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Papucii gânsacului
adaptare dupã o poveste popularã
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1. Unde trăia gâscanul?
A) la munte    B) lângă un iaz   C) pe câmp   D) în curte    E) la mare

2. Cum era gâscanul?
A) lăudăros    B) modest     C) harnic    D) isteţ     E) tăcut

3. Cu ce se lăuda el?
A) Cu penele strălucitoare.      B) Cu ciocul lung.    C) Cu papucii galbeni.
D) Cu picioarele galbene.       E) Nu se lăuda.

4. Ce părere au raţele despre papucii gânsacului?
A) Nu le plac aceşti papuci.    B) Nu le pasă de ei.   C) Cred că sunt caraghioşi.
D) Cred că sunt frumoşi.     E) Cred că nu sunt confortabili.

Clasa a II-a 

Papucii gânsacului*
adaptare după o poveste populară

Aţi văzut papucii 
mei frumoşi?

Da, da, i-am 
văzut deja!

Ce 
lăudăros?!

Nu ne interesează 
papucii tăi.

Odată, demult, lângă un iaz trăia un gâscan. În jurul lui erau o mulţime de păsări, peşti şi 
alte animale. Gâscanul se lăuda fără măsură cu papucii lui galbeni şi strălucitori:

— Ssssâc, ssssâc! Nimeni nu are papuci aşa frumoşi ca ai mei!

* gânsac = gâscan
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Vai, am pierdut 
papucii în apă!
Ajutor! Ajutor!

Cu ce o să se mai 
laude acum?

L-au încurcat 
papucii la fugă?

Într-o dimineaţă de toamnă, s-a auzit deodată un pocnet de armă de vânătoare. Toate 
animalele s-au speriat, iar gâscanul, ca să fugă mai repede, şi-a aruncat papucii din picioare. 
Aceştia au zburat prin aer şi au căzut direct în lac. După ce s-a mai liniştit, gâscanul a început 
să se vaite.

5. În ce anotimp se petrece povestea?
A) septembrie    B) primăvara    C) toamna    D) vara    E) iarna

6. De ce s-au speriat animalele?
A) De gâscan.        B) De un vultur.    C) De zgomotul făcut de o armă.
D) De un cutremur.      E) De broscoi.

7. De ce şi-a aruncat gâscanul papucii galbeni?
A) Ca să poată fugi mai repede.         B) Nu-i mai plăceau.
C) A găsit papuci mai frumoşi. D) Şi raţele aveau papuci ca ai lui. 
E) Nu erau măsura potrivită.

8. Gâscanul se văita deoarece...
A) raţele i-au luat papucii.       B)  a fost rănit de vânător. 
C) s-a speriat foarte rău.       D) şi-a pierdut papucii.
E) papucii l-au împiedicat să fugă.
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Îţi găsim 
noi papucii!

Te ajutăm să-ţi 
găseşti papucii!

Mi-e milă 
de gâscan!

La ce-ţi 
foloseau papucii, 

gâscanule?
Doar la lăudat?!

Sssăracul de mine, 
am rămas fără papuci! 
Cine mă poate ajuta?

Atât de tare se văita şi plângea gâscanul încât, de milă, toate neamurile lui au încercat 
să-l ajute.

9. În imagine, gâscanul pare că este...
  A) fericit.    B) înfometat.    C) încântat.   D) necăjit.    E) nepăsător.

10. Cine se oferă să-l ajute pe gâscan?
  A) peştii şi raţele         B) raţele şi gâştele     C) gâştele şi broasca
  D) peştii şi broasca        E) doar raţele

11. Câte păsări sunt în imagine? 
  A) 6    B) 5    C) 9     D) 10     E) 7

12. De ce vor păsările să-l ajute pe gâscan?
  A) Deoarece îl iubeau.         B) Pentru că el s-a oferit să le fie prieten. 
  C) Pentru că le era milă de el.       D) Deoarece le-au plăcut papucii lui.
  E) Deoarece voiau să-i poarte papucii.
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Până la căderea nopţii papucii nu au fost găsiţi, aşa că animalele s-au dus la culcare. 
Numai gâscanul nu putea să doarmă. Acum nu ştia de ce să-i pară mai rău: de papuci sau de 
felul în care s-a purtat cu vecinii săi de iaz.

