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FIȘA DE LUCRU 1
* Citește textul. 

Cât valorează o perlă
– poveste populară persană– 

Un cocoş se plimba ţanţoş printr-o grădină, săpând cu ciocul, pe ici pe colo, în căuta-
rea unor seminţe mai de soi. La un moment dat, privirile i-au fost atrase de o perlă stră-
lucitoare, îngropată pe jumătate în pământ.

Fără nicio ezitare, cocoşul a ţâşnit către ceea 
ce părea o boabă cu un gust nemaicunoscut, a 
scurmat în ţărână cu ghearele-i ascuţite şi a 
prins hulpav în cioc micuţa sferă. Abia atunci 
şi-a dat seama că acel bob nu era unul de orez, 
aşa că l-a scuipat degrabă pe pământ.

Chiar în momentul când voia să se îndepărte-
ze, plină de dezamăgire, perla a strigat după el:

— Eu sunt o piatră nepreţuită, scăpată din 
greşeală dintr-un colier minunat. Nicăieri nu ai 
putea găsi o perlă asemenea mie, căci nu pot fi 
întâlnită în orice ocean din lumea asta. În lume 
există miliarde de fire de nisip pentru fiecare 
seamăn al meu. Mare noroc ai avut că m-am 
aflat în calea ta. Dacă m-ai privi cu atenţie şi cu pricepere, ai putea descoperi cât de fru-
moasă şi valoroasă sunt.

Cocoșul i-a mai aruncat o privire înainte de a pleca şi a cârâit cu dispreţ:
— Aşa nepreţuită cum te crezi, te-aş schimba într-o clipită pe o boabă de orez.
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VoCAbULAR:

țanțoș – mândru, arogant, semeț, fudul;
a scurma –  a răscoli la suprafața pământului (cu ciocul) pentru a scoate ceva la iveală; 
țărână –  stratul de la suprafață (sau de la mică adâncime) al pământului;
hulpav –  mâncăcios, foarte lacom la mâncare;
colier –  șirag, salbă, colan de mărgele, de pietre scumpe etc. care se poartă în jurul gâtului;
a cârâi –  (despre unele păsări) a scoate sunete caracteristice, neplăcute, scurte și guturale.

1. Exersează înțelegerea textului.

• Realizează planul simplu de idei al textului dat. 

•  Transcrie din text fragmentul în care cocoșul aleargă bucuros crezând că a găsit un bob 
gustos de orez. 

•  Scrie un text, de 20–40 de cuvinte (două–patru rânduri), în care să-ţi exprimi propria opinie 
despre cele două personaje ale textului dat. 
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2. Unește cuvintele din prima coloană cu cele cu sens asemănător din a doua coloană:

A
ţanţoş

strălucitoare
ezitare
greşeală

B
lucitoare
mândru
eroare

şovăială
urât

3. Scrie câte un cuvânt cu sens opus pentru: îngropată, ascuţite, să se îndepărteze, atenţie.

4. Încercuiește forma corectă a cuvintelor din următoarele enunţuri:
a. Copilul voia/vroia să se plimbe prin parc.
b. Mihai găsi/găsii o piatră preţioasă.
c. Mie/mi–e greu să mă despart de bunici la finalul vacanţei.
d. Nu fi/Nu fii rău cu prietenii tăi!
e. Ce-a/Cea fost a fost.
f. Cel/Ce-l mai bun câștigă.

5.   Scrie verbele la forma indicată în paranteză.
a. A veni (pers. a II-a, singular) 
b. A şti (pers. a II-a, singular) 
c. A cânta (pers. I, plural) 
d. A se vărsa (pers. a III-a, singular) 
e. A rătăci (pers. a III-a, plural) 
f. A arăta (pers. I, singular) 
g. A vedea (pers. a II-a, singular) 
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FIȘA DE LUCRU 2
* Citește textul. 

Papucii gânsacului
- legendă -

Demult, demult, pe vremuri de mult uitate, gâscanul avea în picioare nişte papuci galbeni, 
foarte frumoşi, parcă erau de aur. Şi se mândrea cu ei, lucru mare!

