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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.

Cartea cu Apolodor
de Gellu Naum 

La circ, în Târgul Moșilor,
Pe gheața unui răcitor,
Trăia voios și zâmbitor
Un pinguin din Labrador.

— Cum se numea? — Apolodor.
— Și ce făcea? — Cânta la cor.
Deci, nu era nici scamator, 
Nici acrobat, nici dansator;
Făcea și el ce-i mai ușor:
Cânta la cor. (Era tenor.)

Grăsuț, curat, atrăgător 
În fracul lui strălucitor 
Așa era Apolodor...
Dar într-o zi Apolodor,
Spre deznădejdea tuturor, 
A spus așa: — Sunt foarte trist!

Îmi place viața de corist
Dar ce să fac? Mi-e dor, mi-e dor 
De frații mei din Labrador...
O, de-aș putea un ceas măcar
Să stau cu ei pe un ghețar...

Apoi a plâns Apolodor...

VoCAbULAR:

târg –  spațiu mai întins și special amenajat într-un oraș sau la marginea unui oraș, unde se 
vând și se cumpără (zilnic sau la anumite date) vite, cereale, alimente, zarzavaturi;

răcitor – care ajută la menținerea unei temperaturi scăzute, care răcește;  
tenor – cântăreț care are cea mai înaltă voce bărbătească; 
deznădejde –  stare sufletească extrem de apăsătoare, caracterizată prin lipsa oricărei speranțe.

❶ Răspunde la întrebări!
a. Cine a scris poezia?
b. Cine era Apolodor?
c. Ce îi plăcea să facă la circ?
d. Unde dorea să plece? De ce?
e. Din ce cauză era trist Apolodor?

❷  Formulează întrebări pentru răspunsurile de mai jos.
a. Apolodor stătea pe un răcitor ca să se protejeze de căldură.
b. Pinguinul a plâns de dorul fraților lui.
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❸  Formulează un enunț în care să folosești cu sens diferit cuvântul dor.

❹  Construiește enunțuri cu cei/ce-i, mie/mi-e și la/l-a.

❺  Imaginează-ți că ai fost la spectacolul circului din oraș. Colegii tăi îți solicită informații 
despre: prețul biletului, durata și locul desfășurării spectacolului, cel mai bun moment din 
spectacol. Scrie în 3-7 enunțuri un dialog în care să oferi aceste informații.

BILETEBILETE
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* Citește textul.

Ninsoarea
adaptare după Ion Agârbiceanu 

 De trei zile văzduhul se întune-
case.

— Uite că ninge, mamă! strigă An-
drei, cu nasul turtit de geam.

— Ninge, ne-au spus ciorile! De trei 
zile strigă: cra-cra!

După două zile, încă ningea. O cioară 
a coborât zburând anevoie. Era șchioapă.

 Copiilor nu le plac ciorile.
— Hai s-o prindem! a strigat Andrei.

 Aniţa, sora lui, începu să țipe:
— Nu lovi, nu da cu bâta! Vreau să 

prind cioara!
Auzind strigăte, mama ieși din 

casă:
— Ce-i asta? Să lovești o pasăre 

fără apărare! N-a fost îndeajuns ne-
norocirea ei? Posibil să o fi lovit un 
copil lipsit de inimă, ca tine!

 Mama și Anița au luat pasărea 
s-o îngrijească.

Peste câteva zile cioara se învio-
rase.

VoCAbULAR:

văzduh – cer;     
îndeajuns – destul; 
anevoie – cu greu;     
a se înviora – a-și reveni, a se însufleți.

❶  Spune cu ajutorul întrebărilor ce cuvinte se potrivesc în propozițiile de mai jos. 
O cioară a coborât zburând anevoie pe …………… . (unde?).
…………… a vrut să o lovească. (cine?)
Mama a ieșit auzind …………… . (ce?)
Primind îngrijiri, cioara s-a înviorat peste …………… …………… . (când?)
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❷  Ordonează enunțurile după cum s-au desfășurat întâmplările din textul Ninsoarea. Tran-
scrie-le pe caiet.
• Mama şi Aniţa salvează pasărea.
• Ciorile au anunțat ninsoarea.
• Aniţa strigă după ajutor.
• Andrei doreşte să lovească pasărea şchioapă.