13. Când apune soarele?
  A) dimineaţa      B) la prânz        C) seara   
  D) la amiază      E) la miezul nopţii

14. Cine nu a dormit toată noaptea?
A) gâştele       B) raţele         C) broasca   
D) peştii        E) gâscanul

15. Gâscanul este îngrijorat pentru că...
  A) nu mai poate zbura.  B) va rămâne fără prieteni. C) nu mai are ce mânca.
  D) îl dor picioarele.    E) se apropie iarna.

Nici nu am apucat să le 
mulţumesc pentru că au 

sărit să mă ajute. 
Voi rămâne fără prieteni?
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Iertaţi-mă că am fost 
lăudăros şi nesuferit cu voi.

Vă mulţumesc din suflet că aţi 
încercat să mă ajutaţi! Gâscanul 

a învăţat să se 
poarte frumos!

Mi-ar plăcea să 
fiu prietenă cu 

gâscanul acesta 
politicos.

La ora 8 dimineaţa, gâscanul le-a mulţumit călduros tuturor celor care au încercat să-i 
găsească papucii. Raţele şi gâştele, impresionate de mulţumirile gâscanului, s-au dus iarăşi să-i 
caute papucii. Au căutat până la ora 1 după-amiaza, dar truda lor a fost în zadar.

16. Câte ore au căutat raţele papucii gâscanului în această zi?
  A) 4 ore    B) 2 ore   C) 6 ore   D) 7 ore   E) 5 ore

17. Priveşte imaginea. Ce floare creşte pe iaz?
  A) garoafa    B) nufărul    C) bujorul    D) trandafirul   E) crizantema

18. Ce înseamnă expresia truda a fost în zadar?
  A) au avut succes      B) au fost păcăliţi      C) nu s-au înţeles
  D) au muncit degeaba     E) nu au avut destul timp

19. Raţele au văzut că...
  A) gâscanul nu ştie să înoate.         B) gâscanul este tot mai lăudăros.  
  C) gâscanul ştie acum să se poarte frumos.    D) gâscanul şi-a găsit papucii.
  E) gâscanul le obligă să-i caute papucii.
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Prietenia voastră 
este mai de preţ 

decât papucii mei!

Când s-a crăpat de ziuă, raţele şi gâştele au pornit iarăşi, cu mic, cu mare, să ajute 
gâscanul. Raţele pluteau pe iaz şi deseori îşi scufundau capul în apă, poate-poate vor vedea 
papucii. Dar ei tot n-au fost de găsit!

De atunci, raţele au rămas cu obiceiul de a-şi băga capul în apă ca să găsească ceva.

20. Câte fiinţe sunt în imagine?
  A) 11      B) 9     C) 12     D) 13     E) 10
21. Ce i-au spus păsările gâscanului?
  A) Că vor rămâne prieteni.       B) Că totdeauna vor căuta papucii lui.
  C) Că renunţă să-i mai caute papucii.   D) Că papucii nu erau pe măsura lui.
  E) Că şi-a pierdut papucii fiindcă s-a lăudat cu ei.
22. Raţele şi gâştele au fost...
  A) săritoare şi sufletiste.    B) leneşe şi nepăsătoare.    C) fricoase şi rele.
  D) indiferente şi neatente.   E) rele şi delăsătoare.
23. Ce a înţeles gâscanul din păţania lui?
  A) Nu trebuie să-i ajuţi pe cei din jur.   B) E bine să te lauzi.  
  C) Nu e bine să fii lăudăros.      D) Să nu îţi faci prieteni.

