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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.

O întâmplare din pădure
după Claudia Cojocaru

O vijelie mare se porni. O 
veveriță era în vârful unui paltin. 
Ramurile îmbătrânite se aplecau, 
încât veverița, împietrită de 
teamă, abia se mai ținea să nu 
cadă.

O vulpe răutăcioasă râdea de 
necazul veveriței:

— Învelește-te cu coada ta 
impunătoare, surată, măcar să nu 
te plouă!

Veverița se chinuia mai mult 
fiindcă asculta de sfaturile vulpii.

— La ce îți folosește că te-ai 
împrietenit cu paltinul sau că scorbura ta e îmbelșugată? continuă vulpea. Ploaia și furtuna 
sunt un pericol pentru tine.

Vijelia se opri. În apropiere veni un vânător care își asmuți câinii spre vizuina cumetrei. 
Șireata nu ajunse departe, căci dulăii o înhățară de grumaz.
— Nu va mai dispărea niciun pui din coteț! spuse mulțumit vânătorul.

VoCAbULAR:

paltin – arbore înalt cu frunze crestate adânc;  a asmuți – a întărâta, a stârni;
impunător – falnic, măreț;     grumaz – gât, ceafă.

❶ Răspunde la întrebări!
a. Unde era veverița?
b. Cine râdea de necazul veveriței?
c.  Ce a pățit vulpea? 
d.  Cine a asmuțit câinii spre vizuina vulpii?
e.  Ce sfaturi răutăcioase i-a dat vulpea veveriței?

❷  Transcrie din text alineatul care precizează ce s-a întâmplat după ce vijelia a încetat.

❸  Găsește în text toate cuvintele care conțin mp sau mb. Desparte în silabe cuvintele. Alcă-
tuiește câte un enunț cu fiecare cuvânt selectat și scrie-l pe caiet.
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❹  Transcrie varianta corectă din perechile de cuvinte. Alcătuiește enunțuri folosind forma 
corectă a cuvintelor.
sinpatică/simpatică   îmbrăcat/înbrăcat   plinbare/plimbare

❺  Privește imaginea! Compune patru-cinci propoziții despre arici, ca prieten al grădinii și or-
ganizează enunțurile într-un text cu două aliniate. Scrie textul obținut pe caiet. 
Folosește cuvinte și expresii precum: insectivor, prieten al grădinii, hibernează, vizuină, 
frunze uscate, iarna.
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* Citește textul.

Un pisoi de porțelan stă de vorbă c-un motan...
de Otilia Cazimir 

— Sunt un pisoi de porțelan,
O jucărie minunată!
Nu umblu noaptea pe maidan
Și nu mi-e foame niciodată.

Din locul meu mă uit de sus
Cum toți te ceartă la tot pasul!
Eu zurbagiu ca tine nu-s,
Și nimeni nu mă... dă cu nasul!

— Ba, eu sunt viu: alerg, mă joc
Mă bat pe garduri cu motanii,
Mănânc cât șapte la un loc
Și-mi știu de frică șobolanii.

E drept că-s mâță abandonată,
Iar tu de lux... Dar asta-i treabă,
Să-ți joace șoarecii sub nas
Și tu nici să nu-ntinzi o labă?

...............................................
Sar de pe șură-n salturi largi, 
De zici că-s tigru sau panteră...
Iar tu... nici de pe etajeră
Nu-i chip s-aluneci... că te spargi!

VoCAbULAR:

 porțelan – material ceramic de culoare albă, folosit la fabricarea obiectelor decorative;
 maidan – teren viran, situat în interiorul sau la marginea unei localități;
 zurbagiu – persoană care caută ceartă; scandalagiu;
 șură – construcție în care se adăpostesc vitele și se păstrează diferite unelte agricole.

❶  Precizează autorul și titlul textului. Observă așezarea textului în pagină. Transcrie primele 
două strofe.

❷  Formulează cel puțin trei întrebări potrivite conținutului ultimelor trei strofe din poezie.

❸  Formulează: 
• un salut adresat pisoiului de către motan; 
• o întrebare adresată de motan pisoiului. 
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❹  Alcătuiește câte un enunț în care să folosești semnele de punctuație date: 
• două puncte, linie de dialog, semnul exclamării; 
• două puncte, virgulă, punct.

❺  Imaginează-ți un dialog între tine și animalul de companie preferat. Scrie acest dialog în 
5-7 enunțuri. Atenție la introducerea în dialog (unde, când și cine participă)! Folosește un 
titlu potrivit!
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* Citește textul.

Șoricelul din benzile desenate
adaptare după Povești la telefon, de Gianni Rodari 

Un șoricel din benzile desenate, sătul să locuiască între paginile ziarului și doritor să dea 
mirosul de hârtie pe cel al brânzei, 
făcu un salt și se pomeni în lumea 
șoriceilor în carne și oase.

— Squash! exclamă el brusc.
— Ce-a zis? șoptiră ceilalți șo-

ricei, puși la respect de vorba asta 
ciudată.

— Splum, bang, gulp! zise șo-
ricelul nostru, care vorbea numai limba din benzile desenate.

Șoriceii îl priveau uluiți cum protesta în felul lui caraghios.
Deranjați de zgomotul ciudat, șoriceii s-au ascuns printre sacii de făină de la moară.
Șoricelul nostru continuă să mestece până când își dădu seama că a rămas singur. Era 

să adoarmă, dar fu deranjat de fâșâitul sinistru al labelor unui vânător. Un motan!

❶  Răspunde la întrebări:
a. Unde a nimerit șoricelul din benzile desenate?
b. Ce limbă vorbea șoricelul? 
c. Cum îl priveau ceilalți șoricei?

❷  Ordonează cuvintele și formează propoziții. Folosește semnele de punctuație corespunzătoare.
a. între, ziarului, șoricelul, locuia, paginile; 
b. de, apropie, se, cine, moară;
c. frumos, șoricelul, vorbește, ce.

❸  Explică folosirea virgulei în enunțurile:
Șoricelul din benzile desenate se plimba printre sacii de grâu, porumb și ovăz.
— Șoricelule, de ce vorbești așa de ciudat? 

❹  Rostește cuvintele din text în care se regăsesc sunetele: ci, gi, ghi. 
Scrie cuvintele rostite, organizându-le pe trei coloane diferite; deasupra fiecărei coloane 
notează cifra corespunzătoare numărului de cuvinte.
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❺  Imaginează-ți că șoricelul din ziar primește un bilet de la ilustratorul care l-a creat. Lasă-te 
inspirat de imagine și scrie biletul.


