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  Deșteaptă-te, române! este Imnul Național al României, din decembrie 1989. Andrei Mureşanu 
a scris aceste versuri în anul 1848, cu titlul Un răsunet. Muzica este scrisă de Anton Pann, în 1848. 

Accesează varianta digitală a manualului pentru a asculta Imnul Național al României.

  mâni: (acum) mâini
  soarte: (acum) soartă, destin

Dicționar

        Deșteaptă-te, române!
de Andrei Mureşanu

Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată, croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani.

Acum ori niciodată, să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman
Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume,
Triumfător în lupte, un nume de Traian!

Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine,
Româna națiune, ai voştri strănepoți,
Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine,
„Viață-n libertate ori moarte!” strigă toți.

Preoți, cu crucea-n frunte! căci oastea e creştină,
Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt!
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost' pământ!



Salut! Eu sunt Dominic, cel mai isteț pisic!  

Te invit să răsfoieşti această carte,  

să călătoreşti departe, fără-a prinde chiar de veste, 

printr-o lume de poveste … Mulți copii sau  

Feți-Frumoşi, zâne sau pitici bărboşi te vor face  

să vezi clar că orice lucru, cât de mic,  

are pentru tine-un DAR.  

Treci cu grijă peste pagini, printre texte  

şi imagini, poposeşte des şi-ncearcă să  

te împrieteneşti cu tot ce-n cale găseşti:  

lucruri şi viețuitoare, personaje primitoare,  

reale sau… imaginare! Și uite-aşa, încet şi sigur,  

pas cu pas, pe acest drum, te vei antrena, desigur,  

să devii un OM mai BUN.  

Să începem, aşadar, cu prezentarea 

competențelor, adică a acelor superputeri  

pe care le vei dobândi  

la finalul clasei a III-a.

Bine ai venit  
în clasa a III-a!

4



3 RECEPTAREA DE MESAJE SCRISE  
în diverse contexte de comunicare

3.1.  Extragerea unor informaţii de detaliu 
din texte informative sau literare 

3.2.  Formularea unui răspuns emoţional 
faţă de textul literar citit

3.3.   Formularea unei păreri despre o 
povestire/personajele acesteia

3.4.  Evaluarea conţinutului unui text pentru 
a evidenţia cuvinte-cheie şi alte aspecte 
importante ale acestuia

3.5.  Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe 
baza textului citit

3.6.   Aprecierea valorii cărţilor

4 REDACTAREA DE MESAJE  
în diverse situaţii de comunicare

4.1.  Aplicarea regulilor de despărţire în 
silabe la capăt de rând, de ortografie şi 
de punctuaţie în redactarea de text

4.2.  Redactarea unor texte funcţionale 
simple care conţin limbaj vizual şi verbal

4.3.  Realizarea unei scurte descrieri ale unor 
elemente din mediul apropiat pornind 
de la întrebări de sprijin

4.4.  Povestirea pe scurt a unei întâmplări 
imaginate/trăite

4.5.   Manifestarea disponibilităţii pentru 
transmiterea în scris a unor idei

Iată ce

 SSUUPPEERRPPUUTTEERRII
vei dobândi la finalul călătoriei noastre  

prin minunata lume a manualului de Limba și literatura română:

2 EXPRIMAREA DE MESAJE ORALE 
în diverse situaţii de comunicare

2.1.  Descrierea unui obiect/ unei fiinţe din 
universul apropiat pe baza unui plan 
simplu

2.2.  Povestirea unei întâmplări cunoscute 
pe baza unui suport adecvat din partea 
profesorului

2.3.  Prezentarea unei activităţi realizate 
individual sau în grup

2.4.  Participarea la interacţiuni pentru 
găsirea de soluţii la probleme

2.5.   Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de 
comunicare în funcţie de partenerul de 
dialog

1 RECEPTAREA DE MESAJE ORALE  
în diverse contexte de comunicare

1.1.  Extragerea unor informaţii de detaliu 
dintr-un text informativ sau literar 
accesibil

1.2.  Deducerea sensului unui cuvânt prin 
raportare la mesajul audiat în contexte 
de comunicare familiare

1.3.  Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin 
raportare la mesaje audiate

1.4.  Manifestarea curiozităţii faţă de diverse 
tipuri de mesaje în contexte familiare 

1.5.  Manifestarea unei atitudini deschise faţă 
de comunicare în condiţiile neînţelegerii 
mesajului audiat

Competențe generale și specifice
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Prezentarea manualului
MANUALUL TIPĂRIT
Pagină de prezentare a unității de învățare

Pagini de învățare

Numărul unității  
de învățare

Titlul unității
de învățare

Clubul Dominicotecus. Proiecte

Competențele specifice  
formulate special 
pentru tine, pe care 
ți le vei dezvolta prin 
participarea la activitățile 
propuse în fiecare 
unitate de învățare. 

Întrebări-suport 
pentru discuții 
introductive, în 
vederea pregătirii 
lecturii/audiției

Text-suport pentru 
lectură, care permite 
observarea și exersarea 
noilor conținuturi, 
precum și atingerea 
competențelor 
specifice.

Descoperă universul 
textului!
Zonă de explorare a 
textului-suport, 
prin activități 
care presupun 
răspunsuri la 
întrebări, exprimarea 
părerii etc.

Marcajul indică prezența a 
cel puțin unui tip de AMII 
pe pagina dublă deschisă a 
manualului digital .

Lectură pentru suflet și 
minte
Texte din Biblioteca mea 
de vis, recomandate 
pentru portofoliul de 
lectură Portofoliu , disponibile 
în manualul digital.

Numărul lecției

Numărul și titlul 
unității de învățare

Conținuturile noi 
prezentate în lecție

9

Activitate în pereche

 Activitate de grup

 Manual digital

Portofoliu  Portofoliu digital

Simboluri utilizate  
în manual



Pagini de recapitulare

Pagini de evaluare

Text-suport
pentru exersarea 
noilor competențe 
dezvoltate pe 
parcursul unității  
de învățare

Descoperă universul textului
Activități care permit fixarea conținuturilor și a competențelor însușite pe 
parcursul unității de învățare. Activitățile au la bază o varietate de itemi 
(obiectivi, semiobiectivi și subiectivi) construiți cu grade de dificultate diferite.

(Auto)evaluare
Stabilești sarcinile rezolvate corect, verificând o parte dintre răspunsuri la 
paginile 151-152 sau consultându-te cu cadrul didactic.

Calificative:  FB  Foarte bine 
  B  Bine 
  S  Suficient

Text-suport
pentru evaluarea 
competențelor 
dezvoltate pe 
parcursul unității  
de învățare

Titlul textului-
suport

Întrebări-suport 
pentru discuții 
introductive, în 
vederea lecturii

Activități care 
permit verificarea 
conținuturilor și 
a competențelor 
însușite pe 
parcursul unității 
de învățare. 
Activitățile au la 
bază o varietate 
de itemi (obiectivi, 
semiobiectivi 
și subiectivi) 
construiți cu grade 
de dificultate 
diferite.
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clubul celor creativi, te aşteaptă cu proiecte 
interesante la finalul fiecărei unități de învățare!

Clubul Dominicotecus. Proiecte

Pașii proiectului

• Ce vei face?

Afli care este tema proiectului 
pe care îl ai de realizat singur/
singură sau în colectiv.

• Cum vei face?

Descoperi pașii exacți pe care 
îi ai de parcurs pentru a realiza 
un proiect de succes.

• De ce vei face?

Afli care sunt beneficiile 
realizării proiectului.

Titlul proiectului

Iată ce proiecte vei descoperi în paginile manualului:

 Lectură pentru suflet și minte | pagina 22
 Cum prezinți un text audiat? | pagina 38

 Atelierul lui Moș Crăciun | pagina 64
 Devin un cititor activ | pagina 78

 Rețetarul de expresii frumoase | pagina 98
 Albumul meu de Paște | pagina 114

 Lumea văzută prin ochi de copil | pagina 130
 Realizarea unei cărți | pagina 135

 Din jurnalul clasei a III-a | pagina 146
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MANUALUL DIGITAL 

Cu un singur clic pe copertă sau prin simpla atingere a acesteia (pe tabletă/telefon) pătrunzi în minunata lume a 

manualului digital. Aici vei descoperi numeroase activități multimedia interactive de învățare (AMII) legate de tema 

lecției. Acestea sunt evidențiate în varianta digitală și în cea tipărită prin simbolurile următoare: 

Instrucțiuni pentru utilizarea manualului digital

Pagina principală a manualului digital

Părăsește 
activitatea

 materiale video 
pentru lectura  
textelor-suport

AMII 
ANIMATE

Instrucțiuni pentru 
utilizarea activității Stop

Colorează

Start/
Pauză

AMII 
STATICE

 planșă didactică 
 ilustrații  pagini de 
lectură din secțiunea 
Biblioteca mea de vis

Mărește/ 
micșorează 
imaginea

Instrucțiuni pentru 
utilizarea activității

Părăsește 
activitatea

Printează Colorează

Reia  
activitatea

Validează 
activitatea

 exerciții  
 jocuri 
 teste

AMII  
INTERACTIVE

Părăsește 
activitatea

Instrucțiuni pentru 
utilizarea activității

Colorează

Coperta digitală  
a manualului

.
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   Lectură pentru suflet  
   și minte (pag. 22)PProiectroiect

UNITATEA

1

La pas cu  
frunzele toamnei

Recapitulare

IATĂ CE SUPERPUTERI VEI EXERSA ÎN ACEASTĂ UNITATE:
 Scrierea corectă a unor cuvinte și propoziții
 Despărțirea cuvintelor în silabe
  Utilizarea unor cuvinte cu sens asemănător, 
cu sens opus, cu aceeași formă și înțeles diferit
  Utilizarea semnelor de punctuație
 Formularea unor solicitări
 Oferirea unor informații



14

Ce emoții! De când se trezise, Tică nu avea deloc 
astâmpăr. Nici bunica nu-i fusese de mare folos. 
Din zori, nu stătuse o clipă: ba i-a netezit cămașa 
cea albă, ba i-a pregătit ghetele cele noi, ba i-a pus 
termometrul, căci i se părea nițeluș cam roșu la față ...  
Din când în când, ea suspina și își ștergea pe furiș câte 
o lacrimă de pe obrazul trandafiriu. 

— Bunico, de ce plângi? Nu mai sunt în clasa întâi! 
— Așa este. Începi clasa a treia. Ești așa de 

mare! … Roșcovanul bunicii! Și bunica își strecură 
mâna caldă prin buclele puiului. 

— Bunico, iar mă ciufulești! 
— Gata, uite, ți l-am așezat la loc, îl mângâie 

bunica, privindu-l cu duioșie. Te-ai uitat în ghiozdan?  
Ai tot ce-ți trebuie? 

— Am verificat de două ori! La revedere, bunico!
Bunica l-a îmbrăţișat pe Tică, apoi a rămas în 

pragul ușii, urmărindu-l cu ochii umeziți de lacrimi. 
— Haide, Mieluț, că mă grăbesc! Trebuie să ajung 

la școală! Hai, lasă, că nu le poți prinde pe toate azi! 
Mieluț era din cale-afară de ocupat. Prindea 

din văzduh câte-o frunză aurie, desprinsă din 
copaci, o lovea cu lăbuța, apoi, curios, o privea cum  

Observă imaginile care înso țesc textul.  
 Ce vârstă ar putea avea băiatul din imagine? 
 Unde crezi că pleacă?  Ce crezi că simte? 

Dar prietenul său necuvântător?

Observ
1  Completează propozițiile de mai jos, folosind cuvintele potrivite din textul citit.

Este o zi de … . Tică poartă … . El merge la … . Prietenul său, un … năzdrăvan, îl însoţeşte vesel.
2  Scrie câte o însușire pentru fiecare personaj ilustrat în imaginile care însoțesc textul.

Am înțeles ce am citit

3  Răspunde la întrebări.
a) De ce era emoționat Tică?
b) De ce suspina bunica?

c) Ce preocupare avea Mieluţ?
d) Ce a făcut Mieluț în timp ce Tică era la școală?

Îmi exprim părerea
4    Ce ați simțit în prima zi din clasa a III-a? Cum v-ați manifestat bucuria? De ce? Ce v-a impresionat 

cel mai mult? De ce credeți că s-a bucurat Tică atunci când și-a revăzut colegii?

Îmi îmbogățesc vocabularul
5  Scrie cuvinte cu sens asemănător celor marcate în text cu bleu și cu sens opus celor marcate cu mov.
6  Formulează enunțuri cu sensurile diferite ale cuvintelor marcate cu roșu. Ce observi?

La pas cu frunzele toamnei
de Aurora Ionescu

  astâmpăr: liniște, pace.
  duioșie: gingășie.
  istorisi (a ~): a povesti.

 iți (a se ~): a se ivi, a apărea.
 năstrușnică: poznașă.
 netezi (a ~): (aici) a călca.

Dicționar

  DESCOPERĂ UNIVERSUL TEXTULUI!

Lecția 1  Textul literar narativ  Sensul unui cuvânt 
 Oferirea de informații referitoare la universul apropiat

Unitatea 1 | La pas cu frunzele toamnei
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plutește prin aer. Ciulea urechile, așteptând ca frunzele să bubuie la atingerea pământului.  
Dar nu se întâmpla așa, iar cățelul lătra mirat:

— Ham! Apoi își relua jocul, rămânând, de fiecare dată, la fel de năuc. 
— Mieluț, încetează! îi spuse Tică. Însă tot drumul până la școală, cățelul fugări frunzele 

arămii. La un moment dat, fu cât pe ce să-l dărâme pe Tică.
— Mieluț, fii cuminte! Era să cad din pricina ta.
În semn de înțelegere, Mieluț își șterse boticul umed de pantalonii băiatului.
— Cățel zăpăcit ce ești! Uite, uite ce mi-ai făcut! Bine că am ajuns la școală! Acum, du-te acasă! 
Auzind glasurile voioase ale copiilor din curtea școlii, Mieluț începu să dea vesel din coadă.  

Nu avea voie să intre în curtea școlii. Așa îi spusese Tică. Așadar, îl urmări pe băiat cu privirea 
până ce acesta intră în școală. 

Deodată, o frunză năstrușnică s-a desprins dintr-un copac și i-a picat drept pe nas. Bine că 
i-a amintit! Tacticos, Mieluț s-a așezat sub copacul care nu-și ținea frunzele la locul lor și jocul 
reîncepu.

— Ham! Ham-ham!
Tică s-a bucurat nespus să-și revadă colegii. Toţi erau nerăbdători  

să-și istorisească aventurile. A cui poveste de vacanță s-o asculte mai întâi? 
Când orele au luat sfârșit, băiatul a ieșit pe poarta școlii. O codiță 

ciudată, care se ițea de sub pătura de frunze, i-a atras atenția. 
— Oare ce-o fi? se întrebă el mirat.   
Ciudata arătare începu brusc să se scuture, să se întindă și ... ce să 

vezi? În toată splendoarea lui, își făcu apariția nimeni altul decât Mieluț. 
Pesemne că a stat acolo, așteptând să-i pice pe nas vreo frunză, însă, furat 
de somn, a fost acoperit de o păturică protectoare și călduroasă. 

Ați văzut vreodată un cățel bucurându-se că-și revede stăpânul? 
Atunci, dragi copii, vă imaginați deja ce a urmat!

Scriu corect
7  Completează cuvintele cu grupul de litere potrivit: ce, ci, che, chi, ge, gi, ghe, ghi.

8   Transcrie, din textul La pas cu frunzele toamnei, enunţurile care 
transmit: o întrebare, o mirare, un ordin.

9   Citește biletul pe care Tică i l-a scris în grabă bunicii. Transcrie 
corect biletul, completând literele care au fost șterse.

 în__pi  înţele__re 
 zăpă__t cole__  o__  __ozdan

 __te ure__

  AMINTEȘTE-ȚI!
 Folosim cuvintele pentru a transmite și a obţine diverse informaţii. 
  Cuvintele cu sens asemănător îmbogăţesc exprimarea și ne ajută să evităm repetarea  
supărătoare a unor cuvinte într-un text. 
  Cuvintele cu sens opus ne ajută să denumim obiecte, acţiuni și însușiri diferite.
  Există și cuvinte care au aceeași formă, dar înțelesuri diferite.

Accesează Biblioteca mea de vis, din manualul digital .  Citește textele:    Căsuța păpuşii, de Titel 
Constantinescu  Frunza, de Emil Gârleanu.       

 ragă bunic   ,

Mă     ntâlnesc cu prie-
teni     mei la şc    ală, voi  
înt    rzia. Tică

Lectură pentru suflet și minte Portofoliu
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Propoziţia. Cuvântul.  
Silaba. Litera. Sunetul

4  Completează în caiet tabelul, după model.

5  Combină silabele pentru a forma cât mai 
multe cuvinte. 

6  Înlocuiește prima consoană, pentru a obţine 
cuvinte noi. 

bu ni
ca a

re
te

lac
mal

rar val
mare

Mi-a rupt 
jurnalul de vacanţă.

Mieluţ, pleacă!  
Nu auzi? PLEA-CĂ!Ce ai făcut, 

Mieluţ? 

Ham!

Descoperă!

1  Citește dialogul dintre cele două personaje.
2   Transcrie propoziţiile formate din: 

  un cuvânt   patru cuvinte
  două cuvinte   cinci cuvinte

3  Ajută-l pe Tică să refacă pagina din Jurnalul 
său de vacanţă.

  Oamenii comunică folosind propoziţii.  Propoziţia este formată 
din unul sau mai multe cuvinte. 
 Cuvântul poate fi format din una sau mai multe silabe. 
 Literele sunt semnele scrise ale sunetelor. 
  Sunetele se aud și se pronunţă.  Sunetele a, ă, â/î, e, i, o, u se numesc 
vocale. Ele se pronunţă ușor, fără ajutorul altui sunet.
  Sunetele b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, ș, t, ţ, v, x, z se numesc 
consoane. Ele se pronunţă cu ajutorul unei vocale.

r

m

ș
z

g

j q

b

u

k
f

ă

p n t

h

l

x

s

ț

c

v
d

â
e

a

i
o

î

vesel.s-au îngălbenit.

Frunzele strălucește

Soarele

copacilor

CUVÂNT SILABE SUNETE LITERE
clasa cla-sa

ccv cv
5 sunete 5 litere

Tică
vesel

bunica
frunzele
lăbuța

AMINTEȘTE-ȚI!

Exersează!

Unitatea 1 | La pas cu frunzele toamnei

Lecția 2  Propoziţie  Cuvânt  Silabă  
 Despărțirea în silabe  Literă  Sunet
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de Vasile Poenaru

Comparația

Am aflat de la ursoaică 
(Ea știa de la un lup) 
Că adesea este școala
Comparată cu un stup.

Mi-aţi putea și mie spune 
Ce voia să însemneze 
Comparaţia aceasta?
Pe ce vrea să se bazeze?

— Uite, spune-o veveriţă
Cu ochi vii, fire isteaţă,
La albine se muncește, 
Muncă fac și cei ce-nvaţă.

Zumzetul acestor treburi
E la fel, în stup și-n școală. 
Mintea noastră e un fagur –  
De n-o umplem – va fi goală! 

Dar învăţătura școlii 
Ne e hrană și putere. 
Noi o strângem pentru viaţă, 
Școala-i ca un stup cu miere.

1  Alege varianta corectă.

Textul Comparația este: 

a) o povestire; 
b) o poezie; 
c) o invitație;  
d) o scrisoare.

Poetul compară școala cu: 

a) un fagure;
b) mierea;      
c) o albină;    
d) un stup.

munca 
albinelor

zumzetul 
albinelor

fagure
de miere

gălăgia
din școală

orele de 
școală

mintea
elevilor

școala

hrană și 
putere

stup
cu miere

învățătura

Scriu corect
6  Transcrie din text cuvintele care rimează.

   lup –  _____     viață – _____
   însemneze – _____   școală – _____
   isteață – _____   putere – _____

7   Transcrie prima strofă a poeziei, respectând 
așezarea corectă în pagina caietului. 

Îmi imaginez
8    Imaginați-vă că ați putea înţelege graiul 

albinelor. Realizați un dialog în care o albină 
răspunde la întrebările voastre, privind felul 
în care se desfășoară o zi din viaţa ei.

Am înțeles ce am citit
2   Transcrie, din imaginea alăturată, perechi de 

expresii, după model. 
Model:    munca albinelor – orele de şcoală

3  Răspunde la întrebări.
a)  De ce este comparată școala cu un stup?
b) Ce este „învăţătura școlii”? 
c) De ce merg copiii la școală?

Îmi exprim părerea
4  Cum îți imaginezi că ar fi viața ta dacă nu ai 

merge la școală? De ce?

Îmi îmbogățesc vocabularul
5   Alcătuiește enunţuri cu sensurile diferite ale 

cuvintelor ochi și vii.

 Unde trăiesc albinele?
 Ce fac ele în fiecare zi?

Observ

   Poezia este un text în versuri.    Versul este un rând dintr-o poezie.
   Mai multe versuri grupate alcătuiesc o strofă.    Fiecare vers se scrie cu alineat. 
   Rima este repetarea sunetelor finale în două sau mai multe versuri. (Ex.: lup-stup)

Accesează Biblioteca mea de vis, din manualul  
digital . Citește textul propus la această rubrică.

  fagur (forma literară, fagure):  
produs din ceară, realizat de 
albinele lucrătoare.

Dicționar

  DESCOPERĂ UNIVERSUL TEXTULUI!

  AMINTEȘTE-ȚI!

Lecția 3  Poezie (Vers  Strofă  Rimă)  
 Oferirea de informații referitoare la universul apropiat

Lectură pentru suflet și minte Portofoliu
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Am înțeles ce am citit
1   Care sunt cuvintele magice identificate în 

versurile de mai sus?
2  Ce înseamnă, pentru poet, a avea cei şapte 

ani de-acasă? Dar pentru tine?

Îmi îmbogățesc vocabularul
3  Pentru cuvintele date, găsește: 

 cuvinte cu sens asemănător;
 cuvinte cu sens opus.

4  Alcătuiește enunțuri cu sensurile diferite ale 
cuvintelor: scumpă, port, cât.

5   Ce cuvinte folosești în situațiile date?
 Soliciţi o explicaţie. 
 Intri într-o încăpere.
 Te desparţi de un coleg.
 Ai obţinut informaţiile solicitate.

Îmi exprim părerea
6   Ce putere ar trebui să aibă un cuvânt 

magic?

Scriu

7  CREIONAȘUL FERMECAT 
Scrie un scurt text cu titlul Vorba dulce 
mult aduce, în care să arăți cât de impor-
tant este să vorbești politicos. Utilizează 
cuvintele magice.

  Ce cuvinte crezi că 
rostește fetiţa?
  Ce putere au oare 
cuvintele rostite de ea?

Am aflat cuvântul magic – 
E cuvântul „Mulţumesc!”
Îl rostesc, pornit din suflet, 
Am ajuns să-l îndrăgesc.

O formulă și mai scumpă
Oamenilor e „Vă rog!”
De n-o spun, nu-s luat în seamă, 
Cât aș fi de pisălog!

Când te văd, spun „Bună ziua!”
Iar când plec, „La revedere!” 
Când vorbești, eu nu-ţi tai vorba, 
Dacă dormi, păstrez tăcere.

Nu te fac s-aștepţi vreodată 
Și mă port frumos la masă. 
Eu respect pe toată lumea –
Am cei şapte ani de-acasă.

    Am aflat      Am aflat  
cuvântul magic cuvântul magic 

de Vasile Poenaru

Vorba dulce  
mult aduce!

magic

am aflat

rostesc

a pleca

scump

a spune

pornit

a îndrăgi
cuvinte

Accesează Biblioteca mea de vis, din 
manualul digital . Citește Povestea lui  
Te rog şi Mulțumesc, de Claudia Groza. 

