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Clasele III-IV

Şoricelul alb
adaptare după o poveste de Charles Perrault

1. În ce zi ţinea regina marea serbare?
A) 1 martie   B) 8 martie    C) 20 martie    D) 1 mai    E) 1 iunie

2. Zânele trebuiau să vină la palat pentru...
A) a privi fluturii.     B) sărbătorirea zilei reginei.  C) a primi baghete magice. 
D) vizitarea palatului.   E) sărbătorirea primăverii.

3. Apare în imagine, dar nu şi în text...
A) liliacul.   B) fluturii.    C) libelulele.   D) palatul.   E) cochilia de scoică. 

4. Ce fac păsările din imagine?
A) plâng    B) tac      C) aleargă     D) cântă    E) dorm

5. De ce aveau nevoie zânele de baghete magice la Sărbătoarea Primăverii?
A) să cheme păsările călătoare   B) să cureţe copacii     C) să le dea reginei
D) să cheme fluturii        E) să cheme primăvara

Regina zânelor pregătea, ca în fiecare an, marea serbare a primăverii. Toate zânele îşi 
scuturau aripile transparente şi îşi curăţau baghetele magice cu care trebuiau să cheme păsările 
călătoare. Când a venit mult aşteptata zi de 20 martie, zânele s-au îndreptat spre palatul regal. 
Din văzduh a apărut şi regina zânelor într-o cochilie de scoică trasă de fluturi şi păzită de două 
libelule gigantice.

Zânele vor veni 
la opt seara!
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6. Angelina era numită şi Zâna Plânsetelor pentru că...
A) aşa o porecliseră surorile ei.      B) plângea că nu a ajuns la petrecere.  
C) îi părea rău de nefericirea tuturor.     D) aşa fusese botezată de părinţii ei.
E) plângea întruna fără motiv.

7. Care dintre însuşirile de mai jos o caracterizează pe Angelina?
A) harnică şi miloasă      B) leneşă şi frumoasă    C) fericită şi miloasă
D) plângăcioasă şi uitucă    E) nepricepută şi veselă

8. Cum erau copiii când i-a găsit Angelina?
A) necăjiţi şi curaţi       B) veseli şi murdari     C) singuri şi liniştiţi
D) speriaţi şi flămânzi      E) cuminţi şi harnici

9. Ce a făcut Angelina pentru copiii tăietorului de lemne?
A) Le-a spălat şi călcat hainele.      B) Le-a gătit şi a făcut curăţenie.
C) I-a spălat, hrănit şi cârpit hainele.    D) S-a jucat cu ei şi le-a spus poveşti.
E) Le-a adus acasă părinţii.

Doar o zână lipsea de la petrecere. Era Angelina, Zâna Plânsetelor, cum o numeau 
celelalte zâne, deoarece mereu suferea pentru nefericirea altora. Sufletul ei bun era întotdeauna 
alături de cei nefericiţi. Zâna Plânsetelor sărea întotdeauna în ajutorul celor necăjiţi. 

Chiar de Sărbătoarea Primăverii, Angelina auzise plângând cinci copii şi nu se putuse abţine 
să nu se îndrepte către casa de unde veneau plânsetele. Era casa unui tăietor de lemne care 
plecase cu soţia, cu o zi în urmă şi, din nu se ştie ce motiv, încă nu se întorsese. Copiii săi 
plângeau de mama focului. Erau mici, speriaţi, singuri şi flămânzi. Angelina se văzu nevoită să-i 
spele şi să le dea de mâncare. Apoi începu să le coasă hăinuţele vechi, purtate de la unul la altul.

Avem ce 
mânca!

Ce bine că 
nu suntem 

singuri!
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10. Angelina nu a plecat la Sărbătoarea Primăverii pentru că...
A) nu a lăsat-o fluturele.   B) îi era milă de copii.    C) şi-a pierdut bagheta.
D) îi era teamă de regină .  E) nu fusese invitată.

