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De[teapt\-te, române!
Versuri: Andrei Mure[anu
Muzica: Anton Pann
De[teapt\-te, române, din somnul cel de moarte,
~n care te-adâncir\ barbarii de tirani!
Acum ori niciodat\ croie[te-]i alt\ soarte,
La care s\ se-nchine [i cruzii t\i du[mani!
Acum ori niciodat\ s\ d\m dovezi la lume
C\-n aste mâni mai curge un sânge de roman
{i c\-n a’ noastre piepturi p\str\m cu fal\-un nume
Triumf\tor `n lupte, un nume de Traian!
Privi]i, m\re]e umbre, Mihai, {tefan, Corvine,
Româna na]iune, ai vo[tri str\nepo]i,
Cu bra]ele armate, cu focul vostru-n vine,
„Via]\-n libertate ori moarte!” strig\ to]i.
Preo]i, cu crucea-n frunte! c\ci oastea e cre[tin\,
Deviza-i libertate [i scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n lupt\, cu glorie deplin\,
Decât s\ fim sclavi iar\[i în vechiul nost’ p\mânt!
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~N }ARA CUVINTELOR
Textul Titlul Autorul
Scrierea

corect\ a cuvintelor

Povestea cu m\tura noastr\
dup\ Octav Pancu-Ia[i

deretica – f\cea cur\]enie;
m\ spetesc – muncesc din
greu;
tobo[ar – cel care cânt\ la
tob\.
4

Odat\, pe când deretica, m\tura noastr\ se
privi `n oglind\. V\zând c\ are coad\, `[i spuse:
— Stau [i m\ spetesc m\turând, când eu de
fapt sunt un cal.
L\s\ gunoiul `n mijlocul casei [i plec\ s\
zburde pe câmpie. ~ntâlni un cal care p\[tea.
Aflând c\ trebuie s\ trag\ o c\ru]\, `[i zise c\ este
pian. Cum nu dorea s\ exerseze, se r\zgândi. ~[i
spuse c\ este feti]a tobo[arului, care `[i
`mplete[te p\rul `ntr-o coad\.
Se duse `n casa tobo[arului. ~ntâlni o feti]\
care `nv\]a.
— Ce faci, soro? `ntreb\ m\tura.
— Rezolv o problem\.
— Asta e foarte greu!
— Pentru mine nu este greu. Poate pentru
tine. Tu nu vrei s\ faci nimic?
— Ba da, r\spunse m\tura. Vreau s\ stau.
Cum crezi c\ m\ pot numi?
— Lene[a, hot\r` feti]a.

1. Cum se intituleaz\ povestirea?

PRONUN]|M

2. Cine este autorul textului?
3. Ce personaje apar `n povestire?
4. Ce credea m\tura despre sine?
5. De ce feti]a a spus c\ m\tura se poate numi
lene[a?
6. Ce elemente din povestire apar `n ilustra]ia
care o `nso]e[te?

1. Asculta]i citirea model a doamnei înv\]\toare [i
observa]i:
• intonarea corect\ a propozi]iilor;
• pauzele dintre enun]uri.
Citi]i `ncercând s\ respecta]i modelul.
2. Citi]i enun]urile din care afla]i:
• ce `[i imagineaz\ m\tura c\ este;
• cu ce se ocupa feti]a;
• de unde a avut m\tura ideea c\ este altceva.

exersez – exerseaz\
dansez – danseaz\
desenez – deseneaz\
creez – creeaz\
câmp – câmpie
`mpletit – `mplete[te

Ce sensuri poate avea cuvântul `mplete[te?
• Feti]a `[i `mplete[te coada.
• Bunica `mplete[te [osete.
• Scriitorul `mplete[te `ntâmpl\ri adev\rate cu unele
imaginare.

1. Transcrie]i enun]urile care con]in cuvintele:
deretica, m\ spetesc, câmpie, `mplete[te.
2. Scrie]i dup\ dictare ultimele trei alineate.
3. Scrie]i alte obiecte cu care m\tura [i-ar fi putut
imagina c\ seam\n\.
4. Spune]i alte nume care pot fi date m\turii lene[e.
5. Citi]i cu aten]ie cuvintele `ngro[ate. Ce sensuri au?
A fost odat\ ca niciodat\.
Am fost la Gr\dina Zoologic\ doar o dat\.
•Folosi]i aceste cuvinte `n enun]uri.

• Povesti]i cum face]i curat
`n camera voastr\. Ce obiecte,
dintre cele desenate, folosi]i?
5

Ce este textul.

Citi]i enun]urile de mai jos:
a) M\tura se privi `n oglind\.
Mama o laud\ pe Alina.
Unde a disp\rut ursule]ul de plu[?
b) Odat\, m\tura noastr\ se privi `n oglind\.
V\zând c\ are coad\, se gândi c\ este un cal.
A[a c\ a plecat s\ zburde pe câmpie.
• Care grup de propozi]ii este legat prin `n]eles:
a sau b?

Textul este format din mai multe propozi]ii (enun]uri) legate prin `n]eles.
Textul realizat de un scriitor se nume[te text literar.
• Observa]i a[ezarea `n pagin\ a textului.
Reguli de a[ezare `n pagin\ a textului:
• Titlul se scrie la mijlocul primului rând. Dup\
titlu nu se pune punct.
• Numele autorului se
scrie `n dreapta, pe rândul
de sub titlu.
• Se las\ un rând liber.
• ~nainte de prima propozi]ie se las\ alineat. Se las\
alineat ori de câte ori `ncepe
o idee nou\ sau `naintea liniei de dialog.

• Copia]i textul în caiete.

1. Ordona]i enun]urile pentru a ob]ine un text:
{tie c\ a[a `[i dezvolt\ gândirea. Ei `i place matematica. Doamna `nv\]\toare o laud\ mereu. Feti]a
tobo[arului rezolv\ multe probleme.
2. Alc\tui]i, oral, un text de trei enun]uri, pornind
de la imaginea al\turat\.
6

[TIM S\ COMUNIC\M?

1. Observa]i imaginea.
• Cine sunt personajele?
• Unde se afl\ ele?
• Crea]i un dialog `ntre mam\ [i fiic\.
2. Scrie]i un text alc\tuit din
trei enun]uri despre feti]a din
imagine.

Unde se scriu
literele ` [i â.
1. Ordona]i enun]urile pentru a forma un text [i
transcrie]i-l în caiete.
Se plimb\ pe câmpie, apoi se `ntoarse la mama lui.
Mama `l `ntreb\:
{oricelul r\spunse:
— Cum erau animalele astea?
Un [oricel ie[i la plimbare.
— S\ [tii, m\icu]\, c\ am v\zut dou\ animale: unul
r\u de tot [i altul bun.
— Cel r\u avea picioare negre cu pinteni, mo] ro[u
[i cioc `ncovoiat. Cel bun `[i lingea bl\ni]a [i mieuna.
2. Sublinia]i cuvintele care con]in literele ` [i â.
3. G\si]i continuarea textelor din prima coloan\ `n
cea de-a doua coloan\:
• Copiii se gr\beau
• – Ce faci aici?
spre derdelu[. Tr\geau
– Exersez. M\ pres\niile dup\ ei.
g\tesc pentru concert.
• M\tura g\si `n sala De azi diminea]\ munde concerte un pian cu cesc f\r\ oprire.
coad\. Se apropie [i `l
• {tiau c\ acolo se vor
`ntreb\:
putea `ntrece `n voie.
S\niu[ul este una dintre
bucuriile iernii.

Grupa]i cuvintele urm\toare dup\ litera folosit\:
mâine, cânt\, `ncepe, cobor`,
`ntrecere, lân\, `ncurc\, ur`.

`

â

LA TEATRU
Prezenta]i con]inutul textului de la pagina 4 sub
forma unei scenete.

CONCURS
Lucra]i câte doi.
Timp de cinci minute,
scrie]i cât mai multe cuvinte
care `ncep cu ` sau con]in â.
7

Cum cre[te un calificativ
dup\ Mircea Sântimbreanu

strat – fâ[ie de p\mânt,
m\rginit\ de c\r\ri, pe
care se cultiv\ legume
sau flori;
se posomor` – se `ntrist\, se
nec\ji.
8

~ntr-o zi, o feti]\ se a[ez\ la m\su]a de lucru.
Scoase caietul ca s\ scrie tema.
— Acum e prea frumos afar\!
Ie[i `n curte. Veni `nserarea [i se `ntoarse
acas\. Z\ri caietul deschis [i zise:
— E prea târziu. O s\ scriu mâine, `ntr-o
recrea]ie.
A doua zi, `n caietul ei ap\ru un calificativ
mic. Sup\rat\, feti]a se adânci `n visare:
— Ce bine ar fi dac\ toate calificativele mici
ar cre[te a[a cum cresc legumele pe straturile
gr\dinarului!
Se [i vedea cu stropitoarea `n mân\, `ngrijind
minunata recolt\ de calificative mari.
Se trezi din vis. Se posomor`. Calificativul
r\m\sese la fel. ~ncepu s\ scrie tema. Când termin\, `n\l]\ capul obosit\, dar bucuroas\.
A doua zi, `nv\]\torul nu g\si nicio gre[eal\.
Atunci scrise mare [i ap\sat calificativul foarte
bine.

1. Care este titlul textului?

PRONUN]|M

2. De ce textul poart\ acest titlu?
3. Care este numele autorului?
4. De ce feti]a a luat un calificativ mic?
5. Cum a crescut calificativul feti]ei?

1. Citi]i fragmentele din care reiese:
• de ce nu a reu[it feti]a s\ scrie tema;
• cum `[i imagina ea c\ pot cre[te calificativele;
• cum a procedat, ca s\ ob]in\ un calificativ bun.

• ie[i, z\ri, se adânci, ar fi,
`ngriji, se trezi, nu g\si
• gre[eal\ – gre[eli

Descoperi]i cuvintele cu
silabe `ncurcate:
nebi, tefoar nebi
entsufici, suinficient.

2. Citi]i `n lan] textul. Organiza]i o `ntrecere `ntre
rânduri. Cine a citit corect, cu intona]ia potrivit\?
Citi]i povestiri din volumele Recrea]ia mare [i
Mama mamu]ilor mahmuri, scrise de Mircea
Sântimbreanu.

1. Scrie]i în caiete enun]urile care con]in cuvintele:
`ntr-o [i calificativele.
2. Completa]i în caiete perechile dup\ model:
calificative – calificativele
legume – ?
teme – ?
caiete – ?
gre[eli – ?
Alc\tui]i enun]uri cu perechile ob]inute.
3. Transcrie]i enun]urile urm\toare, `nlocuind cuvintele scrise cu litere îngro[ate cu altele care au
acela[i `n]eles:
Mihaela nu are multe teme.
Andrei se teme de furtun\.

POVESTE ~N LAN}
Continua]i povestea copacului `nv\]\turii spunând
fiecare câte un enun].
Odat\, tr\ia o vr\jitoare
rea. Ea a furat copiilor
roadele `nv\]\turii. Curajo[i, Mircea [i Adina au plecat s\ o caute...
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• Citi]i din textul Cum cre[te un calificativ
cuvintele care con]in grupurile de sunete oa, ie, ea.
Scrierea cuvintelor
care con]in grupuri
de sunete.

• Scrie]i cuvintele în caiete. Desp\r]i]i aceste
cuvinte `n silabe. Sublinia]i silaba care con]ine
grupul de sunete.
Exemplu: r\coare – r\-coa-re.
• Scrie]i alte patru cuvinte care con]in grupurile
date.

[TIM S\ COMUNIC\M?
1. Schimba]i forma cuvintelor, astfel `ncât s\ numeasc\
un singur obiect:
flori, por]i, sori,
seri, [osele, andrele.
2. Scrie]i cuvintele în caiete,
alegând grupul de sunete potrivit:

oa
_ rburi ua
ie
_ l\
ea
c _ j\

tiga _

gr _ se
pl _ c\
gr _
_ meni

• Alc\tui]i enun]uri cu patru
dintre cuvintele ob]inute.
3. Corecta]i gre[elile din
anun]ul urm\tor:

Stimaţii clienţii,
Mîine, la orele noo, vă
aşteptăm la deschideria noi
peţe din cartierul dumneavostră.
Vă Aşteptăm!
• A]i g\sit zece gre[eli?
10

• Priviþi desenele de mai sus. Imagina]i-v\ convorbirea telefonic\ dintre Oana [i Andreea.
• ~n perechi, juca]i rolurile celor dou\ fete.
Respecta]i urm\toarele reguli:
• Spune]i celui care r\spunde la telefon numele
vostru.
• Folosi]i formulele de salut [i cuvintele magice,
politicoase (v\ rog, v\ mul]umesc).
• Nu da]i r\spunsuri formate dintr-unul sau dou\
cuvinte.
• A[tepta]i s\ termine de vorbit cel\lalt, apoi continua]i.