  DESCOPERĂ UNIVERSUL TEXTULUI!

pisălog

Lecția 4

Unitatea 1 | La pas cu frunzele toamnei

Lectură pentru suflet și minte Portofoliu

 Extragerea unor informații de detaliu din texte literare  
 Solicitarea de informații  Sensul unui cuvânt  Formularea unei păreri
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Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare
Descoperă!
1  Observă cu atenţie imaginea de mai jos. Descrie cele patru situaţii de comunicare, indicând: 

 timpul și locul în care se petrece schimbul de informaţii; 
 persoanele care comunică între ele; 
  schimbul de informații care crezi că are loc în fiecare grup de copii (în acest sens, observă cu 
atenţie expresia feţei și gesturile fiecărui copil).

Exersează!
2  Citește cu atenție mesajele date. Identifică în imaginea de mai sus personajele care le adresează. 

Asociază fiecărei situații de comunicare dialogul corespunzător.
3   JOC de ROL  Continuaţi una dintre cele patru situaţii de comunicare din imaginea de mai 

sus. Interpretaţi rolurile personajelor în faţa clasei.
4   JOC de ROL  Imaginați-vă un dialog pentru fiecare dintre situațiile de mai jos. Prezentați 

conversația în fața clasei.
 Te întâlnești în curtea școlii cu mama colegului tău de bancă.
 Ți-ai uitat penarul acasă și îl rogi pe colegul tău să-ți împrumute un stilou. 
 Ai citit un articol interesant pe tabletă și îl/o informezi pe colegul/colega ta.
  Mergi la bibliotecă și o rogi pe doamna bibliotecară să-ți împrumute o carte.
Cum comunici în fiecare situație? Exersează dialogul în fața clasei. Folosește 
cuvintele magice. (Ex.: Mulțumesc!, Te rog! etc.)

1

2

3

4

Te rog să  
mă ierți!   

Nu am fost atent.

Nu-i nimic. 
Eu m-am întors 

brusc.

a) Vrei, te rog, 
să mă ajuți 

puțin?

Bineînțeles! 
Le iau eu pe 

acestea.

b) La revedere! 
Mult succes la 

concurs!

Mulțumesc mult!
La revedere!

c) Hei, ce-mi faci?
Nu-i frumos să 

te porți aşa!

Scuză-mă!  
Am vrut  

să par glumeț.

d)

Activitate în perechi

Lecția 5   Solicitarea de informații  Cererea simplă familiară,  
cererea politicoasă  Inițierea unui schimb verbal



Baruţu nu a fost cuminte.  
A ocărât pe mama-mare! I-a răspuns 
răstit: „Nu veau!” și a repetat de câteva 
ori că nu vrea, posomorât și bătând 
chiar cu pumnul în scaun, unde-i 
ajunge mâna mai bine decât pe masă.  

După ce s-a răstit la mama-mare 
cu pumnul, a bătut în parchet 
cu piciorul de câteva ori. Asta,  
mama-mare nu i-a putut-o trece cu 
vederea și i-a răspuns, necăjită, așa:

— N-o să mă sperii eu de o 
broască de copil! 

Baruţu i-a răspuns: „Nu 
sunt o boacă!”,  din care pricină  
mama-mare a râs. 

— Dar știi, tătuţule, ce i-a mai 
zis mamei-mari? l-a întrebat Miţu pe 
tata.

— Ce i-a mai putut zice, Doamne?
— I-a zis: „Eti o poată.”.
Auzind aceste lucruri, lui tătuţu 

era să i se facă rău. Să-i spună  
mamei-mari așa! Pe ce lume se 
trezește? Ce i-a făcut lui mama-mare? 

1   Alege varianta corectă.
a)  Băiatul a răspuns răstit și repetat: 

 Nu pot!  Nu veau!  Pleacă! 
b)  După ce s-a răstit la mama-mare și a bătut 

cu pumnul în scaun, Baruţu:  a bătut cu 
piciorul în parchet;    a bătut cu pumnul 
în ușă;  a început să plângă.

c)  Mama-mare l-a comparat pe Baruțu cu:  
 o broască;  o linguriță;  o bomboană.

2  Răspunde la întrebări.
➤  Cine îi dă raportul tatălui despre compor-

tamentul lui Baruţu?
➤  Cine îi aducea bomboane lui Baruțu?
➤  Ce fel de comportament a avut Baruțu față 

de mama-mare?

3  Asociază corespunzător.         

Miţu

Baruţu

tătuţu

mama-mare

20

  Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele date.

Frumos îţi şade şi 
dumitale!  Când eram 

eu mică, nici nu suflam 
dinaintea tatii!

Nu veau!

Dar ştii, tătuţule,  
ce i-a mai zis mamei-mari?

Am să-l pedepsesc.  
Stai, să-mi pun pălăria  

şi mănuşile în cuier!

Unitatea 1 | La pas cu frunzele toamnei

Test de  
evaluare



Nu i-a dat cu linguriţa, la cafea, de câte trei și patru ori „mâstână” cu zahăr, pe ascuns, ca să nu 
vadă Miţu? Nu i-a adus mereu câte o bomboană, două, în poșeta ei?

— Am să-l pedepsesc! Stai să-mi 
pun pălăria și mănușile în cuier. (…)

Și tătuțu, negăsind altceva în 
drum, a luat în mână o bătătoare de 
muște.

— Unde ești? a căutat tătuţu 
prin baie. Te-ai ascuns în coșul de 
rufe?

Și știi ce a făcut tătuţu? A stat 
în baie cu Baruţu, pe care l-a întins 
pe genunchi și l-a mâncat de tot: de 
subsuori, de burtă și de toate părţile 
lui grase. Și Baruţu, în loc să plângă, 
râdea în hohote și se zvârcolea.

Dar a păţit-o și tătuţu, că a venit 
mama-mare și i-a găsit în baie pe 
amândoi.

— Frumos îţi șade și dumitale! 
Când eram eu mică, nici nu suflam 
dinaintea tatii!

Miţu, înţelegând că și mama-mare 
a fost odată mică, s-a gândit niţel și a 
râs de n-a mai putut.

(Între Miţu şi Baruţu (fragment),  
de Tudor Arghezi)

4  Scrie A în dreptul enunţurilor adevărate și F 
în dreptul enunţurilor false.

  Mama-mare i-a adus mereu câte o porto-
cală lui Baruţu.
  Miţu îl pârăște pe Baruțu. 
   Baruţu s-a ascuns în bucătărie.
  Tătuţu l-a întins pe genunchi și l-a legănat 
pe Baruţu.
   Baruţu râdea în hohote și se zvârcolea.
  Mițu a înțeles că mama-mare a fost mică.

5  Formează perechi de cuvinte cu sens asemă-
nător celor scrise în text cu mov.

6   Alcătuiește enunţuri în care să folosești 
sensurile diferite ale cuvintelor muşte și 
broască.

7  Desparte în silabe cuvintele scrise în text cu 
bleu. Scrie câte consoane și câte vocale are 
fiecare cuvânt despărțit în silabe.

8  Imaginează-ți că ești Baruțu. Scrie un bilet 
prin care recunoști că ai greșit și îi ceri scuze 
bunicii, pentru că i-ai vorbit urât.
Trebuie să verifici dacă:
➤  ai respectat cerinţa; 
➤ ai scris formula de început; 
➤  ai semnat biletul.

1 2 3 4 5 6 7 8

FB 3 3 4 6 5 4 3 3

B 2 2 3 4 3 3 2 2

S 1 1 2 2 2 2 1 1

numărul exercițiului

numărul de  
răspunsuri corecte\

AUTOEVALUARE

 Exprimare clară
 Scriere corectă 
 Respectarea cerinței

Criterii de acordare 
a calificativului: 

 Verifică răspunsurile testului de evaluare la pagina 151-152.
 Completează fișa Observ! Apreciez! Evoluez! , de la pagina 147.
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LECTURĂ PENTRU SUFLET ȘI MINTE
Realizează un portofoliu de lectură, cuprinzând idei, gânduri, opinii, sentimente 
despre textele citite în clasa a III-a.

Ce vei face?

    Organizați o expoziție cu portofoliile create de voi. Realizați turul galeriei: în dreptul fiecărui 
portofoliu expus, notați o calitate a acestuia, referitoare la:  prezentarea generală  organizarea 
conținutului  aspectul fişelor  claritatea ideilor exprimate.

1. Confecționează coperta portofoliului.
2.  Tipărește fișa de lectură din varianta digitală a manualului .
3.  Completează Fişa de lectură pentru fiecare dintre textele din 

paginile manualului și pentru cele recomandate în Biblioteca 
mea de vis.

4.  Poți decora fișa cu desene, colaje, simboluri care să-ți amin-
tească detalii din text.

5.  Adaugă fiecare fișă de lectură în portofoliu.

Cum vei face?

Iată câteva câștiguri pe care le vei obține prin completarea fișei de lectură și reali-
zarea portofoliului:
1.  Îți va crește ritmul citirii.
2.  Vei identifica mai repede detaliile semnificative dintr-un text.
3.  Îți vei exprima cu mai multă ușurință ideile, impresiile.
4.  Îți vei îmbogăți cunoștințele despre lume.
5.  Vei descoperi noi subiecte interesante, de discutat cu prietenii/colegii.
6.  Îți vei petrece într-un mod plăcut timpul liber.
7. Vei descoperi idei pentru ceea ce îți dorești să devii.

De ce vei face? 

Activitate de grup

Unitatea 1 | La pas cu frunzele toamnei

Proiect

  Accesează manualul 
digital, descarcă și 
completează fișa.  
Nu uita să o adaugi 
în portofoliu.

Mult succes!



Prietenii noștri
necuvântători

IATĂ CE SUPERPUTERI VEI EXERSA ÎN ACEASTĂ UNITATE:
 Citirea unor texte despre toamnă
  Organizarea unor informații dintr-un text citit sau audiat,  
folosind scheme sau hărți ale textului

 Scrierea unor scurte texte despre călătorii
  Comunicarea orală, pentru a prezenta colegilor  
aspecte impresionante din schimbările aduse de toamnă

  Recunoașterea cuvintelor care denumesc ființe, lucruri etc.
  Identificarea sensului unor cuvinte și expresii

UNITATEA

2

   Cum prezinți un  
   text audiat? (pag. 38)PProiectroiect
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Când s-a trezit Cip-Cirip, un vânt rece bătea, care legăna frun-
zele copacilor și tufele măceșilor ... Soarele nici nu răsărise încă 
și vrăbiuța Cip-Cirip își luă zborul spre prietena ei, rândunica:  
„O să zburăm amândouă până la iaz și o să facem baie împreună!” 
se gândea, pe drum, vrăbiuța, bucuroasă. „Ea în apă, eu în nisip.”

Căsuța rândunicii era sub streașina unei case, sus, sus de tot! 
Cip-cirip-cirip! făcu vrăbiuța, ceea ce, pe limba vrăbiilor, în-

semna: „Vecinică, Rândunică,/Ieși afară, surioară!/Nu-i nici cald 
și nu-i nici soare,/Dar e bine de plimbare.”

A stat vrăbiuța, a mai strigat o dată, de două ori, apoi, sfârrr! 
a zburat spre pădure. Frunzele copacilor începuseră să se îngăl-
benească și firele de iarbă nu mai erau verzi. Vrăbiuța simțea că 
e mai frig decât ieri, dar nu prea înțelegea de ce. Și cum zbura 
ea, așa, mai aproape de pământ, numai ce-o văzu pe furnică. 
Aceasta ducea spre un mușuroi un miez de pâine mai mare de-
cât două furnici la un loc! Vrăbiuța se apropie de ea și ciripi:

— Cip-cirip, soră furnică,/N-ai văzut-o pe rândunică?
Dar furnica îi răspunse fără să se oprească din drum:
— N-am văzut-o, n-am văzut-o! Du-te și întreabă-l pe  

bursuc ... Eu n-am timp să mă uit după rândunică. Acum îmi fac 
provizii de iarnă.

Vrăbiuța zbură mai repede, până ce îl întâlni pe moș  
Bursuc. Abia ducea în gură o ramură cu frunze roșioare, ca arama.  
Se pregătea să-și facă culcușul.

Vrăbiuța se opri pe un fir de măceș.
— Moș Bursuc, n-ai văzut/Vecinica Rândunica/Pe aici a  

trecut?
Dar bursucul n-o văzuse pe rândunică și-i păru rău că n-o  

putea ajuta pe vrăbiuță. Și iar zbură vrăbiuța, mai departe.  
În poiană, întâlni o șopârlă.

— N-ai văzut-o pe rândunică? întrebă ea.
Dar nici șopârla n-o văzuse și îi răspunse repede:

  Denumește lunile anotimpului toamna. 
  Folosind ilustrațiile din pagina alăturată, 
imaginează-ți despre ce este vorba în tex-
tul Unde a zburat rândunica? 

Unde a zburat rândunica?
de Titel Constantinescu

Îmi exprim părerea

5  Cum își dovedesc prietenia vrăbiuța 
și rândunica?

6  De ce crezi că era bucuroasă vrăbiuța, după 
plecarea rândunicii?

7  JOC  Dă cuvântul mai departe! Un elev este 
desemnat să citească textul cu voce tare.  
Cel care citește va tăcea atunci când alt coleg 
va prelua lectura din mers.

Îmi îmbogățesc vocabularul

8   Discutați despre semnificația cuvintelor 
provizii și să deretice. Pentru fiecare, dați  
câteva exemple.

9   Căutați informații suplimentare despre 
cuvintele scrise cu verde, care denumesc 
viețuitoare. Folosiți diverse surse: dicționare, 
atlase, internet. Realizați o carte pentru bibli-
oteca din clasă, Prietenii noștri necuvântători.

DESCOPERĂ  
 UNIVERSUL TEXTULUI!

Observ
1   Acest text este:  o poezie;

 o scrisoare;  o povestire; 
 un articol de revistă. 

2   Creează o scurtă poves- 
tire, pornind de la titlul și 
ilustrațiile textului.

Am înțeles ce am citit
3   Scrie A în dreptul enunţuri-

lor adevărate și F în dreptul 
enunţurilor false. Explică 
răspunsul ales. 

  Întâmplarea se petrece într-o 
seară.
  O vrăbiuță își caută prietena 
furnică, pentru a face o plim-
bare. 
   Multe viețuitoare fac pregă-
tiri pentru iarnă.
  Rândunica pleacă în țările 
calde.
  Vrăbiuța rămâne fără adă-
post peste iarnă.

4   Ce semne indică sosirea 
toamnei?

Lecția 1   Textul literar narativ  Oferirea de informații  
 referitoare la universul apropiat
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— N-am văzut-o, n-am văzut-o! N-am avut timp ... Toată 
dimineața am căutat o piatră mai mare, sub care să dorm toată 
iarna ... În sfârșit, am găsit una!

Șopârla a plecat spre noul ei culcuș, iar vrăbiuța a zburat până 
la iaz, la prietena ei, broscuța. Sălciile de pe mal își scuturaseră 
toate frunzele, iar nuferii nu se mai vedeau deloc. Vrăbiuța se opri 
lângă malul lacului și strigă:

— Hai, broscuță Oac-oac-oac,/Ieși acum puțin din lac!/ 
Cip-cirip, cip-cirip!

Și iată că broscuța ieși la mal.
— Bună ziua, broscuță! ciripi vrăbiuța. N-ai văzut-o pe rându-

nică? O caut de azi-dimineață.
— Nu, n-am văzut-o! răspunse broscuța. Oac-oac! Mi-am 

făcut o căsuță în nămolul din fundul lacului. E așa de cald acolo!  
O să dorm toată iarna. Dar ce se aude? întrebă broscuța.

— Ia te uită, niște păsări! N-o fi și prietena noastră, rândunica?
— Ba da, și eu sunt, răspunse rândunica. Și coborî lângă ele.
— Dar unde ai fost până acum? întrebă vrăbiuța. Te-am cău-

tat peste tot și nu te-am găsit.
— Am stat de vorbă cu alte rândunici, pe niște fire de telegraf 

și ne-am făcut planul de drum.
— Cum? De ce plecați? întrebară broscuța și vrăbiuța.
— N-avem ce mânca la iarnă. Aici nu mai găsim nici musculițe, 

nici viermișori.
— Dar o să mai vii? întrebă vrăbiuța.
— Sigur că o să vin, la primăvară.
Vrăbiuța era tare bucuroasă. Se gândea cum să păzească mai 

bine cuibul rândunicii, până la primăvară.
Și rândunica a plecat. S-a ridicat sus, sus de tot și, împreună 

cu celelalte rândunici, strânse în stol, au zburat mai departe, spre 
țările calde.

Vrăbiuța ciripi în urma rândunicii:
— Drum bun, rândunico!
Apoi zbură repede spre cuib, ca să-l deretice, să aibă și ea  

adăpost peste iarnă.

Scriu

10  Continuă povestirea cu încă cinci enunțuri. 
11  Scrie un enunț care începe astfel: Pentru 

mine, toamna este … .
  Reunind completările tuturor colegilor din 
clasă, poți obține un bogat tablou al toamnei.

Investighez

12  Caută informații despre plecarea rândune-
lelor (unde se duc, cum se orientează etc.).

13   Află cum își petrece iarna fiecare dintre 
viețuitoarele prezentate în text. Discută în 
colectiv despre noutățile aflate/descoperite.

Accesează Biblioteca mea de vis, din manualul digital .
Citește textele:  Puișorii, de Emil Gârleanu  Ce te legeni, de Mihai Eminescu. 

Lectură pentru suflet și minte Portofoliu

Migrația păsărilor



Lecția 2
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Sensul cuvintelor

1    a)  Citește expresiile din prima coloană. Observă sensurile cuvântului sălbatică. 
           Din coloanele alăturate, selectează cuvintele cu sens opus.

2  a) Construiește expresii cu sens asemănător, potrivind cuvintele date.

b) După părerea ta, de ce opusul cuvântului sălbatică variază de la o expresie la alta?

b) Puteai să faci și altă alegere? Explică răspunsul.

REȚINE!
  Un cuvânt poate avea 
mai multe sensuri. Sensul 
potrivit se stabilește ținând 
seama de celelalte cuvinte 
alături de care este folosit. 
Pentru a folosi corect un 
cuvânt, este bine să consul-
tăm un dicționar. 
  Alteori, cuvinte identice ca 
formă au sensuri complet 
diferite. 
De exemplu: broască:  
1. încuietoare; 2. animal

3  Observă ilustrațiile de mai jos. Spune cuvintele care  denu-
mesc elementele ilustrate în fiecare grup. Ce poți spune 
despre sensurile acestor cuvinte?

Exersează
4   Construiește enunțuri cu sensurile diferite ale cuvintelor: 

boboc, car, vin.
5  Asociază: 

6  Descoperă intrusul din fiecare serie de cuvinte.
a) insectă, gâză, gânganie, plantă;  d) vorbesc, spun, zic, duc, cuvântează;
b) sociabil, tăcut, prietenos, comunicativ; e) copac, arbore, pom, floare;
c) cercetează, caută, găsește, se informează; f) calm, domol, liniștit, zglobiu, pașnic.

7  Înlocuiește cuvintele subliniate, cu altele, care au sens asemănător.
  Furnica ducea spre un mușuroi un miez de pâine mai mare decât două furnici la un loc.
  Strânse în stol, rândunicile au plecat spre țările calde. 
 Soarele se ridicase pe bolta albastră. 

8   Scrie un scurt text, folosind seria de cuvinte cu sens asemănător,  
pentru a evita repetiția supărătoare.

a) cuvintele cu sens asemănător b) cuvintele cu sens opus

 călătoare
 grijuliu
 animal
 vrednic

 viețuitoare
 migratoare
 prudent
 harnic

 harnic
 timid
 migratoare
 prudent

 sedentară
 leneș
 neatent
 îndrăzneț

pasăre sălbatică   pasăre  domestică  sociabilă   populată
persoană sălbatică   persoană  domestică  sociabilă   populată
regiune sălbatică   regiune  domestică  sociabilă   populată

bun delicios gustos .

pasăre sălbatică pasăre ...  nelocuită
persoană sălbatică persoană...  neîmblânzită 
regiune sălbatică regiune...  singuratică 

Descoperă

 a) b)

 Sensul  unui cuvânt 
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Congres

b)  Care ar putea fi întrebările la care caută 
răspuns rândunelele? Adaugă alte trei în-
trebări importante cu scopul de a stabili 
un plan de acțiune pentru plecarea în 
străinătate.

Descopăr

3   Completează tabelul cu datele cerute.

Numărul de strofe
Numărul de versuri dintr-o strofă
Numărul de silabe dintr-un vers

4   Descoperă în poezie  cuvintele care indică:
 locul: _; _; _.
 timpul: _; _; _.

Îmi îmbogățesc vocabularul
5   Caută în dicționar expli cația cuvintelor 

colorate cu roz.

6   Asociază fiecărui cuvânt 
numărul corespunzător 
din desenul dat._ horn _ țiglă_ tencuială

7   Găsește expresia cu sens asemănător pentru fi-
ecare dintre expresiile scrise în poezie cu mov:
 să vorbească în fața altora;
 mai mult de-atât;
 dis-de-dimineață; 
  își exprimă dorința de a vorbi în fața celorlalți; 
 lista cu subiectele care vor fi discutate.

Prezint textul prin desen  Proiect
8    Realizează un desen pentru a ilustra ce ai înțeles 

din poezie. Prezintă colegilor desenul tău.

1

2

3

Observ
1   Acest text este:  o poezie; 

 o ghicitoare;   o povestire; 
 un articol dintr-o revistă;  
 o scrisoare.   

Am înțeles ce am citit
2   Răspunde la întrebări.

a)  Pentru ce eveniment se 
pregătesc rândunelele?

de Ana Blandiana

Sus, deasupra casei mele,
E un sfat de rândunele.

Pe sârma de telegraf,
S-a deschis mare conclav.

Pe stâlpii-nalți, mai ales, 
E-un adevărat congres!

Pe horn, țigle, tencuială,
E-adunare generală.

M-au trezit cu noaptea-n cap,
De cip-cip nu mai încap!

Bat din aripi, strigă toate
Și descriu prin aer roate.

Fac un cerc plin de avânt
Și se înscriu la cuvânt,

Ca să țină, sus și tare,
Câte-un discurs fiecare.

Și, nu e nicio mirare,
Chestiunea-i arzătoare,

Că-i pe ordinea de zi
Plecarea spre Miază-Zi.

Și oricare vrea acum
Să spună și ce, și cum,

Încât împrejur, pe-o leghe,
E-un vacarm fără pereche!

Dar eu, drept să spun, mă mir
Că nu-i și mai abitir!

Căci, vă gândiți? Ele toate
Pleacă în străinătate! 

  Despre ce crezi că este vorba 
în text? 
  Formulează răspunsul în  
câteva enunțuri.

Accesează Biblioteca mea de vis, din manualul digital .
Citește poezia Rândunel, de George Topîrceanu.

DESCOPERĂ  
 UNIVERSUL TEXTULUI!

Lecția 3

Lectură pentru suflet și minte Portofoliu

  Poezii scurte adecvate nivelului de vârstă  Oferirea de informații referitoare  
la universul apropiat  Extragerea unor informații de detaliu din textul literar



2   Enciclopedia păsărilor

Lecția 4

Unitatea 2 | Prietenii noștri necuvântători28

Rândunica este o pasăre de dimensiuni mici, 
având între 13 și 20 de centimetri. Are spatele și capul 
acoperite cu pene negre-albăstrui, pieptul alb și gușa 
roșcată. O recunoaștem ușor, după silueta elegantă și 
coada în formă de „V”.

Rândunica trăiește în locurile unde există 
insectele zburătoare cu care se hrănește:  
musculițe, libelule, furnici zburătoare etc. 
Pentru a le prinde din zbor, atinge o viteză 
foarte mare, de până la 70 de km/oră, fiind ca-
pabilă să își schimbe brusc direcția în aer. Este 
un vânător iscusit, dar are nevoie de spații 
largi, deschise. De aceea, nu preferă pădurile, 
ci câmpiile, parcurile și apropierea apelor 
sau chiar a mlaștinilor, din două motive: aici 
găsește o mulțime de insecte și pământ moa-
le, lut și mâl, pentru construirea cuibului. 