11. Cine a avertizat-o pe Angelina de îngrijorarea reginei?
A) fluturele     B) un copil  C) greierele    D) o zână   E) şoricelul

12. Ce oră indică ceasul?
A) 23:00      B) 22:30   C) 23:45     D) 22:55   E) 21:45

13. La ce instrument cântă greieraşul?
A) la vioară     B) la pian   C) la chitară    D) la fluier   E) la muzicuţă

14. Dacă petrecerea a început la ora 20:00 şi se termină a doua zi, la ora 06:00, câte ore mai sunt 
până se va termina petrecerea?
A) 8 ore şi 15 minute   B) 7 ore   C) 6 ore   D) 8 ore   E) 9 ore

Angelina îşi aminti de petrecerea dată de regină în acea seară. „Încă nu sunt în întârziere“, 
gândi ea. Pe înserat, copiilor li s-a făcut foame şi au început să plângă. Angelina s-a gândit: 
„Încă mai am timp.“ Pregăti cina şi tocmai le dădea să mănânce când auzi un greiere cântând: 
 — Zână Angelina,  Vei ajunge tu oare  Să trimiţi semn de plecare 
  Te cheamă regina!  La marea sărbătoare, Păsărilor călătoare? 

Când vru să plece, copiii se agăţară de ea plângând. Ea gândi: „O să plec când vor adormi.“

Angelina, regina 
te cheamă! Bine că au 

adormit!
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15. Spre deosebire de Angelina, toate zânele din imagine au...
A) rochii lungi    B) baghete   C) pălării    D) evantaie   E) coroane

16. Care este opusul cuvântului aspră?
A) frumoasă    B) rea     C) blândă    D) severă    E) inteligentă

17. Angelina îi cere iertare reginei pentru că...
A) a hrănit copiii şi a întârziat la sărbătoare.    B) a plâns prea mult şi a întârziat.  
C) a cusut hăinuţele copiilor şi a întârziat la bal.  D) a întârziat şi a pierdut bagheta. 
E) a pierdut bagheta şi le-a dezamăgit pe zâne.  

18. Regina i-a spus zânei Angelina că...
A) nu o va ierta.  B) îi va da o baghetă  nouă.  C) trebuie să cheme păsările călătoare. 
D) nu este bine că a întârziat.     E) o va răsplăti pentru că a îngrijit copiii.

19. Pe ce este aşezată regina?
A) pe balansoar   B) pe tron    C) pe pat   D) pe leagăn    E) pe bancă

Când s-a înnoptat, Angelina a auzit o voce plină de supărare care striga:
— Unde este Angelina?
Angelina recunoscu vocea reginei şi, înspăimântată, plecă repede şi îşi uită bagheta magică. 
Angelina a ajuns chiar la miezul nopţii în marele salon. Zânele şuşoteau:
— Pedeapsa va fi aspră, spuneau unele.
— A avut grijă de nişte copii sărmani, spuneau altele, mai îndurătoare. 
Când a ajuns în faţa reginei, Angelina îşi dădu seama că şi-a uitat bagheta magică. Ea îi 

ceru iertare reginei pentru întârziere şi pentru că a venit fără baghetă.
— Nu te pot ierta, îi spuse regina. Păsările călătoare nu pot veni din ţările calde până ce 

toate zânele nu îşi unesc puterea baghetelor magice.

La păsările 
călătoare nu 
te-ai gândit?

Iertare, 
Maiestate!
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20. Ce poartă în plus regina în a doua imagine?
A) colier    B) coroană     C) baghetă D) pelerină   E) centură

21. În ce a transformat-o regina pe zâna Angelina?
A) într-o zână care nu întârzie    B) într-o fată sărmană   C) într-un şobolan roz
D) într-un şoricel alb       E) într-un tăietor de lemne

22. Angelina se poate salva...
A) îngrijind copiii sărmani.        B) căsătorindu-se cu un prinţ.
C) atingând bagheta ei fermecată.     D) făcând o călătorie în jurul Pământului.
E) aducând păsările călătoare din ţările calde.

