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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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* Citește textul.

Şoricelul alb
      după Charles Perrault

Regina zânelor pregătea o mare petrecere pentru sărbătorirea primăverii şi întreaga 
natură îşi striga veselia în cele patru vânturi. 

În regatul zânelor era o forfotă continuă: toate gingaşele făpturi îşi lustruiau aripile 
transparente şi baghetele magice. Veni, în sfârşit, mult aşteptata oră şi toate se îndreptară 
spre palatul regal în trăsuri fantastice: o imensă cochilie de scoică trasă de fluturi frumoşi; 
o frunză mare de salcâm purtată de vânt; nu lipseau nici 
gigantele şi transparentele libelule. 

Doar o zână lipsea de la petrecere. Era 
dulcea Angelina, zâna plânsetelor, cum o 
numeau surorile sale, pentru că tot timpul 
compătimea nefericirea altora. Chiar 
în acea dimineaţă auzise plângând 
nişte copii şi nu se putuse abţine să 
nu se îndrepte grăbită către casa de 
unde veneau plânsetele. Era casa 
unui tăietor de lemne care plecase 
cu soţia cu o zi în urmă şi încă nu 
se întorsese. Cei cinci copii ai săi 
plângeau de mama focului şi Angelina 
se văzu nevoită să îi ajute. Îi spălă, îi pieptănă 
şi le dădu de mâncare. Apoi începu să le coasă 
hăinuţele. Atunci îşi aminti de petrecerea pe care 
o dădea regina zânelor în acea noapte. 

„Am să plec imediat“, gândi ea, „încă nu sunt în întârziere“. Dar când se înseră, pe 
copii îi apucă frica şi o rugară pe Angelina să nu plece. „Încă mai am timp“, îşi spuse ea. 
Pregăti cina şi de îndată ce le dădu să mănânce copiilor, se auzi un greiere care cânta: 

— Angelina, ospăţul a început şi regina îţi simte lipsa.
Zâna vru să plece, dar copiii se agăţară dehainele ei plângând. Ea gândi: „O să plec când 

vor adormi.“ Tocmai veghea somnul copiilor când se apropie de ea un fluture imens care 
îi spuse:

— Angelina, regina începe să-şi facă griji din cauza lipsei tale.
Zâna se ridică să plece, dar cel mai mic dintre copii se trezi plângând şi biata zână se 

aşeză lângă el ca să-l liniştească. 
În acel moment, se auzi o voce plină de furie şi de supărare care striga:
— Unde este Angelina?
Angelina recunoscu vocea reginei sale şi, înspăimântată, plecă atât de repede din căsuţă, 

încât îşi uită bagheta magică. 

,
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VoCAbULAR:

baghetă –  nuielușă vrăjită cu care se fac minuni în povești; bețișorul scamatorilor; 
compătimea – a avea sau a manifesta părere de rău față de suferințele cuiva;
se iscară –  se născură, luară ființă, se iviră, se produseră, apărură (pe neașteptate, deodată);
prizonieri – persoane arestate, întemnițate; deținuți.

❶ Exersează înțelegerea textului.
•  Realizează planul dezvoltat de idei al textului dat. 
•  Alcătuiește enunţuri în care să folosești expresiile de mama focului și învăţătură de minte. 
•  Formulează, într-un enunţ, mesajul textului dat. 
•  Ce i-ai spune șoricelului alb, dacă l-ai întâlni? 

❷  Transcrie fragmentul dat și subliniază adjectivele la numărul plural din text.
❸  Scrie câte trei adjective pentru fiecare substantiv: copii, regină, voce, seară. 
❹  Alege forma corectă a cuvintelor din următoarele enunţuri:

a) Colegul meu de bancă lipsi / lipsii de la prima oră.
b) Copii / Copiii tăietorului de lemne au dormit cu zâna cea bună.
c) Am văzut mulţi fluturi / fluturii coloraţi la muzeu.
d) Celelalte / Celelante surori erau cuminţi.
e) Eu auzi / auzii nişte copii plângând.
f) Nu ţi-ar place / plăcea să intri în lumea poveştilor?
g) Florile roz / roze sunt de la fratele meu.
h) Nu te gândi / Nu te gândii la lucruri rele! 

❺  Scrie un text, de 20–40 de cuvinte (două–patru rânduri), în care să-ţi exprimi 
propria opinie despre pedeapsa dată de regină Angelinei.