Rândunelele își construiesc cuibul mai ales sub 
streșinile caselor, în poduri, garaje, clădiri părăsite. 
Construit din pietricele zidite cu mâl, cuibul are o 
formă semicirculară și este căptușit cu paie și puf. 
Rândunica face trei până la șase ouă, din care ies 
puii. Aceștia sunt hrăniți cu insecte, uneori chiar 
cu câte o libelulă mai mare decât ei! Pentru hrăni-
rea tuturor puilor, o rândunică ajunge să facă nu 
mai puțin de 400 de zboruri pe zi! După ce puii au 
crescut, ei nu mai sunt hrăniți de părinți, pentru 
a-i determina să iasă din cuib și să învețe să zboa-
re. Rândunica poate atinge vârsta de 8-10 ani. 

   DESCOPERĂ UNIVERSUL TEXTULUI!
Observ
1   Care sunt diferitele elemente care com pun 

textul informativ de mai sus?
2   Completează, în ca  iet, coloanele co lo   rate din 

tabel, referindu-te la rândunică.

Am înțeles ce am citit
3  Răspunde la întrebări.

a)  Ce lungime poate avea corpul rândunicii?
b) Ce culoare are penajul rândunicii?
c) Cum își construiesc rândunelele cuibul?
d)  Câți pui poate avea o familie de rândunele? 

Cum îi hrănesc?
e)  Ce condiții trebuie să existe acolo unde aleg 

să trăiască rândunelele? Care este cea mai 
importantă?

f)  Cu ce se hrănesc rândunelele? Cum își  
procură hrana?

4   Prezintă traseul parcurs de rândunele în 
timpul migrației. Urmărește pe hartă acest 
traseu.

Citesc cu voce tare
5   Citește un fragment din text, la alegere.  

Respectă pauzele indicate de semnele de 
punctuație.

Îmi exprim părerea
6  După ce particularitate poate fi recunoscută 

o rândunică, văzută de la distanță?

7  Care este principalul motiv pentru care plea-
că rândunelele la venirea toamnei?

8   Observă harta cu traseele de migrație folo-
site de rândunele. Cum ar putea să se odih-
nească o rândunică, în timp ce traversează 
Marea Mediterană?

Știu Vreau să știu Am învățat

Rândunica este o pasăre  
deosebită. Află mai multe 
informații din aceste pagini.

RândunicaRândunica

 Text de informare  Oferirea de informații referitoare la universul apropiat  
 Extragerea unor informații de detaliu din texte informative  Organizator grafic
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14   Completează, în tabelul de la exercițiul 2, 
coloana Am învățat.

Rândunica este o 
pasăre migratoare, 
care trăiește la noi 
din primăvară până 
în toamnă. Iarna, in-

sectele zburătoare 
pe care le con-
sumă lipsesc 

complet din 
Europa, dar se gă-

sesc din abundență 
în Africa. Acesta este 

motivul pentru care rândunica străbate 
distanțe imense: din Europa, traversează Marea  
Mediterană, ajunge în nordul Africii, apoi traver-
sează deșertul Sahara și ajunge în regiunea unde 
este cald și se găsește hrană din belșug. În zborul 
de migrație, rândunica parcurge distanțe de până la  
10 000 km. Este o probă de rezistență pe care  
curajoasele zburătoare o trec în fiecare an. În luna 
aprilie, revin în Europa, nu doar în aceleași regiuni de 
unde au plecat, dar chiar și la aceleași cuiburi!

TURCIA

UCRAINA

POLONIAGERMANIA

FRANȚA

ITALIA

GRECIASPANIAPORTUGALIA

LIBIA EGIPT

SIRIA

ARABIA 
SAUDITĂ

REPUBLICA 
DEMOCRATĂ

CONGO

AFICA 
DE SUD

ETIOPIA
REPUBLICA CENTRAL 

AFRICANĂ

SUEDIA

RUSIA

MAREA 
BRITANIE

ROMÂNIA

13   Recitește textul Unde a zburat rândunica?, de 
Titel Constantinescu. Completează schema 
de mai jos cu elementele descoperite în text.

Îmi exprim emoțiile
9   Continuă enunțurile: Dacă aș fi o rândunică, 

aș fi …/m-aș simți … /mi-ar plăcea …

Scriu corect

10   Observă imaginea cu rândunica-mamă. Scrie 
un scurt text, de 10-15 rânduri, în care să 
prezinți calitățile de mamă ale unei rândunici, 
așa cum reies din imagine.

Investighez
11   Localizează pe harta lumii:  Europa, Marea 

Mediterană și Africa  România, Marea  
Neagră  alte zone.

Exersez
12   Completează un cior-

chine cu principalele 
informații descoperite 
în textul Rândunica. 
Alege cuvintele mar-
cate în text cu roz.

Harta migrației 
rândunelelor

Zona de cuibărit

Rute de migrație  
și zona de iernare

Rândunica

migrație penaj

De unde pleacă 
vrăbiuța?

Autorul

Titlul textului

Unde o caută 
pe rândunică?

Ce animale 
întâlnește?

la cuibul de  
sub streașină

un bursuc

REȚINE!
Ideile principale dintr-un text se rețin mult 
mai ușor într-o reprezentare grafică.  
Harta textului poate conține cuvinte și/sau 
imagini încadrate în diverse forme.

Harta lumii
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 unul/una 
forma de  singular  

 mai multe 
forma de  plural 

drumul drumurile

Substantivul. Felul și numărul substantivelor

2   Descoperă în text numele personajelor. Cum le-ai recunoscut?
3     Identificați, în text, șase cuvinte care denumesc diverse 

elemente: ființe, lucruri, obiecte, sentimente, acțiuni. 
4   Transformă cuvintele scrise în text cu mov, după modelul  

din tabel.

Descoperă!
1   Citește textul de mai jos.

„Lizuca simți o ușoară teamă. 
— Ce ne facem noi, Patrocle? îl întrebă ea pe cățel. Drumul nu se 

mai cunoaște. 
Prin ușoara întunecime viorie, cățelul îi atinse mâinile cu botul și 

o privi amical. Cu Patrocle lângă dânsa, n-avea de ce se teme. Asta o 
vedea foarte bine duduia Lizuca.

— Patrocle, îi zise ea, eu știu că tu ești cățel vrednic și viteaz; dar ce 
ne facem noi dacă ne-om rătăci în pădure? Eu zic să căutăm un culcuș. 
Într-un colț de umbră îi apăru o luminiță.

— Acolo trebuie să fie o căsuță pentru noi, murmură duduia Lizuca.
Apropiindu-se de lumina licuriciului, observă că se află lângă o 

scorbură de răchită bătrână.
— Aici e foarte bine, Patrocle, grăi fetița, cuibărindu-se. Văd că 

avem saltea și pernuță de mușchi. Mă învelesc cu paltonașul, îmi pun 
bereta pe cap și pot dormi împărătește. Uite, este loc și pentru tine. 

Cățelul intră și el în scorbură, pe fereastră, apoi se ghemui lângă 
copilă.” 

(Dumbrava minunată, după Mihail Sadoveanu)

REȚINE!
Oamenii folosesc cuvinte pentru a comunica. Așadar, cuvintele fac parte din vorbirea noastră.  
Ele sunt părți de vorbire.
SUBSTANTIVUL  este cuvântul care denumește ființe, lucruri, fenomene ale naturii, senti mente sau 
acțiuni.

Exemple: copil, bursuc, copac, vânt, bucurie, căutare
 Felul substantivelor

  Substantivele proprii indică nume de persoane, animale, localități, ape, țări, continente etc. și 
se scriu cu majusculă.

Exemple: Maria, Azor, București, Dunărea, România, Europa
  Substantivele comune indică denumirea unor ființe, lucruri, fenomene ale naturii, sentimente 
sau acțiuni și se scriu cu literă inițială mică. 

 Numărul substantivelor
  Substantivele pot fi folosite la numărul singular, când denumesc o singură ființă, un singur lucru, 
un singur fenomen etc., și la numărul plural, când denumesc mai multe ființe, lucruri, fenomene 
etc.

Exemple: 
 singular om cal caiet ploaie bucurie aruncare
 plural oameni cai caiete ploi bucurii aruncări

Lecția 5

Unitatea 2 | Prietenii noștri necuvântători

 Substantivul. Felul și numărul substantivelor 
 Povestirea pe scurt a unei întâmplări imaginate/trăite
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Exersează!

5   Transcrie cuvintele. Subliniază substanti-
vele.

 bunici  arici  pleacă  între  dumbravă 
 os  minunată  pot  apoi  pantofi  rece 
 ciuperci  visează  pitici  sat  Emilia

6   Separă cuvintele date, conform rubricilor 
din tabel.

substantive alte cuvinte

11   Transcrie fragmentul următor, corectând 
scrierea substantivelor proprii.
Doamna mia vasilian era mama vitregă a 

lizucăi. Provenea dintr-o familie bogată, care avea 
o moșie mare în buzău, lângă leontești. Tatăl fetiței, 
jorj vasilian, era un avocat renumit în târg.
12   Identifică substantivele comune, apoi sepa-

ră-le după număr.

substantive comune
singular plural

13    a)  Descoperiți substantivele comune 
din fragmentul următor.

„— Patrocle, știi de ce mă tem eu?
— De ce te temi?
— De bursuc. Am auzit că e foarte rău. 
— N-are decât să vină, mormăi cu dispreț  

Patrocle. Am eu ac de cojocul lui!
Chiar în clipa aceea, Lizuca scoase un țipăt.  

O umbră răsărise într-o dâră de raze, țopăind 
către scorbură. Lizuca abia mai putea să respire, 
de spaimă.”

(Dumbrava minunată, după Mihail Sadoveanu)
 b)  Treceți la numărul plural substantivele 

comune identificate la punctul a).

7    Identifică substantivele din enunțurile de 
mai jos.
a) Îmi plac plimbările cu bicicleta.
b) Este bine să mâncăm fructe.
c) Unde pleacă Alexandru?
d) Frunzele zboară prin aer.
e) Consumăm legume în fiecare zi.

8  Grupează următoarele cuvinte în cele două 
categorii indicate.

substantive proprii substantive comune

9    Completează propozițiile cu numele perso-
najelor corespunzătoare.
a)  Prin întunericul dumbrăvii, … îi dădea curaj  

… . 
b)  Toamna, rândunelele migrează în … . Ele 

traversează … și … . Primăvara, revin în … .
c)  Vrăbiuța … a plecat în căutarea prietenei 

sale.
10   Asociază fiecărui substantiv comun un sub-

stantiv propriu corespunzător.
 un oraș –  … 
 un râu –  … 
 un coleg –  … 
 o stradă –  … 
 un teatru –  … 

 o țară –  … 
 un scriitor –  … 
 o sărbătoare –  … 
 o școală –  … 
 un lac –  … 

Imaginează-ți o călătorie într-o lume 
fantastică, inspirată din ilustrația de 
mai jos. Folosește în text cel puțin 
șapte substan tive comune și trei 
substantive proprii.

14      CREIONAȘUL FERMECAT 

 sălcii  ciudate  mișca  Lizuca  cu 
 oameni  dihănii  Sadoveanu  vechi  
 vrajă  privea  sfială  oftează  gângănii 
 lângă  Patrocle  basm  apoi  uimire 
 uimită  recunoaștere  impresii  lacuri

 Sorin  minunat  carte  deschis  ușor 
 Franța  soare  palid  frunze  uscate 
 ceață  pictat  tablou  Sadoveanu  leu

 alergare  concurs  Nadia  șah  Hagi 
 gimnastică  Germania  Carpați  fotbal 
 Paște  volei  Azor  antrenament  Asia 
 Sinaia  Constanța  sănătate  Dunărea
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singular plural
un/o doi/două
un… doi…
o… două…

un… două…

REȚINE!

Genul substantivelor
Descoperă!
1   Citește textul de mai jos.
„— Nu știu de ce, dar mie nu mi-e somn deloc. Așa-i de frumos și 

de bine ... Eu n-am cunoscut niciodată dumbrava asta. Acum văd că-i o 
pădure ca-n poveștile pe care mi le spunea mama ... Nu mai sună greierul.  
A tăcut. 

— A făcut foarte bine, îngână somnoros Patrocle. 
Dumbrava rămase iar tăcută în fumul ei de lumină, ca într-un vis.  

Duduia Lizuca înțelegea că în farmecul acela are să se-ntâmple ceva 
deosebit. Aștepta cu inima bătând și cu ochii ațintiți.

Deodată, clipiră candele verzi de licurici în două șiraguri și văzu pajiștea de flori deschisă 
către un perete de stâncă, între doi mesteceni bătrâni. În lumina verzuie, fără zgomot, o ușă de 
cremene se mișcă și se dădu la o parte. Din întuneric de peșteră apăru minunată arătare. Erau 
niște omușori mititei, numai de două palme de la pământ. Le luceau fețele și ochii de zâmbet.

Fetița voi să-i numere. 
— Nu se cade să ne numeri! se auzi o voce subțirică. Să știi că suntem șapte!
Și duduia Lizuca nu-i numără. Știa că sunt șapte prichindei. Veneau încet către ea, prin 

dumbrava fermecată, printre candelele licuricilor și parcă ei singuri străluceau de lumină.
În frunte pășeau un bătrânel și o bătrânică, cu plete albe și cu obrajii rumeni, îmbrăcați 

în straie de mușchi. După ei, patru prichindei cu bărbi cărunte purtau un pătuț pe care stătea 
o domniță mai pitică decât toți și bălaie ca grâul. Avea pe cap cunună de maci sălbatici și 
era îmbrăcată într-o haină lungă, de culoarea pietrei de rubin. Inima duduii Lizuca bătea tot  
mai tare.

— Vă cunosc, șopti ea cu nespusă fericire. V-am văzut la bunici acasă, într-o carte veche, pe 
care o citea mama când era ca mine.”

(Dumbrava minunată, după Mihail Sadoveanu)
2   Observă substantivele colorate, din text. Așază-le în tabel, la locul potrivit.

singular plural
un/o doi/două
un… doi…
o… două…

un… două…

a) substantivele scrise cu portocaliu b) substantivele scrise cu verde

Cum identifici GENUL UNUI SUBSTANTIV? 
 Substantivele care se numără la singular un și la plural doi sunt la genul masculin.
 Substantivele care se numără la singular o și la plural două sunt la genul feminin.
 Substantivele care se numără la singular un și la plural două sunt la genul neutru.

 Exemple: GENUL Cum se numără? Exemple
masculin un – doi un băiat – doi băieți
feminin o – două o fată – două fete
neutru un – două un stilou – două stilouri

 Substantivul. Genul substantivelor 
 Povestirea pe scurt a unei întâmplări imaginate/trăite
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4   Grupează, după gen, substantivele care denu-
mesc viețuitoarele din imagini.

5     Recitiți fragmentul din Dumbrava minu- 
nată. Scrieți substantivele care precizează:

locul personajeletimpul

Ce gen are fiecare?
6   Alege substantivele la genul feminin.

 pădure  povești  mama  greierul  candele 
 licurici  pajiștea  flori  perete  stâncă 
 lumină  zgomot  ușă  peșteră  arătare 
 omușori  pământ  barbă  fețele  ochii 
 zâmbet  fetița  rubin

3   Selectează toate substantivele din al treilea alineat al textului Dumbrava minunată, după Mihail 
Sadoveanu. Precizează genul fiecăruia, prin numărare.
Model: dumbravă – o dumbravă, două dumbrăvi  substantiv la genul feminin

10  Identifică toate substantivele de genul neutru 
din fragmentul următor:
„Luând în degetele ei fine o vărguță albă 

și subțire, Domnița prichindeilor făcu un semn 
de amenințare spre pârâu. Deodată, Lizuca 
văzu în locul punții de lemn, arcuindu-se peste 
malurile negre, un podișor de argint. Șopotul 
apei începu a se auzi ca un cântec moale sub 
răchită.”

(Dumbrava minunată, după Mihail Sadoveanu)
11    Scrie substantivul feminin corespunzător 

fiecărui cuvânt dat. 
 tigru  elev  student  interpret  poet  doctor   
 solist  balerin  român  sculptor  cal

12    Scrie substantivul masculin corespunzător 
fiecărui cuvânt dat.
 profesoară  învățătoare  artistă  scriitoare 
 pisică  leoaică  porumbiță  vulpe  oaie

13   Transcrie enunțurile, schimbând toate  
substantivele la numărul singular. 
„Duduia Lizuca își întoarse privirile spre 

bărboșii cei cărunți și-i văzu stând neclintiți 
ca niște stane. În zvonul celor două glasuri de 
căței, se apropiară niște umbre viorii. Fetița văzu 
doi bătrânei care semănau cu cei din peșteră.  
Se miră, căci semănau și cu bunicuții ei. Se simți 
purtată pe brațe. Ecourile lătrăturilor căzură 
rotindu-se în văgăuni.” 

(Dumbrava minunată, după Mihail Sadoveanu)

7   Câte substantive de genul masculin sunt în ul-
timul alineat al textului Dumbrava minunată?

8    Găsește substantive cu sens asemănător celor 
date. Precizează genul fiecăruia. Ce observi?
 dumbravă
 farmec
 pajiște

 zgomot
 fețe
 fetiță

 voce
 fericire
 liniște

9   Asociază fiecare substantiv de genul mascu-
lin cu substantivul corespunzător, de genul  
feminin.

Imaginează-ți că ai petrecut 
o zi minunată de toamnă în 
compania animalului tău 
preferat. Scrie o pagină de 
jurnal în care să prezinți cum 
a decurs plimbarea. Folosește 
cel puțin trei substantive 
din fiecare gen. Marchea- 
ză-le, folosind culori diferite.  
Precizează codul folosit.  

14   CREIONAȘUL FERMECAT 

  soră
  iapă
  noră
  capră
  mătușă

  unchi
  frate
  țap
  ginere
  cal

Exersează!
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de Marin Constantin

•    Observă imaginea. 
Recunoaște personajele.

Observ
1   Pornind de la imaginea care ilustrează  

poezia, completează, în caiet, primele două 
coloane din tabel.

Știu Vreau să știu Am învățat

Am înțeles ce am citit
2   Alege varianta corectă.

a)  Locul prezentat în text este:  grădina de 
legume;  livada;  lanul de cereale.

b)  Personajele descrise sunt:  cereale; 
 fructe;  legume.

c)  Anotimpul în care sunt surprinse persona-
jele este:  vara;  toamna;  iarna.

Din grădina de legume,
Pe toate le știu pe nume.
Uite, colo, mușuroi, 
Căpățâni de usturoi
Discutând cu doi cartofi
Grași, înfumurați și fonfi.
Lângă ceapă, se asmute 
Un sfrijit de ardei Iute.
Are el o răfuială
Cu gulia rea și cheală – 
E-o problemă-a lor, mai veche, 
Nu e … morcov la ureche!
Și, ca martor, își aduce
Un văr prim … ardeiul dulce.

Nici gulia nu se lasă …
O ridiche și o varză
Vin să-i facă ei dreptate. 
Mai încolo, mai departe, 
Vinetele stau și ele
La sfat cu trei pătlăgele.
Își comunică secrete
Între ele, între fete.
Ultimele, mai sfioase,
S-au făcut roșii, frumoase.
Castraveții, ca băieții …
Mai fac glume între ei,
Cu vreo câțiva dovlecei

Despre conopidă, care
Are numai fustișoare,
Și despre vreo cinci lăptuci
Cocoțate pe uluci.
Mai departe, unde-i hreanul,
Barba-și rade leușteanul,
Ca și vărul său primar,
Ciufulitul de mărar.
Nu se-nghit însă defel
C-un alt văr, cu pătrunjel. 
Dar, hai să-i lăsăm în pace,
Toamna iar o să-i împace.
Fiindcă vine vremea iară
Să le strângem în cămară.

Grădina de legume

   DESCOPERĂ UNIVERSUL TEXTULUI!

Recapitulare
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3  Răspunde la întrebări.
a) Cu cine discută usturoiul?
b) Cu cine se ceartă ardeiul iute?
c)  Ce grad de rudenie există între ardeiul iute 

și ardeiul dulce? 
d) Cine a venit în ajutorul guliei?
e) Cu cine stau de vorbă vinetele?
f)  Cu cine este rudă leușteanul? Din ce familie 

fac parte?

Citesc cu voce tare
4   Citește câteva strofe, la alegere, cu intonația 

corespunzătoare semnelor de punctuație.

Îmi exprim părerea
5   a)  De ce crezi că erau înfumurați cei doi  

cartofi?
b)  Ce anume ar fi putut declanșa problema 

dintre ardeiul iute și gulie? 
c)  De ce crezi că ridichea și varza au ales să o 

susțină pe gulie?

Îmi exprim emoțiile
6   Alege un personaj preferat și mimează ati-

tudinea lui, așa cum reiese din poezie.
7  Continuă enunțul: 

Dacă aș fi (personajul) …, m-aș simți/aș fi/ 
mi-ar plăcea … .

Descopăr
8   Transcrie primele șase versuri, despărțind 

cuvintele în silabe. 
a) Câte silabe are fiecare vers?
b) Cu ce fel de literă începe fiecare vers? 

9  Găsește în text câte două substantive, pen-
tru a completa coloanele tabelului dat.

comune la singular

comune la plural

comune masculine

comune feminine

comune neutre

Îmi îmbogățesc vocabularul

10    Cuvântul sfat este folosit cu același sens ca 
în poezia „Congres”: E un sfat de rândunele. 
Care este acesta?

11   Observă cuvintele din coloana a doua. 
Găsește cuvinte cu sens opus, respectiv ase-
mănător aces tora. Unește corespunzător.

sens opus sens asemănător
 curajos
 îndrăzneț  sfrijit  îngâmfat 

 încrezut

 modest  sfios  firav
 slăbuț

 viguros
 puternic  înfumurat  timid 

 rușinos

Scriu

14     Completează harta textului, precizând:

15   Completează coloana Am învățat, din tabe-
lul de la exercițiul 1. 

Investighez
16   Caută informații despre legume, în atlase, 

enciclopedii, reviste, pe internet.
17   Informează-te în legătură cu rolul legumelor 

în alimentația omului. 

îngrijire

foloase

titlul textului

autorul

legumele
mediul de viață

condiții de viață

  CREIONAȘUL FERMECAT 
12   Alege una dintre legumele prezente 

în poezie. Scrie un scurt text, de 
10-15 enunțuri, în care să o prezinți, 
precizând: înfățișarea, mărimea culoa-
rea, gustul, condiții de viață, modalități 
de întrebuințare. Realizează și un desen  
adecvat.

13      Realizați proiectul Salata de legume. 
Prezentați rețeta (ingrediente, mod de 
preparare), salata în imagini și avanta-
jele ei.

Despre legume



  Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele date.

1  Adevărat (A) sau fals (F)?

a) Textul este o legendă braziliană.  
b) Paca este o pasăre.  
c) Cărăbușul a câștigat cursa zburând.  

2  Asociază corespunzător.

  Papagalul   a câștigat întrecerea.

  Cărăbușul   a provocat întrecerea.

  Paca   a dat startul întrecerii.

  Pasărea  
Croitor

  putea face o hăinuță 
nouă câștigătorului.

3  Cum a ajuns fiecare viețuitoare la linia de 
sosire? Scrie răspunsurile, selectând cores-
punzător.
a) Cărăbușul:  a zburat;  a fugit;  a mers.
b) Paca:  a zburat;  a fugit;  a mers.
c) Papagalul:  a zburat;  a fugit;  a mers.

4  Ordonează ideile, conform textului.
  Rezultatul întrecerii este o lecție pentru 
unul dintre participanți.
  Câștigătorul primește o haină nouă. 
  Paca îl umilește pe cărăbuș.
  Papagalul le propune o întrecere.

5  A cui este calitatea? Scrie numele personaju-
lui care o dovedește.
 înțelepciune  pricepere  organizare

„Povestea aceasta ne-a adus-o, pe aripile sale parfumate, vântul de octombrie, dintr-o ţară 
mare, mare, cât un continent (… mai mititel): Brazilia. E o legendă veche, de demult, care 
ne dezvăluie că, pe vremea când animalele vorbeau precum oamenii, cărăbușii din Brazilia 
aveau o carapace simplă, de culoare maro. 