E) Trebuie să fii rău cu ceilalţi.
24. Care proverb dintre cele de mai jos nu se potriveşte cu povestea gâscanului?
  A) Prietenul la nevoie se cunoaşte.    B) Nu haina-l face pe om.
  C) Vorba dulce mult aduce.       D) Mai bine mai târziu decât niciodată.

E) Lupu îşi schimbă părul, dar năravul ba.

Pentru că te porţi 
frumos cu noi, vom 
fi mereu prietenii tăi!
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1. Unde trăia gâscanul?
A) la munte    B) lângă un iaz   C) pe câmp   D) în curte    E) la mare

2. Cum era gâscanul?
A) lăudăros    B) modest     C) harnic    D) isteţ     E) tăcut

3. Cu ce se lăuda el?
A) Cu penele strălucitoare.      B) Cu ciocul lung.    C) Cu papucii galbeni.
D) Cu picioarele galbene.       E) Nu se lăuda.

4. Ce părere au raţele despre papucii gânsacului?
A) Nu le plac aceşti papuci.    B) Nu le pasă de ei.   C) Cred că sunt caraghioşi.
D) Cred că sunt frumoşi.     E) Cred că nu sunt confortabili.

Clasa a II-a 

Papucii gânsacului*
adaptare după o poveste populară

Aţi văzut papucii 
mei frumoşi?

Da, da, i-am 
văzut deja!

Ce 
lăudăros?!

Nu ne interesează 
papucii tăi.

Odată, demult, lângă un iaz trăia un gâscan. În jurul lui erau o mulţime de păsări, peşti şi 
alte animale. Gâscanul se lăuda fără măsură cu papucii lui galbeni şi strălucitori:

— Ssssâc, ssssâc! Nimeni nu are papuci aşa frumoşi ca ai mei!

* gânsac = gâscan
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Vai, am pierdut 
papucii în apă!
Ajutor! Ajutor!

Cu ce o să se mai 
laude acum?

L-au încurcat 
papucii la fugă?

Într-o dimineaţă de toamnă, s-a auzit deodată un pocnet de armă de vânătoare. Toate 
animalele s-au speriat, iar gâscanul, ca să fugă mai repede, şi-a aruncat papucii din picioare. 
Aceştia au zburat prin aer şi au căzut direct în lac. După ce s-a mai liniştit, gâscanul a început 
să se vaite.

5. În ce anotimp se petrece povestea?
A) septembrie    B) primăvara    C) toamna    D) vara    E) iarna

6. De ce s-au speriat animalele?
A) De gâscan.        B) De un vultur.    C) De zgomotul făcut de o armă.
D) De un cutremur.      E) De broscoi.

7. De ce şi-a aruncat gâscanul papucii galbeni?
A) Ca să poată fugi mai repede.         B) Nu-i mai plăceau.
C) A găsit papuci mai frumoşi. D) Şi raţele aveau papuci ca ai lui. 
E) Nu erau măsura potrivită.

8. Gâscanul se văita deoarece...
A) raţele i-au luat papucii.       B)  a fost rănit de vânător. 
C) s-a speriat foarte rău.       D) şi-a pierdut papucii.
E) papucii l-au împiedicat să fugă.
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Îţi găsim 
noi papucii!

Te ajutăm să-ţi 
găseşti papucii!

Mi-e milă 
de gâscan!

La ce-ţi 
foloseau papucii, 

gâscanule?
Doar la lăudat?!

Sssăracul de mine, 
am rămas fără papuci! 
Cine mă poate ajuta?

Atât de tare se văita şi plângea gâscanul încât, de milă, toate neamurile lui au încercat 
să-l ajute.

9. În imagine, gâscanul pare că este...
  A) fericit.    B) înfometat.    C) încântat.   D) necăjit.    E) nepăsător.