Odată, gâscanul nostru a vrut să treacă pe o punte, dar nu ştiu cum s-a întâmplat că a scăpat 
papucii în apă. Să fi văzut atunci jale şi vaiete pe bietul gâscan! Auzindu-1 cum se jeluia, toa-
te neamurile lui au alergat acolo să vadă ce-i.

— Vai de mine şi de mine, mi-au căzut papu-
cii-n apă! striga gâscanul în gura mare. Ssssăra-
cul de mine, am rămas desssssculţ! Ce mă fac eu 
acuma?!

Repede, repede, neamurile auzind aşa săriră în 
apă, să-i caute papucii. Căutară ele „zi de vară pâ-
nă-n seară”, dar papucii nu-i găsiră nicăieri. Au ve-
nit atunci şi raţele în ajutor; însă tot degeaba! Papu-
cii nicăieri... Şi, din vremea aceea, se zice că raţele 
şi gâştele, când înoată, ţin vara ciocul în apă şi se 
cufundă ca să caute papucii gâscanului. Iar dacă treci pe lângă un cârd de gâşte, în mod sigur, 
gâscanul sâsâie, se ia după tine şi te apucă cu ciocul de haină, de parcă ar vrea să te întrebe:

Vaaaaai, n-ai găsssssit papucii mei!? Ssssspune-mi iute unde-mi ssss-sunt papucii!!!

VoCAbULAR:

gânsac – gâscan; 
jelui – a se plânge, a se jeli.
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1. Exersează înțelegerea textului.
• Transcrie enunțurile respectând ordinea în care s-au petrecut întâmplările în text. 
Oricât au căutat, papucii nu i-au mai găsit.
Gâscanul a început să plângă.
Pe când trecea pe punte, papucii i-au căzut în apă.       
Odinioară gâscanul purta papuci galbeni.
Gâștele și rațele i-au sărit în ajutor.
Când înoată, gâștele și rațele țin ciocul în apă și se cufundă.
Încă mai caută papucii pierduți ai gâscanului.

•  Alege cuvântul pe care îl consideri potrivit și completează enunțul. 

Sfârșitul legendei este  .

•  Subliniază în text cuvintele care arată când se desfășoară acțiunea.

•  Scrie personajele din legenda Papucii gânsacului.

•  Gândește-te la un alt titlu care s-ar potrivi textului. Notează-l. Acesta va sugera concluzia 
desprinsă din încheierea legendei.

vesel

trist
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2. Alcătuiește un enunţ în care să folosești cuvântul vremea cu alt sens decât în textul citat.

3. Desparte în silabe cuvintele.
papuci  
sâsâie  

gâscan  
înoată  

4. Transformă comunicarea de mai jos în propoziție enunțiativă exclamativă. 

— Mi-am pierdut portofelul.

5.   Scrie un scurt dialog, de 30–40 de cuvinte, în care să îţi imaginezi discuţia 
dintre un copil și gâscanul din poveste.
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FIȘA DE LUCRU 3
* Citește textul. 

Inul și cămeșa
după Ion Creangă

— Ştii tu, cămeşă dragă, ce erai odată?, îi zise inul cămeșii.
— Ce să fiu? Eram ceea ce mă vezi: cămeşă albă, cu care se îmbracă oamenii.
— Nu-i aşa! Ai fost o sămânţă, apoi o buruiană, clătinată de vânt, ca toate buruienile: aşa 