Cu zmeul

• Forma]i cuvinte dup\
schemele de mai jos:
ploa-

dup\ Cezar Petrescu
De-o s\pt\mân\ se
preg\tea [i Gheorghie[ s\-[i
fac\ un zmeu. Dar lucrurile mergeau greu
fiindc\ p\rin]ii lui Gheorghie[ nu
prea au de unde s\-i dea bani. În sfâr[it, a cump\rat el
din banii de covrigi. Într-o zi, coala de hârtie, într-o zi,
spetezele sub]iri, în alt\ zi, ghemul de sfoar\. Când le-a
avut pe toate adunate, s-a a[ternut pe lucru…
Duminic\ diminea]a s-a închis în cas\ [i n-a mai
ie[it decât când zmeul a fost gata. Pot s\ v\ spun c\
era uns pe obraz cu clei alb de f\in\, ca ucenicii de la
brut\rie. Dar ce-i p\sa lui? Cine era mai fericit decât
Gheorghie[?

1. Preciza]i titlul [i autorul textului.
2. Ce-[i dorea Gheorghie[?
3. Cum a reu[it b\iatul s\-[i cumpere cele necesare construirii zmeului?
4. Transcrie]i din text enun]ul care prezint\ materialele necesare pentru construirea zmeului.
5. Scrie]i un enun] în care s\ prezenta]i felul în
care v\ închipui]i c\ arat\ zmeul lui Gheorghie[.
6. Transcrie]i în caiete cuvintele care:
a) con]in grupurile de vocale ea, oa, ie;
b) con]in litera â;
c) con]in litera î;
7. Desp\r]i]i în silabe cuvintele: s\pt\mân\, zmeu,
covrigi, coala, ghem, ucenicii.

foa-

pa-

ie

mama-

tigacrcse-

ea
-]\

-r\
-]\

• Joc. Forma]i 2–3 echipe
[i scrie]i pe bile]ele cerin]e
cum ar fi: „Alc\tui]i cât mai
multe propozi]ii în care s\
folosi]i cuvântul miere, via]\
sau alt cuvânt”. Amesteca]i
bile]elele, apoi fiecare echip\
alege un bile]el [i scrie pe
foaie cât mai multe propozi]ii
în care s\ aib\ cuvântul dat,
care s\ con]in\ grupurile de
sunete -ie sau -ea.
Exemplu: Albinele fac
miere. Mierea este hr\nitoare. Mierea este culeas\ din
flori. Am mâncat cornuri cu
miere…
Când se termin\ timpul de
lucru, se predau lucr\rile.
Câ[tig\ echipa care a scris cele
mai multe exemple corecte.
11

Scrie]i în caiete numele
fiec\rui obiect. Luând apoi
prima liter\ de la fiecare
cuvânt, ve]i descoperi un
proverb. Scrie]i-l în caiete.

8. Scrie]i o întrebare la care s\ r\spunde]i cu primul enun] din text.
9. Scrie]i un enun] în care cuvântul zmeu s\ aib\
alt în]eles decât cel din text.
10. Transcrie]i în caiete [i transforma]i, dup\ model:
hârtie – hârtii
brut\rie –
b\t\lie –
juc\rie –
bucurie –
11. Transcrie]i [i încercui]i cuvântul cu sens asem\n\tor pentru cuvintele de mai jos:
z\pad\ – alb\, om\t, pufoas\
se înal]\ – coboar\, st\, se ridic\
sfâr[it – mijloc, început, final
coal\ – foaie, caiet, colorat\
adunate – strânse, împr\[tiate, r\sfirate
lucru – munc\, h\rnicie, nelucrat.
12. Scrie]i în caiete cuvintele cu în]eles opus pentru:
se înal]\ ≠
încet ≠
sub]iri ≠
cele dintâi ≠
s\raci ≠
adunate ≠
13. Exprima]i-v\ p\rerea despre fragmentul citit.
Motiva]i ce v-a pl\cut.

Cuvântul interzis
Jocul se poate desf\[ura în colectiv sau în perechi. Se cere elevilor ca la
întreb\rile înv\]\torului s\ r\spund\ în a[a fel, încât un anumit cuvânt stabilit anterior s\ nu fie folosit, ci s\ se g\seasc\ alte formul\ri, care s\ constituie totu[i
r\spunsul la întrebarea pus\. Aceasta trebuie formulat\ astfel încât s\ cear\ în
r\spuns cuvântul interzis.
Dup\ ce clasa a fost organizat\, se explic\ desf\[urarea jocului [i se arat\ c\
pentru fiecare r\spuns elevii au la dispozi]ie un minut de gândire. Dac\ se consider\
necesar, înainte de joc, se va face o mic\ preg\tire a elevilor, dându-li-se unul sau
dou\ exemple de r\spunsuri în care s\ nu fie inclus cuvântul interzis. Se dau elevilor exemple de întreb\ri care cer în r\spuns un anumit cuvânt.
12

VerificA]I ce [ti]i!
• Citi]i cu aten]ie textul:

Completa]i în caiete un
tabel asem\n\tor:

Furnica [i porumbi]a
de Lev Tolstoi

Furnica veni la malul pârâului, c\ci i se f\cu
sete. Un val o lu\ pe sus [i era gata s\ se `nece.
Porumbi]a tocmai trecea `n zbor cu o crengu]\ `n
cioc. Furnica se c\]\r\ pe crengu]\ [i sc\p\ cu via]\.
~n alt\ zi, un p\s\rar `ntindea plasa ca s\
prind\ porumbi]a [i tocmai se preg\tea s\ trag\ de
sfoar\. Furnica veni repede spre p\s\rar [i `l ciupi
de picior. De durere, sc\p\ sfoara.
Porumbi]a `[i desf\cu aripile [i zbur\ de acolo.

Num\rul
cerin]ei

Calificativul
ob]inut

1

?

2

?

3

?

~ntreaga
prob\

?

1. Alege]i r\spunsurile corecte [i scrie]i-le în caiete:
Furnica [i p\s\rarul.
• Titlul textului este:
Furnica cea istea]\.
Furnica [i porumbi]a.
Ion Creang\.
• Autorul textului este:
Lev Tolstoi.
Mircea Sântimbreanu.
un alineat.
• În text exist\:
dou\ alineate.
trei alineate.
2. Alege]i din textul citit câte dou\ cuvinte care
con]in litera â, litera `, grupul de sunete oa.
3. Scrie]i trei enun]uri legate prin `n]eles (text)
despre furnic\ sau despre porumbi]\.
evalua]i-v\ singuri!
Suficient
Bine
1. 1 r\spuns 2 r\spunsuri
2. 2–3 cuvinte 4–5 cuvinte
3. 1 enun]
2 enun]uri

Foarte bine
3 r\spunsuri
6 cuvinte
3 enun]uri
13



începutul, men]inerea sau `ncheierea unei discu]ii
 scrierea corect\ a cuvintelor

Cearta nu aduce niciun folos

Textul a ap\rut `n Abecedarul
scris de Ion Creang\ `n anul 1868.

14

Doi b\ie]i mergeau `mpreun\ la plimbare.
Trecând ei pe lâng\ un nuc, au g\sit jos, la r\d\cina lui, o nuc\.
Unul zice:
— Este a mea, pentru c\ eu am v\zut nuca
mai `ntâi.
Cel\lalt zice:
— Ba nu! Este a mea, pentru c\ eu am ridicat nuca.
Pe când se certau ei a[a pentru nuc\, iat\ c\
vine un b\ietan mai mare [i zice:
— Sta]i, nu v\ certa]i! Eu voi face pace `ntre voi.
Stând b\ietanul `n mijlocul lor, desface nuca
`n dou\ [i zice:
— Jum\tatea aceasta de coaj\ este a celui ce
a v\zut primul nuca. Cealalt\ jum\tate de coaj\
este a celui care a ridicat nuca. ~ns\ miezul este al
meu pentru c\ v\ `mpac.
Apoi b\ietanul plec\ mai departe râzând, iar
b\ie]ii au r\mas cu cojile `n mân\.

1. De ce se certau b\ie]ii?
2. Cine `i `mpac\ pe cei doi b\ie]i?
3. Cum a f\cut pace b\ietanul?
4. Ce `nv\]\tur\ desprinde]i din povestire?

1. Citi]i enun]urile care con]in cuvintele: `mpreun\,
plimbare, v\ `mpac.
2. Citi]i enun]urile din care reiese:
• de ce credea fiecare b\iat c\ el merita nuca;
• cum a `mp\r]it b\ietanul nuca;
• `nv\]\tura textului.
3. Citi]i textul pe roluri.

Pronun]area [i scrierea
cuvintelor: `mpreun\, plimbare, (v\) `mpac.
• Desp\r]i]i `n silabe
cuvintele de mai sus. Pronun]a]i tare [i clar.
• Ce liter\ este scris\
`naintea lui p sau b?

~ntotdeauna `nainte de p
[i b se scrie [i se pronun]\
m.

1. G\si]i cuvintele care au `n]eles opus cu: am
g\sit, am ridicat, se certau, pace, râzând.
2. Alc\tui]i enun]uri folosind dou\ dintre perechile
de cuvinte ob]inute la exerci]iul 1.
3. Desp\r]i]i `n silabe cuvintele: b\ietan, r\d\cin\,
mijlocul, desface, b\ie]ii.
4. Grupa]i `n dou\ coloane urm\toarele cuvinte
care con]in grupurile de consoane mb [i mp: umbr\,
zâmbet, `mpunge, trompet\, ambulan]\, scump, zambil\, `mbujorat, campion.
5. Descurca]i enun]urile [i scrie]i-le în caiete:
• `mbujora]i z\pad\ prin Copiii se `mbrâncesc.
• `mbr\cat\ scump\ era ~mp\r\teasa rochie o cu.

• Scrie]i în caiete denumirea obiectelor din desene.
• Alc\tui]i propozi]ii cu
aceste cuvinte.
• Folosi]i semnele de punctua]ie `nv\]ate.

Sunte]i actori. Juca]i
rolurile celor trei b\ie]i!
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Obiceiuri bune
dup\ C. Janczarski
Soarele, cât e de soare,
Obiceiuri bune are.
Când `n zori `[i scoate fa]a
Zice: Bun\ diminea]a!
Pomii sunt cam somnoro[i,
Dar r\spund politico[i,
Plini de roua sclipitoare:
Bun\ diminea]a, Soare!
Când trec norii din gre[eal\
Peste a soarelui beteal\,
Spun: S\ ne scuza]i, v\ rog!
{i iute o iau din loc.
Iar atunci când ploaia cald\
Brazda sem\nat\ scald\,
Grâul, dup\ câte [tim,
Zice ploii: Mul]umim!
Obosit de preumblare
El se duce la culcare.
~nainte s\ apun\
Dânsul zice: Noapte bun\!

beteal\ – fire lungi, str\lucitoare, folosite ca podoab\;
brazd\ – fâ[ie de p\mânt;
strat;
preumblare – plimbare;
lin – lini[tit, potolit, u[or.

16

Iar, când noaptea lin se las\
Peste câmp [i peste cas\,
Iarba murmur\ u[or:
Noapte bun\ tuturor!

1. Care sunt personajele care apar `n aceast\
poezie? Cu cine seam\n\ ele?
2. Cum se poart\?
3. Ce cuvinte magice, de polite]e, apar `n poezie?
4. Câte strofe are poezia? Câte versuri sunt?

1. Citi]i:
• ce spune fiecare personaj;
• strofa care v\ place mai mult. Explica]i de ce a]i
ales aceast\ strof\.

PRONUN]|M
zori – zorii
pomi – pomii
nori – norii
ploaie – ploii
nop]i – nop]ile
case – casele
Alc\tui]i cel pu]in trei
enun]uri folosind perechile
de cuvinte de mai sus.

2. Memora]i trei strofe.
3. Reciti]i poezia cu intona]ie.
Aten]ie! Acolo unde la sfâr[itul unui vers nu este
un semn de punctua]ie nu se face pauz\.

G\si]i locul de unde „au
fugit” grupurile de litere ce
[i ci:
_ rul
_r_i
a_
_ re[e
ple _
mel _
_n_
ari _
tre _
_ neva
a _ la
cojoa _

1. Desp\r]i]i `n silabe, apoi alc\tui]i propozi]ii
folosind cuvintele: beteal\, brazd\, preumblare, lin.
2. Selecta]i [i scrie]i:
• cuvintele care con]in grupurile de sunete oa, ia,
[i ea;
• cuvintele care con]in grupul de litere ce.
3. Transforma]i cuvintele zice, duce astfel `ncât s\
se termine cu grupul ci.
• Alc\tui]i propozi]ii cu aceste cuvinte.
• G\si]i [i alte cuvinte care respect\ acelea[i reguli.
4. Transcrie]i dou\ strofe care v\ plac mai mult.
5. Realiza]i un desen potrivit uneia dintre strofe.
6. Alc\tui]i, oral, un dialog `n care s\ folosi]i expresiile politicoase `ntâlnite `n poezie.

