitând sunetele unui vapor.
 Ben Rogers se bucură de necazul băiatului.
 Micul zugrav nici nu-l observă pe Ben.
 El susține că a vărui este o muncă care îi place.
 Tom îl convinge pe Ben să lucreze în locul lui.
 Învingătorul se odihnește și plănuiește să-i pună și pe alți copii la treabă în locul lui.  

•  Intră în rolul personajelor din fragmentul de text lecturat! Citește cu intonația potrivită și 
cu joc de scenă replicile lui Tom.

— Cum, Ben, crezi că eu nu vreau să te las?... Vreau, mă Ben, zău că vreau... da' tuşa 
Polly... uite, ca să vezi, a vrut Jim să văruiască gardul, nu i-a dat voie; şi Sid a vrut să-l 
văruiască, şi nici lui nu i-a dat voie. Tu nu vezi că nu pot? Nu pot şi gata. Dacă te las să-l 
văruieşti şi se întâmplă vrun bucluc, ce mă fac, ai? Spune şi tu. 

— Fugi d-acolo, că n-o să se întâmple nimic, o să-l fac la fel de bine ca tine!
— De, ştiu şi eu ce să zic... Nu, zău, Ben, nu se poate, mi-e frică. 
— Îţi dau tot măru'.
Tom se despărţi de bidinea cu şovăială pe chip şi cu bucurie în suflet. Iar în timp ce 

fostul vapor „Marele Missouri” trudea şi năduşea în soare, artistul scos la pensie şedea pe 
un butoi din apropiere, la umbră, bălăbănindu-şi picioarele, molfăind din măr şi urzind 
planuri cum să mai prindă în laţ şi pe alţi proşti.
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• Povestește următorul dialog dintre Tom și Ben:
— Mă Tom, lasă-mă să văruiesc şi eu niţel! Tom se opri o clipă, chibzuind adânc în sinea 
lui, fu cât p-aci să încuviinţeze, dar numaidecât se răzgândi: 
— Nu, nu se poate, Ben.

❷  Scrie pentru cuvintele evidențiate în secvența de text redată mai jos un alt cuvânt cu sens 
asemănător. Formulează un enunț în care să introduci cuvântul la care te-ai gândit.

„scotea câte un chiot lung şi melodios, urmat de un sonor „ding-dong-dong, dingdong-dong”, 
fiindcă făcea pe vaporul.”

❸  Introduce corect în enunțuri cuvintele l-a sau la și apoi transcrie enunțurile pe caiet.
  A deschis cadoul, atunci când …… primit.
  A înnoptat …… „Hanul cu noroc”.
  Era bucuros că …… întâlnit.
  M-ai făcut curios de …… început.
  …… prima vedere nu pare o întâmplare. 

❹  Recitește în secțiunea Vocabular înțelesul cuvântului urzi. 
Identifică sensul cuvântului în cele două propoziții de mai jos.

  Tocmai urzește o poveste nemaiauzită.
  Păianjenul urzește o pânză fină.

❺  Redactează o invitație la un eveniment organizat împreună cu colegii pe Google Meet, pe 
14 decembrie, intitulat: Să pictăm cu Tom Sawyer. 
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FIȘA DE LUCRU 6

* Citește textul.

Moș Ene
(fragment)

de Nicolae Labiș 
Deodată o lumină
se-nălță peste poiene
și veni, bărbos și falnic,
prin lumină moșul Ene

— Păcălici, acestea toate
se petrec în lumea mea,
iar în lumea voastră zorii
în curând s-or înălța.

Ai avut curaj pe-aicea,
dar îți spun ceva, să știi:
Cum ai fost în vis de vrednic,
și în viață tu să fii.

Spune asta și dispare.
Se învârtejesc scântei
se aud cocoși cum cântă,
pași se-aud în preajmă, grei...

Ce să fie? Ochii umezi
Păcălici și i-a deschis,
și-a dat seama că visase
și că tot ce-am scris e-un vis.

VoCAbULAR:

falnic – măreț, impunător, gradios;
vrednic – harnic; capabil, destoinic;
învârtejesc – (se) mișcă, (se) învârtesc repede în cerc, în vârtejuri.