❸  Completează enunţurile cu ajutorul cuvintelor: într-o, într-un, dintr-o, dintr-un.

…………… poveste am aflat despre un băiat care dorea să lovească o pasăre rănită. Aceasta 
coborâse …………… curte, căutând ajutor. Andrei ridicase bâta, însă …………… hol îl privea 
Aniţa. Ea a început să ţipe, iar mama a venit …………… suflet. Pasărea a fost salvată.

❹  Construiește propoziții în care să folosești perechea de cuvinte a luat/aluat.

❺  Construiește un text de 3-5 enunțuri în care să povestești cum crezi că au reușit mama şi 
Aniţa să ajute pasărea să se vindece. 
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* Citește textul.

Avalanșele, copiii neascultători ai munților

Iarna, la munte, zăpada se 
așază în straturi-straturi, până 
când depunerile formează pături 
groase de zăpadă înghețată, gata 
să pornească la vale la cea mai 
mică mișcare produsă de vânt 
sau de activitățile oamenilor.

Uneori, deși poate părea in-
credibil, straturile mari de zăpa-
dă devin și ele jucăușe asemeni 
unor copii năzdrăvani și neas-
cultători. Să se întâmple astfel 
pentru că vor să imite schiorul ce 
tocmai a trecut prin dreptul lor? 
Poate că pur și simplu s-au strâns 
la un loc suficient de multe stra-
turi de zăpadă ca să profite de vremea călduță de afară și să se joace de-a Avalanșa, un joc 
asemănător alunecării tale pe un tobogan. 

Într-o avalanșă, alunecarea păturilor masive de zăpadă de pe versanți mătură și spul-
beră orice îi iese în cale. Odată declanșată, oamenii nu mai pot face nimic pentru a o opri. 
Pot cunoaște însă mai bine condițiile în care zăpada de pe munte se comportă asemeni unei 
cete de năvălitori năpraznici și pot acționa pentru a preveni producerea lor.

Meteorologii sunt specialiștii care ne ajută să cunoaștem când și unde se pot produce 
la munte avalanșele, iar salvamontiștii, pompierii și jandarmii sunt cei care intervin atunci 
când oamenii au nevoie de ajutor. De aceea când vrei să mergi la munte să schiezi, infor-
mează-te înainte și respectă întocmai recomandările specialiștilor. 

VoCAbULAR:

versant –  coastă a unui munte sau a unui deal; pantă;
salvamontist –  persoană sau animal care salvează pe cei rătăciți pe munte, pe cei surprinși 

de avalanșe, viscole etc.
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❶  Alege răspunsul corect.
• Avalanșele se produc:

a. la munte; b. pe acoperișuri; c. la mare.
• Unele dintre cauzele declanșării avalanșelor pot fi:

a. multe, dar necunoscute;
b. prognozele meteorologilor și intervenția jandarmilor;
c.  acumularea de zăpadă pe versanți, creșterea rapidă a temperaturilor și mișcările din 

apropiere.
• Oamenii pot preveni avalanșele:

a. nu, dar le pot opri;
b.  da, pot studia și cunoaște condițiile care le favorizează și pot lua măsuri înainte de a 

se produce;
c. pot să capteze în vase mari zăpada care se prăvălește. 

❷  Explică titlul textului.

❸  Descrie avalanșa din imaginea 
care însoțește textul. Compar-o 
apoi cu imaginea unei averse 
(ploaie torențială) surprinsă în 
Australia de Bianca Jim Hewes 
și publicată pe Twitter. 

❹  Asociați, după model, fenomenul meteo cu însușirea acestuia:

  ger   sclipitoare  vânt argintii   tunet îngrozitoare

  zăpadă   uriaș  fulgi turbat   furtună puternic

  troian   cumplit  arșiță mare   ploaie măruntă

❺  Prezintă peisajul din imagine, gândindu-te 
cum ar fi să stai câteva zile într-o cabană în 
inima pădurii, iarna. Te poți ajuta de răspun-
surile la următoarele întrebări:
Ce vezi de jur împrejurul tău?
Cum arată copacii?
Ce senzații încerci? (când respiri aerul de 

afară, când atingi zăpada, când te concentrezi 
să deslușești un sunet)

Ce emoții ai? (ți-e teamă, ești încântat/ă că 
te poți juca în voie, te simți blocat/ă).