Trebuie să vă spun, iubiţi cititori, că pentru zâne, să uite bagheta magică era cea 
mai mare greşeală. Când Angelina ajunse în marele salon unde erau reunite toate zânele, 
se iscară multe murmure: 

— Pedeapsa va fi drastică, spuneau unele. 
— A avut grijă de nişte copii sărmani, spuneau altele, mai îndurătoare.
Când le auzi vorbind, Angelina îşi dădu seama că îşi uitase bagheta magică şi, mergând 

în faţa reginei îi ceru iertare. 
— Nu te pot ierta, îi spuse regina, acum pedeapsa ta va servi ca învăţătură de minte 

pentru celelalte. Totuşi, având în vedere faptul că ai petrecut timpul făcând ceva bun, n-am 
să-ţi iau puterea pentru totdeauna. O să te condamn doar să umbli pe pământ o sută de 
ani transformată într-un şoricel alb. Astfel, vei mai putea să-i vizitezi pe prizonierii din 
închisori şi pe sărmani în casele lor, lucru care, după cum se vede, îţi place mult. O atinse 
pe Angelina cu bagheta sa şi o transformă într-un şoricel alb care, privindu-i pe toţi cu 
ochişorii săi de culoare roz, dispăru într-o gaură. 

Astfel că, dragi cititori, dacă vedeţi un şoricel alb cu ochi roz, gândiţi-vă că ar putea fi 
zâna noastră, Angelina care poate nu şi-a îndeplinit încă pedeapsa pe care a primit-o pentru 
că şi-a uitat bagheta magică. 

User
Sticky Note
Adăugăm din cartea-sursă fragmentul de la pg 49, item 2.
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* Citește textul.

Cuore (Inimă de copil)
Băiatul calabrez

      după Edmondo de Amicis
Sâmbătă, 22.
Ieri, către seară, pe când profesorul ne spu-

nea cum îi mai este bietului Robetti, care va fi si-
lit să umble în cârje, intră și directorul ținând de 
mână un școlar înscris chiar acum. Băiatul era 
foarte oacheș la chip, cu părul negru, cu ochii 
mari și vii, cu sprâncenele dese și îmbinate. Pur-
ta haine închise și era încins cu o curea neagră. 
Directorul îi spuse ceva profesorului la ureche 
și plecă, lăsând pe băiat lângă dânsul. Băiatul 
se uită la noi cu ochii săi cei mari și părea cam 
sfios. Profesorul îl luă de mână și ne zise:

— Bucurați-vă că intră în școală un mic italian, născut la Reggio di Calabria, oraș ce 
se află la cinci sute de mile departe de aici. Trebuie să primiți cu drag pe un frate al vostru, 
care vine așa de departe. El e născut pe un pământ glorios, care a dat Italiei oameni ves-
tiți și îi dă necontenit muncitori vrednici și soldați viteji; într-unul din cele mai frumoase 
ținuturi ale patriei noastre, unde se află păduri întinse și munți înalți, locuiți de un popor 
deștept și inimos. Iubiți-l, așa ca să nu simtă că e departe de locul său de naștere. Dovediți 
că un băiat italian, în orice școală italiană ar pune piciorul, găsește acolo numai frați!

După aceste cuvinte, ne arătă pe harta Italiei locul unde se află Reggio di Calabria, apoi 
strigă pe Derossi, acela care ia totdeauna premiul I. Derossi se ridică.

— Vino încoace! îi zice profesorul. Derossi ieși din bancă și se duse la catedră, în fața 
calabrezului. Tu, care ești cel dintâi în clasă, îi spuse profesorul, dă în numele clasei între-
gi, noului camarad sărutarea de bunăvenire, îmbrățișarea copiilor din Piemont, copilului 
din Calabria. Derossi sărută pe calabrez, zicându-i cu glasul său cel limpede:

— Bine-ai venit!
Calabrezul sărută și el din toată inima pe Derossi. Toți băieții bătură din palme.
— Tăcere! strigă profesorul, nu se aplaudă în școală! Totuși se vedea că e mulțumit. 

Calabrezul era și el voios. Profesorul îi arătă un loc și-l duse la bancă. Apoi adăugă: Țineți 
bine minte, ceea ce vă spun. Pentru ca un băiat calabrez să fie la Turin ca la el acasă și un 
băiat turinez, așijderea în Calabria, țara noastră s-a luptat cincizeci de ani și treizeci de mii 
de italieni au pierit în aceste lupte! Iubiți-vă unii pe alții și vă respectați! Acela care ar ne-
căji pe acest camarad pentru că nu s-a născut în provincia noastră, n-ar fi vrednic să ridice 
ochii de la pământ, când trece un steag tricolor.