10. Cine se oferă să-l ajute pe gâscan?
  A) peştii şi raţele         B) raţele şi gâştele     C) gâştele şi broasca
  D) peştii şi broasca        E) doar raţele

11. Câte păsări sunt în imagine? 
  A) 6    B) 5    C) 9     D) 10     E) 7

12. De ce vor păsările să-l ajute pe gâscan?
  A) Deoarece îl iubeau.         B) Pentru că el s-a oferit să le fie prieten. 
  C) Pentru că le era milă de el.       D) Deoarece le-au plăcut papucii lui.
  E) Deoarece voiau să-i poarte papucii.
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Până la căderea nopţii papucii nu au fost găsiţi, aşa că animalele s-au dus la culcare. 
Numai gâscanul nu putea să doarmă. Acum nu ştia de ce să-i pară mai rău: de papuci sau de 
felul în care s-a purtat cu vecinii săi de iaz.
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  A) dimineaţa      B) la prânz        C) seara   
  D) la amiază      E) la miezul nopţii

14. Cine nu a dormit toată noaptea?
A) gâştele       B) raţele         C) broasca   
D) peştii        E) gâscanul

15. Gâscanul este îngrijorat pentru că...
  A) nu mai poate zbura.  B) va rămâne fără prieteni. C) nu mai are ce mânca.
  D) îl dor picioarele.    E) se apropie iarna.

Nici nu am apucat să le 
mulţumesc pentru că au 

sărit să mă ajute. 
Voi rămâne fără prieteni?
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Iertaţi-mă că am fost 
lăudăros şi nesuferit cu voi.

Vă mulţumesc din suflet că aţi 
încercat să mă ajutaţi! Gâscanul 

a învăţat să se 
poarte frumos!

Mi-ar plăcea să 
fiu prietenă cu 

gâscanul acesta 
politicos.
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  A) garoafa    B) nufărul    C) bujorul    D) trandafirul   E) crizantema
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Prietenia voastră 
este mai de preţ 

decât papucii mei!

Când s-a crăpat de ziuă, raţele şi gâştele au pornit iarăşi, cu mic, cu mare, să ajute 
gâscanul. Raţele pluteau pe iaz şi deseori îşi scufundau capul în apă, poate-poate vor vedea 
papucii. Dar ei tot n-au fost de găsit!

De atunci, raţele au rămas cu obiceiul de a-şi băga capul în apă ca să găsească ceva.

20. Câte fiinţe sunt în imagine?
  A) 11      B) 9     C) 12     D) 13     E) 10
21. Ce i-au spus păsările gâscanului?
  A) Că vor rămâne prieteni.       B) Că totdeauna vor căuta papucii lui.
  C) Că renunţă să-i mai caute papucii.   D) Că papucii nu erau pe măsura lui.
  E) Că şi-a pierdut papucii fiindcă s-a lăudat cu ei.
22. Raţele şi gâştele au fost...
  A) săritoare şi sufletiste.    B) leneşe şi nepăsătoare.    C) fricoase şi rele.
  D) indiferente şi neatente.   E) rele şi delăsătoare.
23. Ce a înţeles gâscanul din păţania lui?
  A) Nu trebuie să-i ajuţi pe cei din jur.   B) E bine să te lauzi.  
  C) Nu e bine să fii lăudăros.      D) Să nu îţi faci prieteni.

E) Trebuie să fii rău cu ceilalţi.
24. Care proverb dintre cele de mai jos nu se potriveşte cu povestea gâscanului?
  A) Prietenul la nevoie se cunoaşte.    B) Nu haina-l face pe om.
  C) Vorba dulce mult aduce.       D) Mai bine mai târziu decât niciodată.

E) Lupu îşi schimbă părul, dar năravul ba.

Pentru că te porţi 
frumos cu noi, vom 
fi mereu prietenii tăi!

Rezolvări: 1. C; 2. D; 3. C; 4. E; 5. B; 6. A; 7. C.
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