Regina zânelor a hotărât:
— Angelina, te voi preface într-un şoricel alb. Astfel vei mai putea să-i vizitezi pe sărmani 

în casele lor. Dacă prin cine ştie ce minune vei ajunge din nou în casa tăietorului de lemne şi îţi 
vei atinge bagheta magică, atunci vei scăpa de vrajă. 

Regina a atins-o cu bagheta sa şi a prefăcut-o într-un şoricel alb, care a fugit iute din palat.

Regina le-a spus celorlalte zâne:
— Nu voi lăsa şoricelul la voia întâmplării, ci îl voi ajuta să găsească mai repede bagheta 

magică. Astfel, vom pune la un loc puterea tuturor baghetelor magice pentru a trimite păsărilor 
călătoare semnalul de întoarcere din ţările calde.

Cum voi 
mai putea 

ajuta 
nevoiaşii?

Găseşte degrabă 
bagheta fermecată!
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Şoricelul alb mergea înfricoşat prin pădure, tremurând de frică şi de frig, ascunzându-se 
de oameni şi jivine. De dimineaţă, toropit de oboseală, s-a ascuns într-un tufiş. Peste puţin timp 
şoricelul s-a trezit prins în mâinile unui copil.

Copilul a mângâiat şoricelul pe cap şi l-a ascuns în buzunarul hainei. Nu i l-a arătat tatălui 
său, pentru că nu ştia dacă l-ar lăsa să aibă un asemenea animăluţ.

— Am terminat de tăiat pe ziua de azi! spuse tatăl copilului. Nu vreau să ne prindă noaptea 
și să ne rătăcim prin pădure, aşa cum s-a mai întâmplat. Îmi pare rău că nici până acum n-am 
apucat să-i mulţumesc femeii care a avut grijă de voi. Şi nici ea nu s-a mai întors după băţul 
acela ciudat uitat la noi în cuier.

23. Cum a ajuns şoricelul la băiatul tăietorului de lemne?
A) Ajutat de regina zânelor.         B) Ajutat de bunul Dumnezeu. 
C) Cu ajutorul baghetei magice.       D) L-a găsit tăietorul de lemne.  
E) L-a găsit băiatul pe o creangă.

24. Copilul a ascuns şoricelul pentru că...
A) voia să-i sperie pe fraţii săi.        B) animăluţului îi era frig.
C) tatăl nu ar fi fost de acord să-l ia acasă.   D) ştia că este un animal fermecat.
E) dorea să-l ducă la palatul reginei.

25. Tatăl nu voia...
A) să piardă şoricelul.    B) să-l prindă noaptea pe drum.   C) să ajungă acasă.
D) să taie lemne.      E) să-i mulţumească zânei.

26. Cuierul este...
A) un vas în care se ţine apa.             B) o ladă în care se ţin cartofi.       
C) o chiuvetă în care se spală rufe.       D) o plită pe care se găteşte.
E) un suport pe care se atârnă haine.

Am îndrumat băieţelul 
să găsească şoricelul!

Să plecăm cât 
mai e ziuă!
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Ajunși acasă, fiul cel mic al tăietorului de lemne şi-a rugat părinţii să-l lase să crească un 
animăluţ. Părinţilor li s-a părut o idee ciudată şi i-au cerut băiatului să vadă animalul.

Atunci copilul a scos şoricelul din buzunar. Blândeţea din ochii animăluţului i-a cucerit. I-au 
dat de mâncare, l-au spălat şi i-au făcut pat de frunze într-o cutie veche de lemn. 

Şoricelul sărea neîncetat în dreptul cuierului, unde stătea agăţată bagheta. Amuzaţi, copiii 
au luat bagheta şi în joacă au atins cu ea micul şoricel. Ca prin minune, şoricelul s-a transformat 
într-o zână frumoasă. Toţi copiii au recunoscut-o şi au îmbrăţişat-o cu drag. 