• ~n grupuri de câte trei,
purta]i dialoguri pornind de la
imaginea de mai sus.
17

Omul-de-Z\pad\ {i b\iatul
dup\ Iuliu Ra]iu

azvârlea – arunca;
bumbi – nasturi;
se prelinse – se scurse
`ncet.
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Omul-de-Z\pad\ dorea s\ intre `n vorb\ cu
el. Era singurul dintre copii care `l l\sa `n pace:
nu azvârlea cu bulg\ri `n el, nu `i lua bumbii de la
hain\, nu `l tr\gea de nasul lui mare [i ro[u.
~ntr-o zi, b\iatul se opri `n fa]a lui. ~i zise:
— M\ ierta]i c\ v\ deranjez! Vreau s\ v\ pun
o `ntrebare.
— Ce `ntrebare vrei s\ `mi pui?
— De ce v\ scoate]i p\l\ria de câte ori trec
eu pe aici?
— Eu `i respect sincer pe to]i cei care m\
respect\.
B\ie]elul se gândi c\ Omul-de-Z\pad\ poate
r\ci. Apoi `[i d\du seama c\ iarna e pe sfâr[ite.
Curând va disp\rea.
~i promise pentru anul urm\tor o p\l\rie
mare, de pai. O lacrim\ se prelinse, cald\, pe
obrazul Omului-de-Z\pad\, l\sând o urm\ adânc\.

1. Cine este autorul textului?

PRONUN]|M

2. Care este titlul? De ce textul are acest titlu?
3. De ce dorea Omul-de-Z\pad\ s\ intre `n vorb\
cu b\iatul?
4. De ce Omul-de-Z\pad\ `[i scotea p\l\ria când
trecea b\iatul?
5. De ce a plâns Omul-de-Z\pad\?

1. Citi]i enun]urile:
• care au la sfâr[it semnul `ntreb\rii [i semnul
exclam\rii;
• din care reiese cum se comporta b\iatul;
• care arat\ ce gândea b\iatul.
2. Citi]i textul pe roluri.

om – omul
b\ie]el – ?
obraz – ?

b\iat – b\iatul
an – ?
pom – ?

Folosi]i `n propozi]ii cuvintele g\site.

Ce `n]eles au expresiile
care con]in cuvântul intr\.
• B\iatul intr\ `n vorb\
cu Omul-de-Z\pad\.
• ~i venea s\ intre `n
p\mânt de ru[ine.
• Nu a intrat vremea `n sac.

1. Alege]i din [irul urm\tor cuvintele care au
acela[i `n]eles: azvârlea, bumbi, se prelinse, arunca,
dorea, nasturi, voia, se scurse, alunec\.
Alc\tui]i enun]uri cu aceste cuvinte.
2. Transcrie]i enun]urile, completând spa]iile
libere:
Omul-de-Z\pad\ ....... s\ stea de vorb\ cu b\iatul.
~[i scotea .... `n fa]a lui pentru c\ `l ............ sincer.
B\ie]elului `i era team\ s\ nu ............... ~i promise o
p\l\rie ............... Pe obrazul Omului-de-Z\pad\ a curs
o ........ cald\.
3. Transcrie]i în caiete dialogul dintre cele dou\
personaje.

• Formula]i enun]uri
pornind de la imagini.
Exemplu: Dac\ ninge, nu
putem sta `n tricou.
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1. Ce grup de litere con]ine cuvântul trage?
Desp\r]i]i acest cuvânt `n silabe.
Transforma]i cuvântul, folosind grupul de litere gi.
Cuvinte care con]in
grupurile de litere
ge [i gi.

Desena]i [i voi în caiete.
Scrie]i sub fiecare desen
grupul de litere pe care `l
con]ine cuvântul care denume[te desenul.

2. Transforma]i, dup\ acela[i model, cuvintele:
culege, alege, merge, scurge, atinge, fuge.
3. Selecta]i cuvintele dup\ grupul de litere pe care
`l con]in: argint, gem, cercule], ciuperci, gimnastic\,
agitat, George, degeaba, giraf\, ghetu]\, cite[te.

1. Transcrie]i în caiete numai [irurile de cuvinte
care con]in acela[i grup de litere:
• regin\, magiun, fragi, Gina, plângi;
• s\geat\, fuge, m\rgele, degetar, gem;
• gentu]\, cere, Gigel, plânge;
• biciclet\, covrigi, ger, ceai.
Alc\tui]i patru enun]uri, folosind cuvintele din
[irurile care con]in grupuri diferite.
2. Scrie]i dup\ dictare:
Georgeta [i Cecilia sunt surori gemene. Ele fac
gimnastic\. Sunt foarte agere. Acum se joac\ `n curte.
Au o minge argintie.
— Gelule, te joci [i tu cu noi?
3. Alege]i forma corect\:
mingie – minge
ceart\ – ciart\
cioar\ – ceoar\
cere – ciere
degeaba – degiaba
prunci – prunchi
cear\ – ciar\
cineva – ceneva
fragi – fraci
girofar – gerofar
gier – ger
Giorgic\ – Georgic\
4. Transcrie]i în caiete [i completa]i cu grupurile
de litere potrivite:
Mari _ ca se `ntâlne[te cu doi cole _ . Ei au
min_ ar_ntii. ~mi plac mult min_le voastre! Parc\ ar
fi ni[te bile str\lu_toare.
Vor mer_ `mpreun\ spre mar_nea terenului.
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[TIM S\ COMUNIC\M?

Cum `ncepem o discu]ie,
cum ne adres\m, cum
cerem permisiunea.

— S\rut mâna, doamn\ Georgescu! ~mi pare
bine c\ v\ `ntâlnesc.

— Salut, Mircea!
— Bun\, George! M\
bucur c\ ai putut veni.

• Cine vorbe[te? Cui i se adreseaz\ vorbitorul?
Formulele de adresare sunt potrivite celui c\ruia `i
sunt adresate? Explica]i!

• Privi]i desenele de mai sus. Spune]i formulele de
adresare corecte.

1. ~n perechi, purta]i scurte dialoguri `n urm\toarele situa]ii:
• da]i telefon unui coleg [i r\spunde mama lui;
• v\ `ntâlni]i pe strad\ cu o fost\ vecin\;
• a]i invitat la o plimbare `n parc colegul de banc\;
• vre]i s\ cump\ra]i o carte de la libr\rie.
2. Prezenta]i o situa]ie `n care o persoan\ nu a [tiut
s\ discute politicos. Explica]i ce a gre[it.

Formulele de adresare
sunt diferite. Vorbitorul
trebuie s\ ]in\ seama de
vârsta persoanelor c\rora
li se adreseaz\.
• Persoan\ mai `n vârst\
S\rut mâna!
Bun\ ziua!
Bun\ seara!
Bun\ diminea]a!
V\ rog!
Nu v\ sup\ra]i!
Lua]i loc!
• Coleg
Salut!
Bun\!
Te rog!
~mi permi]i?
Pot s\ te ajut?
Te a[tept.
Ia loc!
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Feti]a cu fundi]e ro[ii
dup\ Cella Aldea
Era odat\ o feti]\ c\reia nu `i pl\cea s\ se
spele. Copiii `i spuneau Murd\rica. Nimeni nu
voia s\ se joace cu ea. Degeaba `[i c\uta prieteni
`n p\dure! Ursule]ul `[i sp\la [or]ule]ul. Iepuri]a
`[i piept\na bl\ni]a. Veveri]a deschidea ferestrele
s\ aeriseasc\ scorbura.
~ntâlni un arici.
— Te joci cu mine, aricelule? `ntreb\ trist\
Murd\rica.
— Cu pl\cere! Am m\turat `n c\su]\, am
[ters praful, am sp\lat vasele. Acum m\ pot distra!
— Ce bun e[ti! De ce te joci cu mine? To]i
m\ ocolesc.
Ariciul spuse `ncurcat:
— Am crezut c\ e[ti aricioaic\. Parc\ ai ]epi.
Mâinile `]i sunt negre ca t\ciunele. E[ti o feti]\
murdar\. Pleac\ [i te spal\!
Plângând, Murd\rica ajunse acas\. Se sp\l\
bine, se piept\n\. ~[i puse fundi]e ro[ii. Se schimb\ cu o rochi]\ curat\. Ie[i `n fa]a casei.
Copiii o strigar\ acum:
— Hai la joac\, feti]\ cu fundi]e ro[ii!
t\ciune – c\rbune; lemn
care nu a ars `n `ntregime.
22

1. Cum o strigau copiii pe feti]\? De ce?
2. Ce f\ceau animalele din p\dure?
3. De ce ariciul a crezut c\ este o aricioaic\?

Momentele povestirii.

4. Ce a f\cut feti]a când a ajuns acas\?

1. Citi]i dialogul dintre Murd\rica [i aricel.
2. Citi]i fragmentul corespunz\tor fiec\rui enun]:
• Fiind murdar\, feti]a nu avea prieteni.
• Ariciul se joac\ numai dup\ ce `[i termin\ treaba.
• Feti]a hot\r\[te s\ se schimbe.

• V\ imagina]i c\ sunte]i
scriitori. Inventa]i nume de
personaje care con]in o tr\s\tur\ fizic\ sau moral\ a
unor eroi din pove[ti.
Exemplu:
murdar – Murd\rica.

LA TEATRU
1. G\si]i `ntre cuvintele enumerate pe cele care au
acela[i `n]eles cu termenii din casete:

degeaba
trist\

• vesel\, zadarnic, sup\rat\,
f\r\ rost, mâhnit\

• Juca]i rolurile celor
dou\ personaje.
• Imagina]i-v\ `ntâlnirea
feti]ei cu animalele din p\dure. Realiza]i o mic\ scenet\.

• mohorât\, bine`n]eles, nec\jit\,
t\ciune

2. Transcrie]i:
• explica]ia ariciului;
• `ntreb\rile puse de feti]\.
3. Scrie]i lista cu reguli de igien\ pe care le respecta]i zilnic.
4. Explica]i proverbul:
Cur\]enia este mama s\n\t\]ii.
5. Poveste `n lan]. Realiza]i `mpreun\ o poveste
pornind de la imaginea al\turat\:
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1. Selecta]i din text cuvintele care con]in
grupurile che [i chi. Citi]i-le clar.
Cuvinte care con]in
grupurile de litere
che [i chi.

2. ~nlocui]i spa]iile cu grupul de litere potrivit:
_ brituri
pa _ t
ra _ t\
`n _ de

_ nar
_ ie
o _ lari
re _ n
3. Schimba]i forma cuvintelor pentru a ar\ta mai
multe obiecte: ureche, pereche, ridiche, mac, pitic.
4. Reconstitui]i propozi]iile:
• argintie o avea chei]\ Arlechino.
• gustoase Paraschiva chiftelu]e preg\te[te.

-ile
-restea
-narul

-mare
-lie
-ote

-tară
-nez

-micale
-brit

• Cuvinte care se scriu cu
litera x.
• Sunetele redate prin litera x sunt cs sau gz.
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1. Transcrie]i, apoi sublinia]i cuvintele care se
scriu cu litera x:
Xenia pleac\ `n excursie. ~[i ia [i xilofonul. Nu
poate sta f\r\ s\ exerseze. ~n timp ce ea execut\ o
pies\ vesel\, eu preg\tesc sendvi[uri excelente din
pachetul luat de acas\.
• Scrie]i pe dou\ coloane cuvintele, în func]ie de
grupul de consoane redat prin litera x: cs sau gz.
2. Scrie]i dup\ model: exerci]iu, text, pix, excursie,
expozi]ie, examen.
Model: exemplu, exemplul – exemple, exemplele.
Alc\tui]i enun]uri folosind aceste cuvinte.
3. Transcrie]i textul [i `nlocui]i spa]iile cu litera sau
grupul de litere potrivit.
Ale _ andru este coleg cu Paras _ v. Am _ ndoi vor
s\ dea e _ amen la facultatea de _ mie. Au o profesoar\ foarte e _ igent\. Le e _ plic\ atent lec] _ le [i
le d\ multe e _ emple. _ ne lucreaz\ con[t _ ncios este
un elev e _ cep]ional.
4. G\si]i alte cuvinte `n care litera x s\ redea
sunetele cs sau gz. Pronun]a]i corect aceste cuvinte.
Alc\tui]i enun]uri cu dou\ dintre ele.

[TIM S\ COMUNIC\M?
— V\ mul]umesc.
Acum [tiu s\ ajung la
teatru. Bun\ ziua.

— M\ bucur
c\ am putut s\ te
ajut. Sper s\
te descurci!

Imagina]i-v\ cum a început discu]ia dintre copil [i
poli]ist. Interpreta]i pe roluri.