❶  Răspunde la întrebări:
Ce face Păcălici?
Cine îl vizitează?
Ce îl îndeamnă moș Ene să facă pe băiat?
Există moș Ene în lumea reală?
Cum crezi că poate comunica cu băiatul?

❷  Urmează cerințele și exersează înțelegerea textului:
•  Identifică strofa care prezintă momentul apariției lui moș Ene și strofa care sugerează 

momentul plecării. 
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•  Transcrie strofa în care este descris moș Ene și subliniază cu o culoare cuvintele care arată 
însușirile personajului. Cu altă culoare subliniază substantivul comun care indică vârsta lui.

•  Găsește în ultima strofă a poeziei cuvântul care arată unde se află lumea moșului Ene.
•  Privește ilustrația care însoțește textul și identifică ce obiect magic ține în mână moșul Ene. 

Prin ce este ilustrată expresia: se învârtejesc scântei?

❸  Găsește pentru cuvântul veni, din prima strofă, un cuvânt cu sens opus în strofa patru. 

❹  Formulează două propoziții în care să folosești două substantive proprii.

❺  Lasă-te inspirat de imaginea alăturată și redactează un text (5-7 rânduri) cu titlul Lumea 
mea de vis. Folosește cel puțin patru adjective.
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FIȘA DE LUCRU 7

* Citește textul.

 Stejarul din Borzești
adaptare după Eusebiu Camilar

În jurul unui stejar falnic din Borzești se 
stârnea pe vremuri forfotă mare: chiote, 
strigăte, veselia era în toi și ocupa toată 
valea Trotușului din Moldova. 

Stejarul devenise locul de 
întâlnire preferat de copiii ră-
zeșilor din sat, iar bucuria lor 
creștea atunci când între ei se 
afla și Ștefăniță, fiul domnitoru-
lui Bogdan. Îndrăzneț și sprinten, 
băiatul avea chipul ales și purta pin-
teni frumoși. Copiii rămâneau locu-
lui uluiți când îl priveau, pentru că 
nimeni nu-l întrecea în mânuirea arcului 
și a săgeților.

Imediat ce se adunau, jocul începea. Se jucau „de-a 
tătarii”. Ștefăniță și Mitruț intrau în rolul a două căpetenii 
de războinici necruțători. Copiii se împărțeau în două cete: ceata moldovenilor condusă de 
Ștefăniță și ceata tătarilor, ce-l avea în frunte pe puiul de răzeș, Mitruț.

În ziua aceea senină, doar bătălia copiilor părea a tulbura liniștea din atmosferă: arcurile 
se încordau, săgețile din trestie vâjâiau și se întreceau cu bâzâitul bondarilor și cu zborul 
iute al păsărilor. 

Biruitor în luptă ieșise Ștefăniță, iar hanul-tătar, Mitruț, a trebuit să-și recunoască 
înfrângerea și să se lase judecat de moldoveni. Conducătorul moldovenilor, Ștefăniță, s-a 
arătat neînduplecat și a decis să-i dea pedeapsa capitală hanului tătarilor pentru faptele lui 
cumplite. Copiii și-au desfăcut cingătorile și le-au legat una de alta spre bucuria lui Mitruț, 
care s-a lăsat legat cu frânghiile de subsuori și ridicat până la jumătatea stejarului unde 
vântul îl legăna ușurel.

Cititorilor de astăzi le-ar fi greu să-și închipuie că joaca unor copii nevinovați, în acele 
vremuri, putea fi curmată oricând de atacul năvălitorilor adevărați. Fără veste și fără 
niciun pic de milă în sufletul lor neînfricat, tătarii goneau nebunește în galopul cailor, cu 
iataganele în dinți și cu șomoioguri aprinse în vârful săgeților gata să semene prăpăd și 
suferință în Borzești. 

