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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.

VoCAbULAR:

pribegi – a-și părăsi locurile natale, țara; a se refugia, a emigra, a se exila;
tilingă, tilingi  (variantă pentru tilincă, tilinci) – vechi instrument muzical popular de suflat, 

asemănător cu fluierul, dar fără găuri laterale, făcut din scoarță de paltin, ră-
chită, tei etc.;

bucium –  instrument muzical de suflat asemănător unui tub foarte lung, făcut din coajă de tei, 
din lemn sau din metal și folosit în special de ciobani pentru chemări și semnale.

❶ Exersează înțelegerea textului după cerințele date.
•  Răspunde la întrebări.

a. Cine pleacă departe?
b. Ce se întâmplă sus, la munte?
c. Unde se duc oile?
d. Cum se aude buciumul?

•  Precizează ce schimbări se petrec în viața animalelor la venirea iernii, orientându-te 
după versurile primelor două strofe. Formulează două enunțuri.

•  Scrie pe caiet expresii folosite de poet, în a treia strofă, pentru a exprima stările sufle-
tești resimțite de oameni la observarea schimbărilor din natură. Găsește pentru fiecare 
stare sufletească exprimată un cuvânt potrivit și notează-l.

Cântec
de Ștefan Octavian Iosif

Nu mai sunt pe luncă flori,
Văile-s deșarte,
Țipă cârduri de cocori
Pribegind departe!

Și văzduhul s-a-norat,
Ninge sus la munte,
Trec pe vale la iernat,
Turmele mărunte…

Plâng tilingi, tălăngi răspund,
Soarele apune,
Glas de bucium sună-n fund,
Ca o rugăciune…

,

E
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•  Transcrie textul dat, găsind cuvintele care se potrivesc în spațiile necompletate.
Poezia Cântec are trei …………… În poezie, fiecare vers începe cu …………… Între 

strofe se lasă …………… rând liber.

❷  Potrivește în căsuțe fiecare cuvânt al expresiei turme mărunte. 
Trasează, după model, pe caiet, două căsuțe etichetate Singular și Plural apoi scrie, în 
fiecare, forma corespunzătoare a substantivului.
Formulează un enunț în care să introduci expresia la numărul singular.

Substantiv Adjectiv

❸  Identifică în poezie adjectivul care exprimă aspectul văilor la instalarea iernii.

❹  Alcătuiește enunțuri în care cuvântul sună să aibă următoarele înțelesuri: răsună; bate 
(despre ceas, orologiu); este exprimat/formulat.

❺  Realizează un text creativ cu titlul Incredibila călătorie a picăturii de apă Mini în trenul 
celor patru anotimpuri. Compune pe rând cele trei părți ale textului creativ: introducerea, 
cuprinsul, încheierea. Alcătuiește-ți o listă de expresii deosebite pe care să le folosești.
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* Citește textul.

Fricosul
de Emil Gârleanu 

Iarnă. Noapte lucie pe o lume ca în povești: copaci de zahăr, câmp de cristal, iaz 
de oglindă.

Și-n cuprinsul larg, uriașul 
policandru al cerului își 
aprinde, una câte una, luminile, 
ca într-o nemăsurată sală de 
dans. Viețuitoarele pustietății 
sunt îmbătate de farmecul 
acesta: păsările zboară ca ziua; 
lupul poposește pe labe, în 
hățișuri, și privește nemișcat; 
vulpea stă lângă vizuină și nu 
se-ndură să meargă la vânat; 
veverița pleacă din creangă 
în creangă și hoinărește, ca o 
deșucheată, pădurea întreagă.

Iar iepurele a zbughit-o la jucat. Încet, ascultând, a ieșit tiptil-tiptil din curătură, și 
când a ajuns la margine și-a văzut întinderea lucie de zăpadă, a-nceput să sară de bucurie.

— Poate mai întâlnesc un prieten, își spuse iepurașul.
Și gândul îi răspunse:
—  Poate mai întâlnești un prieten…
Și iar țupai-țupai, iepurele sare vesel:
— Poate dau și peste o prietenă.
Și gândul:
— Poate dai și peste o prietenă.
Și mergând așa, iepurașul cu gândul își vorbesc:
— Ce lumină, și totuși luna încă nu a răsărit.
— …Și totuși luna încă nu a răsărit.
— Dar o să răsară.
— …O să răsară.
Și cum mergea pe marginea unei vâlcele, iepurașul se opri o clipă să se odihnească. 