naltă, subţire, tocmai de potriva mea; erai in cu floricică albastră, fata mea. Când ai fost crescut 
şi copt, cum sunt eu acum, 
oamenii te-au smuls din 
pământ, te-au legat în fu-
ioare, te-au pus copăcel şi 
te-au lăsat la soare ca să te 
usuci. După aceea te-au 
culcat pe ţol şi te-au bătut 
cu beţe, ca să-ţi scoată să-
mânţa; apoi bătut şi stâlcit 
cum erai, te-au dus la bal-
tă şi te-au pus în topitoare, 
unde-ai stat vreo zece zile, ca să te topeşti, adică să-ţi putrezească tulpina. După asta, te-au 
scos şi te-au pus iarăşi la soare, ca să te usuci, rezemându-te de gardul pe care eşti întinsă 
acum. Fiind uscat, te-au meliţat, şi tulpina ta s-a prefăcut în bucăți, iară cojiţa ta în fuior. Fe-
meile apoi te-au răgilat, te-au periat şi te-au făcut fuior frumos şi moale ca mătasea; din fuior 
te-au făcut caier, te-au pus în furcă şi au început a toarce, prefăcându-te în tort sau aţă. Îți pot 
spune toate etapele și altădată, doar să găsim mai mult timp să stăm de vorbă. Pe scurt, te-au 
prefăcut în pânză, te-au înălbit, iar când erai albă cum trebuie, te-au uscat, te-au făcut sul, te-au 
croit şi au făcut din tine ceea ce eşti acum.
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— Mică buruiană, nu ştiu de unde-ai mai scos atâtea despre mine. 
— Ei, dragă, poate nu ştii că oamenii mai fac pânză şi din sora noastră cânepă, şi din fratele 

nostru bumbac, ba şi din înghimpătoarea urzică mai fac un fel de pânză. Dar în fabrici se ţes 
fel de fel de pânzeturi, mult mai uşor şi în timp mult mai scurt.

— Bre! multe mai auzi!
— Mai aşteaptă, că n-am sfârşit încă. Din cămeşă sau rufă, peste câtva timp ai să te faci 

zdreanță, din care se face vata pentru bolnavii din spitale şi pentru soldaţii răniţi în bătălie. 
Apoi te caută, ca iarbă de leac, să facă la fabrică din tine hârtie.

VoCAbULAR:

cămeșă –  cămașă 
fuior –  mănunchi de cânepă, de in, melițat și dărăcit, gata de tors; 
țol –  țesătură groasă de lână, de cânepă sau de bumbac, folosită la țară ca pătură, ca velință 

sau pentru așternut pe jos;
a melița –  a zdrobi (cu melița) și a curăța cânepa și inul de părțile lemnoase, pentru a alege 

fuiorul sau pentru a se obține câlții de meliță;
a răgila –  a trage fuiorul de in sau de cânepă pe ragilă.

1. Urmează cerințele și exersează:
• Transformă în povestire dialogul marcat în text cu albastru.
• Pentru fiecare dintre ideile principale enunțate mai jos, formulează ideile secundare.

1. Inul îi spune cămeșii că înain-
te de a deveni o cămașă a fost o 
plantă.
2. Cămeșa află că este confecțio-
nată dintr-o plantă folositoare 
oamenilor.
3. Cămeșa realizează că lucruri-
le sunt mai elaborate decât par 
la prima vedere.



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

INSPECTORATUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN DOLJ

3

2.  Scrie enunțuri în care să folosești sensuri diferite pentru cuvintele din text: fiu, mine, mică. 
(Consultă și Dicționarul explicativ al limbii române.)

3.  Alege de pe treptele scării silabele potrivite pentru 
a forma cuvinte. Formulează câte un enunț pentru 
fiecare dintre cuvintele aflate.

4.  Transcrie propozițiile, utilizând verbele la timpul 
indicat. 

Florile de in înfloresc (timpul trecut) pe câmp. 
Cămășile sunt (timpul viitor) cusute. 
Ei nu au știut (timpul prezent) rezultatele.

5.   Pornind de la cuvintele cămeșii, „lucrurile nu sunt ceea ce se văd”, documentează-te despre 
un produs și redactează un text în care să povestești cum a fost realizat, transformându-se 
din materia primă în ceva util omului. 

uă
ua

rod–

ea
ie

ia
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FIȘA DE LUCRU 4
1.  Identifică în dialogul de mai jos vorbitorul și ascultătorul. Transcrie primele două replici 

ale vorbitorului. 