Mitruț, de la înălțimea locului său, zări venirea tătarilor și își anunță îngrozit prietenii. 
Dar pentru el era prea târziu. Înspăimântați, copiii se grăbiră înspre sat, să dea repede 
vestea părinților, pentru a câștiga timp și pentru a putea fugi din calea năvălitorilor. Ei nu 
au mai apucat să-l coboare din stejar pe Mitruț. 
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Când atacau, tătarii incendiau tot ce le ieșea în cale, satele, cetățile, culturile de cereale, 
toată recolta și roadele pământului câștigate prin trudă de oamenii locului. Totul era trecut 
prin foc și pârjolit. Dacă nu reușeau să ia calea codrului, țăranii cu greu reușeau să-și 
apere gospodăriile și agoniseala. Cei mai mulți erau uciși, iar supraviețuitorii erau făcuți 
robi și forțați să meargă cu atacatorii în ținuturile lor. Moldova nu avea liniște. Nici chiar 
domnitorul Bogdan nu izbutise să pună capăt obiceiului tătarilor de a năvăli și prăda, mai 
ales că aceștia îi depășeau numeric pe moldoveni.

A fost nevoie de sacrificiul lui Mitruț și mai târziu de iscusința și dârzenia lui Ștefăniță, 
care, înscăunat ca domn al Moldovei, nu a uitat acea nedreaptă și cumplită întâmplare din 
copilărie. Nu degeaba i s-a spus mai târziu Ștefan cel Mare. Tânărul domnitor a vrut mai 
întâi să-i domolească cu vorba bună pe tătari și le-a trimis solie, apoi i-a înfruntat cu sabia 
în mână. În luptă dreaptă l-a prins și l-a judecat chiar pe hanul tătarilor, care între timp 
îmbătrânise și ar fi putut scăpa nepedepsit pentru fapta sa crudă, aceea de a omorî un copil 
lipsit de apărare. Astfel s-a făcut dreptate și se anunțau vremuri mai bune pentru Moldova.

VoCAbULAR:

forfotă – mișcare grăbită și zgomotoasă de colo până colo;
chiot –  strigăt puternic și prelung care exprimă bucurie, biruință, durere etc.;
răzeș –  (În Evul Mediu, în Moldova) țăran liber, organizat în obști, care stăpânea în 

comun pământul satului de care aparținea, dar lucra independent lotul agricol 
repartizat;

pinten –  obiect de metal în formă de potcoavă, prevăzut cu o rotiță dințată, cu un vârf 
etc., pe care călăreții îl prind la călcâiul cizmelor și care le servește pentru a 
îmboldi calul la mers;

tătar – persoană care făcea parte din triburile de origine mongolă;
căpetenie –  persoană care se află în fruntea unui grup; conducător, șef, comandant;
han – titlu purtat, în Evul Mediu, de conducătorii mongoli;
cingătoare –  fâșie de pânză, de mătase, de piele etc. purtată de jur împrejurul taliei și de 

care se pot prinde diferite obiecte;
curmată – întreruptă;
iatagan –  sabie turcească, de lungime mijlocie, cu lama curbă și lată, cu două tăișuri; 
șomoioguri –  paie sau cârpe  motolite, făcute ghem;
robi – sclavi.

❶ Urmează cerințele și exersează înțelegerea textului:
•  Citește primul fragment din text și scrie substantivele proprii care indică locul unde se 

petrec întâmplările prezentate în celelalte fragmente.
•  Pentru ideea principală: Ștefăniță câștigă jocul „de-a tătarii” și îl judecă pe Mitruț, ha-

nul-tătar. transcrie fragmentul corespunzător.
•  Scrie trei motive pentru care tătarii erau periculoși.
•  Te afli în misiune pentru domnitorul Ștefan cel Mare. Te întâlnești cu un tătar care lucrea-

ză pentru moldoveni. Solicită-i informații despre următorul atac al tătarilor. Scrie conținu-
tul solicitării și ce informații ți-a oferit. 
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•  Formulează o propoziție în care să folosești cuvântul copii cu alt sens decât cel din text.

❷  Notează pe caiet cuvintele folosite în text pentru descrierea înfățișării lui Ștefăniță. Sublini-
ază adjectivele.

❸  Alege între un și două și completează enunțurile:
  Eu am câștigat …… bilet la spectacolul „Mașina timpului”.
  Spune-mi …… nume de copii.
  Nu am avut …… zile libere în tot anul.
  El are …… nume comun.
  Și voi ați avut …… învățătoare.
 
❹  Scrie șase cuvinte formate doar din vocale. 

❺  Realizează o bandă desenată cu o întâmplare imaginată de tine, petrecută în viitor. Plasează 
ilustrația și textul create de tine, inspirându-te după modelul dat. 


