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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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FIȘA DE LUCRU 8

* Citește textul.

Cuore (Inimă de copil)
O faptă generoasă

	 	 	 	 după	Edmondo de Amicis

Chiar	azi	dimineaţă,	Garrone	ne	dădu	o	dovadă	de	inima	lui	cea	bună.	Ajunsesem	cam	
târziu	la	şcoală,	fiindcă	mă	oprise	profesoara	de	clasa	I	superioară,	ca	să	mă	întrebe	la	ce	oră	
ar	putea	să	vină	la	noi	acasă.

Profesorul	nu	venise	încă	şi	trei	sau	patru	băieţi	necăjeau	pe	bietul	Crossi,	băiatul	cu	părul	
roşu	şi	cu	mâna	legată	de	gât,	a	cărui	mamă	e	precupeaţă.	Îl	loveau	cu	liniile,	îi	azvârleau	coji	
de	castane	în	ochi	şi	îi	ziceau	mereu:

— Ciungule,	slutule!
Unii	îl	imitau,	în	bătaie	de	joc,	cum	îşi	ţinea	mâna	legată	de	gât.
Sărmanul	băiat	stătea	singur	în	fundul	clasei	şi	nu	zicea	nimic;	însă	se	uita	când	la	unul,	

când	la	altul,	parcă	i-ar	fi	rugat,	să-l	lase	în	pace.	Dimpotrivă	ei	
se	îndârjiră	şi	mai	tare.	Atunci	Crossi	începu	să	se	roşească	şi	
să	tremure	de	necaz,	dar	tot	răbda.	Deodată,	răutăciosul	Franti	
se	sui	pe	o	bancă	şi	imită	pe	mama	lui	Crossi,	cum	îşi	poartă	
coşurile	cu	zarzavaturi	în	mâini,	când	vine	la	poarta	şcolii,	ca	
să	aştepte	pe	fiul	său.	Mulţi	băieţi	începură	să	râdă	cu	hohote.	
Crossi	îşi	pierdu	cumpătul,	apucă	o	călimară	
şi	o	azvârli	din	toate	puterile	în	capul	lui	
Franti.	Franti	 îşi	plecă	repede	capul,	 iar	
călimara	 lovi	 în	 piept	 pe	 profesorul	
care	tocmai	intra	în	clasă.	Toţi	şcolarii	
alergară	speriaţi	pe	la	locurile	lor.	

Profesorul	îngălbeni	şi,	urcându-se	
la	catedră,	îi	întrebă	supărat:	

—	Cine	a	azvârlit?		
Nimeni	nu	răspunse.	Profesorul	

întrebă	iarăşi,	ridicând	glasul:	
—		Răspundeţi,	cine?
Atunci	lui	Garrone	făcându-i-se	milă	de	bietul	Crossi,	se	sculă	repede	şi	zise	hotărât:	„Eu!“	

Profesorul	se	uită	la	el,	se	uită	şi	la	ceilalţi	şcolari,	pe	care	îi	văzu	că	stau	minunaţi	şi	zise	cu	
glasul	potolit:

	—	Nu	este	adevărat!	El	adăugase,	vinovatul	n-o	să	fie	pedepsit,	să	se	ridice!
Crossi	se	sculă	şi	zise	înecat	de	plâns:	
—	Mă	băteau	şi	mă	batjocoreau;	de	necaz	mi-am	ieşit	din	fire	şi	am	azvârlit	cu	călimara!
—	Şezi,	zise	profesorul.	Să	se	scoale	cei	care	l-au	întărâtat.	
Patru	elevi	se	sculară	în	picioare,	plecându-şi	capul.
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VoCAbULAR:

precupeaţă	–	vânzătoare;		 	 	 	 ciung	–	fără	un	braţ;
a se îndârji	–	a	se	încăpăţâna;	 	 	 	 a batjocori	–	a	insulta;
mișelește	–	în	chip	mârșav;	ca	un	laș,	ca	un	fricos.

❶ Exersează înțelegerea textului.
•  Citește propozițiile despre evenimentele desfășurate în fragmentul marcat. La final, 

alege litera care corespunde ordinii corecte a întâmplărilor din povestire.
1. Garrone susţine că el a aruncat călimara.
2. Garrone îşi roagă profesorul să-i ierte pe băieţi.
3. Lui Garrone i se face milă de bietul Crossi.
4. Crossi recunoaşte, motivându-şi comportamentul.
5. Profesorul îi ceartă pe băieţii cei răi.
6. Profesorul apreciază comportamentul lui Garrone.
7. Profesorul nu îl crede pe Garrone.