Într-o zi, pe când un cărăbuș urca liniștit pe un zid, o pacă (la fel de maro) i-a luat-o 
înainte, fugind, și i-a strigat:

— Ești tare mototol! 
Paca a parcurs tot zidul și s-a întors, în fugă, la cărăbuș. 
— Sunt sigură că ţi-ar plăcea să fugi la fel de repede ca mine!
Micul cărăbuș i-a răspuns cu politeţe:
— Da, doamnă Pacă, într-adevăr, dumneavoastră fugiţi foarte repede!
Un papagal, care auzise conversaţia, și-a răsfirat penele verzi și aurii și a întrebat-o pe pacă:
— V-ar plăcea să vă luaţi la întrecere cu cărăbușul? Îi voi cere Păsării Croitor să-i facă o 

hăinuţă frumoasă câștigătorului.
Paca și-a privit spatele maro cu câteva pete albe și a spus:
— Mi-ar plăcea să am o haină ca a jaguarului, galbenă și cu multe pete negre. 

Era sigură că va câștiga cursa. Papagalul a arătat cu capul spre palmierul din vârful 
dealului.

— Copacul acela va constitui linia de sosire. Cel care ajunge primul va câștiga, 
drept premiu, o haină nouă.

Papagalul a dat startul cu una din aripile sale viu colorate și a zburat către 
palmier. Paca a luat-o atât de repede la fugă, încât, curând, rămase fără suflare.  
S-a oprit să se odihnească un pic și să bea puţină apă.

— Nu-i nevoie să fug, doar cărăbușul e atât de lent!
După un mic popas, a început să alerge din nou. Se și vedea cu o blană ca a 

jaguarului, plimbându-se, mândră, prin pădure! Când ajunse, în sfârșit, la palmier, 
îl văzu pe micul cărăbuș, așezat lângă papagal.
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Paca îl întrebă gâfâind:
— Cum ai ajuns, cărăbușule, atât de repede?

Mica insectă își desfăcu aripile și le mișcă în bătaia soarelui.
— Nu mi-a spus nimeni că trebuie să alerg ca să câștig 

cursa, așa că am zburat, zise acesta.
Paca a exclamat cu un geamăt:
— Nu știam că poţi zbura!
Înţeleptul papagal i-a răspuns:

— După întâmplarea aceasta, cu siguranţă că nu veţi 
mai judeca pe nimeni după aparenţe. Niciodată nu se știe ce 

talente ascunse au celelalte fiinţe.
Pasărea s-a întors către micul cărăbuș și l-a întrebat:

— Cum ţi-ar plăcea să-ţi fie noua hăinuţă?
Cărăbușul contemplă lumina soarelui care se reflecta în  

frunzele verzi, admiră penele verzi și aurii ale papagalului și răspunse:
— Mi-ar plăcea o hăinuţă verde-aurie!

Acesta este motivul, copii, pentru care cărăbușul brazilian are carapacea  
verde-aurie, iar blăniţa pacăi continuă, până-n zilele noastre, să fie maro.”

6  Transcrie din text:
a) enunțul care exprimă o strigare;
b)  un enunț care conține virgula în adresare 

directă;
c)  enunțul care descrie haina pe care și-o do-

rea Paca.
7  Recitește enunțurile, apoi răspunde la între-

bări.
Paca a exclamat cu un geamăt:
— Nu știam că poţi zbura!

a) Când spune Paca aceste cuvinte?
b) Cui îi adresează Paca aceste cuvinte?
c) Ce sentiment trăiește Paca?

8  Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru:

9  Extrage din primul enunț al textului:
a) un substantiv propriu;
b) un substantiv comun, genul neutru;
c) un substantiv la numărul plural. 

10  Între cine are loc dialogul din ultimul frag-
ment, Gânduri din fotoliu?
a) între motanii Snowie și Ginger
b) între motanul Snowie și povestitor
c) între motanul Snowie și Papagal

11  Scrie un text de 7-10 rânduri, în care să 
prezinți învățătura desprinsă din acest text.

Gânduri din fotoliu
— Chiar dacă nu sunt o mare admiratoare a păsărilor (gurile rele zic că dim-

potrivă), de data aceasta trebuie să-i dau dreptate papagalului! afirmă Snowie, cu 
patos. Nu trebuie să-i judecăm pe ceilalţi după aparenţe, căci nu putem şti ce însuşiri  
ascund. Bunăoară, eu îl credeam un mototol pe Ginger, motanul portocaliu al veci-
nului, când colo, el mi-a adus, chiar în dimineaţa aceasta, un guvid proaspăt, în dar!

— Nu vreau să ştiu, dragă Snowie, de unde l-a căpătat! Şi nici nu sunt prea con-
vinsă că la însuşiri ca acestea se referea papagalul din poveste …

(Hăinuţa aurie a cărăbușului, de Angelica Lambru)
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AUTOEVALUARE

 Verifică răspunsurile testului de evaluare la pagina 151-152.
 Completează fișa Observ! Apreciez! Evoluez! , de la pagina 147.

 Exprimare clară
 Scriere corectă 
 Respectarea cerinței

Criterii de acordare 
a calificativului 
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Observ
1   Textul audiat este  o poezie  o scrisoare 

 o povestire  un articol dintr-o revistă 
 o ghicitoare.

Am înțeles
2   Răspunde la întrebări.

 a) Despre ce viețuitoare este vorba în text?
b) Ce ai aflat despre această viețuitoare?

Prezint textul audiat
3   Alegeți varianta preferată!

a) Ilustrați prin desene sau scheme.
b) Puneți în scenă, mimați.
c)  Spuneți ce ați aflat, folosind cuvintele 

voastre.

 Vrăbiile sunt păsări mici, care trăiesc în grupuri, în zonele 
locuite de oameni. O vrabie nu depășește lungimea de 15 cm, putând 
cântări între 24 și 38 g, în funcție de vârstă, de zona în care trăiește 
și de anotimp. Sunt ușor de recunoscut după înfățișarea lor, dar și 
după ciripitul vesel și gălăgios.  Nu impresionează prin penaj și nici 
printr-o măiestrie a zborului. Petrec mare parte din timp pe sol, pe 
ramurile copacilor, pe acoperișurile clădirilor sau chiar pe pervazurile 
ferestrelor. 

 Vrăbiile își construiesc cuiburile în copaci, 
tufișuri sau în crăpăturile unor ziduri. În alegerea 
locului pentru cuib, vrăbiile au grijă ca acesta să nu 

fie accesibil dușmanului lor, pisica. În cuibul construit din iarbă uscată, 
vrabia depune 3-6 ouă, pe care le clocește aproape două săptămâni. 
Într-un an, o pereche de vrăbii poate crește chiar și trei generații de pui. 

 Vârsta maximă la care poate ajunge o vrabie este de 12 ani.
 Vrăbiile sunt păsări rezistente la schimbările vremii. Iarna, ele nu 

migrează, dar se strâng în stoluri mai numeroase și își petrec timpul 
mai mult prin copaci decât pe jos.

Audiez un text
A. Ascultă textul înregistrat pe CD.  B. Ascultă textul citit de un coleg.
Textul poate fi citit și în lanț, pe fragmente scrise pe foi separate, distribuite în timpul citirii.

Accesează Biblioteca mea de vis, din manualul digital .
Citește textele:   Vrabia de casă și vrabia de câmp  Vrăbiuța migratoare, de Adina Popescu.

A. B. C.

4  JOC de ATENȚIE

Ascultă și execută: Căsuță pentru păsărele!
a)  Cu o riglă, trasează un pătrat, apoi un tri-

unghi așezat deasupra lui, ca un acoperiș. 
Desenează un dreptunghi pe latura din 
dreapta a pătratului, ca o terasă. În pătrat, 
desenează trei ferestre în formă de cerc, una 
lângă alta. Adaugă o ușă, în formă de drept-
unghi, sub fereastra din mijloc. 

b)  Care dintre desenele următoare corespunde 
indicațiilor primite?

c)  Prezintă fiecare dintre cele trei desene date.

CUM PREZINȚI UN TEXT AUDIAT?

Lectură pentru suflet și minte Portofoliu

Proiect



O lume  
de poveste

IATĂ CE SUPERPUTERI VEI EXERSA ÎN ACEASTĂ UNITATE:
  Extragerea unor informaţii dintr-un text informativ sau literar
 Prezentarea unei teme după un plan
  Solicitarea unor explicații 
  Dramatizarea unei scene dintr-o poveste
  Recunoașterea cuvintelor care denumesc 
însușiri ale substantivelor
  Descrierea unui obiect, pe baza unui plan simplu
  Realizarea unui afiș
  Realizarea unui program de serbare  
și organizarea unui eveniment
  Scrierea unei invitații

UNITATEA

3

   Atelierul lui
   Moș Crăciun (pag. 64)PProiectroiect
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   DESCOPERĂ UNIVERSUL TEXTULUI!

Soarele se zbate să răsară din spatele norilor, care acoperă  
cerul de un albastru-sidefiu. Nu reuşeşte. Câteva raze neastâmpă-
rate scot nasul din spatele norilor.

Începe să plouă printre raze. În scurt timp însă, apare mândrul 
curcubeu, natura se linişteşte, insectele ies dintre frunze şi îşi 
scutură aripile.

— Credeam că nu se mai opreşte ploaia! spuse o libelulă, cu 
aripile puţin şifonate.

— Dacă norilor le arde de joacă şi de hârjoneală ..., şopti musca.
— Nu vă mai plângeţi atât! Are şi ploaia rostul ei, grăi o buburuză.
— Tu vorbeşti? Uită-te la tine cum arăţi! Ploaia ţi-a spălat 

bulinele de pe aripi. Eşti de nerecunoscut!
Râsete zglobii şi răutăcioase se aud din toate părţile. Insectele 

se adună în jurul buburuzei.
— Vai, eşti aşa de caraghioasă! Eşti roşie ca un ardei capia!
— Sau ca un gogoşar!
— Ba nu, arăţi ca o roşie coaptă!
Biata buburuză se întristă. Se privi într-o picătură de ploaie. 

Suratele ei nu glumeau. Petele negre de pe aripi dispăruseră.
— Ce mă fac acum? Mi-e ruşine să trăiesc astfel! Voi fi nevoită 

să mă ascund de ochii iscoditori şi răi ai fiinţelor din lumea asta.
— Te rog, nu mai plânge! i-a spus o albină. Îţi dau eu o dungă 

neagră de pe abdomenul meu şi, astfel, îţi vei reface bulinele.

Buburuza fără buline
de Claudia Groza

Observ

1  Observă imaginile care însoţesc textul. Alege cuvân-
tul potrivit pentru a completa propoziţiile date.
Textul descrie lumea 1 . Personajul principal este o 2 . 
Ea este 3 , pentru că şi-a pierdut 4 .  

Am înțeles ce am citit

2  Numerotează enunţurile de mai jos, în ordinea desfășurării evenimentelor din text.

3    Care dintre proverbele de mai jos se potrivește cu învățătura textului Buburuza fără buline? 
Găsiți și alte proverbe potrivite. 
a) Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face.
b) După ploaie răsare soarele.

c) Prietenul la nevoie se cunoaşte.
d) Haina nu îl face pe om.

1  a. păsărilor   b. insectelor  c. florilor   
2  a. furnică  b. fetiţă   c. buburuză  
3  a. fericită  b. tristă   c. uimită 
4  a. suratele   b. bulinele   c. prietena 

Observă imaginea de mai sus. 
  De ce crezi că e tristă buburuza?
  Ce mesaj ai vrea să îi transmiți? 

  Albina şi buburuza dansează fericite.
   Albina vrea să o ajute pe buburuză.
  Insectele râd de buburuză, fiindcă ploaia 
i-a spălat bulinele.

   După ploaie, insectele îşi fac apariția printre 
frunze.
   Băiatul pictează bulinele pe aripile buburuzei.
  Albina zboară în jurul micului pictor.

 Ci
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Lecția 1  Textul literar narativ  Oferirea de informații referitoare la universul apropiat
 Despărțirea în silabe  Numărul substantivului  Povestirea pe scurt a unei întâmplări imaginate



4141

Cu glas stins, fără curaj, biata buburuză întrebă:
— Faci tu asta pentru mine?
— Bineînţeles. Nu poţi rămâne fără pete, pe când eu pot trăi liniştită cu o dungă în minus.
— Mulţumesc. Îţi rămân veşnic recunoscătoare. Dar cine îmi va picta bulinele?
— Ai dreptate. La asta nu m-am gândit.
Buburuza şi albina s-au aşezat pe marginea unei petale, căutând o soluţie.
Deodată, au auzit un fluierat vesel. După câteva minute, a apărut un băiat, cu un bloc de 

desen şi câteva pensule.
— El e salvarea noastră! şopti albina, apoi se îndreptă spre copil. S-a apropiat de el, a zburat 

în jurul lui, apoi spre floarea unde aştepta, nemişcată şi nedumerită, micuţa buburuză.
— Ia te uită! O buburuză fără buline. Pare tristă. Ce s-o fi întâmplat? se întrebă băiatul.
Albina roi în jurul pensulelor băiatului, după care se îndreptă spre chipul lui.
— Cred că te pot ajuta, dragă buburuză! O să-ţi 

desenez bulinele cu vopsea, zise băiatul, în timp ce îşi 
scotea vopselele din rucsac. 

Apoi a început lucrul. A pictat o mândreţe de buline 
pe aripile buburuzei. Pe măsură ce treaba era aproape 
de final, încrederea insectei revenea la loc. Putea din 
nou să zboare, fără să fie considerată o ciudăţenie.

— Gata! Eşti ca nouă! Priveşte-te! spuse micul 
pictor, întinzând un ciob de oglindă.

Albina şi buburuza cu bulinele sale noi, de toată 
splendoarea, şi-au unit aripile şi au început să danseze 
în văzduhul însorit şi plăcut mirositor.

Băiatul se aşeză cât mai comod în iarbă, îşi puse 
blocul de desen pe genunchi şi pictă minunea naturii 
ce se întindea nemărginit în faţa ochilor săi.

Îmi exprim părerea
4  Răspunde la întrebări.

a) Ce ai simţi dacă ai fi ţinta răutăţii altora?
b)  Ce calităţi a demonstrat albina venind în 

ajutorul buburuzei? Dar băiatul?
c) Tu ai fi ajutat-o pe buburuză? De ce?

Îmi îmbogățesc vocabularul
5   Scrie cuvinte cu sens asemănător celor no-

tate de buburuză și cu sens opus celor notate 
de albină.

6   Alcătuiește enunţuri în care cuvintele scrise 
cu bleu să aibă sens diferit de cel din text.

7  Scrie cuvinte înrudite pornind de la substan-
tivele scrise în text cu roz.

Scriu corect
8   Transformă substantivele. Alcătuiește enun-

țuri cu formele de plural ale substantivelor. 
Model: un nor – câțiva nori – toți norii
 pui     arbitru     cal      bucurie      fiu      familie 

9   Desparte în silabe cuvintele date. Ce observi?
 fiinţă  fiindcă  ştiinţă  viitor  scriitor.

Recunosc părțile de vorbire
10   Identifică, în primul alineat, două substan-

tive la numărul plural. Formulează câte un 
enunţ cu substantivele descoperite.

Îmi imaginez
11   Imaginează-ţi că poţi comunica cu insectele. 

Scrie un scurt text în care să redai dialogul 
purtat cu o insectă (albină, gărgăriţă, fluture 
etc.). Dă un titlu textului tău și citește-l în faţa 
clasei, din Fotoliul scriitorului.

să răsară
se opreşte
udă
plânge

reuşeşte
biata
final
văzduh
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Prezentarea unei teme după un plan

 Investighez!
După ce a studiat insectele la ora de ştiințe, Ana a primit ca temă realizarea unui articol despre 

buburuze pentru revista Lumea micilor cercetători. Pentru realizarea acestui articol, Ana a solicitat 
explicații celebrului savant Teodor Popescu, căruia îi place să se recomande simplu: savantul Insecticus.

Înainte de a se întâlni cu savantul Insecticus, Ana a realizat un plan. Iată ce paşi a urmat!

PLANUL INVESTIGATORULUI PERFECT
Pregătirea interviului
1.  Identific persoana care poate să îmi ofere  

informaţii suplimentare despre subiectul care 
mă interesează.

2. Contactez persoana (telefonic, prin e-mail sau 
scrisoare).

3. Îi indic persoanei pe care o voi intervieva care 
este subiectul interviului. Nu uit să îi cer apro-
barea de a mă lăsa să înregistrez convorbirea.

4. Stabilesc o întâlnire: data, locul, ora.
5. Caut mai multe informaţii despre subiectul 

care mă interesează.
6. Ajutându-mă de informaţiile identificate, îmi 

formulez întrebările pe care i le voi adresa  
celui intervievat.

7.  Îmi pregătesc instrumentele de scris (creion 
sau stilou), o agendă sau un caiet, poate chiar 

un reportofon. Aş putea folosi telefonul ma-
mei pentru a înregistra.

8. Alte observaţii: trebuie să ajung la timp la în-
tâlnire.

ÎN TIMPUL INTERVIULUI
1. Mă prezint şi precizez, încă o dată, care este scopul interviului.
2. Utilizez formulele de politeţe: domnule, dumneavoastră, aţi putea să-mi spuneţi … .
3. Adresez întrebările clar, fără să mă grăbesc. 
4.  Nu întrerup persoana intervievată atunci când vorbeşte.
5. Cer, în mod politicos, să mi se repete un răspuns, dacă nu am notat la timp.

LA FINALUL INTERVIULUI
6. Îi mulţumesc celui intervievat pentru răspunsurile oferite.
7.  Îmi recitesc notiţele sau ascult înregistrarea audio.
8.  Selectez din răspunsurile primite informaţiile care îmi sunt de folos pentru articolul meu.
9. Îmi ordonez clar ideile şi trec la redactarea articolului, având grijă să precizez sursa infor-

maţiilor.

PLAN DE ÎNTREBĂRI
1. De unde provine buburuza, această în-

drăgită insectă?
2. Sub ce denumiri mai este cunoscută  

buburuza în România?
3. De ce este buburuza atât de îndrăgită de 

grădinari şi de agricultori?
4. Cum arată o buburuză?
5. Câte specii de buburuze există?
6. Ce se întâmplă cu buburuza iarna?
7. Cum se apără buburuza?

REȚINE!
Etape în prezentarea unei teme
1. Realizează un plan.
2. Notează ceea ce ştii şi ce ai dori să afli.
3. Documentează-te foarte bine.
4. Notează ideile sau informațiile descoperite.

5.  Găseşte o modalitate atractivă de a prezenta 
aceste informații (proiect, planşă, bandă de-
senată, text, afiş etc.).
Poți folosi computerul pentru redactarea 
textului.

 Ci
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3   CREIONAȘUL FERMECAT 
Scrie un scurt text cu titlul: Animalul meu preferat. 
Caută cât mai multe informații despre animalul tău 
preferat, apoi ordonează informațiile găsite și scrie 
textul. Citește textul în fața clasei.

Buburuza este 
una dintre cele mai iubite  

insecte. Originară din Japonia, buburuza 
este răspândită peste tot în lume, exceptând locu-
rile friguroase. Îi plac livezile, câmpurile și grădinile. 

La noi, buburuza este cunoscută și sub numele de mămăruță.
Buburuza se hrănește cu insecte dăunătoare și cu diverse  

ciuperci ce atacă plantele. Buburuzele sunt rotunde sau ovale.  
Au două antene și șase picioare, cu multe articulaţii. 

Deși sunt cunoscute ca fiind roșii cu puncte negre, în lume există 
peste cinci mii de specii de buburuze. Unele 

sunt portocalii sau galbene cu puncte negre, 
altele sunt negre cu puncte roșii.

Iarna, buburuzele hibernează în locuri uscate, la adăpost.  
Când vremea se încălzește, ele se trezesc și încep să zboare 
în căutarea hranei. 

Atunci când este ameninţată, buburuza împroașcă un 
lichid galben, urât mirositor și cu un gust îngrozitor.  

Prădătorii, precum păsările sau păianjenii, nu uită  
niciodată prima lor întâlnire cu o buburuză. Culorile ei 
vii le amintesc mereu de neplăcuta întâlnire!

 Vârsta
 Înălţimea
 Date despre familie
 Câţi fraţi sau surori are 
 Disciplina preferată 
 Mâncarea preferată 
 Echipa preferată 
 Cartea preferată 
  Cântăreţul/actorul 
preferat
  Sportul preferat

Accesează Biblioteca mea de 
vis, din manualul digital . 
Citeşte textul Gândăcelul, de Emil  
Gârleanu.

Citește articolul scris de Ana.

Exersează!

1    Scrieţi un articol cu titlul „Colegii mei”.
a)  Întocmiți un plan de întrebări.
b)  Notați răspunsurile primite de la colegul solicitat să răspundă.
c)  Scrieți articolul. Adăugaţi o fotografie sau un desen care să 

ilustreze articolul realizat. Citiți textul în fața clasei.
d)  Realizați o carte a clasei, cu titlul: Despre noi, elevii clasei a III-a.

2  Ia un interviu unuia dintre părinţii tăi. Realizează un plan de 
întrebări care să te ajute să afli mai multe despre meseria mamei 
sau a tatălui tău. Scrie un articol cu titlul „Meseria, brăţară de 
aur”.

Lectură pentru suflet și minte Portofoliu
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 A fost odată ca niciodată un împărat care avea mai 
multe fete, toate frumoase ca nişte zâne. Cea mai mică 
dintre ele era însă atât de frumoasă, încât şi soarele se 
oprea în loc, uitându-se la dânsa şi minunându-se de 
atâta frumuseţe.

Lângă palat, se întindea o pădure 
adâncă şi întunecoasă, iar în pădure, 
la umbra unui tei bătrân, se afla o 
fântână. Aici, ori de câte ori se plictisea, 
fata de împărat se juca cu o minge de 
aur, aruncând-o în aer, apoi încercând 
să o prindă din zbor. Numai că, într-o 
bună zi, mingea îi căzu în fântână.

 În timp ce plângea amarnic, prin-
ţesa auzi glasul unui broscoi:

— De ce plângi, frumoasă prinţe-
să? Dacă vei îngădui să-ţi fiu prieten, 
să stau la masa ta şi să dorm în patul 
tău, îţi voi aduce mingea. 

— Îţi făgăduiesc tot ce vrei! spuse 
prinţesa, în timp ce ea, de fapt, se 
gândea că broscoiului îi era sortit să se 
bălăcească în apă şi să orăcăie întruna, 
nu să lege prietenie cu oamenii.

Observ
1  Acest text este:  o poveste;  o poezie;  un text nonliterar;  o bandă desenată.
2  Pornind de la cuvântul prinț, scrie cuvinte care au legătură cu acesta. 

Am înțeles ce am citit
3  Completează schema cu informaţii desprinse din text.

Prinţul fermecat
după Frații Grimm

… …Prinț
castel …

…

…

  Citeşte titlul textului. Despre ce crezi că este 
vorba în text?
  Unde trăieşte, de obicei, o broască? 
  Tu ai atins vreodată o broască? Ce ai simţit?

TITLUL

UNDE?

CINE?

AUTORUL

     CÂND?

   DESCOPERĂ UNIVERSUL TEXTULUI!

Îmi exprim părerea
6  Ce lecție crezi că a învățat prințesa din această întâmplare?

4  Transcrie enunţurile adevărate.
  A fost odată un împărat care avea o fată urâtă.
  Peştişorul de aur i-a adus mingea prinţesei.
  Mingea de aur a fetei a căzut într-o fântână.
  Broscoiul s-a transformat într-un prinţ chipeş.

5  Răspunde la întrebări.
a) Din ce cauză plângea prinţesa?
b) Ce i-a promis fata broscoiului?
c) De ce a fugit fata când şi-a recuperat mingea?
d) Ce simţea fata faţă de broscoi? De ce?
e) Ce s-a întâmplat cu broscoiul după ce a căzut?