• Citi]i cu aten]ie fragmentul:
Un copil avea multe juc\rii. De toate se plictisea
repede.
~ntr-o zi, tat\l s\u `i aduse o cutie cu plastilin\. A
modelat un pui[or, un m\r, un avion [i câte [i mai câte.
— De ce nu m\ mai plictisesc? a `ntrebat el.
— Ai g\sit cel mai bun prieten. Lucrând plastilina, tu
munce[ti. Munca de fiecare zi este cel mai bun prieten.
1. Formula]i cât mai multe `ntreb\ri pornind de la
fragmentul citit.
2. Formula]i r\spuns la fiecare `ntrebare `n mai multe
moduri.
3. ~n perechi, interpreta]i dialogul dintre tat\ [i
copil atunci când:
• copilul dore[te alt\ juc\rie;
• b\iatul `n]elege c\ nu se mai plictise[te jucându-se
cu plastilina.

Cum se `ncheie o discu]ie.

Respecta]i regulile!
Asculta]i-l cu aten]ie pe
cel care vorbe[te.
Nu interveni]i când vorbe[te altcineva. A[tepta]i
s\ v\ vin\ rândul!

~N PARC
• V\ `mp\r]i]i `n grupe de
câte patru.
Imagina]i-v\ c\ v\ `ntâlni]i `n parc. Purta]i scurte
discu]ii.

G|SI}I CUVINTELE
• ~n grupuri de câte
patru, scrie]i cât mai multe
cuvinte care `ncep cu o
liter\ indicat\ de conduc\torul de joc. Stabili]i o
limit\ de timp.
Acorda]i câte un punct
pentru cuvintele cu o silab\,
dou\ pentru cele cu dou\ silabe [i a[a mai departe.
Câ[tig\ grupul care are
cele mai multe puncte.
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Mo[ Viscol [i Prim\vara
dup\ Mihail Sadoveanu

se stârnise – `ncepuse, izbucnise, se pornise;
[iroi – [uvi]\ de ap\ care
curge; [uvoi;
spad\ – arm\ asem\n\toare
sabiei;
pojghi]\ – coaj\ sub]ire.
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Pe la sfâr[itul iernii, s-a stârnit ca din senin o
furtun\. Mo[ Viscol, din sania sa de ghea]\,
azvârlea z\pad\ peste p\mânt. Voia s\ `nghit\
totul. Prim\vara `i ie[i `nainte.
— Ce pofte[ti, Mo[ Viscol?
— S\ vii cu mine `n mun]i, s\ te ascund `n
pe[ter\. Tu [i vântul cald `mi lua]i `mp\r\]ia
p\mântului.
— Z\pada este f\cut\ s\ intre `n p\mânt, s\
ajute semin]ele s\ `ncol]easc\. Tu le ]ii pe toate
`nghe]ate. Soarele va topi p\turile de ghea]\.
— S\ pofteasc\ numai soarele s\ se arate!
— Nu te mai l\uda, mo[ule! Soarele e mai
puternic. El `nseamn\ via]\, lumin\, c\ldur\.
— ~i ar\t eu lui!
Glasul Viscolului fu `necat de [iroaie de ap\.
Z\pada se topea. Soarele zâmbea de dup\ un
nori[or.
Prim\vara s-a `n\l]at u[or deasupra p\mântului. Un ciripit de p\s\rele s-a auzit din p\dure.
Ghioceii str\punser\ cu spada pojghi]a de z\pad\.

1. Ce a f\cut Viscolul la sfâr[itul iernii?

PRONUN]|M

2. Ce anotimp a `nvins?
3. Din partea cui a primit prim\vara ajutor?
4. De ce Viscolului i se spune mo[?
5. De ce cuvântul Viscol este scris aici cu liter\ mare?

1. Citi]i fragmentele care arat\:
• ce dorea Mo[ Viscol;
• care este rolul z\pezii;
• care sunt semnele care anun]\ prim\vara.
2. Citi]i povestirea pe roluri.
Cuvintele care con]in
grupurile de litere
ghe [i ghi.

sfâr[it
pojghi]\
strâm]i

]ii
[tii
vii

Alc\tui]i propozi]ii cu
aceste cuvinte.

~n perechi, continua]i lista.
z\pada.
Ghiocei
albi ca

laptele.
?

Viscol
r\u ca

un balaur.
?

CUVINTE POZNA{E
1. Scrie]i enun]uri folosind cuvintele: se stârnise,
pojghi]\, [iroaie.
2. Transcrie]i enun]urile care au la sfâr[it semnul
exclam\rii.

p\turi – paturi
ghea]\ – gheat\
ar\t – arat
râu – r\u
G\si]i [i alte perechi.

3. Selecta]i [i scrie]i `n dou\ coloane diferite cuvintele care con]in grupurile de litere ghe, ghi.
4. Scrie]i dup\ dictare:
Gheorghi]\ [i Anghelina pleac\ `n excursie. Se
opresc `n p\durea de la marginea satului.
— Ce ghiocei pl\pânzi! exclam\ feti]a.
— Eu am g\sit o ghind\, spune Gheorghi]\.
5. Scrie]i în caiete numai numele obiectelor din
desenul al\turat care con]in grupurile ghe [i ghi.
Formula]i propozi]ii cu acestea.
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• Descoperi]i enun]urile care con]in cuvintele
s-a/sa.
Scrierea cuvintelor
s-a [i sa.

Se scrie sa când se
poate înlocui cu ei sau lui.
Se scrie s-a când nu se
poate înlocui cu ei sau lui.

C|SU}A GRE{ELILOR
Trece]i în c\su]\ num\rul gre[elilor [i apoi corecta]i-le.

Într-o zi Scufi]a Ro[ie a
plecat la bunica s-a. Pe
drum sa întâlnit cu lupul. El
sa uitat lacom la feti]\.
— Nu vrei s\ aduni floricele s-au s\ ascul]i ciripitul
p\s\relelor? a întrebat cum\trul.
Feti]a sa luat dup\ vorbele
lui. Abia într-un târziu î[i
aduse aminte de bunicu]a s-a.
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• Citi]i cu aten]ie enun]urile descoperite.

1. Încercui]i forma corect\ a cuvintelor s-a [i sa:
Maria a v\rsat cerneal\ pe rochia s-a/sa.
Prin]esa sa/s-a uitat mirat\ la cavaler.
Prepeli]a ad\postea puii sub aripa s-a/sa.
Sa/S-a l\sat convins de colegul s\u.
Fapta sa/s-a era cunoscut\ de to]i.
2. Scrie]i forma potrivit\ dup\ model. Alc\tui]i propozi]ii cu a doua form\.
acum (ast\zi) atunci (alt\dat\)
se joac\
s-a jucat
se spal\
…………………
se mir\
…………………
se bucur\
…………………
se duce
…………………
3. Alege]i forma corect\ a cuvântului din parantez\, apoi transcrie]i textul corect:
Costel a luat undi]a (sa/s-a) cea nou\ [i (sa/s-a) dus
la pescuit. Acolo (sa/s-a) întâlnit cu prietenii din [coal\.
Ei au stat pân\ (sa/s-a) înserat. Când (sa/s-a) întors,
mama (sa/s-a) sup\rat pentru c\ întârziase. Costel
(sa/s-a) scuzat [i a promis c\ nu mai întârzie niciodat\.
4. Transcrie]i [i completa]i cu s-a ori sa:
Prima raz\ de prim\var\ …… strecurat sfioas\ pe
p\mânt. Ghiocelul ..... trezit la via]\. Inimioara ..... a
tres\rit. ..... a[ezat pe o frunz\ verde ca un mândru fiu
de crai. {i-a scuturat dalba ..... hain\. Bucuria ..... era
f\r\ margini.
Ca din senin ..... stârnit un vânti[or. Prin p\ dure ..... împr\[tiat o boare u[oar\ de parfum.

1. G\si]i un cuvânt cu acela[i în]eles pentru fiecare
expresie:
• a trimite o scrisoare, un colet - …………..
• a a[eza ceva într-un loc fix - …………….
• a striga de bucurie - …………………….
• a s\pa [i înc\rca p\mântul - ……………..
• a supune un elev la proba de examinare - ….
2. Explica]i oral gre[elile din enun]urile urm\toare, apoi transcrie]i în caiete enun]urile corectate:
• Corina ea un m\r ro[u. Ia îl m\nânc\ cu poft\.
• Iel nu s-a speriat de uria[.
• Croitora[ul erea u[or [i sprinten.
3. Grupa]i în coloane diferite cuvintele care con]in
mp [i mb:
zâmb\re], umbr\, limb\, împinge, trompet\,
[ampon, compune, combina]ie, împ\r]ire, impun\tor,
îmbog\]it.
4. Scrie]i cinci cuvinte în care x s\ se pronun]e cs
[i cinci cuvinte în care x s\ se pronun]e gz.
5. Transcrie]i [i completa]i spa]iile punctate din
cuvintele date cu grupurile de litere din parantez\:
(ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi).
Mar__la,
__as,
Mari__ca,
__re[i,
__anta,
a__nd\,
pa__t,
__ie,
__brit,
__riac,
__te,
An__l,
__or__]\,
__cu,
dru__
6. Transcrie]i [i completa]i cu sa/s-a:
Elena prive[te c\tre prietena _.
El _ gândit s\-i fac\ o surpriz\.
În fa]a _ era o c\rare îngust\.
_ întors de la [coal\ gr\bit.
Ea _ dus în camera _ .

[TIM
S\ COMUNIC\M?
• Privi]i cu aten]ie imaginea.

• Transcrie]i [i completa]i
dialogul pentru a ar\ta despre
ce discut\ cei doi:

— Bun\ ziua, bunicule!
— _______________
— _______________
— Desigur, vino lâng\
mine, nepoate!
— Ce multe lucruri [tii,
drag\ bunicule!
— _________________
— _________________
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Completa]i în caiete un
tabel asem\n\tor:

Verifica]i ce [ti]i!
• Citi]i cu aten]ie textul, apoi rezolva]i cerin]ele date:

Num\rul
cerin]ei

Calificativul
ob]inut

DUMBRAVA MINUNAT|

1

?

2

?

3

?

4

?

Prichindeii veneau încet c\tre ea prin dumbrava
fermecat\, printre candelele licuricilor; [i parc\ ei
singuri str\luceau de lumin\. În frunte p\[eau un
b\trânel [i-o b\trânic\, cu plete albe [i cu obrajii
rumeni, îmbr\ca]i în straie de mu[chi.
Dup\ ei, patru prichindei cu b\rbi c\runte purtau
un p\tu] de mlaj\ împodobit cu cicori [i sulcin\. {i
pe p\tu]ul acela, pe un troni[or de piatr\, sta o
domni]\ mai pitic\ decât to]i [i b\laie ca grâul. Avea
pe cap cunun\ de maci s\lbatici [i era îmbr\cat\
într-o hain\ lung\ de culoarea pietrei de rubin.

5
~ntreaga
prob\

?

dup\ Mihail Sadoveanu

1. Alege]i r\spunsurile corecte [i scrie]i-le în caiete:
• Titlul textului este:
a) Dumbrava fermecat\; b) Dumbrava minunat\.
• Autorul textului este:
a) Mihail Sadoveanu;
b) Mihai Eminescu.
• În text exist\:
a) trei alineate;
b) dou\ alineate.
2. Transcrie]i cuvintele scrise cu m înainte de b [i
p, apoi desp\r]i]i-le în silabe.
3. Transcrie]i cuvintele care se scriu cu grupuri de
litere. Sublinia]i grupul [i nota]i în a câta silab\ se
afl\, ca în modelul:
prichindei – „chi” în a doua silab\.
4. Transcrie]i cuvintele scrise corect:
tacsi/taxi, text/tecst, ghear\/ghiar\, gheie/cheie,
argint/arcint, examen/egzamen, ecserci]iu/exerci]iu,
ghiocei/giocei.
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5. Transcrie]i [i completa]i propozi]iile cu sa ori cu s-a:
Lizuca ..... ad\postit în dumbrav\.
B\trânica sem\na cu bunica ..... .
Patrocle ..... speriat de umbra ..... .
6. Transcrie]i în caiete doar cuvintele scrise
corect, apoi alc\tui]i enun]uri cu ele:
ecsclama]ie
iepure
a luat
gheozdan
Gheorghi]\

exclama]ie
epure
a loat
ghiozdan
Ghiorghi]\

EVALUA]i-v\ singuri!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suficient
1 r\spuns
1 cuvânt
2–4 cuvinte
2–4 cuvinte
1 r\spuns
1 cuvânt

Bine
2 r\spunsuri
2 cuvinte
5–6 cuvinte
5–6 cuvinte
2–3 r\spunsuri
2–3 cuvinte

Foarte bine
3 r\spunsuri
3 cuvinte
7–8 cuvinte
7–8 cuvinte
4 r\spunsuri
4–5 cuvinte

GRE{IND POVE{TILE
Înv\]\tor ul „gre[e[te”
pove[tile, încurcându-le eroii
în alte spa]ii sau în alte timpuri ori modificând sau
r\sturnând situa]ia. Le cere
copiilor s\ continue povestea în situa]ia nou creat\:
Scufi]a Ro[ie ajunge printre
extratere[tri sau Cenu[\reasa nimere[te în povestea Capra cu trei iezi.
Povestea se va modifica,
se va înnoi.
De exemplu:
A fost odat\ o feti]\ care
se numea Scufi]a Galben\.
— Nu, Ro[ie !
— Ah, da, Ro[ie. A[adar,
tat\l ei o cheam\ într-o
diminea]\ [i-i spune…..