A. 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7    b. 7, 4, 5, 6, 2, 3, 1
C. 3, 1, 7, 4, 5, 6, 2    D. 6, 5, 3, 4, 2, 1, 7

•  Citește următoarele enunțuri. Bifează ADEVĂRAT, dacă răspunsul este adevărat sau 
FALS, dacă răspunsul este fals.
A. Crossi începu să se roşească şi să tremure   ADEVĂRAT  FALS
     de necaz, apoi a început să-i bată şi el.
b. Profesorul apreciază comportamentul lui Garrone.  ADEVĂRAT  FALS

•  Transcrie pe caietul tău și realizează corespondența dintre personajul din text și enunțul 
care se referă la el.
Garrone  băiatul cu părul roșu și cu mâna legată de gât
profesorul   Aţi necăjit pe un coleg care nu vă făcea nimic.
Crossi    făcându-i-se milă de bietul Crossi, se sculă repede și zise hotărât: „Eu!“

•  Citește fragmentul marcat în text. Scrie ce soluție a găsit Garrone pentru a-l salva pe Crossi.

—	Aţi	necăjit,	le	zise	profesorul,	pe	un	coleg	care	nu	vă	făcea	nimic;	aţi	batjocorit pe un 
nenorocit;	aţi	bătut	pe	un	neputincios,	care	nu	este	în	stare	să	se	apere.	Aţi	făcut	una	din	faptele	
cele	mai	mişeleşti,	care	pot	mânji	o	fiinţă	omenească!	Sunteţi	nişte	nemernici!	

Apoi	coborî	printre	bănci,	luă	de	bărbie	pe	Garrone,	care	stătea	cu	capul	în	jos	şi	se	uită	
drept	în	ochii	lui,	zicându-i:	

—	Tu	eşti	un	suflet	bun!	
Garrone,	folosindu-se	de	împrejurare,	şopti	ceva	la	urechea	profesorului	care	întorcându-se 

către	cei	patru	vinovaţi,	le	zise	cu	asprime:	„Vă	iert!“
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•		Cum	ai	fi	procedat	dacă	ai	fi	fost	în	locul	lui	Garrone?	Argumentează	selectând	din	
fragmentul	 marcat	 cuvintele,	 expresiile,	 enunțurile	 importante	 pentru	 a-ți	 susține	
opinia.	În	formularea	opiniei	poți	folosi	cuvinte	și	expresii	precum:	deoarece,	ca de 
exemplu,	pentru că,	luând în considerare,	deci	etc.

❷  Identifică în textul următor un substantiv, un adjectiv și un verb.
Ei şi băieţii cei răi îl necăjeau pe bieţii Dan şi Mitică.

❸  Trece la numărul singular părțile de vorbire identificate de tine la exercițiul 2.

❹  Transcrie enunțurile, înlocuind cuvintele subliniate cu nu are, nu avem, nu aveți:
Dacă n-aveți felurile de mâncare din meniu atunci de ce le-ați mai afișat? 
Noi n-avem timp de vorbă.
El n-are dreptate.

❺  Realizează, în șapte–opt rânduri, o descriere a lui Garrone. În compunerea, ta vei respecta 
următoarele cerinţe: 
 » să alegi un titlu potrivit compunerii tale;
 » să prezinţi patru calităţi morale ale acestuia;
 » să ai grijă la scrierea corectă a cuvintelor şi la aşezarea textului în pagină.
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* Citește textul.

Iarna pe uliță
de George Coșbuc

A-nceput	de	ieri	să	cadă
Câte-un	fulg,	acum	a	stat,
Norii	s-au	mai	răzbunat

Spre	apus,	dar	stau	grămadă
Peste	sat.

Nu	e	soare,	dar	e	bine,
Şi	pe	râu	e	numai	fum.
Vântu-i	liniştit	acum,
Dar	năvalnic	vuiet	vine

De	pe	drum.

Sunt	copii.	Cu	multe	sănii,
De	pe	coastă	vin	ţipând
Şi	se-mping	şi	sar	râzând;
Prin	zăpadă	fac	mătănii;

Vrând-nevrând.

Gură	fac	ca	roata	morii;
Şi	de-a	valma	se	pornesc,
Cum	prin	gard	se	gâlcevesc

Vrăbii	gureşe,	când	norii
Ploi	vestesc.

Cei	mai	mari	acum,	din	sfadă,
Stau	pe-ncăierate	puşi;

Cei	mai	mici,	de	foame-aduşi,
Se scâncesc	şi	plâng	grămadă

Pe	la	uşi.