Îndată ce calabrezul se așeză la locul său, vecinii îi dăruiră peniță, cadre și un alt școlar 
din banca din urmă îi trimise un timbru poștal din Suedia.
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VoCAbULAR:

calabrez – persoană originară sau locuitor din Calabria; 
camarad – coleg;
turinez – locuitor al orașului Torino;
provincie – unitate geografică sau administrativă dintr-o țară; regiune, ținut.

❶ Exersează înțelegerea textului.
•  Extrage din textul dat două idei principale/secundare.
•  Imaginează-ţi că eşti şcolarul din textul dat. Descrie într-un enunţ ceea ce simţi la intrarea 

în noua clasă.
•  Scrie un text de 20-40 de cuvinte (două-patru rânduri), în care să-ţi exprimi propria opinie 

despre colegul ideal.
•  Caută Reggio di Calabria, folosind internetul (google.ro/maps) sau atlasul lumii.

❷  Explică înţelesul verbului a bate din enunţurile:
a) El bate covoarele.
b) Mihai bate la uşă.
c) Băieţii s-au bătut ieri.
d) Românii s-au bătut cu turcii.
e) Apa se bate de mal.
f) La meci, echipa clasei a IV-a a bătut echipa clasei mele.

❸  Desparte în silabe cuvintele: seară; departe; îmbrățișarea; timbru.
❹  Precizează numărul substantivelor din fragmentul de mai jos:

Tu, care ești cel dintâi în clasă, îi spuse profesorul, dă în numele clasei întregi, noului 
camarad sărutarea de bunăvenire, îmbrățișarea copiilor din Piemont, copilului din Calabria.

❺  Alcătuiește un text, de 30–50 de cuvinte, despre prietenul/prietena ta, în care să utilizezi cel 
puţin cinci adjective.
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Scriem: tău/ta
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* Citește textul.

Gerul
de Vasile Alecsandri

 
Gerul aspru şi sălbatic strânge-n braţe-i cu jelire
Neagra luncă de pe vale care zace-n amorţire;
El ca pe-o mireasă moartă o-ncunună despre zori
C-un văl alb de promoroacă şi cu ţurţuri lucitori.

Gerul vine de la munte, la fereastră se opreşte
Şi, privind la focul vesel care-n sobe străluceşte,
El depune flori de iarnă pe cristalul îngheţat,
Crini şi roze de zăpadă ce cu drag le-a sărutat.

Gerul face cu-o suflare pod de gheaţă între maluri,
Pune streşinilor casei o ghirlandă de cristaluri,
Iar pe feţe de copile înfloreşte trandafiri,
Să ne-aducă viu aminte de-ale verii înfloriri.

Gerul dă aripi de vultur cailor în spumegare
Ce se-ntrec pe câmpul luciu, scoţând aburi lungi pe nare.
O! tu, gerule năprasnic, vin’, îndeamnă calul meu
Să mă poarte ca săgeata unde el ştie, şi eu!

VoCAbULAR:

jelire – plângere, tânguire; 
luncă – șes de-a lungul unei ape curgătoare;
streașină (streșini) –  prelungire a acoperișului unei construcții în afara zidurilor care 

apără pereții și fundațiile de ploaie;
ghirlandă –  împletitură decorativă în formă de lanț sau de cunună, făcută din frunze, 

flori (și fructe).

❶ Exersează înțelegerea textului. 
•  Încercuieşte, în lista de mai jos, o atitudine/o stare de spirit pe care ţi-a produs-o lectura 

poeziei:
bucurie      linişte      curiozitate      exaltare      melancolie      agitaţie

somnolenţă      şoc      indiferenţă      speranţă      încântare
•  Notează două expresii din poezie prin care autorul atribuie gerului însuşiri omeneşti.
•  Explică expresia: Gerul dă aripi de vultur cailor în spumegare.
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❷  Scrie câte un cuvânt cu același sens pentru: zori, lucitori, maluri, câmpul.
❸  Scrie câte un cuvânt cu sens opus pentru: vesel, îngheţat, lungi, năprasnic. 
❹  Precizează forma corectă a cuvintelor din următoarele enunțuri: 

a) Norii negri / negrii se văd din depărtare. 
b) Fluturii au aripe / aripi colorate.
c) Am văzut mulţi ţurţuri / ţurţurii pe case. 
d) Aburi / Aburii nopţii se ridică de pe dealuri.
e) Crini / Crinii din grădina bunicii au un miros extraordinar.
f) Am povestit despre întâmplările verei / verii cu prietenii.

❺  Imaginează un dialog cu gerul din poezie. 