Angelina a îmbrăţişat copiii, a luat bagheta fermecată şi, îngrijorată de soarta păsărilor 
călătoare, s-a grăbit să se ducă la palatul reginei. Acolo era aşteptată de celelalte zâne şi 
împreună au pus la un loc puterea tuturor baghetelor magice, ca să dea păsărilor călătoare 
semnalul întoarcerii din ţările calde. În acel an păsările călătoare au întârziat cu o zi.

27. Părinţii au acceptat ca băieţelul să crească un şoricel...
 A) fără să-l vadă.    B) după ce au văzut micul animal.    C) pentru că animăluţul era vrăjit.  
 D) ca să-i mulţumească zânei.     E) pentru că aveau şi alte animale.

28. Cum a îngrijit familia tăietorului de lemne şoricelul?
 A) L-au dus la doctor.    B) L-au mângâiat.    C) L-au îngrijit şi i-au făcut culcuş.
 D) L-au pus să sară după baghetă.      E) I-au făcut un leagăn.

29. Ce i-a sfătuit zâna pe tăietorul de lemne şi pe soţia sa?
 A) Să aibă grijă de copii.   B) Să nu mai taie pădurile.   C) Să o însoţească la palat.

D) Să ia cu ei copiii când se duc în pădure.   E) Să le ia copiilor un animăluţ.

30. În care poveste personajul principal este ocrotit de o zână?
  A) Cei trei purceluşi     B) Scufiţa Roşie       C) Răţuşca cea urâtă
 D) Cenuşăreasa      E) Capra cu trei iezi

Îţi mulţumim 
pentru tot! Aveţi nişte copii 

minunaţi! Aveţi 
grijă de ei!
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Clasele III-IV

Şoricelul alb
adaptare după o poveste de Charles Perrault

1. În ce zi ţinea regina marea serbare?
A) 1 martie   B) 8 martie    C) 20 martie    D) 1 mai    E) 1 iunie

2. Zânele trebuiau să vină la palat pentru...
A) a privi fluturii.     B) sărbătorirea zilei reginei.  C) a primi baghete magice. 
D) vizitarea palatului.   E) sărbătorirea primăverii.

3. Apare în imagine, dar nu şi în text...
A) liliacul.   B) fluturii.    C) libelulele.   D) palatul.   E) cochilia de scoică. 

4. Ce fac păsările din imagine?
A) plâng    B) tac      C) aleargă     D) cântă    E) dorm

5. De ce aveau nevoie zânele de baghete magice la Sărbătoarea Primăverii?
A) să cheme păsările călătoare   B) să cureţe copacii     C) să le dea reginei
D) să cheme fluturii        E) să cheme primăvara

Regina zânelor pregătea, ca în fiecare an, marea serbare a primăverii. Toate zânele îşi 
scuturau aripile transparente şi îşi curăţau baghetele magice cu care trebuiau să cheme păsările 
călătoare. Când a venit mult aşteptata zi de 20 martie, zânele s-au îndreptat spre palatul regal. 
Din văzduh a apărut şi regina zânelor într-o cochilie de scoică trasă de fluturi şi păzită de două 
libelule gigantice.

Zânele vor veni 
la opt seara!
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4. Ce fac păsările din imagine?
A) plâng    B) tac      C) aleargă     D) cântă    E) dorm

5. De ce aveau nevoie zânele de baghete magice la Sărbătoarea Primăverii?
A) să cheme păsările călătoare   B) să cureţe copacii     C) să le dea reginei
D) să cheme fluturii        E) să cheme primăvara

Regina zânelor pregătea, ca în fiecare an, marea serbare a primăverii. Toate zânele îşi 
scuturau aripile transparente şi îşi curăţau baghetele magice cu care trebuiau să cheme păsările 
călătoare. Când a venit mult aşteptata zi de 20 martie, zânele s-au îndreptat spre palatul regal. 
Din văzduh a apărut şi regina zânelor într-o cochilie de scoică trasă de fluturi şi păzită de două 
libelule gigantice.