Colo-n	colţ	acum	răsare
Un	copil,	al	nu	ştiu	cui,

Largi	de-un	cot	sunt	paşii	lui,
Iar	el	mic,	căci	pe	cărare

Parcă	nu-i.

Haina-i	măturând	pământul
Şi-o	târăşte-abia,	abia:
Cinci	ca	el	încap	în	ea,
Să	mai	bată,	soro,	vântul

Dac-o	vrea!
[...]



7

VoCAbULAR:

mătănii –  înclinare	până	la	pământ	făcută	de	credincioși	în	semn	de	venerație	și	de	pocăință;	
gâlcevesc –	a	se	certa;
gureș – (despre oameni)	vorbăreț,	guraliv;	(despre păsări)	care	ciripește	mult	(și	vesel)
sfadă –	ceartă,	gâlceavă;
scâncesc	–	a	plânge	înăbușit,	slab	și	întretăiat;	a	se	văieta.

❶ Exersează înțelegerea textului.
•  Ce emoții/sentimente îți trezesc versurile poeziei? Motivează răspunsul.

•  Citește în secțiunea VoCAbULAR sensul cuvântului mătănii și explică expresia fo-
losită de poet: 

Prin zăpadă fac mătănii.

•  Argumentează, în câteva enunțuri, titlul poeziei. 

•  Scrie câte un cuvânt cu sens opus celui sugerat în text pentru: a început, apus, gureşe, 
plâng. 

❷ Notează pe caiet sensul cuvântului coastă din următoarele enunţuri:
a. El și-a rupt o coastă.
b. Coasta se înălţa în zare.
c. Ne plimbam pe coasta mării.

❸  Continuați să lucrați după modelul dat:

fulgi zglobii – sate îndepărtate –
paşi largi – cărări înguste –

❹  Alcătuiește enunţuri în care să folosești formele: s-au/sau, sar/s-ar, de-a/dea.

❺  Scrieți o compunere de 5-7 rânduri, 
în care să folosiți adjectivele alb,  
înnorat, alunecos, tare, înghețat, 
por nind de la următoarea introducere:

Pârtia de schi cobora în pantă 
iar tata îmi repeta întruna că este 
o pistă ușoară, pentru începători. 
Copiii ca mine nu au de ce se teme 
pentru că va fi cea mai grozavă 
aventură din vacanța de iarnă. Eu 
nu eram atât de sigur, dar peisajul 
era frumos și...

Model: copii veseli – copiii veseli – veselii copii
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* Citește textul.

Bunicul și nepotul
de Frații Grimm

A	 fost	 odată	 un	 bătrân	 împovărat	 de	 ani.	 Şi	 de	 bătrân	
ce	era,	privirea	i	se	tulburase,	auzul	îi	slăbise	şi-i	tremurau	
genunchii	la	orice	mişcare.	Când	şedea	la	masă	să	mănân-
ce,	abia	mai	putea	să	ţină	lingura	în	mână:	vărsa	ciorba	pe	
masă,	iar	uneori	îi	scăpau	chiar	bucăturile	din	gură.

Şi	văzând	până	unde	ajunsese	bătrânul	cu	nevolnicia,	fiul	
şi	noră-sa	se	umplură	de	scârbă.	Nu-i	mai	aşezară	să	mănânce	
cu	ei	la	masă,	ci-l	puseră	într-un	colţ,	lângă	vatră.

Şi	din	ziua	aceea	îi	dădeau	mâncarea	într-o	strachină 
de	lut,	şi	nici	măcar	atât	cât	să	se	sature.	Bătrânul	căta	cu	
jind	la	masa	încărcată	cu	bucate,	şi	ochii	lui	lăcrimau	de	
amărăciune.

Într-o	zi,	strachina	de	lut	îi	scăpa	din	mâinile	cuprin-
se	de	tremur;	căzu	pe	jos	şi	se	făcu	cioburi.	Când	văzu	
asta,	nora	apucă	să-l	certe	de	zor,	dar	bătrânul	se	închi-
sese	în	amărăciunea	lui	şi	nu	scotea	o	vorbă.	Din	când	în	
când,	numai,	scăpa	câte-un	oftat	adânc.

	„Asta	e	prea	de	tot!“	îşi	spuseră	în	sinea	lor	bărbatul	
şi	nevasta.	Şi-i	cumpărară	din	târg	o	strachină	de	lemn,	pe	
câteva	părăluţe.	Bietul	bătrân	 trebui	să	mănânce	de	aici	
înainte	doar	din	strachina	de	lemn.