Elevii se împart în echipe. Fiecare echip\ prime[te o fi[\ de lucru pe care sunt trecute cerin]ele.
Elevii vor rezolva cerin]ele timp de [ase minute.
Echipa care scrie cele mai multe cuvinte corecte va
fi declarat\ câ[tig\toare.
Cerin]e:
a) Scrie]i zece cuvinte care s\ con]in\ grupurile
de litere înv\]ate.
b) Scrie]i câte patru cuvinte care s\ con]in\ câte
un grup de consoane: mp [i mb.
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4

jocul cu textul



textul narativ  personajele
formularea ~ntreb|rilor {i a r|spunsurilor

Ma-ma
dup\ Ionel Teodoreanu
Dintâi au venit ochii. Apoi a venit cântecul.
Rândunica `l spune pui[orilor din cuib [i ei
nu zic nimic. Pân\ `ntr-o zi, când cuibul r\spunde
vesel cu ciripit sub]irel.
Toate `nfloresc acum pe crengi [i `n case.
Mai ales chipul Domnic\i auzind cel mai drag
cântecel al b\ie]elului ei: ma-ma.
Acum toate sunt ma-ma. Pân\ când F\nu]\
pricepe mirat c\ toate au dou\ nume: ma-ma [i
câine, coco[, luni, mar]i. Dihania mare [i bl\noas\, cu ochi galbeni de foc [i coad\ `mbârligat\
are mai multe nume: miau, sfrr, mâ]\ [i, desigur,
ma-ma.
Duminica este ma-ma cu cercei la urechi [i
m\rgean `n jurul gâtului [i bang-bang `n ceruri.
A[a descoper\ F\nu]\ lumea: cu bucurie [i
cu ma-ma.
A[a `ncepe via]a: cu ma-ma!

dihanie – animal cu aspect
`nfrico[\tor.
32

1. Cine este autorul textului?
2. Cum explic\m titlul textului?
3. De ce compar\ povestitorul primul cuvânt al
copilului cu un cântec?

• Titlul reia cuvântul cel
mai important din text.

4. Cum descoper\ F\nu]\ lumea?
5. Cine este Domnica?

1. Citi]i alineatele `n care este vorba despre rândunele [i despre duminic\.

• Când se petrece ac]iunea?

2. Citi]i alineatul `n care este prezentat\ dihania cu
multe nume.
Citi]i R\]u[ca cea urât\ de H. Ch. Andersen.

1. Stabili]i despre cine este vorba `n text:
• rândunic\ • Domnica • F\nu]\ • mâ]\.
2. De ce putem considera c\ `n text locul principal
este ocupat de F\nu]\?
• Autorul `l nume[te de mai multe ori?

~n general, `n texte apar
personaje – fiin]e care particip\ la o ac]iune. Uneori
ele pot fi [i lucruri care au
`nsu[iri omene[ti.

• Autorul `l prezint\ `n am\nunt (cum arat\, câ]i
ani are, cu ce se ocup\)?
• Sunt povestite `ntâmpl\ri care `l au `n centrul lor
pe b\ie]el?
3. Cum explica]i afirma]ia din finalul textului.
Crede]i c\ este adev\rat\? Spune]i ce p\rere ave]i,
discutând `n clas\.
4. Transcrie]i primele dou\ alineate. Sublinia]i
cuvintele formate din dou\ [i trei silabe.

• Personajul nu este
`ntotdeauna prezentat `n
am\nunt.
• Personajul poate `ntruchipa tr\s\turi `mprumutate de la mai multe
persoane.
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1. Se alc\tuiesc perechi.
Fiecare pereche va alege
câte un animal sau o pas\re
care tr\ie[te pe lâng\ casa
omului (domestic) [i `l va
prezenta – un copil mimeaz\, iar cel\lalt reproduce sunetele acestuia.
Ca s\ v\ afla]i printre
câ[tig\tori, colegii trebuie
s\ recunoasc\ animalele
alese.

1. Alege]i, dintre cuvintele urm\toare, pe cele care
denumesc pui de animale sau de p\s\ri: rândunic\,
boboc, mâ]\, pisic, vi]el, curea, ied, capr\, gâscan.
• Alc\tui]i propozi]ii `n care s\ folosi]i patru dintre
ele, numind [i p\rin]ii acestora.
• Dac\ mai [ti]i [i altele, spune]i, prezentând
`ntreaga lor familie.

2. Desena]i curtea bunicilor de la þarã [i animalele
care tr\iesc acolo.

3. Reciti]i alineatul `n care este pomenit numele
mamei lui F\nu]\. Spune]i alte nume de fete care
`ncep cu litera D.

2. G\si]i `n lista urm\toare nume de locuin]e [i
preciza]i cine le folose[te: uzin\, cas\, cuib, teatru,
vizuin\, operet\, scorbur\, cote], spital.
• Face]i o prezentare a unei fiin]e delicate (o gâz\,
de exemplu).

4. Ce rol crede]i c\ a avut mama `n descoperirea
lumii `nconjur\toare?
5. Ar\ta]i `n ce `mprejur\ri mama a dovedit c\ este
fiin]a cea mai apropiat\ de voi.

~n gândul meu
e rug\ mereu,
te [tiu lâng\ mine
la greu [i la bine.
M\ mângâi cu gândul
cum floarea p\mântul,
m\ alin]i `n t\cere
cu clipe de miere,
tu fruntea `mi dezmierzi
m\ ier]i [i m\ crezi...
(Carmen Firan)
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6. Privi]i imaginea de mai jos. Cui crede]i c\ `i sunt
`nchinate versurile din stânga? ~nv\]a]i versurile pe
de rost.

[TIM S\ COMUNIC\M?
Mămico,

Cum se scrie un bilet.

Am plecat la teatru cu clasa. Ne întoarcem la
ora 15.00.
Ştefania
• Ce se scrie pe primul rând? Dar pe ultimul?
• Scrie]i dou\ bilete: unul adresat bunicii [i altul
unui coleg de clas\.

1. Tot timpul anului sunt multe s\rb\tori. Cele mai
multe sunt `n familie, acas\ sau la [coal\. ({i clasa este
o familie!)
{ti]i s\ scrie]i o felicitare?

Biletul este o comunicare scris\ foarte scurt\.
~l scriem când vrem s\
transmitem o informa]ie
urgent\.
Biletul se scrie doar
celor apropia]i.

8 Martie
Dragă mămico,
Îţi mulţumesc pentru bunătate, pentru înţelegere, pentru că mă ierţi dacă mai greşesc.
De ziua ta, îţi doresc sănătate, bucurii şi
împliniri.
La mulţi ani!
Cu toată dragostea,
Tudor
2. {ti]i s\ confec]iona]i o felicitare?
• Dac\ nu vre]i s\ le folosi]i pe cele din comer],
realiza]i voi una. Poate fi: un desen, o pictur\ sau un
colaj (lipi]i buc\]ele de hârtie, flori uscate [i presate,
buc\]ele de pânz\).
• Organiza]i un concurs `n clas\ pentru a realiza
cea mai frumoas\ felicitare.
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}apul [i [arpele
dup\ Petre Ispirescu

gârl\ – ap\ curg\toare;
grumaz – gât, ceaf\;
uscat – p\mânt.
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Un ]ap, vrând s\ treac\ `ntr-o livad\, a dat de
o ap\. Neavând `ncotro, se l\s\ `n gârl\. ~ncepu
s\ `noate.
Pe la jum\tatea gârlei, se pomeni lâng\ dânsul cu un [arpe.
— M\i ]apule, m\ treci pe uscat?
Þapul `l lu\ cu dânsul. {arpele i se `ncol\ci
`mprejurul gâtului.
— Ce faci, prietene? Nu mai pot sufla. O s\
ne `nec\m, `i spuse ]apul.
{arpele voia s\ `l m\nânce. Þapul `l rug\ s\
a[tepte pân\ ajung la mal. Se gândea cum s\
scape de [arpe.
Ajungând pe uscat `i spuse c\ ar vrea s\ vad\
cine este mai lung.
{arpele cobor` de pe grumazul ]apului.
Acesta se repezi [i îl strivi cu copitele.
— Vezi a[a: mie `mi place prietenia, dar s\ fie
dreapt\.

1. Care este titlul acestei povestiri?

PRONUN]|M

2. De ce povestirea poart\ acest titlu?
3. Care sunt personajele care apar `n povestire?
4. Ce voia s\ fac\ [arpele?
5. Cum a sc\pat ]apul de [arpe?

viteaz – viteji
obraz – obraji
grumaz – grumaji
Alc\tui]i enun]uri orale cu
aceste cuvinte.

1. Citi]i primele dou\ alineate.
2. Citi]i enun]urile din care afla]i:
• ce l-a rugat [arpele pe ]ap;
• care era inten]ia [arpelui.

• Citi]i lec]ia `n lan].
Organiza]i un concurs pe
grupe. Câ[tig\ grupa care
cite[te f\r\ gre[eli.

1. Scrie]i în caiete fragmentul în care se arat\ cum
a sc\pat ]apul de [arpe.
2. Scrie]i propozi]ii pentru fiecare dintre imaginile
de mai jos. Nota]i `ntr-o parantez\ num\rul de
cuvinte pentru fiecare propozi]ie.

3. Transcrie]i în caiete [i apoi completa]i:
Un ]ap dorea.... `ntr-o.......... A dat peste o.......
~ncepu s\.... Pe la jum\tatea..... ap\ru......... {arpele `l..
s\ `l.............. pe uscat. Acesta voia......... pe ]ap.
• Pune]i `ntreb\rile potrivite pentru fiecare enun].

• Priviþi imaginea ºi
spuneþi ce crede]i c\ ar
putea povesti ]apul?
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Cum se scriu temele.
Mihnea

• Mihnea [i Horia au avut ca tem\ un exerci]iu:
Alc\tui]i enun]uri cu ajutorul cuvintelor: condei,
c\limar\, elev.
Iat\ cum arat\ paginile din caietele lor:
Horia

• Spune]i care este p\rerea voastr\ despre cele dou\ teme.
• Scrie]i ce a]i spune celor doi copii (`n trei-cinci enun]uri).

[TIM S\ COMUNIC\M?
• Observa]i imaginea al\turat\.
• Care sunt personajele?
• Unde se afl\ ele?
• Imagina]i-v\ o conversa]ie `ntre doamna `nv\]\toare [i elevi.
Ce spune doamna `nv\]\toare?
Ce r\spund elevii?
• Scrie]i care sunt regulile pe care le respecta]i
când v\ face]i temele.

• Alege]i [i transcrie]i enun]urile demne de urmat:
~nainte de a scrie tema, citesc lec]ia cu aten]ie.
Lucrez tema `n grab\, privind la televizor.
Dup\ ce scriu un exerci]iu, `l corectez.
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• Þapul are un corn rupt.
• Mirela m\nânc\ un corn cu lapte.
• Tata cânt\ la corn.

~n]elesul cuvântului
corn.

1. Alc\tui]i trei enun]uri `n care s\ folosi]i cuvântul
corn.
2. Stabili]i care dintre enun]uri sunt adev\rate [i
care sunt false.
• Þapul voia s\ ajung\ `ntr-o livad\.
• {arpele era `n livad\.
• Þapul a trecut [arpele pe uscat.
• {arpele voia s\ `l m\nânce pe ]ap.
• Þapului `i place prietenia dreapt\.
• {arpele a luat ]apul `n spate.

[TIM S\ COMUNIC\M?
Marcela, pot veni la
tine s\ m\ aju]i la teme?

CONCURS PE ECHIPE
Alc\tui]i patru echipe.
Reconstitui]i enun]urile:
• [arpele, `ntâlne[te, ]apul,
se, cu.
• se, [arpele, `n, gâtului,
`ncol\ce[te, jurul, ]apului.
• `l, s\, vrea, m\nânce.
• strive[te, copitele, cu,
]apul, `l.
Pune]i `ntreb\ri potrivite
pentru fiecare enun].
Câ[tig\ echipa care termin\ prima.

ALEGE}I CUVÂNTUL
corn – coarne
corn – cornuri
corn – corni

…

• Ce crede]i c\ a r\spuns Marcela?
• Continua]i convorbirea dintre cele dou\ fete.