 Ci

Unitatea 3 | O lume de poveste

Lecția 3  Textul literar narativ  Oferirea de informații referitoare la universul apropiat  Extragerea unor informații de detaliu din textul literar
 Sensul unui cuvânt  Reguli de ortografie  Povestirea pe scurt a unei întâmplări imaginate



45

 Cum o auzi pe domniţă făgăduindu-i că-i va oferi tot ce-şi dorea, broscoiul intră în fântână 
şi, cât ai bate din palme, ieşi deasupra apei, scoţând la iveală mingea de aur. Când şi-a revăzut 
jucăria, fata a ridicat-o şi a luat-o la fugă. 

— Stai, nu fugi! strigă broscoiul. Dar în zadar orăcăi el cât îl ţinură puterile, că fata de împărat 
nu se sinchisi de el şi, cu cât se apropia mai mult de casă, cu atât fugea mai tare.

 A doua zi, când împăratul era la masă, auzi la uşă un glas care spunea: 
— Tânără domniţă, deschide-mi uşa! Ţi-ai uitat cuvântul dat?
Tremurând de spaimă, prinţesa îi povesti împăratului cele petrecute la fântână. Acesta o 

sfătui să se ţină de cuvânt. Aşadar, neavând încotro, domniţa îi deschise uşa broscoiului şi îl aşeză 
lângă ea, la masă. După ce mâncă bine, broscoiul ceru să se odihnească alături de domniţă, în 
patul acesteia.

 Domniţa începu să plângă, deoarece se  
temea de broscoi. Nu-i venea nici măcar să-l atingă, 
pentru că avea o piele umedă şi rece ca gheaţa. 
Îngrozită, prinţesa apucă broscoiul şi îl izbi cu putere 
de perete.

— Na ce ţi-a trebuit, broscoi buburos! 
 Dar, ce să vezi? De îndată ce căzu, broscoiul se 

prefăcu într-un fecior de împărat chipeş la înfăţişare.
Acesta îi povesti domniţei că o vrăjitoare îl 

blestemase, transformându-l într-o broască. 
După ce împăratul îşi dădu cu bucurie încuvi-

inţarea ca prinţul s-o ia de nevastă pe fiica sa, cei 
doi tineri hotărâră ca a doua zi să pornească împre-
ună spre împărăţia feciorului de împărat, pentru a 
i-o arăta tatălui său pe aleasa inimii lui. 

Îmi îmbogățesc vocabularul
7  Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru cuvintele marcate în text cu roz.  
8  Scrie cinci cuvinte înrudite cu substantivele marcate în text cu bleu.
9  Alcătuiește enunţuri cu sensurile diferite ale substantivului broască.

Scriu corect
10  Alege varianta corectă.

 împărat/  înpărat    împreună/  înpreună  întânplat/  întâmplat
 unbră/  umbră  înprejur/  împrejur  înpărăţie/  împărăţie

11   a) Citește propoziţiile date. Observă scrierea cuvintelor marcate cu o culoare. 
        Prinţesa ia mingea.       Fata i-a povestit împăratului cele întâmplate.
b) Completează spațiile libere folosind cuvinte potrivite, după model.

Îmi imaginez
12   Scrie un scurt text prin care să modifici finalul poveștii Prințul fermecat. Folosește corect semnele 

de punctuaţie învăţate. Dă un titlu textului tău. Citește textul în faţa clasei, din Fotoliul scriitorului.

cartea
ia

spus
i-a

Dicționar
 făgădui (a ~): a promite.

 încuviințare: aprobare.

 Înainte de literele  
b şi p, scriem  

întotdeauna m.
 Scriem ia atunci 
când se poate  

înlocui cu a luat.  
Scriem i-a atunci 

când urmează  
o acţiune.

REȚINE!
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Planul de idei
Descoperă!

1  Numerotează imaginile, în ordinea desfășurării evenimentelor din textul Prinţul fermecat.

2   Formaţi echipe de câte patru elevi. Alegeţi o ima-
gine, apoi citiţi fragmentul corespunzător imaginii alese. 
Povestiţi fragmentul citit și găsiți un titlu potrivit pentru 
fiecare fragment.  

3  Câte fragmente are textul Prințul fermecat? 

  Fragmentul este un moment/  
o secvenţă dintr-un text. 
  Un fragment relatează o singură 
întâmplare.

REȚINE!

 Ci

Unitatea 3 | O lume de poveste

Lecția 4  Extragerea unor informații de detaliu din textul literar. Planul de idei 
 Prezentarea unei teme după un plan
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Exersează!
4  Citește cu atenţie enunţurile. Asociază fiecărui enunț fragmentul corespunzător. 

a) Îngrozită, fata a aruncat broscoiul.  fragmentul 1  
b) La îndemnul împăratului, prinţesa a poftit broscoiul la masă.  fragmentul 2  
c) Broscoiul s-a transformat într-un prinţ chipeş.  fragmentul 3  
d) Prinţesa i-a promis broscoiului prietenia, în schimbul unei mingi de aur.  fragmentul 4  
e) Într-o zi, mingea de aur a prinţesei a căzut în fântână.  fragmentul 5  
f) După ce şi-a recuperat jucăria, fata a fugit.  fragmentul 6  

5  Transcrie enunțurile de mai sus, în ordinea desfășurării întâmplărilor în text.  
Citește enunțurile. Ce ai obţinut? 

6  Citește fragmentele date. Alege ideea principală corespunzătoare fiecărui fragment. 

1) Și rândunica a plecat. S-a ridicat sus, sus de tot şi, împreună 
cu celelalte rândunici, strânse în stol, au zburat mai departe, spre 
țările calde. Vrăbiuța ciripi în urma rândunicii:

— Drum bun, rândunico!
(„Unde a zburat rândunica?”, de Titel Constantinescu)

2) — Cred că te pot ajuta, dragă buburuză. Am să-ţi desenez 
bulinele cu vopsea, a zis băiatul, în timp ce a scos vopselele din 
rucsac. A pictat o mândreţe de buline pe aripile buburuzei. 

Pe măsură ce treaba era aproape de final, încrederea insectei 
revenea la loc. Putea din nou să zboare, fără să fie considerată o 
ciudăţenie.                                 („Buburuza fără buline”, de Claudia Groza)

7   Găsiți, în textul Buburuza fără buline, de Claudia Groza, fragmentele corespunzătoare ideilor 
principale de mai jos.
a)  Albina şi buburuza dansează fericite.
b)  Insectele râd de buburuză, fiindcă ploaia i-a spălat bulinele.

8  Întocmește planul de idei al textului Buburuza fără buline, de Claudia Groza.

a) Rândunica a plecat.
b)  Rândunica pleacă spre 

țările calde.
c) Vrăbiuța ciripeşte.

a)  Băiatul a pictat peisajul din 
fața sa.

b)  Băiatul a pictat buline negre 
pe aripile buburuzei.

c) Băiatul a pictat o buburuză.

9   CREIONAȘUL FERMECAT 
Realizează un text, pornind de la următorul plan de idei:

Prezintă colegilor textul realizat, citindu-l în fața clasei, din Fotoliul scriitorului.

1) Frunzele aurii au acoperit pământul.
2) Antonia şi Luca se joacă în parc.
3)  Din întâmplare, Antonia găseşte în parc o 

rândunică rănită.

4) Copiii îngrijesc rândunica.
5)  Când a căzut ultima frunză aurie, rândunica 

şi-a luat zborul.
6) Cei doi copii aplaudă fericiți.

Citeşti cu atenție 
fragmentul.

  Fiecărui fragment îi corespunde o idee principală. Ideea principală este  
o comunicare prin care se transmite informaţia cea mai importantă dintr-un fragment de text. 
  Ideile principale, în ordinea apariţiei lor în text, formează planul de idei al textului. 
  Cum formulezi ideea principală a unui fragment?

Povesteşti oral 
fragmentul citit.

Formulezi oral ideea 
cea mai importantă.

Scrii ideea  
principală pe caiet.

REȚINE!
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Solicitarea unor explicații
Descoperă!
1  Observă imaginea. Cine sunt personajele din imagine? Citește cu atenție textul din fiecare bulă  

de dialog. 

De ce plângi, 
frumoasă 
prinţesă?

Ce jucărie  
ai pierdut?

Unde  
ai pierdut-o?

Cum arăta 
mingea?

Mi-am pierdut 
jucăria.

Era o minge care  
îmi plăcea tare mult.

Am pierdut-o  
în fântână. Mi-a căzut 

din neatenţie. 

Nu era foarte mare, 
însă era de aur.

2  Transcrie dialogul dintre prinţesă și broscoi.
3  Completează spaţiile libere, utilizând cuvintele din casetă. 

Broscoiul a întrebat-o pe prinţesă … plânge şi … jucărie a pierdut.  
După ce a aflat, el a mai întrebat-o … arăta mingea şi … a pierdut-o.

 cum  de ce  ce  unde

REȚINE!
Când soliciți o informaţie, o explicație, folosești  formulele de adresare politicoasă  
(Vă rog să …, Ați putea să …, Sunteți amabil/amabilă să … etc.) și  întrebările :

Cu ce?

Cine? De ce? Unde?

Cum?

Când?

Ce înseamnă?Ce?

Exersează!
4  Completează întrebările.

  El este prietenul meu.   … este el?
  Marius locuieşte în 
Braşov. 

  … locuieşte el?

  Numele ei este Maria.   … este numele ei?
  Acela este un flaut.   … este acela?

5    Solicitați explicaţii în următoarele situaţii: 
  Nu ai înţeles un cuvânt şi îl întrebi pe tatăl tău.
  Nu ai văzut ultimul film de desene animate 
apărut şi îl întrebi pe prietenul tău.
  Vrei detalii despre aniversarea unui coleg.

Alege una 
dintre imaginile 
alăturate. 
Pe baza imaginii, 
scrie un text în 
care să prezinți 
dialogul dintre 
personaje,  
referitor la 
solicitarea unor 
explicații. 

6   CREIONAȘUL FERMECAT 

Unitatea 3 | O lume de poveste

Lecția 5  Solicitarea de informații  Cererea simplă familiară, cererea politicoasă  
 Inițierea unui schimb verbal
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Dramatizarea unei scene de poveste

ACȚIUNE! MOTOR!

Descoperă!
1   Observă imaginile. Ce fac copiii din imagini? Tu ai jucat vreodată 

într-un spectacol? Cum te-ai pregătit?

Exersează!
2    Citiţi, pe roluri, întreaga poveste Prinţul 

fermecat, de Fraţii Grimm. 
3    Puneţi  în scenă momentul preferat din 

povestea Prințul fermecat.
4  Un bun actor trebuie să simtă emoţiile unui 

personaj. Completează enunţurile date:
  Dacă aş fi fost în locul broscoiului, aş fi  
simţit… .
  Dacă aş fi fost în locul prinţesei, aş fi simţit 
… .
  Dacă aş fi fost în locul prinţului, aş fi  
simţit … .

5     Realizaţi un desen care să ilustreze fi-
nalul propus de voi pentru povestea Prinţul 
fermecat. Stabiliţi rolurile și puneţi în scenă 
acest nou final.

6   Care este personajul tău preferat din textele 
studiate până acum în acest manual? De ce? 
 Desenează pe o foaie de hârtie personajul 

preferat, apoi decupează-l. Lipește-l pe un 
creion pentru a realiza o mascotă. Prezintă-le 
colegilor personajul tău preferat.

7    Realizați un teatru de păpuși, folosindu-vă 
de mascotele confecționate.

1. Identificați personajele din poveste.
2. Identificați replicile, gesturile şi mişcările fiecărui personaj.
3. Repartizaţi cel mai potrivit „actor” pentru fiecare rol din poveste (puteţi lua în considerare 

înfăţişarea, asemănarea cu personajul din poveste, comportamentul).
4. Repetaţi împreună scenariul poveştii.
5. Realizaţi un decor corespunzător (un castel din carton sau un copac, o floare).
6. Realizaţi costume din hârtie creponată sau alte materiale.
7. Jucaţi piesa cu mult curaj!

pentru a pune în scenă  
un spectacol reușit

ATENȚIE!

Lecția 6  Dramatizarea unei scene de poveste
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 A fost odată un băiat înăltuţ, subţirel, cu părul bălai.  
Îl chema Nils Holgersson şi era tare năzdrăvan. Într-o duminică 
dimineaţa, băiatul a rămas singur acasă. 

— Dacă nu vrei să mergi cu noi, să faci bine să citeşti pai-
sprezece pagini şi jumătate! i-au spus părinţii, înainte de a pleca.

Băiatul a început să citească cu voce tare. Însă, nu după 
mult timp, Nils a aţipit. 

 Deodată, un zgomot uşor l-a trezit. Când  
a deschis ochii, a văzut un spiriduş înalt. Băiatul a ră-
mas uimit văzând aşa o arătare. A luat plasa de fluturi 
şi haţ! a prins biata făptură. Aceasta a început să se 
roage de ştrengar să-i dea drumul. 

 Băiatul s-a înduplecat şi a eliberat spiriduşul, însă 
s-a trezit cu o palmă aşa de puternică, încât a căzut. 
Când şi-a revenit, Nils era singur în odaie. Toate lucru-
rile erau la locul lor. Dar, privindu-se în oglindă, băiatul 
a descoperit că devenise un prichindel. 

— Trebuie să-l îmbunez pe pitic, a strigat el, dez-
nădăjduit. Băiatul l-a căutat peste tot pe spiriduş, însă 
acesta a fost de negăsit. Când a ieşit în grădină, vrăbiile 
l-au văzut şi au început să vorbească:

— Cirip-cirip! Ia uite-l pe Nils! Ia uite-l pe Nils Pitic! 
— Cucurigu! cântă şi cocoşul. Aşa-i trebuie!  

Să mai vină acum să mă tragă de creastă!

Minunata călătorie  
a lui Nils Holgersson

după Selma Lagerlöf

Observ
1  Completează spaţiile libere cu informațiile corespunzătoare.

Am înțeles ce am citit

2  Răspunde la întrebări.

3  Ordonează ideile principale ale textului. Unește fiecare idee cu fragmentul corespunzător.
a) Nils se bucură de toate frumuseţile pe care le zăreşte de sus.   fragmentul 1 
b) Gâscanul familiei se alătură gâştelor sălbatice, iar Nils se prinde de penele lui.  fragmentul 2 
c) Nils aţipeşte în timp ce citeşte o carte.  fragmentul 3 
d) Băiatul eliberează spiriduşul, dar acesta îl transformă într-un pitic.  fragmentul 4 
e) Nils este trezit de un spiriduş, pe care îl prinde într-o plasă de fluturi.  fragmentul 5 
f) Trist, băiatul priveşte zborul gâştelor sălbatice.  fragmentul 6 

a) Ce i-au cerut părinții lui Nils? c) De ce s-a aruncat Nils în spatele gâscanului?
b) De ce l-a transformat spiriduşul pe Nils în pitic? d) Ce a văzut Nils din înaltul cerului? 

Observă ilustrațiile care însoțesc 
textul. Pe baza acestor ilustrații, 
imaginează-ți despre ce este vorba 
în text.

  azuriu: albastru-deschis
  bălai: blond 

Dicționar

 TITLU: …  AUTOR: …  
 PERSONAJE PRINCIPALE: … 
 LOC: …     TIMP: … 

   DESCOPERĂ UNIVERSUL TEXTULUI!

Unitatea 3 | O lume de poveste

Lecția 7  Textul literar narativ  Oferirea de informații referitoare la universul apropiat  
 Extragerea unor informații de detaliu din textul literar  Formularea unei păreri  Reguli de ortografie
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— Cotcodac! Aşa-i trebuie! cotcodăciră şi găinile.
— Oare înţeleg graiul animalelor pentru că sunt 

pitic? se întrebă băiatul, mirat. 
Se căţără pe zidul de piatră ce înconjura gospodă-

ria familiei şi se gândi îngrozit la soarta care îl aştepta. 
— Ce vor spune părinţii mei?
Trist, Nils privea pe cerul azuriu şi urmărea cu 

privirea un stol de gâşte sălbatice. La un moment dat, 
le-a auzit strigând din înaltul cerului:

— Spre munte! Haideţi cu noi! le îndemnau ele 
pe gâştele domestice, care dădeau din aripi, încercând 
să zboare.

— Nu fiţi nebune! zise o gâscă bătrână. Ele ştiu 
cum e să înduri frigul! 

Un gâscan mai tinerel şi-a desfăcut aripile larg. 
— Staţi că vin şi eu cu voi! strigă gâscanul.
— Dacă gâscanul îşi ia zborul, mama şi tata vor fi extrem de mâhniţi! îşi zise Nils şi se agăţă 

cu braţele de gâtul gâscanului.
După câteva încercări nereuşite, gâscanul se înălţă atât de repede, că pe flăcău îl luă ameţeala.  

Îşi înfipse mâinile adânc în penele şi puful gâscanului, ca să nu alunece. În jurul lui zburau trei-
sprezece gâşte. Aripile lor se mişcau neîncetat. Băiatul nu îndrăzni să se uite în jos, de teamă să 
nu-l ia din nou ameţeala. 

În cele din urmă, Nils îşi luă inima în dinţi şi privi spre pământ.
— Ce-o fi pânza asta mare? se întrebă el mirat.
— Pajişti şi ogoare! i-au răspuns gâştele imediat.
Băiatul recunoscu ogoarele de secară, lanurile de grâne secerate în vară, păşunile şi pădurile 

de fagi, cu frunze uscate şi îngălbenite. Observând cât de frumos se zăreau toate de sus, Nils 
începu să râdă cu poftă.

Îmi exprim părerea
4  Dacă ai fi fost în locul lui Nils, ce ai fi simţit?
5  Care este fragmentul tău preferat? Realizează 

un desen care să ilustreze acest fragment. 
Scrie, pe scurt, despre ce este vorba în acest 
fragment.

Îmi îmbogățesc vocabularul
6  Scrie cuvintele cu sens asemănător celor 

marcate în text cu roz și cu sens opus celor 
marcate cu bleu. 

7  Scrie enunţuri cu sensurile diferite ale cuvin-
telor jur, purtau și vin.

8   Ce înţelegi prin expresiile:  a-și lua inima în 
dinţi  a fi de negăsit? Alcătuiește un enunţ cu 
fiecare expresie.

Scriu corect
9  Citește enunțurile date. 

a) Eu iau o carte. 
b) Părinţii i-au spus să citească.     

10   Scrie propoziții folosind cuvintele  
iau și i-au, după model.
Model: Iau stiloul. I-au văzut.

11  Alege varianta corectă.
 Găinile iau/i-au spus lui Nils că e pitic.
 Gâştele îşi iau/i-au zborul în înaltul cerului.

Scriem iau atunci când îl putem înlocui  
cu am luat. Scriem i-au atunci  

când urmează o acţiune.

REȚINE!
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Adjectivul. Poziţia adjectivului faţă de substantiv

2  Ce arată toate cuvintele scrise colorat? Alege varianta corectă.
 acțiuni     ființe     însușiri     lucruri

3  Citește textul din nou, renunţând la cuvintele marcate cu mov și bleu. 
Ce observi? Care variantă te impresionează mai mult? De ce?

Exersează!

4  Scrie însușiri potrivite pentru fiecare personaj.         

REȚINE!

  Partea de vorbire 
care exprimă însușirea 

unei fiinţe, a unui 
obiect sau a unui 

fenomen al naturii se 
numeşte adjectiv. 

  Adjectivul poate sta 
înaintea substanti- 

vului pe care  
îl însoţeşte sau  

după substantiv.

(Minunata călătorie a lui Nils Holgersson, după Selma Lagerlöf)

Descoperă!
1  Citește cu atenţie textul.

„Gâştele sălbatice au venit în faţa gâscanului alb. 
Erau nişte păsări mici. Aveau pene cenușii, cu dungi 
brune pe margine. Ochii lor aurii licăreau ca jărati-
cul. Și-au plecat gâturile lungi în semn de salut, iar 
gâscanul a făcut la fel. 

O gâscă bătrână l-a întrebat pe gâscan:
— Cine eşti tu, cel care vrei să fii asemenea gâş-

telor sălbatice? 
— Martin mă cheamă şi sunt un gâscan vrednic, 

răspunse pasărea, cu glas timid.”

CREIONAȘUL FERMECAT 
8  Alege unul dintre proverbele de la exercițiul 7 și creează un text care să-l prezinte. Folosește 

în textul tău minimum zece adjective.
9  Scrie un scurt text care să conțină un dialog între o gâscă sălbatică și una domestică. În textul 

scris de tine, folosește adjective care indică însușirile celor două viețuitoare. Subliniază-le cu 
verde. Găsește un titlu textului.

5  a) Adaugă câte trei adjective fiecărui substantiv de mai jos. 
Model: măr dulce, aromat, roşu 
   pasăre   caiet   brad   elev   băiat   floare   masă  zăpadă  zbor  nor
b) Formulează enunțuri cu grupurile de cuvinte obținute.

6  Schimbă poziţia adjectivului faţă de substantivul pe care îl însoţește.
Model: cer azuriu – azuriul cer Model: recele izvor – izvorul rece    

 apă cristalină  veselul ciripit  
 cireşe roşii  bogatele podoabe     
 păsări vrednice  năzdrăvanii fulgi  

7  Completează proverbele cu adjective potrivite.
a) Vorba _ mult aduce.              b) Paza _ trece primejdia _ .         c) Pisica _ zgârie rău. 

Unitatea 3 | O lume de poveste

Lecția 8  Adjectivul. Poziţia adjectivului faţă de substantiv



Descoperă!
1  Citește cu atenţie textul de mai jos.

Văl de brumă argintie
Mi-a împodobit grădina.
Firelor de lămâiţă
Li se uscă rădăcina.
 
Peste creştet de dumbravă,
Norii suri îşi poartă plumbul.
Cu podoaba zdrenţuită,
Tremură pe câmp porumbul.

 (Toamna, de Octavian Goga)

Acordul adjectivului cu substantivul

Exersează!
4   Adjectivul își schimbă forma după genul și 

numărul substantivului. Completează for-
mele adjectivelor. 
Model: curat, curată; curaţi, curate
 frumos   supărat   alb  bun   greu 
 bogat   scurt   ascuns  urât   înalt

5  Indică pluralul adjectivelor, după model.
Model: argintiu, argintie – argintii 
 auriu  cafeniu  castaniu  zglobiu  durduliu

6   Realizează acordul adjectivelor din paran-
teze cu substantivele pe care le însoţesc.
Păsările (călător) au plecat în ţările (cald). 

Pe cerul (azurie) se văd nori (pufos). Iarna  
(geros) a îmbrăcat (întregul) ţară într-o rochie 
(strălucitor). Fulgi (sclipitor) dansează în văzduh. 

7   Transcrie propozițiile, adăugând câte un ad-
jectiv fiecărui substantiv scris îngroșat.
a) Zăpada trosneşte sub picioare.  
b) Bunicul îmi spune povești.
c) Câinele a rupt lanțul.  
d) Fulgii plutesc prin văzduh.
e) Soarele se zăreşte timid printre nori.

2  a) Identifică adjectivele care însoțesc substantivele:  
b) Trece la singular substantivul nori, împreună cu adjectivul identificat la punctul a). Ce observi?

3  a) Alege adjectivul care se potrivește cu substantivul dat.

 fulg   nor   haine 

b) Formulează enunțuri cu expresiile obținute.

cenuşii
cenuşiu
cenuşie

zdrenţuită
zdrenţuit 
zdrenţuite

argintiu
argintie
argintii

REȚINE!
 Adjectivul se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl însoţeşte.

 

MASCULIN FEMININ NEUTRU

SINGULAR băiat înalt fată înaltă scaun înalt
PLURAL băieţi înalţi fete înalte scaune înalte

brumă norii podoaba 

8   CREIONAȘUL FERMECAT 
Scrie un text în care să 
descrii un peisaj de iarnă.  
În realizarea descrierii, 
utilizează cel puțin cinci 
adjective poziționate îna-
intea substantivelor.