Zânele vor veni 
la opt seara!
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6. Angelina era numită şi Zâna Plânsetelor pentru că...
A) aşa o porecliseră surorile ei.      B) plângea că nu a ajuns la petrecere.  
C) îi părea rău de nefericirea tuturor.     D) aşa fusese botezată de părinţii ei.
E) plângea întruna fără motiv.

7. Care dintre însuşirile de mai jos o caracterizează pe Angelina?
A) harnică şi miloasă      B) leneşă şi frumoasă    C) fericită şi miloasă
D) plângăcioasă şi uitucă    E) nepricepută şi veselă

8. Cum erau copiii când i-a găsit Angelina?
A) necăjiţi şi curaţi       B) veseli şi murdari     C) singuri şi liniştiţi
D) speriaţi şi flămânzi      E) cuminţi şi harnici

9. Ce a făcut Angelina pentru copiii tăietorului de lemne?
A) Le-a spălat şi călcat hainele.      B) Le-a gătit şi a făcut curăţenie.
C) I-a spălat, hrănit şi cârpit hainele.    D) S-a jucat cu ei şi le-a spus poveşti.
E) Le-a adus acasă părinţii.

Doar o zână lipsea de la petrecere. Era Angelina, Zâna Plânsetelor, cum o numeau 
celelalte zâne, deoarece mereu suferea pentru nefericirea altora. Sufletul ei bun era întotdeauna 
alături de cei nefericiţi. Zâna Plânsetelor sărea întotdeauna în ajutorul celor necăjiţi. 

Chiar de Sărbătoarea Primăverii, Angelina auzise plângând cinci copii şi nu se putuse abţine 
să nu se îndrepte către casa de unde veneau plânsetele. Era casa unui tăietor de lemne care 
plecase cu soţia, cu o zi în urmă şi, din nu se ştie ce motiv, încă nu se întorsese. Copiii săi 
plângeau de mama focului. Erau mici, speriaţi, singuri şi flămânzi. Angelina se văzu nevoită să-i 
spele şi să le dea de mâncare. Apoi începu să le coasă hăinuţele vechi, purtate de la unul la altul.

Avem ce 
mânca!

Ce bine că 
nu suntem 

singuri!
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10. Angelina nu a plecat la Sărbătoarea Primăverii pentru că...
A) nu a lăsat-o fluturele.   B) îi era milă de copii.    C) şi-a pierdut bagheta.
D) îi era teamă de regină .  E) nu fusese invitată.

11. Cine a avertizat-o pe Angelina de îngrijorarea reginei?
A) fluturele     B) un copil  C) greierele    D) o zână   E) şoricelul

12. Ce oră indică ceasul?
A) 23:00      B) 22:30   C) 23:45     D) 22:55   E) 21:45

13. La ce instrument cântă greieraşul?
A) la vioară     B) la pian   C) la chitară    D) la fluier   E) la muzicuţă

14. Dacă petrecerea a început la ora 20:00 şi se termină a doua zi, la ora 06:00, câte ore mai sunt 
până se va termina petrecerea?
A) 8 ore şi 15 minute   B) 7 ore   C) 6 ore   D) 8 ore   E) 9 ore

Angelina îşi aminti de petrecerea dată de regină în acea seară. „Încă nu sunt în întârziere“, 
gândi ea. Pe înserat, copiilor li s-a făcut foame şi au început să plângă. Angelina s-a gândit: 
„Încă mai am timp.“ Pregăti cina şi tocmai le dădea să mănânce când auzi un greiere cântând: 
 — Zână Angelina,  Vei ajunge tu oare  Să trimiţi semn de plecare 
  Te cheamă regina!  La marea sărbătoare, Păsărilor călătoare? 

Când vru să plece, copiii se agăţară de ea plângând. Ea gândi: „O să plec când vor adormi.“

Angelina, regina 
te cheamă! Bine că au 

adormit!

1. 

2. 
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Angelina, regina 
te cheamă! Bine că au 

adormit!