• Cerbul are .....
• Fata cump\r\ .....
• Am v\zut .... `nflori]i.
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Pui[orul [i vulpea
dup\ Ion Pas

avertizase – anun]ase,
spusese;
adesea – mereu;
nemiloas\ – rea;
lighioan\ – animal s\lbatic;
vr\jma[e – du[m\noase;
[ireat\ – nesincer\,
viclean\.
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Pui[orul voia s\ se duc\ `n crâng. Mama `l
avertizase adesea s\ nu plece din curte, c\ci `n
p\dure e vulpea nemiloas\.
El nu a vrut s\ ]in\ seama de sfaturile mamei.
Se gândea:
— Cine e vulpea? S\ pofteasc\ s\ `mi ias\
`nainte, c\ îi ar\t eu!
Deodat\, se opri. Dintr-un tufi[, d\du buzna
o lighioan\. Vulpea! Vai de pui!
Dar iat\ c\ vulpea nu are gânduri vr\jma[e.
~l prive[te domol, ca o bunicu]\ b\trân\.
— Fii pe pace, micu]ule! Au n\scocit despre
mine gurile rele multe neadev\ruri. Eu v\ iubesc
pe voi. Chiar `n noaptea asta, vecinul meu, vulpoiul, vrea s\ vin\ s\ v\ m\nânce. Haide s\ d\m de
veste fra]ilor t\i!
Puiul cel naiv o crezu pe cuvânt. O duse `n
b\t\tur\. Vulpea [ireat\ a avut parte de o cin\
îndestul\toare.

PRONUN]|M

1. Cum se intituleaz\ textul?
2. De ce textul poart\ acest titlu?
3. Cum se nume[te autorul textului?
4. Ce a f\cut pui[orul?
5. Cu cine se `ntâlne[te `n p\dure pui[orul?
6. Ce a f\cut vulpea?

lighioan\ – lighioane
vr\jma[\ – vr\jma[e
[ireat\ – [irete
Alc\tui]i enun]uri cu
aceste cuvinte.

7. Ce a gre[it pui[orul?

1. Citi]i:
• primul alineat;
• fragmentul `n care apare vulpea;
• enun]urile `n care vulpea `i vorbe[te pui[orului.

1. Descoperi]i cuvintele
`ncurcate: upio[rul, pavule.
2. Juca]i telefonul f\r\ fir
[i transmite]i unul dintre
cuvinte colegilor.

2. Citi]i explica]iile cuvintelor de la Vocabular.
Alc\tui]i enun]uri folosind aceste cuvinte.
3. Citi]i câte doi, pe roluri: pui[orul [i vulpea.
Inversa]i rolurile.

1. Transcrie]i enun]urile din text care con]in cuvintele: mama, cine, lighioan\, pace, vulpoiul.
2. Scrie]i dup\ dictare ultimele dou\ alineate.
3. Scrie]i cinci enun]uri despre cum ar fi trebuit s\
se poarte pui[orul.
4. Alc\tui]i enun]uri cu fiecare pereche de cuvinte
cu `n]eles opus pe care o descoperi]i:

at\
[ire

r\utate

mil\
[
vr\jma

en
priet
sincer\

• Pui[orul vrea s\ spun\
ceva.
• Scrie]i trei enun]uri care
ar putea fi spuse de acesta.
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[TIM S\ COMUNIC\M?

• Observa]i imaginile.
• Aranja]i, prin numerotare, imaginile `n ordinea desf\[ur\rii `ntâmpl\rilor.
• Prezenta]i oral fiecare imagine.
• Indica]i care sunt personajele din text.

Textul `n care sunt
prezentate `ntâmpl\ri,
a[ezate `ntr-o anumit\
ordine, se nume[te text
narativ.

1. Care dintre urm\toarele texte sunt narative?
 Pungu]a cu doi bani de Ion Creang\.
 Noapte de iarn\ de George Top`rceanu.
 Poveste cu Mo[ii Cr\ciuni de Spiridon Vangheli.
 Prima lec]ie de scris de George Þ\rnea.
2. Ce trebuie s\ `n]elegem din finalul textului?
Discuta]i `n perechi, apoi prezenta]i concluziile.
3. Ar\ta]i ce crede]i c\ ar fi putut s\ se `ntâmple
dac\ vulpea nu ar fi fost [ireat\.
4. Privi]i imaginea al\turat\. Imagina]i un sfâr[it
fericit pentru pui[or [i pentru p\s\rile din ograd\.
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POVESTIRE ORAL|
DUP| IMAGINI
Ai grij\ unde te joci.

De ce
te joci pe strad\,
copile?

Aten]ie,
vine o
ma[in\!

Au, au,
m\ doare
piciorul!

Ce bine era
dac\ o ascultam
pe mama!

Pentru
c\ este
`n pant\.

Ai v\zut
dac\ nu ai ascultat?

De acum voi
respecta regulile
de circula]ie.

• Prezenta]i oral fiecare imagine. Da]i nume personajelor.
• Alc\tui]i oral un scurt text, folosindu-v\ de imaginile de mai sus.
• Scrie]i câte un enun] potrivit fiec\rei imagini, astfel `ncât s\ alc\tui]i un scurt text.
• Cum ar fi fost dac\ b\iatul ar fi ascultat sfatul mamei?
• Da]i un titlu potrivit textului alc\tuit.
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corbul [i Vulpea
dup\ Jean de La Fontaine

s\ neg – s\ nu recunosc;
m\gulit – `ncântat de laude
exagerate;
lingu[itori – care laud\
exagerat pe cineva;
codru – p\dure;
l\murit – clar.
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Cum\trul corb ]inea `n plisc o bucat\
De ca[caval furat\.
Cum\tra vulpe, atras\ de miros,
Vorbi cu el de sub copac, de jos:
— M\ria ta, `i zise, s\ tr\ie[ti!
C\ tare mândru [i frumos mai e[ti.
De e[ti la glas cum te ar\]i la pene,
E l\murit cu ochi [i cu sprâncene.
Nu vreau s\ mint, dar nici nu vreau s\ neg
C\ e[ti minunea codrului `ntreg.
El, m\gulit de aceast\ cuvântare,
Voi s\ dovedeasc\ ce e `n stare;
Deschide pliscul, ca[cavalul cade,
Vulpea `l ia [i ]ine, cum se cade,
O alt\ cuvântare: — Domnul meu,
S\ te `nv\] ceva [i eu.
Lingu[itorii se `nfrupt\ de la cei
Ce casc\ gura ascultând la ei.

1. Cum se intituleaz\ poezia?
2. Cine este autorul?
3. Câte versuri are textul?
4. Care sunt personajele care apar `n text?
5. Ce a f\cut vulpea?
6. Ce a p\]it corbul?
7. Cum ar fi trebuit s\ se poarte corbul ca s\ nu
fie p\c\lit?

1. Asculta]i citirea model a doamnei înv\]\toare [i
observa]i:
• intona]ia corect\;
• pauzele dintre enun]uri.
2. Citi]i:
• `n lan];
• primele [i ultimele patru versuri;
• rândurile `n care vulpea `i vorbe[te corbului.
3. Memora]i versurile care v\ plac.

• Spune]i cum arat\ corbul.
• Ce ar putea povesti el?

LA TEATRU
Prezenta]i con]inutul textului Vulpea [i corbul sub
forma unei scenete.

ADEV|RAT SAU FALS
1. Transcrie]i din text patru versuri care v\ plac.
2. Alc\tui]i propozi]ii folosind cuvintele: corb, s\
neg, codru, m\gulit, ca[caval.
3. G\si]i cuvintele surori [i alc\tui]i enun]uri:

are
fiec

p\dure

om\t
gloat\

u
codr

z\pad\

mul]ime

4. Scrie]i trei enun]uri legate prin `n]eles despre
personajele care apar `n text.

Scrie]i enun]urile `n caiete [i stabili]i care enun]uri
sunt adev\rate [i care false:
• Corbul avea `n plisc o
bucat\ de ca[caval.
• Un urs voia s\ prind\
corbul.
• Vulpea `l m\gule[te pe
corb.
• Corbul `i d\ vulpii bucata de ca[caval.
• Vulpea ia ca[cavalul.
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~n ziua de Pa[ti
de Otilia Cazimir
To]i copiii azi se `mbrac\
Cu ce au ei mai frumos
{i p\rin]ilor le cânt\
~nvierea lui Cristos.
{i la mas\ ciocnesc ast\zi
To]i copiii cei cumin]i,
Ou\ ro[ii [i pestri]e
Cu iubi]ii lor p\rin]i.
To]i copiii azi sunt darnici,
C\ci ei [tiu c\ lui Cristos
~i sunt dragi numai copiii
Cei cu sufletul milos.
pestri] – cu punctule]e, cu
pete.

Sunt acceptate dou\ nume
ale Mântuitorului: Hristos,
Cristos.
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{i copiii buni la suflet
Azi cu bucurie dau
Cozonaci [i ou\ ro[ii
Copiilor ce nu au.

1. ~n ce anotimp este s\rb\toarea de Pa[ti?
2. Ce s\rb\torim la Pa[ti?
3. Ce mânc\ruri se preg\tesc pentru masa de
Pa[ti?
4. Cum ne salut\m de Pa[ti?
5. Care este deosebirea dintre ou\le `ncondeiate
[i cele ro[ii?

1. Citi]i strofele `n care este pomenit numele
Mântuitorului.
2. Citi]i strofa care arat\ un obicei de Pa[ti.
3. Memora]i poezia.

1. Transcrie]i ultima strof\.
2. Transcrie]i din text numai acele cuvinte care
arat\ c\ este vorba despre mai multe obiecte.
Exemplu: un ou – mai multe ou\.

• Ce anotimp apare `n
versurile urm\toare ale
Otiliei Cazimir?

{iruri negre de cocoare
Ploi c\ldu]e [i u[oare
Fir de ghiocel pl\pând,
Cântec `ngânat `n gând,
S\rb\toare.
• G\si]i [i alte poezii
despre acest anotimp.

3. G\si]i cuvintele cu `n]eles opus:
cuminte du[m\nit
bucurie
milos
zgârcit
frumos
iubit
r\u
`nviere
darnic
r\ut\cios
`mbrac\

dezbrac\
moarte
triste]e
urât
4. Alc\tui]i propozi]ii, oral, cu dou\ cuvinte din
fiecare coloan\.
5. G\si]i alte trei cuvinte `nrudite cu termenul
darnic [i alc\tui]i câte o propozi]ie cu fiecare.
6. Ar\ta]i `n]elesul expresiilor:
Hristos a `nviat!
Natura a `nviat!
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NE ANTREN|M PENTRU

EVALUAREA NAÞIONAL|

„Bunica, în fiecare sear\, spune o poveste nepo]ilor. E aceea[i poveste, foarte frumoas\ poveste,
povestea cu împ\ratul M\z\rean. În fiecare sear\ cei
trei ]ânci, doi b\ie]i [i o feti]\, dup\ ce se întorc de la
mas\, se cuib\resc în paturi [i încep s\ se roage cu
glasuri dulci [i sub]irele:
— Bunic\, spune povestea!
B\trâna întreab\ cu mirare pref\cut\:
— Care poveste?
— Povestea cu împ\ratul M\z\rean.”
(F\t-Frumos M\z\rean dupã Mihail Sadoveanu)

1. Copia]i în caiete [i marca]i
a) titlul textului este:
 Povestea lui M\z\rean
b) autorul textului este:
 Ion Creang\
c) personajele textului sunt:
 bunica

r\spunsul corect :
 F\t-Frumos M\z\rean

 M\z\rean F\t-Frumos

 Vladimir Codin

 Mihail Sadoveanu

 doi b\ie]i [i o fat\

 împ\ratul M\z\rean

2. Transcrie]i din textul dat întrebarea bunicii.
3. Scrie]i pentru cuvintele subliniate forma care arat\ mai multe. (Eu zic una, tu spui
multe!)
4. Pune]i întrebarea potrivit\ pentru propozi]ia scris\ înclinat.
5. Desp\r]i]i în silabe fiecare cuvânt din propozi]ia scris\ îngro[at.
6. G\si]i cuvinte cu în]eles asem\n\tor pentru: se cuib\resc, împ\rat, spune, ]ânci.
7. G\si]i cuvinte cu în]eles opus pentru: frumoas\, greu, glas sub]ire, a începe.
8. Rescrie]i corect enun]ul urm\tor:
Ântr-un tîrziu â[i d\du seama c\ e singur\ în toat\ ânc\perea.
48

9. Preciza]i în caiete num\rul de vocale [i de consoane pe care îl au urm\toarele
cuvinte:
V
V
V
fiecare
întorc
sub]irele
C
C
C
10. Desp\r]i]i în silabe cuvintele:
box\, excursie, Alexandru, explica]ie, exemple, Roxana.
11. Completa]i în caiete cuvintele cu m sau n:
sâ__bure
lâ __g\
ro __b
poru____b
câ___d
î___flore[te
12. Completa]i în caiete cuvintele cu â sau î:
cobor____
lum___nare
s____mb\ta
m___ncare
hot\r____
re____mpodobit