Atunci de la spate, se ridică, albă și ea, ca de gheață, luna. Stelele păliră; pădurea, 
copacii, tufele își dezbrăcară deodată umbra. Iar iepurașul împietri de groază: chiar de 
lângă el, se întinse pe pământ o arătare cu două coarne grozave. După clipa de spaimă, 
iepurașul se destinse ca o coardă și o zbughi la goană, se prăvăli în vale, veni de-a 
dura ca un bulgăre, se sculă și iar se rostogoli până jos; apoi o luă de-a dreptul, tăind 
câmpul. Se opri tocmai în stuhăria iazului.

Acolo de-abia suflând, se ghemui cu ochii închiși… Să nu-și mai vază umbra!
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VoCAbULAR:

lucie – (despre terenuri, drumuri) acoperit cu gheață, lunecos;
policandru – candelabru cu mai multe brațe;
hățiș – pădure mică și foarte deasă, cu mulți lăstari tineri și arbuști; desiș;
deșucheată – fără astâmpăr; neastâmpărată;
zbughi – a o lua deodată la fugă, a o șterge;
curătură – deal sau povârniș acoperit cu vii;
prăvăli – a (se) prăbuși, a (se) răsturna;
stuhărie – loc plin de stuf.

❶  Exersează înțelegerea textului după cerințele date.
• Răspunde la întrebări.

a. Ce anotimp împodobește atât de frumos pădurea?
b. Când se petrec întâmplările prezentate în text?
c. Unde locuiesc viețuitoarele din poveste?
d. Cine a ieșit la joacă?
e. De cine se teme iepurele?

•  Delimitează textul în fragmente.

•  Transcrie fragmentul descriptiv în care este prezentată o noapte de iarnă în pădure. 
Ajutat de întrebările (cum arată copacii, iazul, câmpul?; cum este descris cerul?; cine 
privește cu încântare peisajul?) selectează din fragment informațiile cele mai impor-
tante și formulează ideea principală.

•  Identifică în ultimul fragment al poveștii trei expresii care sugerează de ce textul a fost 
intitulat de autor Fricosul.

•  Realizează un dialog imaginar cu iepurele și convinge-l să nu-i mai fie frică.

•  Alege din text expresia care ți-a plăcut cel mai mult. Alcătuiește un enunț format din 
cinci cuvinte care să conțină expresia preferată.

❷  Copiază cuvintele date, desparte-le în silabe și notează în dreptul fiecăruia, ca în exemplul 
dat, numărul acestora. 

ursoaică → ur-soai-că  3

strălucire, deal, feerie, gheață, peisaj, privighetoare, două

❸  Spune câte litere și câte sunete sunt în cuvintele: ramuri, cerne, cioc, baghetă, gheată.
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❹  Formulează două enunțuri în care cuvântul luna să aibă sensuri diferite.

❺  Observă imaginea, răspunde întrebărilor și redactează o relatare (povestire) asemănătoare 
unui comentariu sportiv. Folosește cuvinte precum patine, crosă și puc, când te referi la 
sportul reprezentat în imagine.

• Ce sport de iarnă este ilustrat în imagine?
• Ce țară reprezintă fiecare echipă?
• Care ar putea fi numele echipelor, pornind de la inițialele înscrise pe echipamentele lor?
• La ce competiție crezi că participă și ce simboluri sunt reprezentative pentru aceasta?
• Ce culori aparțin fiecărei echipe?
• Cu ce este acoperit terenul de joc?
• În ce fază a jocului se află jucătorii?
• Cum crezi că se încheia această fază?
• Cine câștigă meciul și care va fi reacția fiecărei echipe?

RUS

RU
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N
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* Citește textul.

Intenții și atracții
fragment adaptat după Pinocchio de Carlo Collodi

Meșterul Geppetto îl privea cu drag pe Pinocchio, păpușa pe care tocmai o ciopli-
se din bucata de lemn vorbitoare. Își dorise de mult un 
copil și iată-l acum, năzdrăvan și curios, cum stătea 
cuminte pe scaun, chiar în fața sa. 

— Și spui că vrei să înveți?
— Da, tată, tare mi-ar plăcea să merg și 

eu la școală  ca toți copiii.
— Știi că… pentru a fi elev, ai 

nevoie de Abecedar.
— Minunat, da, vreau un 

abecedar.
— Nu am bani, dar îți pro-

mit că fac tot posibilul și, pen-
tru câteva minute bune, bătrâ-
nul Geppetto lipsi de acasă.