GenNumăr
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  sur: cenuşiu
  uscă: (astăzi) usucă 

Dicționar

 Acordul adjectivului cu substantivul
 Scrierea corectă a unor adjectiveLecția 9



Scumpă ţară românească!
de George Coşbuc

Scumpă ţară românească,
Cuib în care ne-am născut,
Câmp pe care s-a văzut
Vitejia strămoşească,
Scumpă ţară românească,
Te salut!

Și-a mea frunte ţi se-nchină
Ca ’naintea unui sfânt,
Căci, deşi copil eu sunt,
Inima de dor mi-e plină,
Să te văd mereu regină
Pe pământ.

Să ai viaţă de vecie,
Să sporească-al tău popor!
Sub stindardul tricolor,
Să nu vezi decât frăţie! 

54

Observ
1   Observă harta României. Urmărește pe 

hartă conturul provinciilor românești. În ce 
regiune te-ai născut?

Am înțeles ce am citit

2  Răspunde la întrebări.
a) Ce reprezintă țara pentru poet?
b) Ce sentimente nutreşte poetul față de țară? 
c) Ce urări adresează poetul țării sale?

Îmi exprim părerea

3  De ce crezi că titlul poeziei este Scumpă ţară 
românească?

Aflu mai multe

4   Cât de bine îți cunoști țara? Alege varianta 
corectă.
a) Care este capitala României?

 Alba Iulia;  Iaşi;  Bucureşti.
b) Care sunt culorile drapelului României?

 albastru, galben, roşu;  albastru, roşu, 
galben;  roşu, galben, albastru. 

c) Care este moneda românească?
 dolarul;  euro;  leul.

d) Ce sărbătorim la 1 Decembrie?
 Ziua Națională a României (Marea Unire); 
 Ziua Drapelului Național; 
 Ziua Principatelor Române (Mica Unire).

   DESCOPERĂ UNIVERSUL TEXTULUI!

Unitatea 3 | O lume de poveste

Lecția 10  Poezie  Oferirea de informații referitoare la universul apropiat  
 Extragerea unor informații de detaliu din textul literar



e) Care este oraşul înfăptuirii Marii Uniri?
 Alba Iulia;  Iaşi;  Bucureşti.

f)  Cum se numeşte Imnul Național al României?
 Tricolorul;  Deşteaptă-te, române!  
 Limba românească. 

Îmi îmbogățesc vocabularul

5  Transcrie cuvintele de mai jos, grupând cuvin-
tele cu sens asemănător.

 curaj  ţară  îndrăgită  patrie  vitejie  
 neam  prunc  vecie  eroism  iubită  copil 
 drapel  a se pleca  scumpă  neînfricare  
 dor   popor  dragă  dorinţă  eternitate  
 a se-nchina  naţiune  steag 

6   Scrieți cât mai multe cuvinte înrudite cu 
substantivul român.
Model:  român  – România – …

7  Alcătuiește enunţuri cu sensurile diferite ale 
cuvintelor scumpă și frunte.

Recunosc părțile de vorbire
8  Adaugă fiecărui substantiv câte două adjec-

tive, după model.
Model: frumoasa  ţară  românească                 
 … vitejie …   … inimă …   
 … suflet …  … popor …
 … limbă …  … stindard …

Scriu corect

9  Completează dialogul cu semnele de punc-
tuaţie corespunzătoare.

 Sărut mâna  bunico  spuse nepotul, în 
timp ce îşi îmbrăţişă cu drag bunica  

 Să creşti mare  dragul bunicii  Ce mai 
faci  

 Bunico  sunt foarte emoţionat   
 De ce ai emoții  S-a întâmplat ceva   
 Mâine vom avea serbare cu prilejul Zilei  

Naţionale a României   
 Felicitări  Sunt şi eu invitată  
 Desigur  Ai lipsit vreodată de la vreo ser- 

bare  bunico   
 N-aş lipsi pentru nimic în lume   

10  Alege forma corectă.
 Ea/Ia cântă.  Ie/E iarnă.  Iel/El recită. 
 Matei ia/ea atlasul României. 
 Ina i-a/ia răspuns.  Ana portă i-a/ia.

Investighez
11   Observă îmbrăcămintea 

copiilor din imaginea 
alăturată. Informează-te 
cu privire la denumirea 
fiecărei piese care 
alcătuiește costumul  
tradițional românesc.

12   a)  Realizează corespondența dintre scriitorii români reprezentați în imaginile de mai jos și operele 
menționate.

Investighez  b)  Informați-vă despre locul în care s-a născut fiecare dintre personalitățile 
ilustrate. Identificați pe hartă localitățile natale ale acestor scriitori. 
c) Ați vizitat vreodată o casă memorială? Ce obiecte deosebite ați văzut acolo?

Mihai Eminescu
1850-1889

Ion Creangă
1837-1889

I.L. Caragiale
1852-1912

Vasile Alecsandri 
1821-1890

George Coşbuc
1866-1918

George Topîrceanu
1886-1937

Mihail Sadoveanu
1880-1961

Tudor Arghezi
1880-1967

 Freamăt 
 de codru 

 Povestea 
 gâştelor 

 D-l Goe 
 Vizită 

 Dumbrava  
 minunată 

 La Paşti 
 Câţi ca voi! 

 Amintiri  
 din copilărie 

 Între Mițu 
 şi Baruțu 

 Iarna 
 Primăvara 

Accesează Biblioteca mea de vis, din manualul digital .
Citeşte Inima Măriucăi, povestire după o întâmplare adevărată.

Lectură pentru suflet și minte Portofoliu

Costumul tradițional
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Iarna
de Vasile Alecsandri

Accesează Biblioteca mea de vis, din manualul digital .
Citeşte poezia Noapte de iarnă, de George Topîrceanu. 

Lectură pentru suflet și minte Portofoliu
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Din văzduh, cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,
Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă.
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi,
Răspândind fiori de gheaţă pe ai ţării umeri dalbi.
 
Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară!
Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară.
Soarele rotund şi palid se prevede printre nori,
Ca un vis de tinereţe printre anii trecători.

Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depărtare,
Ca fantasme albe plopii înşiraţi se pierd în zare.
Și pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum,
Se văd satele pierdute sub clăbuci albii de fum.
 
Dar ninsoarea încetează, norii fug, doritul soare
Străluceşte şi dezmiardă oceanul de ninsoare.
Iată-o sanie ușoară care trece peste văi …
În văzduh, voios răsună clinchete de zurgălăi.  

Observ
1   Completează enunțurile cu informaţiile  

corespunzătoare.
  Textul este scris în _ . 
  Poezia are patru _ . 
  Fiecare strofă are _ versuri. 
  Titlul poeziei este _ deoarece _ . 

Am înțeles ce am citit

2  Răspunde la întrebări.
a) Cu ce compară poetul fulgii? De ce? 
b)  Ce înțelegi prin versul: „Cu o zale argintie se 

îmbracă mândra ţară”?
c) Cu ce sunt comparaţi plopii? De ce?
d)  Ce sentiment reiese din ultimul vers?

3  Identifică perechile de cuvinte care rimează 
în poezie. 
Model: zăpadă – grămadă 
 albi  iară  nori  depărtare  drum  soare 

Îmi îmbogățesc vocabularul
4   Scrie cuvintele cu sens opus celor scrise cu 

bleu în versurile poeziei.
5  Alcătuiește enunţuri cu sensurile diferite ale 

cuvântului cer. 
6  Identifică  adjectivele din poezie. Grupează-le 

într-un tabel asemănător, în funcţie de nu-
mărul lor. 

singular cumplita,
plural lungi,

Scriu
7   Scrie un scurt text, în care să folosești ex-

presiile:  cumplita iarnă
 fluturi albi
 cerne norii  
 clinchete de zurgălăi

Găsește un titlu potrivit textului tău. Citește 
textul în faţa clasei, din Fotoliul scriitorului.

 albiu: (rar) albicios.
 dalb: alb imaculat.

Dicționar
  dezmiardă:  mângâie, răsfață.
 fantasmă: nălucă, arătare.
  troiene:  grămezi de zăpadă.

   DESCOPERĂ UNIVERSUL TEXTULUI!

Lecția 11

Unitatea 3 | O lume de poveste

 Poezie  Oferirea de informații referitoare la universul apropiat  
 Extragerea unor informații de detaliu din textul literar
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Descoperă!
1   Citește, din poezia Iarna, de Vasile Alecsandri, strofa în care 

omul își face apariţia.
 Cum apare omul în acest peisaj?  Ce mijloc de transport 

folosește pentru a traversa oceanul de ninsoare?
2  Citește versurile de mai jos.

3   Ce adjective sunt folosite în descrierea 
săniuței? 

4  Scrie un scurt text în care să descrii un obiect 
preferat, având în vedere schema dată.

5  JOC  Formați două echipe. Un reprezentant 
al primei echipe descrie în faţa clasei un fruct 
sau o legumă, folosind trei adjective, fără să 
spună la ce s-a gândit. Membrii celei de-a doua 
echipe ghicesc despre ce este vorba. Dacă au 
ghicit corect, e rândul celei de-a doua echipe 
să realizeze o descriere. Câștigă echipa care a 
ghicit de cele mai multe ori.

6   Citește informațiile de pe afișul alăturat.  
Formulează două enunțuri despre ce ai aflat 
din acest afiș.

formă
culoare

dimensiune
materialgust

miros

utilitate
obiectul

Descrierea unui obiect. Afișul

  Afișul prezintă un mesaj care invită cititorul să cumpere un produs, să participe la un eveni-
ment sau să viziteze un loc. Afişul conţine un text scurt, însoţit de o ilustraţie, în care se preci-
zează ziua, locul şi ora desfăşurării evenimentului.

Start la  
FESTIVALUL IERNII!

Duminică,  
6 decembrie,  

ora 10
Poiana Brașov

Vino cu prietenii  
și familia!

data 
şi ora

locul 
desfăşurării

participanți

eveniment

Săniuța lui Ninel 
Este un picuț altfel:
E albastră, dragi copii,
Și cu tălpile-argintii.

Ca să fie mai moțată,
Bunicuțul i-a pus, iată,
Clopoței mici, aurii, 
Ce scot sunete zglobii.

Săniuța

  AMINTEȘTE-ȚI!

7   Realizează un afiș în care îi inviți 
pe colegii tăi să participe la un 
Concurs de patinaj.

Lecția 12  Textul funcțional. Afișul  
 Descrierea de obiecte
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Invitaţia

Descoperă!            
1   Observă invitaţia  

alăturată.
   Identifică urmă-

toarele elemente:
   titlul
    formula de adresare
   data, ora
   evenimentul
     locul, adresa
  confirmarea
  formula de încheiere
   semnătura

Dragă Alina,
Vineri, 18 decembrie, ora 18:00, va avea loc  

Concertul extraordinar de Crăciun.
Se va desfăşura la Sala Mică a Teatrului Naţional, 

Bucureşti, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 2.
Te rog să confirmi participarea la numărul de 

telefon 07222222222.
                                                      Te aştept cu drag,
         Maria

2  Răspunde la întrebări.
 Cine a scris invitaţia?  Cui i-a fost trimisă invitaţia? 
 Pentru ce eveniment este adresată invitaţia?  Când se va desfăşura evenimentul?
 Unde se va desfăşura evenimentul?   La ce adresă se va desfăşura evenimentul?

Invitaţie

REȚINE!
  Invitaţia este un scurt text prin care una sau mai multe persoane sunt 
invitate să participe la un eveniment. Poate fi oferită într-un plic, când se înmânează personal, sau 
se poate transmite prin poştă sau e-mail.
Invitaţia:   ✔ se scrie pe o foaie curată, care poate fi decorată, în funcţie de eveniment; 

✔ se scrie cu stiloul sau la computer; 
✔ se scrie citeţ, caligrafic, fără greşeli, tăieturi sau ştersături; 
✔ se ilustrează corespunzător evenimentului.

3   CREIONAȘUL FERMECAT 
Scrie invitaţii pentru următoarele situaţii:

  Petrecerea zilei tale  
de naştere

  Serbarea de Crăciun   Lansarea unui CD  
cu muzică pentru copii 

  Spectacolul piesei 
„Prinţul fermecat”

Lecția 13   Textul funcțional. Invitația.  
Elementele unei invitații

Unitatea 3 | O lume de poveste
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Organizarea unui eveniment

Colinde, colinde!
de Mihai Eminescu

Colinde, colinde,
E vremea colindelor,
Căci gheaţa se-ntinde
Asemeni oglindelor.
Și tremură brazii,
Mişcând rămurelele,
Căci noaptea de azi-i
Când scânteie stelele.

Se bucur’ copiii,
Copiii şi fetele,
De dragul Mariei
Îşi piaptănă pletele,
De dragul Mariei
Ș-al Mântuitorului,
Luceşte pe ceruri
O stea călătorului.

Accesează Biblioteca mea de vis, din manualul digital .
Citeşte poeziile Colindătorii, de George Coşbuc şi Crăciunul copiilor, de Octavian Goga. 

  oglinde: (astăzi) oglinzi.
Dicționar

Observ ilustrația
1  a) Ce eveniment este ilustrat? 

b)  Cum sunt îmbrăcați copiii? Ce fac ei? 
Unde se află?

2   Ce evenimente importante sărbătorim în 
luna decembrie?

Am înțeles ce am citit
3   Identifică în text, apoi transcrie expresiile 

care descriu:

Îmi exprim părerea
4  Ce reprezintă pentru tine luna decembrie?
5   Care sunt evenimentele preferate la care 

participi în această lună? 
6   Cum te pregătești pentru cel mai așteptat 

eveniment?

Recunosc părțile de vorbire
7   Transcrie, din poezie, substantivele la genul 

feminin.
8   Adaugă fiecărui substantiv dat câte două ad-

jective. Model: minunatele colinde străbune
 __ cer __       __ stea __        __ noapte __ 

Organizez un eveniment  Proiect
9    Imaginați-vă că faceți parte din comite-

tul de organizare a concertului de colin-
de, prezentat de clasa voastră în cadrul 
serbării de Crăciun.
Stabiliți detaliile organizării acestui  
eveniment.

Plan de acțiune
1. Stabilirea principalelor acțiuni de pregătire:

 Fixarea datei şi a locului
 Alegerea colindelor
 Realizarea afişului şi a invitațiilor

2. Desfășurarea
  Repetiții pentru concert (ziua, data, durata, 
locul, prezența)
  Realizarea costumelor
 Decorarea sălii

vremea momentul 
zilei 

evenimentul 
prezentat

Când?

Unde?Cum?

Cine?Ce?

Organizarea unui 
eveniment

   DESCOPERĂ UNIVERSUL TEXTULUI!

Lecția 14  Organizarea unui eveniment

Lectură pentru suflet și minte Portofoliu



Căciula lui Guguță
după Spiridon Vangheli

   DESCOPERĂ UNIVERSUL TEXTULUI!

60 60

 Am înțeles ce am citit
 1  Răspunde la întrebări.

a)  De ce i-a făcut tata căciula mai mare lui  
Guguţă?

b)  De ce a ajutat-o Guguţă pe fetiţa din clasa 
întâi? 

c)  Cum s-au gândit cei doi copii să se adăpos-
tească de frig?

d)  Din ce cauză nu s-a mai mărit căciula lui 
Guguţă într-o zi?

 2  Alege varianta corectă.
a)  Guguţă s-a trezit înaintea tatălui şi:  a 

plecat la şcoală;  a hrănit oile;  a hrănit 
caprele.

b)  Fetiţa sufla în mâini şi era:  vânătă de frig;
 roşie de emoţie;  neagră de supărare.

c)  Băieţelul lua sub căciulă:  cinci fete; 
 şapte fete;  trei fete.

d)  Guguţă hrănea:  iezii vecinilor;  toate 
animalele din sat;  oile vecinilor.

 3  Cum este Guguță? Găsește însușiri potrivite 
pentru fiecare faptă prezentată.
a)  Guguţă se scoală înaintea tatei şi dă de 

mâncare la oi.
b)  Băiatul se gândeşte la fetiţa care dârdâia de 

frig.
c)  Guguţă dorea să-i adăpostească sub căciu-

lă pe toți sătenii, pentru a-i proteja de frig.
d)  Guguţă dădea fân şi la oile vecinilor.

 4  Delimitează în fragmente textul Căciula lui 
Guguţă. Scrie ideile principale.

Ilustrez textul  Proiect
 5  Realizează un desen în care să-l ilustrezi pe 

Guguţă, așa cum ţi-l imaginezi tu.

Tata i-a făcut căciula mai mare, ca s-o aibă şi la anul.
— Cade peste ochi, tată!
— D-apoi ridic-o, Guguţă, că altă treabă n-ai în iarna asta.
Hm! Guguţă n-are treabă?! Om vedea mâine cui ar fi să-i cadă căciula!
A doua zi, el se scoală înaintea tatei, iese în vârful picioarelor din casă şi 

dă de mâncare la oi.
Când a venit tata cu un braţ de fân, băiatul mergea călare pe berbec 

prin ocol.
— Tu eşti, Guguţă?

— A, bună dimineaţa, tată! şi-i face semn să ducă fânul la loc.
De atunci, Guguţă avea grijă de oi.
Dar în satul Trei Iezi se lasă tot mai mare ger. Oamenii ieşeau din casă 

încotoșmănaţi, iar când mergeau, parcă aveau scripcă la picioare.
Odată, Guguţă venea de nu ştiu unde. Pe lângă moară, 

iaca se întâlneşte cu o fetiţă din clasa întâi. Era fără mănuşi.  
Tot punea geanta pe zăpadă şi sufla în mâini. Era vânătă de frig.

— Dă să o duc eu, arată Guguţă spre geantă.
— Tu?! îl măsoară fata cu ochii. Păi, eşti cât căciula. Ei, bine, 

du-o dacă vrei! şi îşi vârî mâinile în mâneci şi haide-hai după 
Guguţă. 

Merge băieţelul, dar un gând nu-i dă pace: „Are să degere 
fetiţa!”. O auzea cum dârdâie de frig. 

Recapitulare

  încotoşmănat: îmbrăcat 
(prea) gros; înfofolit.
  scripcă: vioară.

Dicționar

Unitatea 3 | O lume de poveste
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Îmi îmbogățesc vocabularul
 6  Scrie cuvinte cu sens asemănător celor mar-

cate în text cu portocaliu și cu sens opus 
celor marcate cu bleu.

 7  Scrie enunţuri cu sensurile diferite ale cu-
vintelor: cadă, vânătă, dar, cui.

Recunosc părțile de vorbire
 8  Identifică adjectivele din textul de mai jos.

Completează tabelul dat.
Guguţă era un băieţel mic. El avea o căciulă 

imensă şi pufoasă. Când îşi punea căciula, 
băiatul alunga frigul năprasnic. Guguţă avea un 
suflet bun şi dorea să îi protejeze pe toţi copiii. 
Sub căciula cea mare a lui Guguţă erau copii 
veseli şi zburdalnici.

ADJECTIV NUMĂR GEN

Scriu
 9   Imaginaţi-vă că urmează să-i luaţi un 

interviu lui Guguţă. Ce informaţii aţi vrea 
să aflaţi despre el? Interpretaţi rolurile pe 
rând, în faţa clasei.

 10    Schimbaţi finalul textului. Realizaţi 
desene care să ilustreze noul final. Prezen-
taţi-vă creația în faţa clasei.

 11  Redactează o scrisoare în care să îi descrii lui  
Guguţă jucăria ta preferată. Utilizează adjec-
tive pentru a preciza forma, dimensiunea și 
culoarea. Nu uita să te semnezi!

— Știi ce? Ia pune-o pe cap!
— Nu, Guguţă, ai să răceşti tu.
— Dacă n-o iei, o las aici, în drum.
Și chiar o lasă. „Scârţ-scârţ!”, se duc amândoi … Frigul muşcă de urechi, dar Guguţă nu 

renunţă. Iar căciula stă în mijlocul drumului. Când Guguţă întoarce capul, când fetiţa: nu cumva 
a luat-o cineva? 

Dar căciula, cum vede că stăpânul o leapădă, unde trage o dată aer şi se face mai mare, ca 
să-i ajungă din urmă.

Vede băieţelul una ca asta şi, bucuros, intră cu fetiţă cu tot sub căciulă, la cald.  
„Scârţ-scârţ!”, a dus copila până la portiţa ei, apoi şi-a căutat de drum.

De atunci, cum suna clopoţelul, Guguţă răsărea ca din pământ la poarta 
şcolii. Punea căciula pe zăpadă, iar cei de clasa întâi ţopăiau în jurul ei, iar 

căciula se făcea tot mai mare. Nu una, ci şapte fete lua acum băieţelul 
sub căciulă. Odată, pe un viscol, a dus-o şi pe învăţătoarea lor 

acasă. Oamenii din Trei Iezi ieşeau pe la porţi şi căscau gura: să 
treacă pe drum aşa o căciulă şi să n-o vezi?!

Acasă, căciula se făcea iar mică, s-o pună Guguţă  
în cui. 

Într-o zi, l-a făcut de ruşine. Era un ger de a 
răguşit clopoţelul şcolii. Copiii alergau care mai de 
care, voiau sub căciulă, la cald, dar ea nu s-a făcut 
mare … Abia acasă, Guguţă a înţeles ce şi cum: 
uitase în dimineaţa aceea să hrănească oiţele!  
A doua zi – frig, spulber, dar Guguţă dădea fân  
şi la oile vecinilor. Și, când a început a-i creşte 
căciula, a încăput tot satul sub ea.

Accesează Biblioteca mea de vis, din  
manualul digital . Citeşte textul  
Cu uratul, fragment din Amintiri din  
copilărie, de Ion Creangă. 

Lectură pentru suflet și minte Portofoliu
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  Citește cu atenţie textul, pentru a putea rezolva cerinţele.
„Creştea într-o pădure un brad tânăr, care era nerăbdător 

să ajungă mare. Nu se gândea la soarele cald şi aerul proaspăt şi 
nici nu-l interesau copiii din sat care treceau pe lângă el râzând şi 
glumind. Câteodată, se aşezau în jurul brăduţului şi ziceau:

— Ah! Ce frumos e!
Dar brăduţul nu voia să audă nimic din ce spuneau.
— Of, dacă aş fi destul de mare ca să zbor pe deasupra mării! 

Cum e marea? 
— Ei, nu-i uşor de explicat! a spus barza, apoi şi-a luat zborul.
— Bucură-te de tinereţea ta! i-au spus bradului razele Soarelui. 
În apropierea Crăciunului, au fost tăiaţi mulţi arbori tineri. 

Erau încărcaţi în căruţe şi dispăreau din pădure.
— Unde vor ajunge? se întreba bradul. Unde îi duc?

— Noi ştim! au piuit vrăbiile. Ne-am uitat 
prin ferestre. Oh! îi aşteaptă o splendoare şi 
o glorie mai mari decât ţi-ai putea imagina. 
Îi pun în centrul unor saloane confortabile şi 
îi împodobesc cu lucruri de mare preţ, mere 
aurii, brioşe dulci, jucării şi sute de lumini.

— Și apoi? Ce se întâmplă apoi?
— N-am mai văzut.
— Oare mă vor lua şi pe mine pe acest 

drum al strălucirii? E mai bine chiar decât să 
traversezi marea! Sunt atât de bucuros că vine 
Crăciunul! Dacă aş fi deja în salon, înconjurat 
de strălucire şi onoare! Oh, dacă aş fi şi eu în 
căruţă! 

 1  Alege varianta corectă.
a) Bradul îşi dorea:

 să ajungă în oraş;   să ajungă mare;   să se joace cu copiii;   să fie admirat. 
b) Brăduțul îşi dorea să fie mare:

 ca să fie puternic;   ca să vadă păsările;   ca să vadă marea;   ca să ajungă la stele. 
c) În apropierea Crăciunului, arborii:

 erau aruncaţi;   erau abandonaţi;   li se tăiau crengile;   erau încărcaţi în căruţe. 

 2  Răspunde la întrebări.
a) Ce i-au spus vrăbiile bradului? c) Cum arăta salonul în care a fost dus brăduţul?
b) Ce a crezut brăduţul despre drumul strălucirii?     d) Ce a simţit bradul după ce a fost împodobit?