3. 
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15. Spre deosebire de Angelina, toate zânele din imagine au...
A) rochii lungi    B) baghete   C) pălării    D) evantaie   E) coroane

16. Care este opusul cuvântului aspră?
A) frumoasă    B) rea     C) blândă    D) severă    E) inteligentă

17. Angelina îi cere iertare reginei pentru că...
A) a hrănit copiii şi a întârziat la sărbătoare.    B) a plâns prea mult şi a întârziat.  
C) a cusut hăinuţele copiilor şi a întârziat la bal.  D) a întârziat şi a pierdut bagheta. 
E) a pierdut bagheta şi le-a dezamăgit pe zâne.  

18. Regina i-a spus zânei Angelina că...
A) nu o va ierta.  B) îi va da o baghetă  nouă.  C) trebuie să cheme păsările călătoare. 
D) nu este bine că a întârziat.     E) o va răsplăti pentru că a îngrijit copiii.

19. Pe ce este aşezată regina?
A) pe balansoar   B) pe tron    C) pe pat   D) pe leagăn    E) pe bancă

Când s-a înnoptat, Angelina a auzit o voce plină de supărare care striga:
— Unde este Angelina?
Angelina recunoscu vocea reginei şi, înspăimântată, plecă repede şi îşi uită bagheta magică. 
Angelina a ajuns chiar la miezul nopţii în marele salon. Zânele şuşoteau:
— Pedeapsa va fi aspră, spuneau unele.
— A avut grijă de nişte copii sărmani, spuneau altele, mai îndurătoare. 
Când a ajuns în faţa reginei, Angelina îşi dădu seama că şi-a uitat bagheta magică. Ea îi 

ceru iertare reginei pentru întârziere şi pentru că a venit fără baghetă.
— Nu te pot ierta, îi spuse regina. Păsările călătoare nu pot veni din ţările calde până ce 

toate zânele nu îşi unesc puterea baghetelor magice.

La păsările 
călătoare nu 
te-ai gândit?

Iertare, 
Maiestate!

4. 
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20. Ce poartă în plus regina în a doua imagine?
A) colier    B) coroană     C) baghetă D) pelerină   E) centură

21. În ce a transformat-o regina pe zâna Angelina?
A) într-o zână care nu întârzie    B) într-o fată sărmană   C) într-un şobolan roz
D) într-un şoricel alb       E) într-un tăietor de lemne

22. Angelina se poate salva...
A) îngrijind copiii sărmani.        B) căsătorindu-se cu un prinţ.
C) atingând bagheta ei fermecată.     D) făcând o călătorie în jurul Pământului.
E) aducând păsările călătoare din ţările calde.

Regina zânelor a hotărât:
— Angelina, te voi preface într-un şoricel alb. Astfel vei mai putea să-i vizitezi pe sărmani 

în casele lor. Dacă prin cine ştie ce minune vei ajunge din nou în casa tăietorului de lemne şi îţi 
vei atinge bagheta magică, atunci vei scăpa de vrajă. 

Regina a atins-o cu bagheta sa şi a prefăcut-o într-un şoricel alb, care a fugit iute din palat.

Regina le-a spus celorlalte zâne:
— Nu voi lăsa şoricelul la voia întâmplării, ci îl voi ajuta să găsească mai repede bagheta 

magică. Astfel, vom pune la un loc puterea tuturor baghetelor magice pentru a trimite păsărilor 
călătoare semnalul de întoarcere din ţările calde.

Cum voi 
mai putea 

ajuta 
nevoiaşii?

Găseşte degrabă 
bagheta fermecată!
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Şoricelul alb mergea înfricoşat prin pădure, tremurând de frică şi de frig, ascunzându-se 
de oameni şi jivine. De dimineaţă, toropit de oboseală, s-a ascuns într-un tufiş. Peste puţin timp 
şoricelul s-a trezit prins în mâinile unui copil.

Copilul a mângâiat şoricelul pe cap şi l-a ascuns în buzunarul hainei. Nu i l-a arătat tatălui 
său, pentru că nu ştia dacă l-ar lăsa să aibă un asemenea animăluţ.