Robotul Telex se află pe Marte, pentru verifi-
carea sondei spațiale Galactic-20. Aici îl întâl-
nește pe extratrestrul Logos. Între ei are loc o 
convorbire despre planeta Pământ.

— Privește, vezi corpul acela? Nu, nu, ui-
tă-te în acea direcție. Așa, corect, acolo.

— Da… Uimitor!
— Suntem în anul terestru 2007. Pâmântul se 

află la o distanță de 148 de milioane de kilometri 
față de Marte.

— Planeta pe care o văd eu este albastră?
— Da. Așa se vede de pe Marte, planeta Pământ sau Planeta 

albastră, cum i se mai spune. Aproximativ 71% din suprafața 
sa este acoperită cu apă. Pământul este planeta de unde vin eu. 
De aici, de pe Marte, este vizibilă, în această 
fază, doar jumătate din forma sa sferică sau, 

ca să fim preciși, doar jumătate din forma 
sa de teluroid, conform informațiilor actuale 

oferite de sateliții noștri artificiali. Este a treia 
planetă de la Soare și singurul corp ceresc despre care se știe că 
adăpostește viață. De fapt... vorbind acum cu tine, un extrateres-
tru, rectific: se credea că există viață numai pe Pământ.
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2.  Desparte în silabe cuvintele: incandescent, împietrit, piață, marțian, soare, roua, actuale, 
credea.

* Citește textul. 

3.  Urmează cerințele și exersează.
• Alege varianta corectă.

 Scriitorul C.S. Lewis obișnuia să-și spună în copilărie:
 a. John      b. Warren              c. Jack
 Clive Staples Lewis este renumit pentru seria de cărți:

 a. Nepotul magicianului     b. Uimitoarele cărți ale copilăriei      c. Cronicile din Narnia
 Celebrul scriitor irlandez a activat și ca:

 a. profesor     b. instructor de dans   c. cadru universitar

Clive Staples Lewis sau C.S. Lewis este un cunoscut scriitor pen-
tru copii născut în data de 29 noiembrie 1898, în Belfast, Irlanda.

Micuțul Jack, așa cum își spunea Lewis în copilărie, se simțea fas-
cinat de lumea poveștilor, dând dovadă de o imaginație uimitoare. 
Drept dovadă, lăsându-se inspirat de puterile supranaturale ale unor 
animale fantastice, Jack și fratele său Warren, inventează Boxen, o 
lume imaginară creată în detaliu.

Celebra serie de cărți pentru copii Cronicile 
din Narnia este publicată începând cu anii 1950, 
însumând până la final șapte volume. Ea apare 

după o activitate literară de treizeci de ani, pentru că autorul ei, C.S. 
Lewis a început să publice la mijlocul anilor 1920. 

Vocația de scriitor este completată de ocupația de profesor la Mag-
dalen College, între anii 1925 și 1954, ulterior de profesor univer-
sitar, predând literatură universală și renascentistă la Universitatea 
Cambridge.
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•  Pornind de la informațiile din text realizează un dialog 
imaginar cu un coleg despre scriitorul C.S. Lewis. Folo-
sește formule potrivite de adresare: formula de începere a 
dialogului și formula de încheiere.

4.  Completeză enunțurile cu semnele de punctuație corespunzătoare. Notează, pentru fiecare 
propoziție, tipul de enunț. 

— Bine ați venit în Londra, copii  

— Cum vă simțiti în prima voastră zi în capitala Regatului Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord  

— Puțin obosiți, dar în același timp suntem nerăbdători să vizităm obiectivele  
turistice   

5.   Realizează corespondența cu pronumele personale potrivite, apoi reformulează și transcrie 
propozițiile obținute.  

N-am văzut niciun cal verde în realitate.

N-au oferit nicio informație despre accident.

N-ai citit cartea pe care trebuia să o prezinți colegilor.
Noi

Tu

Ei

El
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