3  Ordonează ideile, conform prezentării lor în text.
 Vrăbiile i-au spus bradului că arborii tăiați  Servitorii au împodobit bradul.
erau împodobiți cu lucruri valoroase.   De Crăciun, bradul a fost tăiat şi dus în salon.

 Un pui de brad îşi dorea să ajungă mare.  Bradul se gândea cu emoție la soarta lui.

Unitatea 3 | O lume de poveste

Test de  
evaluare
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— Bucură-te! Profită de tinereţea ta în aer liber! au spus aerul şi 
Soarele.

Dar nu se bucura de nimic. Creştea şi creştea. Văzându-l, oamenii 
spuneau:

— Ce copac frumos!
De Crăciun, el a fost primul pe care l-au tăiat. Ajuns la destinaţie, 

a fost descărcat în curte. 
Nişte servitori l-au dus într-un salon frumos. Pe toţi pereții 

erau portrete, iar lângă marea sobă erau nişte vase chinezeşti. Erau 
acolo balansoare, canapele îmbrăcate în mătase, cărţi cu ilustraţii 
pe foiţă de aur şi jucării scumpe. Arborele a fost pus într-o cutie 
mare, plină cu nisip, învelită cu o pânză verde şi aşezată pe un 
covor imens. Ce urma să se întâmple? Servitorii au venit să-l 
împodobească. I-au atârnat de ramuri nişte plase mici, din 
hârtie colorată, mere şi nuci aurite şi multe lumânărele 
roşii, albastre şi albe. În vârf i-a fost pusă o stea mare, din 
hârtie aurită. Arborele nu mai văzuse niciodată ceva 
asemănător. Totul era extraordinar.

— Noaptea asta va fi plină de strălucire! spuneau 
toţi.

«Oh! s-a gândit arborele, şi ce se va întâmpla? 
Vor veni copacii din pădure să mă vadă? Vor veni 
în zbor vrăbiile la fereastră? Voi prinde rădăcini 
aici şi voi continua să trăiesc împodobit şi iarna, 
şi vara?»

Avea multe întrebări la care încă nu ştia 
răspunsul …”

(Bradul, după Hans Christian Andersen)
Accesează Biblioteca mea de vis. Citeşte 
poezia Bradul, de Vasile Alecsandri. 

Lectură pentru suflet și minte

4   Identifică replica fiecărui personaj și asociază 
corespunzător.

5  Scrie cuvintele cu sens asemănător celor 
marcate cu roz și cu sens opus celor marcate 
cu bleu.

 6  Scrie trei enunțuri cu sensurile diferite ale 
cuvântului mine.

7  a) Scrie trei cuvinte înrudite cu substantivul 
podoabă.
b) Alcătuiește enunțuri folosind cuvintele 
găsite la punctul a).

 8   Selectează adjectivele din enunțurile date, 
apoi completează tabelul. 
I-au atârnat de ramuri nişte plase mici, din hâr-

tie colorată, mere şi nuci aurite şi lumânărele roşii.  
În vârf i-a fost pusă o stea mare, din hârtie aurită.

Adjectiv
Număr Gen

Singular Plural Feminin Masculin Neutru

 9   Ce crezi că s-a întâmplat cu brăduţul? Adaugă 
4-5 enunțuri prin care să continui povestea.

Oare mă vor lua şi 
pe mine pe acest 

drum al strălucirii?

Ei, nu-i uşor 
de explicat!

Ne-am uitat 
prin ferestre.

    bradul                 barza                 vrăbiile 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
FB 3 4 5 3 10 3 6 6 5
B 2 3 4 2 8 2 5 4 4
S 1 1 2 1 5 1 3 2 3

AUTOEVALUARE

 Verifică răspunsurile testului de evaluare la pagina 151-152.
 Completează fișa Observ! Apreciez! Evoluez! , de la pagina 148.

 Exprimare clară
 Scriere corectă 
 Respectarea cerinței

Criterii de acordare 
a calificativului 
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 Aşa cum ştiți, fiecare popor se bucură de sărbătorile de iarnă, respectând 
tradiţiile şi obiceiurile specifice țării sale. În cadrul acestui proiect, îți propunem 
să descoperi cum sărbătoresc Crăciunul copiii din alte ţări! 

Ce veți face?

Cum veți face?

Organizați o expoziție cu proiectele create de voi. Realizați turul galeriei. În dreptul 
fiecărui proiect expus, notați o calitate referitoare la:  prezentarea generală  orga-
nizarea conținutului  aspectul proiectului  claritatea ideilor exprimate.

Iată câteva dintre câștigurile pe care le veți obține prin realizarea proiectului:
1. Vei descoperi cum se sărbătoreşte Crăciunul în alte țări.
2. Vei petrece timp, în mod plăcut şi util, alături de colegii tăi.
3. Vei învăța să lucrezi în echipă.

De ce veți face? 

1.  Realizați echipe de câte şase spiriduşi. Găsiţi un 
nume potrivit pentru echipa voastră.

2.  Alegeţi o ţară (Marea Britanie, Franţa, Italia,  
Germania, Spania etc.), apoi căutați informații  cu 
privire la tradiţiile şi obiceiurile de Crăciun specifice 
ţării alese. Răspundeți şi la întrebările notate pe 
globurile alăturate.

3.  Notaţi, pe foi de hârtie, informaţiile identificate, 
apoi realizaţi un desen sau un colaj care să ilus-
treze textul pe care l-aţi scris. 

4.  Stabiliți ce responsabilitate îi revine fiecărui spiriduş.
5.  Confecționați o copertă pentru proiectul vostru.  

Nu uitaţi să scrieţi titlul proiectului şi numele autorilor.

Titlu: Crăciunul în Franța
Autori: Spiridușii veseli
Clasa: a III-a B
Anul: …

ATELIERUL LUI MOȘ CRĂCIUN

Accesează Biblioteca mea de vis, din manualul digital .
Citeşte poezia Scrisoare către Moş Crăciun, de Bucur Milescu.

6.  Exersaţi prezentarea proiectului. Nu trebuie să citiţi, ci să prezentați totul cu 
naturalețe, astfel încât să fermecaţi întreg auditoriul. 

7.  Creați un afiş care să anunțe organizarea unei expoziții cu proiectele realizate. 
8.  Confecționați-vă câte o mască de spiriduş, , pe care o  puteți descărca din 

manualul digital. 

Ce colinde 
se cântă?

Când se  
sărbătoreşte 
Crăciunul?

Cum se  
sărbătoreşte 
Crăciunul?

Ce nume 
poartă Moş  

Crăciun în țara 
respectivă?

Care sunt 
reţetele  

tradiţionale?

Cum  
se urează 
Crăciun 
Fericit?

Unitatea 3 | O lume de poveste

Lectură pentru suflet și minte Portofoliu

Proiect



Din tainele  
unei vieți sănătoase

IATĂ CE SUPERPUTERI VEI EXERSA ÎN ACEASTĂ UNITATE:
  Citirea unor texte despre iarnă, mișcare 
și alimentație sănătoasă

  Scrierea unor scurte texte despre momente  
petrecute în timpul liber
   Comunicarea orală, pentru a prezenta  
colegilor cele mai impresionante momente  
din vacanța de iarnă
   Recunoașterea cuvintelor care înlocuiesc substantive

UNITATEA

4

   Devin un cititor 
   activ (pag. 78)PProiectroiect
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Fulgul de nea s-a născut spre sfârșitul lunii noiembrie, 
la puțin sub 0 °C, dintr-un nor indecis, albăstrui. La început 
a fost doar o picătură de apă care a înghețat într-o clipă și 

s-a prefăcut într-o steluță albă. N-a prea avut vreme să stea de vorbă cu tatăl său, Norul, și să 
primească lecții de viață. Imediat a început să plutească și s-a trezit în cădere liberă, spre pământ. 

— La revedere! i-a strigat Norul, de undeva, de sus. Și … drum bun!
— La revedere?! s-a mirat Fulg de Nea. Mi-e frică! Dacă nu o să mă descurc?
Curând, însă, Fulg de Nea a uitat de senzația de gol în stomac și a 

început să se bucure de zbor. Ce frumos era să plutești așa, la nesfârșit, 
fără parașută! Pământul de sub el părea o hartă pe care erau trasate 
râurile, văile, munții. 

— Oare acolo voi ajunge? În lumea aceea plină de culori? se 
tot întreba nerăbdător Fulg de Nea, care era de un alb imaculat  
și și-ar fi dorit să aibă măcar o bulină roșie sau verde. 

Treptat, a început să se plictisească să plutească de unul 
singur, căci din norul albăstrui nu mai căzuseră și alți fulgi. 

— Ce bine ar fi fost dacă aș fi avut măcar un frate sau  
o soră cu care să schimb impresii de călătorie! tot bom-
bănea el. Dar așa … sunt tare singur!

Deodată, zări o pasăre călătoare întârziată, care zbura 
spre țările calde.

Povestea unui fulg de nea 
după Adina Popescu  Denumește lunile anotimpului iarna.

  Despre ce crezi că este vorba în text? 
Observă imaginea și creează o scurtă 
povestire pornind de la aceasta.

   DESCOPERĂ UNIVERSUL TEXTULUI!
Observ
1  Acest text este:  o scrisoare;  o povestire;  un articol dintr-o revistă.

Am înțeles ce am citit
2  Scrie A în dreptul enunţurilor adevărate și F în dreptul enunţurilor false. 

3  Alege variantele corecte.
 a) Locul desfășurării acțiunii este:  în apă;  în aer;  sub pământ;  pe pământ.
b) Timpul când se petrece acțiunea este:  primăvara;  vara;  toamna;  iarna.
c)  Personajul principal este:  Norul;  pasărea;  fetița;  Fulg de Nea.

 

  Fulg de Nea s-a născut într-o zi de vară.
  El și-a început călătoria spre Lună la 
îndemnul tatălui său.

  Fulg de Nea era o fire prietenoasă.
  După lunga sa călătorie, Fulg de Nea s-a odihnit pe 
pământ, alături de frații săi, până la sosirea primăverii.

4  Cine l-a trimis pe Fulg de Nea în călătorie? 
5  Cu ce scop a fost trimis Fulg de Nea în această 

călătorie? 
6   Cine lipsește? Completează enumerarea din 

enunțul dat.
În zborul său, Fulg de Nea s-a întâlnit cu: o  

pasăre călătoare întârziată, …,  …,  …, … .

Citesc
7   Citește în gând prima jumătate a textului.
8    Continuă citirea, cu voce tare, pe roluri, 

împreună cu un coleg. Citiți expresiv, pentru 
a reda emoțiile fiecărui personaj.

Unitatea 4 | Din tainele unei vieți sănătoase

Lecția 1  Textul literar narativ  Oferirea de informații referitoare la universul apropiat  
 Extragerea unor informații de detaliu din textul literar  Formularea unei păreri  Reguli de ortografie



67

— Hei, tu de acolo! i-a strigat Fulg de Nea. Nu vrei să fim prieteni?
Pasărea a întors capul și a intrat în panică. 
— Fulgi de zăpadă?! a ciripit ea. Oooo, Doamne, dacă nu mă grăbesc, mă va prinde iarna pe 

drum și îmi vor degera aripile! Cine m-o fi pus să merg la aniversarea vrabiei și să pierd atât timp? 
Ei îi convine, căci își petrece iarna aici!

Tot vorbind de una singură, pasărea s-a îndepărtat fără să-i acorde nicio atenție fulgului  
de nea. Acesta s-a întristat, însă nu pentru multă vreme, căci s-a întâlnit cu niște particule  
de praf. Toate erau murdare și cenușii și pluteau lenevind prin aer. 

— Ia te uită! Zăpadă! a exclamat o particulă. Dacă știam, îmi luam fularul și mănușile de acasă! 
Nu-mi place când ninge. E frig! 

Fulgul continuă să cadă spre marele Oraș. Deasupra lui era mult mai cald, din 
cauza poluării. Nimeri într-un nor de gaze de eșapament și începu să tușească. 

Simțea cum se topește. Ca din senin, se porni o pală de vânt care îl purtă 
departe de oraș. Apoi îl ridică în aerul rece, unde își recăpătă forma de 

steluță albă. De bucurie, începu să danseze. 
— Ninge! zise o fetiță, înfofolită într-un șal, alergând fericită 

după el. 
Îl prinse în palmă. Atingerea ei era caldă și plăcută. Fulg de 

Nea a închis ochii. 
— Ce bine e când mă topesc! șopti el.
În acel moment, vântul s-a pornit din nou și fulgul a zburat 

din palma fetiței, făcând piruete grațioase prin aer. Între timp, 
tatăl său, Norul indecis și albăstrui, s-a mărit, devenind un nor 
alb de zăpadă. Din el au început să cadă și alți fulgi, atât de 

mulți, încât fetița nu mai putea să-i numere. 

Îmi îmbogățesc vocabularul
9    Explicați sensul cuvintelor particule și pi-

ruete. Comparați cu explicația din dicționar.  
10   Formulează enunțuri cu sensurile diferite ale 

cuvântului petrece. Cu ce sens este folosit în 
acest text?

Îmi exprim părerea
11   Răspunde la întrebări.

a)  Care au fost, după părerea ta, momentele 
periculoase din călătoria lui Fulg de Nea? 

b) Cum a reușit să le depășească?
c) De ce s-a bucurat fetița, la vederea fulgului?

12   Prezintă o experiență trăită de tine, asemănă-
toare cu cea a lui Fulg de Nea. Spune de ce ai 
ales-o. Precizează care sunt asemănările.

Scriu corect   
13  a)  Observă scrierea 

cuvintelor nea și 
ne-a. 

b)  Alege forma corec-
tă: nea sau ne-a. 
 _ Vasile  _ invitat 
 _ chemat  _ Ion 

c)  Adaugă și alte exemple.

Îmi imaginez
14   Descrie, în 10-15 rânduri, prima ta întâlnire 

cu un fulg de nea, din această iarnă. 
15   Scrie câteva întrebări la care ai vrea să-ți răs-

pundă Fulg de Nea.

Investighez
16  Compară ploaia cu ninsoarea. 
17  Caută informații despre alte precipitații spe-

cifice iernii: polei, chiciură, lapoviță.
Accesează Biblioteca mea de vis, din manu-
alul digital . Citește poezia Râde iarna, de 
Tincuța Horonceanu Bernevic. 

Scriem nea atunci 
când îl putem 

înlocui cu zăpadă 
sau nene. Scriem 
ne-a atunci când 

urmează o acţiune.

REȚINE!

Lectură pentru suflet și minte Portofoliu

Precipitații
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2  Descoperă în text cuvântul care înlocuiește numele iepurașului. De câte ori este folosit?
3  Caută în text cuvintele folosite în locul substantivelor minge și frați. 
4  Scrie în tabel cuvintele corespunzătoare, după model. 

Substantivul
Cuvântul care  

îl poate înlocui
Substantivul

Cuvântul care  
îl poate înlocui

singular plural
iepurașul  el iepurașii ei
mingea mingile
urechea

frații

Pronumele personal 

Descoperă!
1  Citește textul de mai jos.

„Dar, uite că, la ora de somn, mai sunt și copii care dorm. 
Puf-Pufos are și el frățiori, care se pot număra printre acești 
ascultători. Ița-Pufița, Fic-Pufic … Doar el nu are astâmpăr 
niciun pic. Iată-l acum, tupiliș, tulind-o la joacă, pe furiș.  
Se vede după urechi și mustăți c-a mai făcut așa și-n alte dăți. 

Mingea e mare și colorată ca soarele, iar el aleargă după 
ea, până nu-l mai țin picioarele. Ce-i pasă lui Puf-Pufos de 

frații săi, care visează că se dărâmă casa pe ei? O astfel 
de minge bogată n-a mai avut el niciodată. Chiar dac-ar 
dormi, tot ar visa că se joacă prin grădină cu ea.”

 (Campionul, de Petre Ghelmez)

REȚINE!

Ei sunt vecinii mei, 
iar ea este sora mea, 

Rozica-Iepurica.

Eu sunt Rilă-Iepurilă, 
iar el este Lică-Iepurică.
Noi mergem la joacă!

PRONUMELE PERSONAL este un cuvânt care poate înlocui un substantiv sau un grup de 
substantive. 

 Exemple: Puf-Pufos pleacă la joacă. ➞ El pleacă la joacă.
                         Iepurașul și cățelul aleargă după minge. ➞ Ei aleargă după minge.

 Cuvintele eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele sunt pronume personale. 
  Într-un dialog, pronumele personale eu, noi, tu, voi indică persoanele care discută între ele, iar 
el, ea, ei, ele desemnează persoanele despre care se vorbește. 

 Exemple: 

Bună, eu sunt Puf-Pufos!
Tu cum te numești?

Super! Așadar, voi veți fi 
prietenii mei de joacă. 
 Dar iepurașii care vin  

spre noi cine sunt?

Lecția 2  Pronumele personal. Formele pronumelui personal

Unitatea 4 | Din tainele unei vieți sănătoase
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Exersează!
5  Identifică pronumele personale.

a)  iepuraș, el, somn, sunt, eu, și, tu, vis, mâine, 
ea, jucăuș, ei, iar, ele

b)   Ei se joacă.  Noi citim.  Eu am terminat. 
 Voi așteptați.  El recită.  Ea pictează. 
 Ele discută.  Tu asculți.

6  Completează cu pronumele potrivite.
 _ alerg.  _ au sosit.   _ va pleca.  
 _ zâmbești.   _ urcați.  _ vorbim.

7  a) Identifică pronumele personale din text. 
„Puf-Pufos e căpitan de vapor. Trece prin 

valuri cutezător, de la Polul Nord la Ecuator, pe 
ploaie și pe furtună, fiindcă el nu se teme, ca unii 
dintre voi, nici când fulgeră, nici când tună. (…)

— Puf-Pufos, vin și eu pe vaporul tău! a zis  
Vânătorul.”

(Lup de mare, de Petre Ghelmez)
b)  Indică substantivele pe care le desem-

nează, după model.
„Cum s-a uitat spre pământ, Puf-Pufos s-a 

trezit suspinând.
— Eu vreau să aud cum foșnesc frunzele 

plopilor în vânt!”
Eu  ➞  Puf- Pufos

8  Scrie, în locul pronumelor personale, cuvin-
tele potrivite, alese din lista următoare:

Ana și Emil, Cristi, Bunicii, Tu și Sorin.

  Ei ne așteaptă în fiecare vacanță.
 Voi sunteți prietenii mei.
 Acest premiu este pentru ei.
 Astăzi merg la tenis cu el.

9  Înlocuiește cuvintele subliniate cu pronumele 
personale corespunzătoare. 
      Tu și Luca sunteți portari. Matei este arbitru. 
Sorin și Ovidiu s-au echipat pentru meci. Eu și 
Maria vom fi spectatori. Ea și Elena vor veni cu 
noi.

10   Completează enunțurile cu pronumele  
personale corespunzătoare. 
 … sunt pasionați de fotbal.
 … urcăm cu teleschiul.
  Mergeți și … la schi?
 … unde mergi în vacanță?

11  a) Completează pronumele potrivite. 
— Unde mergeți …?
— Mergem la patinoar. Veniți cu …?
— … aș veni, dar mai târziu. …, Ana, vrei să vii?
b)  Continuă dialogul cu încă patru replici. 

Folosește pronume personale.
12   Completați textul următor cu pronumele 

personale care lipsesc.
„La amiază, familia Puf-Puf stă la masă.
— Mulțumesc, Mamina, Lina-Pufulina, 

pentru pâinea proaspătă și gustoasă! Te rog, 
primește în dar această floare cu aripi de soare!

— Băiețel, dar floarea i se cuvine Brutarului. 
Nu … am copt pâinea, ci … . … am fiert numai 
legumele, iar Bunica m-a ajutat să sparg alunele. 

Brutarul e mai rumen ca jarul. Este emoți-
onat că are în fața lui un astfel de băiat civilizat 
sau de atâta frământat? N-am aflat.

— Puf-Pufos, pita e bună, știu și …, dar nu e 
meritul meu. Făina din care am frământat alua-
tul a făcut-o altul. Lui să-i duci darul, prietenului 
nostru, Morarul.

— Puf-Pufos, ca din făină scos, zice  
Morarul, ghici ghicitoarea mea: puteam … mă-
cina dacă nimeni grâul nu-l semăna? Ce-ar fi 
măcinat moara aceasta între măsele dacă n-ar fi 
avut niște boabe de grâu, ca niște stele?  
Ascultă-mă pe mine: floarea, Secerătorului-Cu-
legătorului i se cuvine.”

(Cui să mulțumim?, de Petre Ghelmez)

13   CREIONAȘUL FERMECAT 
Imaginează-ți continuarea textului Cui să 
mulțumim?, de Petre Ghelmez. Scrie un 
scurt dialog între personajele cărora crezi 
că ar trebui să le mulțumească Puf-Pufos 
pentru pâinea gustoasă pe care o are pe masă. 
Folosește pronumele personale eu, tu, noi, voi.
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  Citește titlul textului. Despre ce crezi  
că este vorba în text?

Sportul și sănătatea 
de Claudia Groza 

Razele vesele, ce anunțau o dimineață frumoasă 
de iarnă, l-au trezit pe Toma. Puțin morocănos, s-a 
îndreptat spre baie. În timp ce se spăla pe chip, auzi 
o voce melodioasă și cristalină:

❚ — Astăzi vreau să beau un ceai bun! Ce spui 
de asta? Îmi oferi?

❚ — Nu-mi place ceaiul. Toți din această casă 
cunosc asta!

❚ — Dar eu, Pielea ta, vreau un ceai de iasomie ... 
sau de lămâie ... sau de plante medicinale!

❚ — Ha-ha-ha! Pielea nu vorbește, șopti Toma, 
ștergându-se cu prosopul.

❚ — Noi suntem de partea ta! au sărit, în 
ajutorul Pielii, Stomacul și Inima.

❚ — Vă mulțumesc, dar aș vrea să îl fac să ne 
iubească, să își aprecieze corpul, șopti Pielea.

Toma și-a luat ghiozdanul și a plecat. Pe drum, 
o durere apăsătoare l-a făcut să se oprească. „O fi 
de la faptul că nu am vrut să beau un ceai?”, gândea 
băiatul.

❚ — Bineînțeles! Noi, celulele musculare, ne-am 
supărat foarte rău. Vrem să le susținem pe suratele 
noastre din organism.

❚ — Dar eu nu beau nici măcar apă, grăi trist 
Toma.

❚ — Nu este corectă, dar mai ales nu este 
sănătoasă decizia ta în ceea ce privește alimentația! 

Oasele au început să plângă și să 
scârțâie.

❚ — Noi am vrea să facem 
mișcare, să sărim coarda, să jucăm 
tenis, baschet!

❚ — Și noi am vrea să ținem 
un ghidon și să rugăm picioarele 
să pedaleze! Ne-am plictisit și 
am obosit să butonăm jocurile 
pe calculator, pe telefon sau pe 
tabletă.

Limba s-a alăturat și a încercat să 
calmeze cearta. 

❚ — Vă pregătesc chiar azi, 
stimate colege celule, o delicioasă 

 celulă:  element fundamental al organismelor vii.

Dicționar

Observ
1   Acest text este:  o poezie;  un articol de 

ziar;  o scrisoare;  o povestire;  un afiș.

Am înțeles ce am citit
2  Da sau nu? Justifică răspunsul.

 Personajul principal este Toma. 
 Toma este în vacanță. 
 Toma nu bea ceai și apă.
 Băiatul prefera jocurile electronice.
  Toma și Eva au întârziat la atelierul  
Sănătate la îndemână.
 La atelier, copiii au jucat volei.

3   Care sunt personajele textului? Cum le 
recunoști?

Citim pe roluri
4    Identificați personajele, folosind și 

codul de culori. Citiți pe roluri partea de 
text delimitată prin linie punctată.

Îmi îmbogățesc vocabularul
5    Fără a folosi dicționarul, discută 

cu un coleg despre sensul expresiei vor 
radia de fericire.