î___pletit
î____bobocit
ne___nceput
m___n\

13. Alege]i varianta corect\ [i scrie]i-o în caiete:
Mihai s-a/sa preg\tit pentru serbare.
Ioanei îi plac merele sau/s-au perele?
Poezia sa/s-a este foarte interesant\.
Ana [i Lucian sau/s-au dus în vizit\ la bunici.
Într-un/Într-o poian\ s-au întâlnit trei iepura[i.
Dintr-o/Dintr-un avion coboar\ cânt\rea]a mea preferat\.
14. Transcrie]i [i uni]i prin s\ge]i elementele biletului cu p\r]ile corespunz\toare:
data
semn\tura
textul biletului
formula de adresare

12-05-2013
Mămico,
Mă întâlnesc cu Andrei în parc,
la ora 15.00. Nu voi întârzia mult.
Alexandru

15. Transcrie]i [i completa]i în casete semnele de punctua]ie corespunz\toare:
Tata a venit acas\  El o întreab\ pe Narcisa 
 Narcisa  cum se simte bunica  I-a mai trecut r\ceala 
 E mult mai bine  tat\  Am fost la farmacie [i
i-am cump\rat  aspirin\  sirop de tuse  pic\turi
[i vitamina C 
16. Privi]i imaginile al\turate. Scrie]i câte o propozi]ie la sfâr[itul c\reia s\ folosi]i, pe rând, semnele
de punctua]ie: ( . );( ! );( ? )
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povestirea oral| a unui text

Doi c\l\tori
dup\ Alexandru Mitru

n\prasnic – `nfrico[\tor, `ngrozitor, cumplit;
se `nsp\imânt\ – se `nfrico[\;
zdrobind – d\râmând, rupând.
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Odat\ mergeau printr-o p\dure doi c\l\tori:
un b\trân [i un fl\c\u `n lege.
Mergând ei a[a, aud un morm\it. Venea spre
ei un urs n\prasnic.
Fl\c\ul, când aude [i mai ales când vede
ursul cu labele ridicate, cu col]ii mari, albi, se
`nsp\imânt\. Se urc\ `ntr-un copac. B\trânul – ce
s\ fac\? Nu poate nici fugi, nici s\ se ca]\re `n
copac. Se arunc\ la p\mânt [i st\ f\r\ suflare.
Vine [i ursul fl\mând, zdrobind `n cale
p\durea [i morm\ind amenin]\tor:
— Morr! Morr!
~l vede pe b\trân, `l miroase. Crede c\ este
mort. {i, cum ursul nu m\nânc\ mort\ciuni,
pleac\ mai departe.
Trece primejdia. Se d\ fl\c\ul jos. Vine la b\trân [i `l `ntreab\:
— Ce `]i [opti ursul la ureche?
— ~mi spuse s\ nu mai plec vreodat\ la drum
cu oameni dintre aceia care te p\r\sesc la cea
dintâi primejdie.

1. Cu cine s-au `ntâlnit cei doi c\l\tori `n p\dure?
2. Ce a f\cut tân\rul? Dar b\trânul?
3. Ce `nv\]\tur\ re]ine]i din aceast\ `ntâmplare?
4. Ce crede]i despre comportarea tân\rului?
Explica]i.

1. Numerota]i [i citi]i fragmentele care corespund
ideilor:
• Cei doi c\l\tori `ntâlnesc `n p\dure un urs.
• Fl\c\ul se ca]\r\ `n copac, l\sând `n urm\ pe
b\trân.
• Crezând c\ este mort, ursul `l ocole[te pe
c\l\torul b\trân.
• B\trânul se hot\r\[te s\ nu mai plece la drum cu
prieteni fal[i.
2. Citi]i explica]iile cuvintelor de la Vocabular.
Alc\tui]i enun]uri cu aceste cuvinte.
3. Citi]i enun]urile, transcrie]i [i completa]i cu
unele cuvinte din text.
Spre c\l\tori venea un urs ..... . Tân\rul ..... [i se
c\]\r\ ..... .

1. Transcrie]i din text cuvintele care con]in
grupurile de sunete: oa, ea, ie, ia.
2. Alc\tui]i enun]uri folosind cuvintele:
col] (de animal) – col]i;
col] (de camer\) – col]uri.
3. G\si]i `n text momentul cel mai `ncordat al
ac]iunii. Transcrie]i fragmentul.
4. C\uta]i [i scrie]i în caiete dou\ proverbe despre
prietenie. Discuta]i-le `n clas\ pe cele mai interesante.

• Observa]i imaginea.
• Ce ar fi fost dac\ ursul
ar fi `nceput s\ scuture
copacul `n care urcase
tân\rul? Povesti]i oral.
• ~ncerca]i
dialoguri,
câte doi: ursul [i tân\rul.

• Sensul expresiilor:
dup\ lege – legal, drept;
f\r\delege – fapt\ rea;
cum e legea – cum este
drept;
`n legea lui – cum se pricepe.
• Folosi]i expresiile `n
enun]uri, cu ajutorul doamnei `nv\]\toare.
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1. Citi]i cu aten]ie fragmentul care `ncepe de la:
Fl\c\ul, când aude....

Cum povestim
un fragment
dintr-un text citit.

2. Realiza]i un plan al povestirii pe baza `ntreb\rilor:
~ntrebarea

R\spunsul
Când a v\zut ursul.
Fl\c\ul.
Se c\]\r\ `n copac.
B\trânul.
Se arunc\ la p\mânt.
~[i ]inu r\suflarea.

Când?
Cine?
Ce face?
Cine?
Ce face?
Apoi?

3. Povesti]i, `mbinând r\spunsurile `n enun]uri
clare [i corecte.
Când v\zu ursul, fl\c\ul se c\]\r\ `ntr-un copac.
B\trânul, neputincios, se arunc\ la p\mânt [i `[i ]inu
r\suflarea.
• Povesti]i, pe rând, fragmentele textului, respectând acelea[i etape.
Când?
• Ce ar putea discuta cei
doi `nainte de a `ntâlni ursul?
• Dar dup\ `ntâlnirea cu
ursul?

Cine?

Ce face?

4. Reconstitui]i propozi]ia:
morm\
ind

plecat

a
mai

depar te

ursul

C|UTA}I ENUN}UL

Eu o

9.

• Când povestim un fragment, nu reproducem
`ntocmai cuvintele autorului [i nici pe cele ale
personajelor.
• Nu folosim dialogul.
• Povestim folosind cuvintele noastre.
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Calul [i câinele
dup\ Victor Sivetidis
Gospodarul `[i preg\tea c\ru]a. El voia s\
mearg\ la p\dure s\ aduc\ lemne. Câinele se
`nvârtea pe lâng\ c\ru]\ [i d\dea din coad\, bucuros.
Calul, v\zând bucuria câinelui, `l `ntreb\:
— De ce e[ti atât de fericit?
— Nu vezi c\ mergem la p\dure s\ aducem
lemne? Mergem s\ muncim.
— {i care e munca ta la lemne?
Câinele a r\spuns serios:
— Eu trebuie s\ alerg `naintea c\ru]ei [i s\
latru! Asta e munca mea!
Calul, care era pornit pe râs, se gândi deodat\
la lup. Dac\ dintr-un tufi[ ar ap\rea lupul, câinele ar
da de veste. Ar putea s\ [i moar\ ap\rând via]a
st\pânului.
A `n]eles c\ [i aceasta este o munc\ [i trebuie
respectat\.

1. ~mp\r]i]i textul `n fragmente, urm\rind ideile:
• Câinele se bucur\ c\ merge dup\ lemne.
• Calul nu pricepe care e munca dul\ului.
• Câinele `i arat\ ce datorie are.
• Calul `n]elege c\ fiecare munce[te [i trebuie
respectat.

Cum se scriu [i cum se
citesc cuvintele dintr-un,
dintr-o.
• Dintr-un pomi[or a s\rit o veveri]\ ro[cat\.
• Am re]inut aceast\ expresie dintr-o revist\ pentru
copii.

2. Povesti]i fiecare fragment, apoi `ntregul text.
3. Transcrie]i ultimul fragment din text.
4. Scrie]i enun]uri folosind grupurile de cuvinte:
dintr-un

sac, co[, râu, cuib;

dintr-o

p\dure, clas\, curte.

Cuvintele dintr-un [i
dintr-o se scriu cu liniu]\
de unire [i se citesc
`mpreun\.
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dumbrava minunat|
dup\ Mihail Sadoveanu

gazd\ – persoan\ care
prime[te oaspe]i;
sc\p\t\ – asfin]i, apuse;
amical – prietene[te;
adulmecând – mirosind;
r\chit\ – specie de salcie;
sfial\ – team\, timiditate,
sfiiciune;
lin – `ncet, lini[tit.
Re]ine]i expresIIle!

• Alungat\ de pe t\râmul cel\lalt
• Pletele lungi ale ramurilor
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Soarele sc\p\t\ dup\ culme. Luna, alungat\ de
pe t\râmul cel\lalt, ie[i la marginea dumbr\vii.
Niciodat\ Lizuca nu v\zuse luna a[a de aproape,
a[a de mare. O nelini[te i se furi[\ `n suflet. Lizuca se
sim]i pu]intel `nfrico[at\.
Patrocle `i atinse mâinile cu botul [i o privi `n ochi.
— Cui putem cere g\zduire `ntr-o noapte ca asta,
`n a[a singur\t\]i?
C\]elul o porni `nainte, adulmecând prin iarb\.
Copili]a b\g\ de seam\ c\ florile `[i plecaser\ capetele
[i dormeau. ~ntr-un col] de umbr\ ap\ru o lumini]\.
— Acolo trebuie s\ fie o c\su]\ pentru noi, murmur\ duduia Lizuca.
Se apropie de lumina licuriciului. Se afla lâng\ o
scorbur\ de r\chit\ b\trân\. Pletele lungi ale ramurilor c\deau c\tre ea.
— Asta e o cas\ foarte bun\, morm\i Patrocle.
Lizuca `[i ceru voie de la r\chit\:
— M\tu[\ r\chit\, [opti ea cu sfial\, ne dai voie
s\ intr\m `n cas\ la mata?
R\chita o mângâie lin [i `i d\du drumul `n scorbur\.

1. Textul face parte din volumul Dumbrava minunat\. Cine este autorul?
2. Care sunt personajele principale?
3. Cui `i cere Lizuca g\zduire `n dumbrav\?
4. Pute]i spune c\ Lizuca este o feti]\ politicoas\?
De ce?

PRONUN]|M
• se furi[\
p\pu[\

m\tu[\
cenu[\

• cel\lalt – cealalt\
ceilal]i – celelalte
Folosi]i cuvintele `n enun]uri.

1. Citi]i enun]urile care arat\:
• momentul din zi când se `ntâmpl\ ac]iunea;
• cine o `nso]e[te pe Lizuca;
• unde g\se[te feti]a ad\post.
2. Citi]i textul pe roluri.
Citi]i cartea Dumbrava minunat\ scris\ de Mihail
Sadoveanu.

1. Scrie]i câte un enun] folosind cuvintele explicate
la Vocabular.

Sensurile expresiilor care
con]in cuvântul seam\.
• Lizuca a b\gat de
seam\ c\ florile dorm.
• Licuriciul nu `l bag\ `n
seam\ pe Patrocle.
• Trebuie s\ iei `n seam\
sfaturile mamei.
• Mihail Sadoveanu e un
scriitor de seam\.

2. Scrie]i dup\ dictare ultimele trei alineate.
3. Forma]i cuvinte noi pornind de la: credincios,
ispr\vit, politicos, prietenos. Folosi]i modelul:
ne + lini[te – nelini[te
Formula]i enun]uri folosind dou\ dintre cuvintele
noi.
4. Alc\tui]i enun]uri asem\n\toare.
— Noi nu ne temem de bursuc! spuse Lizuca.
Am `nv\]at câteva cuvinte noi.
5. Spune]i ce ac]iuni omene[ti ar putea fi atribuite
lucrurilor.
Exemple: Florile dorm.
Soarele râde.

• Priviþi imaginea. Ce ar
putea discuta Patrocle [i
licuriciul?
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Cum se `mparte textul
`n fragmente logice.

Pentru a povesti mai
u[or, v\ pute]i ajuta de un
plan de `ntreb\ri:
• Cine a ap\rut `n dumbrava minunat\?
• Cine lumina drumul
prichindeilor?
• Ce sim]ea Lizuca?
• Ce au spus prichindeii? Dar zâna cea mic\?
• De unde `i cuno[tea
Lizuca pe pitici [i pe zân\?

• G\si]i `nceputul [i sfâr[itul fragmentelor logice,
]inând seama c\ fiecare fragment se potrive[te unei
idei:
a) Lizuca se simte `nfrico[at\ de apropierea serii.
b) Lizuca [i Patrocle caut\ ad\post `n dumbrav\.
c) Licuriciul le lumineaz\ calea spre scorbura
r\chitei.
d) R\chita `i las\ s\ se ad\posteasc\ `n scorbura ei.
• Povesti]i oral textul, urm\rind momentele
ac]iunii.

• Citi]i cu aten]ie enun]urile.