Şi	iată	că	odată,	înspre	seară,	cum	şedeau	cu	toţii	în	odaie,	nepoţelul,	să	tot	fi	avut	gâ-
gâlicea	de	copil	vreo	patru	anişori,	începu	a-şi	face	de	joacă	cu	nişte	scândurele.

—	Ce	faci	tu	acolo?	îl	întrebă	taică-său.
—	Fac	şi	eu	o	covăţică,	îi	răspunse	copilaşul,	din	care	să	mănânce	tata	şi	mama,	când	

n-or	mai	fi	în	putere,	ca	bunicul!
Amândoi	cătară	mult	timp	unul	la	altul	şi	de	amar	şi	de	ruşine	îi	podidiră	plânsul.	Îl	

poftiră	de	îndată	pe	bătrân	să	se	aşeze	la	masa	lor	şi,	din	ziua	aceea,	mâncară	iarăşi	cu	toţii	
împreună.	Şi	din	când	în	când	se	mai	întâmpla	ca	bătrânul	să	verse	din	mâncare,	acum	însă	
nu-l	mai	lua	nimeni	la	rost.

VoCAbULAR:

împovărat	–	încărcat	cu	povară,	îngreunat;
bucătură	–	îmbucătură;
nevolnicie	–	neputință,	slăbiciune,	lipsă	de	putere	fizică;
vatră –  (în vechile case țărănești)	suprafață	plană	care	prelungește	cuptorul	în	afară	și	pe	

care	se	poate	sta	sau	dormi;
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strachină	–		vas	de	lut	ars,	de	ceramică	etc.,	ușor	adâncit,	întrebuințat	la	țară	în	loc	de	
farfurie;	blid;

para (părăluță)	–	ban	de	valoare	mică;
covată (covățică)	–	albie,	copaie;
cătară	–	se	uitară,	priviră,	urmăriră	cu	ochii;
podidiră – (despre lacrimi)	porniră	să	curgă	brusc,	izbucniră.

❶ Exersează înțelegerea textului. 
•  Citește ideile principale și secundare extrase din cele două fragmentele marcate în text. 

Povestește apoi în scris, pe baza planului dezvoltat de idei, cele două fragmente.

1. Nepoțelul face o covățică din scândurele.
•  Nepoțelul de patru ani se joacă cu niște scândurele seara în odaie, în fața părinților.
•  Tatăl copilului îl întreabă ce face.
•  Copilul îi răspunde că face o covățică din care să mănânce la bătrânețe mama și 

tata asemeni bunicului său neputincios.
2. Bătrânul este poftit din nou la masă alături de familie.

•  Mama și tata realizează că au greșit și se simt rușinați.
•  Chiar dacă mai varsă mâncarea uneori, bătrânul nu mai este certat.

•  Formulează, într-un enunţ, mesajul textului dat.

•  Scrie câte un cuvânt cu același sens pentru: şedea, amărăciune, strachină, ruşine.

•  Scrie câte un cuvânt cu sens opus pentru: încărcată, jos, câteva, plânsul.

•  Scrie un text, de 20–40 de cuvinte (două–patru rânduri), în care să-ţi exprimi propria opi-
nie despre finalul textului dat.

❷  Extrage din cufărul bunicului numai substantivele care denumesc sentimente. 

❸  Construiește enunţuri cu formele: iar/i-ar, n-or/nor, nu-l/nul.

❹  Copiază enunțurile și încercuiește forma corectă a cuvintelor:
Animalul are colţi/colţuri mari.
Camera are colţi/colţuri albe.
A fost o dată/odată ca niciodată.
Alege odată/o dată pentru a merge la circ.
Din cauza ruşinei/ruşinii s-a ascuns.

aniceartă rușinecovățică

amărăciune

auzul
fericire

iubireîncredere
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  ❺  Redactează o compunere după planul de idei dat: 
  1. Emilia Perlea, sora mai mică a lui Silviu, desenează în camera ei, de la parterul casei.
  2. Silviu construiește din piese de lego clădiri în camera lui. 
  3. Emiliei i se face sete și merge la bucătărie să-și ia un pahar cu apă.
  4. Silviu anunță părinții că pleacă să joace fotbal cu prietenii.
  5.  Când se întoarce în cameră Emilia nu mai găsește foile pe care desenase, iar fe-

reastra este larg deschisă. 
  6. Emilia crede că fratele ei le-a luat ca să o supere.
  7. Părinții îl sună pe Silviu să vină imediat acasă.
  8. Silviu intră vesel pe ușă împreună cu vestitul pictor Lu Panaitescu.
  9. Pictorul găsise un desen lângă casa vecină unde locuia prietenul său.
10. Emilia face cunoștință cu marele pictor și află că și ea are talent deosebit la desen.