— Fiule, îi spuse bătrânul 
lui Pinocchio când intră din 
nou în casă, poți să începi 
școala chiar astăzi, și îi întin-
se păpușii un abecedar.

— Ce frumos este, tată, și 
cât de multe ilustrații are...

— Da... și litere și cuvinte. 
Succes la școală, fiul meu drag.

Pinocchio simțea că pluteș-
te de fericire. Cu prima lui carte de învățătură în mână, își salută respectos părintele și 
ieși din casă. Înainta cu pași mari printre mulțimea fulgilor de nea, inima îi bătea cu 
putere în piept de emoție, iar gândul era plin de recunoștință. 

Chiar așa grăbit să ajungă la școală cum era, Pinocchio nu a putut să nu observe că 
Geppetto nu mai purta haina călduroasă care îl ferea de frigul iernii. Pesemne, o vân-
duse iar cu banii primiți pe ea îi cumpărase abecedarul. 

Băiețelul din lemn avea deci planuri mari. Intențiile lui bune se învârteau, se răsu-
ceau în minte precum fuioarele de fum ieșite din hornurile caselor pe lângă care trecea: 
azi, în prima zi de școală, va învăța să citească, mâine, să scrie, poimâine, să soco-
tească, iar în zilele ce vor urma va fi pregătit să câștige bănuții cu care să-i cumpere 
bătrânului său tată o haină. 



9

Șirul de gânduri bune s-a întrerupt însă pe când trecea prin piața orășelului. Lumea 
se strânsese în jurul unui cort viu colorat. „Trebuie să fie un spectacol, ceva nemaipomenit 
înăuntru”, își zise el în gând.

— Hei, băiete, unde ți-e biletul?
— Pentru ce îmi trebuie bilet?
— Ca să intri la Marele Spectacol de Păpuși. Te costă patru bănuți.
„Cum să fac rost de bani?” se gândi Pinocchio și îi veni ideea să vândă unui negustor 

ambulant Abecedarul pentru doar patru bănuți.
De-ar fi aflat bătrânul Geppetto, tare s-ar mai fi întristat, dar Pinocchio uitase cu totul 

de învățătură: Marele Spectacol de Păpuși era irezistibil. Intențiile au fost bune, dar 
atracțiile păreau a fi și mai bune.

VoCAbULAR:

fuior – mănunchi de fire de cânepă sau de in; pânză de cânepă sau de in;
negustor – persoană care se ocupă cu comerțul, comerciant;
negustor ambulant –  negustor care-și vindea marfa cutreierînd străzile sau la o tarabă 

improvizată.

❶ Exersează înțelegerea textului după cerințele date.
•  Răspunde la întrebări.

a. Ce însușiri sufletești ale lui Pinocchio sunt exprimate în primul fragment?
b. Ce alte însușiri sunt sugerate în ultimul fragment?
c. Spune motivul pentru care băiatul din lemn își schimbă intențiile bune?
d.  Dorințele nenumărate ale lui Pinocchio se schimbă repede și îi influențează compor-

tamentul. Crezi că și sentimentele față de tatăl său s-au schimbat în vreun fel? Moti-
vează-ți răspunsul. 

e. Dacă ai putea, l-ai împiedica pe băiat să intre în cortul cu atracții? Explică alegerea ta.
f. Cum ai proceda ca să-i arăți lui Pinocchio că nu acționează înțelept?

•  Imaginează-ți ce i se poate întâmpla lui Pinocchio la Marele Spectacol de Păpuși, apoi 
schițează planul simplu de idei pentru o poveste alcătuită din trei fragmente. 
Scrie ideile principale pentru cele trei fragmente în ordinea în care îți imaginezi că se 
vor desfășura întâmplările.

❷  Transcrie enunțurile, introducând corect nea/ne-a.
Câmpurile întinse s-au îmbrăcat iar într-o mantie strălucitoare de …………… .
Vântul …………… dat multă bătaie de cap.
…………… Ilie s-a bucurat de reușita mea.

❸  Consultă, în fișă, secțiunea VoCAbULAR și găsește apoi pentru fuioare un cuvânt cu sens 
asemănător celui din text.
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 ❹  Alcătuiește enunțuri cu expresiile: a scăpat basma curată; cu inima cât un purice;  
o nimica toată. 

❺  Realizează un afiș pentru Marele Spectacol de Păpuși. Precizează cine organizează evenimen-
tul, ce trupe sau păpuși celebre participă, data, ora și locul desfășurării evenimentului.   

Marele Spectacol de PãpuºiMarele Spectacol de Pãpuºi