— Am terminat de tăiat pe ziua de azi! spuse tatăl copilului. Nu vreau să ne prindă noaptea 
și să ne rătăcim prin pădure, aşa cum s-a mai întâmplat. Îmi pare rău că nici până acum n-am 
apucat să-i mulţumesc femeii care a avut grijă de voi. Şi nici ea nu s-a mai întors după băţul 
acela ciudat uitat la noi în cuier.

23. Cum a ajuns şoricelul la băiatul tăietorului de lemne?
A) Ajutat de regina zânelor.         B) Ajutat de bunul Dumnezeu. 
C) Cu ajutorul baghetei magice.       D) L-a găsit tăietorul de lemne.  
E) L-a găsit băiatul pe o creangă.

24. Copilul a ascuns şoricelul pentru că...
A) voia să-i sperie pe fraţii săi.        B) animăluţului îi era frig.
C) tatăl nu ar fi fost de acord să-l ia acasă.   D) ştia că este un animal fermecat.
E) dorea să-l ducă la palatul reginei.

25. Tatăl nu voia...
A) să piardă şoricelul.    B) să-l prindă noaptea pe drum.   C) să ajungă acasă.
D) să taie lemne.      E) să-i mulţumească zânei.

26. Cuierul este...
A) un vas în care se ţine apa.             B) o ladă în care se ţin cartofi.       
C) o chiuvetă în care se spală rufe.       D) o plită pe care se găteşte.
E) un suport pe care se atârnă haine.

Am îndrumat băieţelul 
să găsească şoricelul!

Să plecăm cât 
mai e ziuă!
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Ajunși acasă, fiul cel mic al tăietorului de lemne şi-a rugat părinţii să-l lase să crească un 
animăluţ. Părinţilor li s-a părut o idee ciudată şi i-au cerut băiatului să vadă animalul.

Atunci copilul a scos şoricelul din buzunar. Blândeţea din ochii animăluţului i-a cucerit. I-au 
dat de mâncare, l-au spălat şi i-au făcut pat de frunze într-o cutie veche de lemn. 

Şoricelul sărea neîncetat în dreptul cuierului, unde stătea agăţată bagheta. Amuzaţi, copiii 
au luat bagheta şi în joacă au atins cu ea micul şoricel. Ca prin minune, şoricelul s-a transformat 
într-o zână frumoasă. Toţi copiii au recunoscut-o şi au îmbrăţişat-o cu drag. 

Angelina a îmbrăţişat copiii, a luat bagheta fermecată şi, îngrijorată de soarta păsărilor 
călătoare, s-a grăbit să se ducă la palatul reginei. Acolo era aşteptată de celelalte zâne şi 
împreună au pus la un loc puterea tuturor baghetelor magice, ca să dea păsărilor călătoare 
semnalul întoarcerii din ţările calde. În acel an păsările călătoare au întârziat cu o zi.

27. Părinţii au acceptat ca băieţelul să crească un şoricel...
 A) fără să-l vadă.    B) după ce au văzut micul animal.    C) pentru că animăluţul era vrăjit.  
 D) ca să-i mulţumească zânei.     E) pentru că aveau şi alte animale.

28. Cum a îngrijit familia tăietorului de lemne şoricelul?
 A) L-au dus la doctor.    B) L-au mângâiat.    C) L-au îngrijit şi i-au făcut culcuş.
 D) L-au pus să sară după baghetă.      E) I-au făcut un leagăn.

29. Ce i-a sfătuit zâna pe tăietorul de lemne şi pe soţia sa?
 A) Să aibă grijă de copii.   B) Să nu mai taie pădurile.   C) Să o însoţească la palat.

D) Să ia cu ei copiii când se duc în pădure.   E) Să le ia copiilor un animăluţ.

30. În care poveste personajul principal este ocrotit de o zână?
  A) Cei trei purceluşi     B) Scufiţa Roşie       C) Răţuşca cea urâtă
 D) Cenuşăreasa      E) Capra cu trei iezi

Îţi mulţumim 
pentru tot! Aveţi nişte copii 

minunaţi! Aveţi 
grijă de ei!

7. 

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