Dumbrava r\mase t\cut\ `n fumul ei de
lumin\, ca `ntr-un vis. Duduia Lizuca `n]elegea
c\ `n farmecul acela are s\ se `ntâmple ceva
deosebit.
• Se potrivesc aceste enun]uri `n finalul textului?
2. Continua]i povestirea pe baza ilustra]iei de mai
jos. Stabili]i care sunt personajele [i ac]iunea.

TELEFONUL F|R| FIR
Formula]i un enun] referitor la Lizuca sau la Patrocle.
Transmite]i mesajul, jucând telefonul f\r\ fir, colegilor vo[tri.
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• Scrie]i un text de cinci–[apte enun]uri, pe baza
imaginii.

Verifica]i ce [ti]i!
• Citi]i cu aten]ie textul:

Tat\l [i feciorii
Un tat\ le spuse feciorilor s\i s\ tr\iasc\ `n
bun\ `n]elegere, dar ei nu `l ascultau. Atunci le ceru
s\ aduc\ un m\nunchi de nuiele [i `i `ntreb\:
— Pute]i s\ `l rupe]i?
Feciorii nu reu[ir\ s\ rup\ nuielele. Tat\l
desf\cu m\nunchiul. Le ceru s\ rup\ nuielele una
câte una. Feciorii le frânser\ cu u[urin]\.
Atunci tat\l le zise:
— A[a va fi [i cu voi: dac\ ve]i tr\i `n bun\ `n]elegere, nimeni nu v\ va putea `nfrânge vreodat\.

Completa]i în caiete un
tabel asem\n\tor:
Num\rul
cerin]ei

Calificativul
ob]inut

1

?

2

?

3

?

4

?

~ntreaga
prob\

?

1. Desp\r]i]i `n silabe: nuiele, atunci, u[urin]\.
2. Transcrie]i în caiete trei cuvinte din text care
con]in grupuri de litere (diferite).
3. Alege]i, din fiecare [ir, cuvintele cu sens opus
celui scris înclinat:
cu u[urin]\ – u[or, greu, agale
`n]elegere – prietenie, du[m\nie, lege
oricine – fiecare, to]i, nimeni.
4. R\spunde]i la `ntreb\ri:
• Ce `i sf\tuia tat\l pe feciori?
• De ce crezi c\ feciorii nu `[i ascultau tat\l?
• Cum le arat\ tat\l c\ trebuie s\ r\mân\ uni]i?
EVALUA}i-v| singuri!
1.
2.
3.
4.

Suficient
1 cuvânt
1 cuvânt
1 cuvânt
1 r\spuns

Bine
2 cuvinte
2 cuvinte
2 cuvinte
2 r\spunsuri

Foarte bine
3 cuvinte
3 cuvinte
3 cuvinte
3 r\spunsuri
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Somnoroase p\s\rele
de Mihai Eminescu
Somnoroase p\s\rele
Pe la cuiburi se adun\,
Se ascund `n r\murele –
Noapte bun\!
Doar izvoarele suspin\,
Pe când codrul negru tace;
Dorm [i florile-n gr\din\ –
Dormi `n pace!
trestii – stuf, plante care
cresc pe malul apelor;
feerie – priveli[te `ncânt\toare, ca `n basme;
armonie – `n]elegere, potrivire des\vâr[it\ `ntre
elementele naturii.
Re]ine]i expresiile!
• Izvoarele suspin\.
• Codrul negru tace.
• Dorm [i florile.
• Mândra lun\.
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Trece leb\da pe ape
~ntre trestii s\ se culce –
Fie-]i `ngerii aproape,
Somnul dulce!
Peste a nop]ii feerie
Se ridic\ mândra lun\.
Totu-i vis [i armonie –
Noapte bun\!

1. Cine este autorul poeziei? Ce alte poezii ale
aceluia[i scriitor mai cunoa[te]i?
2. Ce elemente ale naturii sunt amintite `n aceast\
poezie?
3. De ce crede]i c\ Mihai Eminescu a scris
aceast\ poezie? Cui i se adreseaz\ el?
4. Ce sim]i]i citind versurile poeziei?

1. Citi]i, pe rând, fiecare strof\ a poeziei.
2. Memora]i poezia.
3. Organiza]i un concurs (`ntre grupe). Câ[tig\
grupa care are cei mai buni recitatori.

• Scrierea unor grupuri de cuvinte cu liniu]\ de
unire
florile-n gr\din\
fie-]i
totu-i vis
florile `n gr\din\
s\ `]i fie
totul e vis

• Descoperi]i, `ntre elementele mediului desenate
mai sus, pe cele care se
reg\sesc `n poezie.
• Scrie]i cuvintele care le
denumesc.

• Cuvintele scrise cu
liniu]\ de unire se rostesc
`mpreun\.
1. a) Transcrie]i poezia.
b) Scrie]i din memorie o strof\.
2. Alege]i culorile la care v\ gândi]i citind poezia:
alb, negru, galben, ro[u, verde, albastru, maro, oranj.
3. Alege]i sensul cel mai potrivit. Explica]i alegerea
f\cut\. Formula]i un enun].
murmur\
suspin\
susur\
plânge
4. Reconstitui]i versurile:
trece, ape, `ntre, culce, leb\da, s\, pe, trestii, se.

PRONUN]|M

trestii
`ngerii
a nop]ii
a [colii
feerie (fe-e-ri-e) alee (a-le-e)
feerii (fe-e-rii)
alei (a-lei)
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˘

Se apropie vacan]a mare
dup\ Petre Ghelmez

gospodar – om care are o
gospod\rie;
a da cu ochii – a observa, a
vedea.

Re]ine]i expresiA!

Ro]ile timpului se `nvârt
repede.
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Ro]ile timpului se `nvârt repede. Vacan]a
mare a venit mai curând decât se a[teptau copiii.
Gospodarii satului nu au b\gat de seam\
sosirea acesteia. Nu a observat nici `nv\]\torul.
Era ocupat cu `ncheierea anului [colar, cu lec]iile
de recapitulare, cu preg\tirea serb\rii.
Copiii `ns\ d\duser\ cu ochii de ea `ndat\ ce
ap\ruse `ntr-o diminea]\. Erau cu to]ii `n curtea
[colii, `n cea de-a doua recrea]ie.
Deodat\, o feti]\ a observat norul acela trandafiriu, ce se `n\l]a, vrând parc\ s\ `i cuprind\ pe
to]i copiii satului, [i a `nceput s\ strige:
— Vacan]a! Vine vacan]a cu trenul din
Fran]a!
Copiii au strigat [i ei:
— Vine vacan]a cu trenul din Fran]a!
Era vorba despre vacan]a mare, se `n]elege.
Numai ea putea veni cu un tren atât de important
[i de la distan]\ a[a de mare.

1. De ce gospodarii nu au observat apropierea
vacan]ei? Dar `nv\]\torul?
2. Cu ce este asem\nat\ vacan]a mare?
3. De ce numai vacan]a mare putea veni cu un
tren atât de important?
4. Cum a fost acest an [colar pentru voi? De ce?

PRONUN]|M
preg\tirea

ea

sosirea

a doua

ua

dou\

`ncheierea
nou\

u\

soare

iarb\

ia

acuarele

piersic\
claie
1. Citi]i fragmentele din care afla]i:
• când au descoperit copiii c\ se apropie vacan]a;
• cu ce este asem\nat\ vacan]a mare;
• cum este vacan]a pentru copii.
2. Organiza]i un concurs Cel mai bun cititor.

ie[ire

via]\

oa
ie

miez
iar\[i
bastoane

• Transcrie]i cuvintele [i
colora]i grupurile de sunete
indicate.
• Folosi]i cuvintele `n
enun]uri orale.

1. Transcrie]i, din text, cuvintele care se scriu cu ii
[i cu iii. Alc\tui]i câte un enun] cu fiecare dintre aceste cuvinte.
Exemplu: trandafiriu – trandafirii – trandafiriii.
2. Formula]i enun]uri dup\ modelul:
Numai vacan]a mare dureaz\ trei luni. Nu mai
vreau `nghe]at\.
3. Transcrie]i al treilea alineat din lec]ie.
4. Dezvolta]i propozi]iile, ad\ugând `ntâi un cuvânt,
apoi dou\, trei sau mai multe cuvinte.
Se apropie vacan]a.
{colarii se bucur\.
Vara aduce bucurii.
5. Scrie]i un text scurt, pornind de la ilustra]ia
al\turat\.
Da]i un titlu potrivit textului.

• Privi]i imaginile. Despre ce
ar putea discuta cei doi copii?
• Purta]i dialoguri, câte
doi, despre planurile de vacan]\ pe care le face]i.
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Când tata a adus c\prioara din codru, aceasta era
un pui mic, fricos [i ginga[. Cu ochii mari [i umezi, se
uita speriat\ la to]i, gata s\ fug\, dar peste un timp se
îmblânzi.
Fiindc\ fugea atât de sprinten, tata a botezat-o
N\luca. Ziua st\tea ascuns\ între tufi[urile cu zmeur\
din livad\, iar seara r\spundea la chemarea noastr\,
când îi întindeam câte o buc\]ic\ de zah\r.
C\prioara s-a obi[nuit repede cu celelalte animale domestice din ograd\. Uneori se
oprea îns\ sub umbra nucilor din livad\, cu urechile ciulite [i cu n\rile umflate în vânt.
Mirosea adierile proaspete aduse din poienile codrului. Atunci, N\luca devenea
trist\. Îi era dor de p\durea unde se n\scuse.
Într-un moment de neaten]ie, când cineva a uitat poarta deschis\, N\luca a fugit. În
zadar am c\utat-o prin gr\din\, plecase pentru totdeauna.
Într-o zi îns\, pe când m\ întorceam cu tata din p\dure, în cale ne-a ap\rut o
c\prioar\. Am tres\rit, întrebându-l pe tata emo]ionat:
— Aceea e c\prioara noastr\, N\luca?
— A[a este. Hai s\ o chem\m la noi!
C\prioara se apropie câ]iva pa[i, [ov\ind cu sfial\, apoi se r\suci scurt, pe picioarele
sub]iri ca ni[te lujere [i fugi în goan\ spre adâncul p\durii.
(N\luca dup\ Cezar Petrescu)

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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Nota]i în caiete cu A (adev\rat) sau F (fals) enun]urile urm\toare dup\ ce le-a]i transcris:
C\prioara a fost botezat\ N\luca, fiindc\ fugea sprinten\.
…………
N\luca se ascundea ziua în gr\dina de lâng\ cas\.
…………
C\prioara s-a obi[nuit repede cu celelalte animale domestice.
…………
Ea se oprea uneori sub umbra teilor din livad\.
…………
C\prioara mirosea adierile proaspete aduse din poienile codrului. …………
C\prioarei nu îi era dor de p\dure.
…………
Într-o zi, N\luca a fugit [i nu s-a mai întors.
…………

2. Transcrie]i dialogul dintre tat\ [i copil.
Completa]i dialogul, adresându-i c\prioarei o întrebare.
3. Reciti]i fragmentul cu litere îngro[ate din textul N\luca [i transcrie]i:
a) câte un cuvânt care s\ con]in\ mp - ................................. [i mb - .................................
b) câte un cuvânt care con]ine grupurile de litere:
ce
ci
ge
gi
che
chi
4. Desp\r]i]i în silabe cuvintele urm\toare:
deschis\, sub]iri, c\prioara, adânc, pa[i, domestice, poarta.
5. G\si]i câte un cuvânt care s\ con]in\ grupurile de sunete oa, ea. Alc\tui]i enun]uri
cu aceste cuvinte [i scrie]i-le în caiete.
6. Alege]i dintre cuvintele date perechile de cuvinte cu în]eles/sens asem\n\tor [i
transcrie]i perechile ob]inute:
codru, musafir, c\rare, sprinten, clip\, a spune
a zice, moment, p\dure, potec\, oaspete, vioi.
Exemplu: musafir - oaspete.
7. Rescrie]i corect enun]ul urm\tor:
întro zi gherghina [i marcel au g\sit o c\prioar\ întrun tufi[ de la marginea p\duri.
8. Transcrie]i [i marca]i cu X caseta corespunz\toare cuvântului cu în]eles/sens
opus cuvintelor de mai jos:
scurt
 lung
înalt
 jos
aten]ie
 agita]ie
neaten]ie
 r\bdare
târziu
 niciodat\
aproape
 devreme
sub]iri
 groase
delicate
 pl\pânde
face
 lucreaz\
dezbrac\
 desface
9. Ad\uga]i semnele de punctua]ie necesare, scriindu-le la locul potrivit, în textul
urm\tor:
Tata a adus din p\dure un pui de c\prioar\ mic ginga[ tem\tor [i neastâmp\rat
Alexandru zise uimit
Ce frumoas\ e c\prioara Unde ai g\sit puiul tat\
Se r\t\cise în p\dure
10. Scrie]i un text de 5–7 rânduri despre c\prioara din p\dure, folosind expresiile
urm\toare:
blan\ catifelat\, ochii mari [i umezi, pui mic [i ginga[, iarba fraged\.
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