  DESCOPERĂ UNIVERSUL TEXTULUI!

Lecția 3  Textul literar narativ  Extragerea unor informații de detaliu din textul literar 
 Organizator grafic  Formularea unei păreri
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rețetă cu miere, semințe de floarea-soarelui, puțin 
susan și un strop de mac.

❚ — Vai ... nu-mi place! Nu suport semințele! 
rosti Toma.

❚ — Dragule, nu e deloc așa. Ai mâncat de 
nenumărate ori batoane cu cereale și semințe, pe 
care le-ai văzut în reclamele de la televizor. Este la 
fel de gustoasă și, mai ales, sănătoasă! Crede-mă că 
vei fi încântat!

❚ — Hei, Toma! Bună dimineața! Grăbeș  te-te! 
Azi avem un atelier despre sport și alimentație 
sănătoasă! De-abia aștept să particip! rosti Eva, 
colega sa. 

❚ — Super! Am avut o dimineață ciudată și îmi 
va fi de folos!

Copiii au ajuns la timp, când profesorii pregăteau 
materialele pentru atelierul „Sănătate la îndemână”.

— Ce înseamnă sportul pentru voi, micuților? 
întrebă o instructoare tânără.

— Mișcare!
— Distracție!
— Bucurie!
— Perfect! Mă bucur să aud aceste cuvinte. 

Astăzi vom sări coarda împreună și veți vedea că 
oasele, mușchii și pielea voastră vor radia de fericire!

— Eu am ceva probleme și cu stomacul! S-a 
supărat pe mine că nu beau ceai! șopti timid Toma.

— Într-adevăr, apa și ceaiurile sunt prietenii de 
nădejde ai celulelor, care sunt precum niște 

cămăruțe, bogate în apă. Știți cum este? 
O celulă este ca o piscină în care sar 
mulți oameni și apa este împrăștiată, 

aceasta secând. De aceea, este necesar să 
completăm zilnic cantitatea de apă din 
piscină.

Copiii au învățat lucruri intere sante și 
utile despre corpul lor. Sportul, alimentația 
bogată în fructe, legume și semințe, apa și 
ceaiurile ajută organismul să fie sănătos, 

voios și puternic.
— Haideți să sărim coarda!
— Daaa! ... au strigat în cor copiii.
Micuții au sărit coarda și s-au distrat de 

minune! Atelierul „Sănătate la îndemână” 
a fost un succes de neuitat pentru copii. 

Scriem sar atunci când îl putem 
înlocui cu am sărit. Scriem s-ar 
atunci când urmează o acţiune.

REȚINE!

A B
util

ciudat
nădejde

completăm

6   Descoperă cuvinte cu sens asemănător 
(A) și opus (B), pentru cuvintele date. 

7   Prezintă sensurile diferite ale structurii 
s-a îndreptat. Care este sensul folosit în 
text?

Îmi exprim părerea
8   Toma evita lichidele sănătoase (ceaiu-

rile și apa) și prefera jocurile electro-
nice.
 Ce părere ai despre aceste obiceiuri? 
  Tu ce preferințe ai, privind consumul 
de lichide și jocurile de mișcare?

Scriu corect
9   Completează enunțurile cu forma  

corectă: sar sau s-ar.
a) Parcă … opri, dar picioarele nu vor.
b) Ei … coarda. 

Investighez  

10   Localizează pe propriul corp organele 
majore:  creierul  inima  plămânii 
 stomacul  ficatul  rinichii.

11   Completează izvoarele sănătății, așa 
cum le-ai descoperit până acum.

Izvoarele
sănătății

Corpul uman
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Povestirea unei întâmplări trăite sau imaginate

Exersează!
2   Discutați despre cum ați petrecut timpul în aer liber, într-una din zilele acestei săptămâni. 

În realizarea povestirii folosiți expresiile sugerate de Toma.
3     a) Povestiți oral întâmplarea ilustrată în partea dreaptă a paginii, folosind expresiile reco-

mandate de Toma.
b) Scrieți un text în care să prezentați această întâmplare. În  redactarea textului  veți avea în ve-
dere următoarele aspecte:  așezarea în pagină  folosirea alineatelor  scrierea corectă  ordonarea 
logică a întâmplărilor  exprimarea frumoasă. Puteți scrie de mână sau folosind computerul.

Descoperă!
1  Observă modul original în care Toma i-a explicat colegei sale etapele realizării unei povestiri. 

 Mai întâi,… 

 Apoi,… 

 După aceea,… 

 Mai târziu,… 

 În cele din urmă,… 

  CREIONAȘUL FERMECAT 
4  Scrie o scrisoare adresată lui Toma, în care să-i povestești cum te simți după o oră de 

mișcare (sport sau plimbare). Convinge-l că mișcarea îți dă energie și bună dispoziție.
5  Povestește în scris o întâmplare trăită de tine. Respectă recomandările lui Toma.

Lecția 4  Povestirea unei întâmplări trăite sau imaginate

Unitatea 4 | Din tainele unei vieți sănătoase
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Prezentarea unei activități. Fluturașul 
Descoperă!
1  Cu ce seamănă imaginea de mai jos?
2  Ce elemente conține? La ce se referă fiecare?

Exersează!
3    a) Realizați un fluturaș pentru o activitate la care urmează să participați.

b)  Turul galeriei Expuneți fluturașii. Faceți observații scrise, pentru fiecare, referitoare la:  
 aspect  formă  conținut  prezentare.

4    JOC de ROL Pălăriile gânditoare 
Alege pălăria și interpretează rolul cerut de culoare. Dacă vrei,  
în timpul jocului poți schimba mai multe pălării. 

Atelier despre

Luni - Vineri
ora 14:00

Sala de sport Olimpus,
str. 9 Mai, nr. 88, 

sector 6, București
Pentru mai multe detalii 

@   e-mail: ss.olimpus@gmail.com
(  tel: 032.225.88.99

VINO ȘI TU! TE AȘTEPTĂM CU DRAG!

dansuri

baschet

karate

tenis

volei

fotbal

aerobic
rugbi

SĂNĂTATE LA ÎNDEMÂNĂ

denumirea 
evenimentului

oferta de 
activități

programul 
și locul 
desfășurării 
activității

tipul 
activității

invitația

 ALIMENTAȚIE  SĂNĂTOASĂ 

REȚINE!
 FLUTURAȘUL este un mic anunț/afiș, care se distribuie mai multor persoane.
Pentru a realiza un fluturaș:

  Alege forma suportului (dreptunghi, floare, săgeată, frunză, plic etc.) și dimensiunea.  
Cele mai folosite forme sunt dreptunghiuri cu laturile de  210 mm și 148 mm  105 mm  
și 148 mm  210 mm și 100 mm.
  Folosește o exprimare clară.
  Precizează informațiile-cheie: denumirea activității/produsului, programul de lucru, locul 
desfășurării, adresa de e-mail, oferta de activități/produse.
  Postează un mesaj atractiv!
  Utilizează imagini adecvate și culori atractive.

informează spune ce 
simte despre …

generează  
idei noi … clarifică

identifică
greșelile

aduce  
beneficii  

(sugestii) …

 SPORT 

  Am folosit următoarele 
informații: … 

 Mi-a plăcut … Cred că … 
  Ne-am propus să … Avantajele 
folosirii fluturașului sunt … 

  Imaginaţi-vă că ...  
Am fi putut să … 

 Am învățat … 
  A fost greu să …  
Mi-e teamă că … 

 Textul funcțional. FluturașulLecția 5
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Recapitulare

Citesc
1  Citește cu atenție textul următor.

„Ieri a început să cadă o zăpadă deasă, cu 
fulgi mari și albi, ca florile de cireș. Ce veseli eram 
dimineața la școală, când o vedeam cum se lipea 
de geamuri și se grămădea pe pervazurile feres-
trelor! Ne înveseleam gândindu-ne ce mulți bul-
gări o să facem și cum o să ne batem cu ei, ce-o să 
ne mai dăm pe gheață și ce dulce o să ni se pară, 
după aceea, căldura de acasă! Ce frumusețe! 

Ce veseli eram la ieșirea din școală! Toți am 
dat năvală pe stradă, strigând, intrând cu picioa-
rele unde era zăpada mai mare și făcând bulgări 
ca să azvârlim unul în altul. Umbrelele părinților 
care așteptau pe afară se făcuseră albe. Și ghioz-
danele noastre s-au albit într-o clipă. Toți eram 
nebuni de bucurie! Făceam gălăgie și alergam 
sprinteni pe așternutul alb. Părinții se înveseleau 
și ei de bucuria gălăgioasă a copiilor.”  

(Cea dintâi ninsoare,  
după Edmondo de Amicis)

Am înțeles ce am citit
2  Completează harta textului. 

expresii  
frumoase

………… ………… ………… ………… …………

semne  
ale iernii

………… ………… ………… ………… …………

autorul …………

personajele ………… …………

titlul …………

…………locul

timpul anotimpul
…………

vremea
…………

momentul 
din zi …………

Unitatea 4 | Din tainele unei vieți sănătoase
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• Prezintă locul, timpul, personajele. 
• Descrie ce fac personajele și cum se simt. 
• Încheie textul cu impresiile tale despre acea zi.

noi

Scriu
3  Identifică 3-5 momente distincte prezentate în text. Asociază fiecărui 

moment un desen potrivit și ideea exprimată sub formă de titlu.

 _______________ ______________

 _______________ ______________
4   Transcrie adjectivele din primul enunț al textului. Pentru fiecare, scrie 

adjectivul cu sens opus.
5  Scrie un scurt text despre o zi de școală, în care a nins. Nu uita:

Am învățat
6  Recitește fragmentul de mai jos.

„— La revedere! i-a strigat Norul, de undeva, de sus. Și … drum bun!
— La revedere?! s-a mirat Fulg de Nea. Mi-e frică! Dacă n-am să 

mă descurc?”
(Povestea unui fulg de nea, de Adina Popescu)

a)  Ce a simțit Fulg de Nea la plecarea de lângă tatăl său? Selectează sub-
stantivele care exprimă starea acestuia, așa cum reiese din text.

     uimire  curiozitate  frică  încredere  curaj  neîncredere
b) Pentru substantivele de la punctul a), găsește adjective înrudite ca sens.
c)  Formulează un enunț în care expresia a se descurca să aibă alt sens 

decât cel folosit în text.
d)  Identifică:  un substantiv propriu  un substantiv comun, genul ne-

utru    un adjectiv.
7  Transcrie dialogul de mai jos. 
— Dar eu nu beau nici măcar apă!    ________
— Noi am vrea să facem mișcare, să sărim coarda, să jucăm tenis, baschet!   ________
— Ce înseamnă sportul pentru voi, micuților?   ________
a) Numește personajul care spune fiecare dintre replicile date.
b) Subliniază pronumele personale. 
c) Asociază fiecărui pronume personal substantivul corespunzător.
d) Selectează substantivele din enunțul al doilea.
e) Scrie cuvinte din familia cuvântului mișcare.

8  Alcătuiește două enunțuri cu sensurile diferite ale cuvântului noi.
  adjectiv
  pronume

9  a)  Realizează un fluturaș pentru o activitate la care vei participa în vacanță. Găsește forma și 
dimensiunea potrivite pentru mesajul pe care vrei să îl transmiți. 

b) Prezintă fluturașul în fața clasei și spune de ce ai ales să participi la această activitate.



    

  Citește cu atenţie textul, apoi rezolvă cerinţele.

„Azi-noapte a nins bogat și uite, acum, dimineața, 
toate drumurile s-au astupat. Zăpada sclipește ca o 
oglindă. Mai poți lăsa schiurile-n tindă? Din pădure 
s-aud zvonuri, s-aud murmure. Asta înseamnă că a-nceput concursul 
cel mare și tocmai Puf-Pufos întârzie pe cărare. Să-ntârzii, când vrei să 
iei tu premiul întâi?!

În pădure, pe pârtia principală, concursul are o desfășurare 
triumfală. Sunt fel de fel de probe pentru toți concurenții (ca să nu 
iasă vorbe). 

Cumătrul-lup-păzea-că-vă-rup s-a și avântat în întrecere: zdup! 
El concurează la „Săniuța-ntr-un călcâi vreau să ies eu cel dintâi”. 

Trebuie să recunoaștem, fără tapaj, că e vorba de curaj!
Nici nu l-aș fi crezut pe Moș-Martin-țin-cojoc-foarte-fin că 

o poate aduce din condei așa fin! El și-a ales proba de bob, 
tocmai pentru că, la o astfel de probă, de mare viteză, 

greutatea contează, nu se pune în paranteză! Îi mai 
rămâne doar să ocolească brazii din cale, când a 

pornit-o ca bolidul, la vale …
Cel mai elegant număr dintr-o sută, îl 
execută, după o plecăciune-ndelungată, 

Cumătra Vulpe-coadă-lungă. Este 
un număr pentru care a fost 

special trimisă, fiindcă 
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1  Alege varianta corectă. 
1. Când a început să ningă? 

a) dimineața; b) după-amiaza; c) seara; d) noaptea.
2. Unde s-a desfășurat concursul cel mare? 

a) pe drum;  b) în tinda casei;  c) în pădure;  d) la patinoar. 
3. Cine nu este personaj în acest text?

a) un urs;  b) o vulpe;  c) un copil;  d) un corb.  
2  De ce are nevoie fiecare concurent? Asociază corespunzător.
3  Scrie A în dreptul enunţurilor adevărate și F în dreptul enunţurilor false.

a) Puf-Pufos a întârziat la concursul din pădure. 
b) Cel mai elegant număr a fost executat de o vulpe. 
c) Barza Breaza a concurat la proba de zbor printre obstacole înalte. 
d) Rița-Veverița a admirat foarte mult saltul iepurașului. 

4  Răspunde la întrebări.
a) Ce premiu își dorea Puf-Pufos?
b) Ce efect are greutatea ursului în cadrul probei de bob?
c) Cine sunt spectatorii la acest concurs?

5  Identifică substantivul care denumește caracteristica  
fiecărui concurent. Asociază corespunzător.

 

 

 

 

  Iepurașul   curaj

  Lupul   greutate

  Ursul   eleganță

  Vulpea   siguranță

Unitatea 4 | Din tainele unei vieți sănătoase

Test de  
evaluare



obține aplauze la scenă deschisă. O piruetă doar, într-un picior, 
și pe gheață s-a aprins un foc orbitor, din care răsar, nu prea 
rar, niște musteți și-un botișor.

Asistența este entuziasmată, aplaudă Veverița, 
aplaudă Corbul, aplaudă Omul de zăpadă. Barza Breaza a făcut 
special o deplasare, din țările în care iarna-i dogoare, în calitate de 
corespondent, cu viziune, al unei firme de televiziune. Vrea să judece, 
vrea să discearnă frumusețea sporturilor de iarnă!

Dar, ce s-a-ntâmplat? O liniște mare peste pădure s-a lăsat. Sus, pe 
cea mai înaltă trambulină, a apărut Puf-Pufos, cu o mișcare grațioasă 
și-o siguranță deplină. 

— Atențiune, zice, el, voi executa ce nu s-a mai executat: dublu salt 
în asalt! Pregătiți-mi premiul cel mare, o varză cât o căldare!

Dar, până să zică „premiul cel mare”, schiurile-i alunecă, fără voie, la 
vale. Trambulina-i dă avânt și Puf-Pufos se-nvârte de zece ori până la pământ. 

— Bravo! Bravo! strigă Veverița-Rița, nemaităcându-i gurița. Bravissimo! 
Puf-Pufos, pe tine însuți te-ai întrecut, eu te declar campion absolut!

Numai Omul de zăpadă, i se cere, nu i se cere, declară că e 
cu totul de altă părere.

— Ce măiestrie e asta? Eu n-o pricep și basta! Barem,  
să-mi dea-napoi căciula dintr-o cratiță spartă, fiindcă, 

uite, a și-nceput gerul pe la urechi să mă ardă. Ce băiat 
înfumurat! Nici n-a ieșit campion și-l îmbrâncește 
pe om!”

 (Poveste de iarnă, de Petre Ghelmez)
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6  Formează perechi de cuvinte cu sens asemă-
nător.
 câștigător  talent  căldare  asalt 
 măiestrie  campion  avânt  găleată

7  Scrie câte un enunț, folosind pronumele 
personale alăturate. 

8  Înlocuiește cuvintele subliniate, cu pronu-
mele personale potrivite.
a)  Moș-Martin-țin-cojoc-foarte-fin și-a ales 

proba de bob.
b)  Veverița, Corbul și Omul de zăpadă aplaudă 

cu entuziasm.
c)  Veverița îl felicită pe Puf-Pufos.

9  Așază cuvintele la locul potrivit:  sar ,  s-ar ,  
nea ,  ne-a ,  sa ,  s-a .
Iarna ___ chemat pe pârtie. Săniile ___ peste 

dâmburile de ___. El ___ înscrie la concurs, dar  
sania __ este cam veche. I __ rupt cârma.  
Va rămâne spectator.

10  Subliniază cu o linie pronumele personale și 
cu două linii substantivele proprii cărora le 
țin locul. 

a) Asta înseamnă că a-nceput concursul 
cel mare și tocmai Puf-Pufos întârzie pe cărare. 
Să-ntârzii, când vrei să iei tu premiul întâi!”

b) Cumătrul-lup-păzea-că-vă-rup s-a și  
avântat în întrecere: zdup! El concurează la 
„Săniuța-ntr-un călcâi vreau să ies eu cel  
dintâi”. 

11  Scrie un scurt text, de 8-10 rânduri, despre un 
joc de iarnă practicat de tine. Textul trebuie 
să conțină dialog și cel puțin trei pronume 
personale. 

noi eivoi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
FB 3 4 4 3 4 4 3 3 6 4 8
B 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 5
S 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3

AUTOEVALUARE

 Exprimare clară
 Scriere corectă 
 Respectarea cerinței

Criterii de acordare 
a calificativului: 

 Verifică răspunsurile testului de evaluare la pagina 151-152.
 Completează fișa Observ! Apreciez! Evoluez! , de la pagina 148.
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DEVIN UN CITITOR ACTIV
Observ. Înțeleg

Cum citești? Cum devii un cititor activ?

Notez. Rețin
  Completează trei postituri, după model, cu 
însemnări referitoare la textul Sănătatea la 
tine acasă.

Vreau să știu

Interesant:

Important!

Vreau să știu!Interesant: Important!

JOC  Compune, în trei minute, cât mai multe cuvin-
te folosind literele date. Subliniază cu o linie substan-
tivele și cu două linii pronumele personale. Compară 
cuvintele tale cu cele 
ale colegului de ban-
că. Scrie ce ai observat 
(asemănări, deosebiri).

Proiect

1  Acest text este  un articol dintr-o revistă  o poveste  o poezie  o ghicitoare.
2  Imaginile  arată scene din viața reală  prezintă un produs  ilustrează textul.
3  După părerea ta, urmărind șirul imaginilor, ce crezi că vei afla citind acest text?

 Citește cu creionul și hârtia lângă tine.
 Lipește postituri cu însemnări pe marginea textului.
 Notează, în cuvinte sau imagini, fiecare idee care ți se pare importantă sau interesantă.
 Stabilește simboluri pentru diferite impresii provocate de text. Exemple: ?, !, ?!, !!,  ș.a.

a e i o u t n v l m c

Unitatea 4 | Din tainele unei vieți sănătoase



IATĂ CE SUPERPUTERI VEI EXERSA ÎN ACEASTĂ UNITATE:
  Extragerea unor informaţii dintr-un text literar
 Recunoașterea cuvintelor care exprimă acțiuni
  Povestirea unei întâmplări pe baza unui suport adecvat
   Povestirea pe scurt a unei întâmplări trăite sau imaginate
  Redactarea unui e-mail
 Inițierea unui schimb verbal
  Utilizarea semnelor de punctuație
  Descrierea unei ființe din universul apropiat,  
pe baza unui plan simplu

Spectacolul  
naturii

   Rețetarul de expresii  
   frumoase (pag. 98)PProiectroiect

UNITATEA

5
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A fost odată un pescar bătrân, care locuia împreună 
cu soţia lui în apropierea ţărmului unei mări îndepărtate. 
Bordeiul lor era neîngrijit şi dărăpănat, iar bătrânul prindea 
doar peştişori mici, cu care nu reuşeau să îşi astâmpere foamea. 
Nevasta lui se plângea zi de zi de viaţa pe care o duceau.

Într-o zi, pescarul a prins un peştişor din cale-afară de 
frumos şi de strălucitor: era poleit cu aur.

— Dă-mi drumul, moşule, şi îţi voi îndeplini trei dorinţe! 
grăi peştişorul, cu glas de om.

Deşi îi era teamă de gura nevestei, pescarul a cruţat viaţa 
peştişorului. Când s-a întors acasă cu traista goală, nevasta  
l-a dojenit aspru. 

— Întoarce-te îndată şi cere-i peştişorului o covată mare şi 
frumoasă! i-a poruncit nevasta mânioasă.

Bătrânul porni spre mare şi 
strigă:

— Peştişorule! Peştişorule! Baba 
m-a trimis să-ţi cer o covată.

— Foarte bine! i-a spus peştele. 
Dorinţa ta va fi îndeplinită.

Când a ajuns acasă, pescarul a 
văzut o covată mare şi frumoasă. 
Însă, nevasta lui era tot nemulţu-
mită, motiv pentru care născoci o 
altă dorinţă, demnă de lăcomia ei. 

Peştişorul de aur
după Fraţii Grimm

 Unde trăiesc peştii? 
 Ce tipuri de peşti cunoşti? 
  Ai pescuit vreodată?  
Cum te-ai simțit?

Observ
1  Textul citit este:  un articol;  o poveste;  o poezie;  un interviu.

Am înțeles ce am citit
2  Completează harta textului.

3  Notează cu A enunţurile adevărate și cu F enunţurile false.
  Pescarul locuia împreună cu fiica sa.
  Într-o zi, el a prins un peştişor poleit cu aur.
  Bătrânul a cruțat viața peştişorului.

  Nevasta pescarului era foarte înţelegătoare.
  Bătrâna i-a poruncit pescarului să-i ceară 
peştişorului un palat.

   DESCOPERĂ UNIVERSUL TEXTULUI!

 bordei: locuință mică, sărăcăcioasă.
 covată: albie, vas lunguieț din lemn.
 cruța (a ~): a ierta, a scuti.
 dărăpănat: deteriorat.
 născoci (a ~): a inventa.
 ocară: jignire, insultă.
 scorojiți: cojiți.

Dicționar

4  Răspunde la întrebări.
a)  Ce însuşiri avea peştişorul prins de pescar?
b)  Ce dorinţe i-a îndeplinit peştişorul nevestei 

pescarului?
c) Ce a înţeles pescarul din cele petrecute?

5   Delimitează textul în fragmente și reali- 
zează planul simplu de idei al textului.

6  Povestește oral textul, pornind de la planul 
simplu de idei.

AUTORUL TIMPUL
ÎNSUŞIRI ALE 

PERSONAJELOR

PERSONAJELE

TITLUL

LOCUL

Unitatea 5 | Spectacolul naturii

Lecția 1  Textul literar narativ  Extragerea unor informații de detaliu din textul literar  
 Organizator grafic  Formularea unei păreri
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— Întoarce-te îndată şi cere-i peştişorului să ne dea o casă mare şi frumoasă! 
Pescarul chemă din nou peştişorul auriu şi îi spuse cea de-a doua dorinţă a nevestei sale. 
— Nu-ţi mai face griji, moşule! La întoarcere, vei găsi o casă nouă, din care nu va lipsi nimic.
Pescarul merse acasă. În locul bordeiului dărăpănat, găsi o casă mare, nou-nouţă. Însă nevasta 

lui stătea în prag, scrâşnind din dinţi de nemulţumire. De data aceasta, îi porunci moşului să-i 
ceară peştişorului un palat. Dorinţa i-a fost îndeplinită de îndată. Când bărbatul s-a întors acasă, 
nu i-a venit să-şi creadă ochilor. În locul casei, se înălţa acum un palat falnic.

De îndată ce îl văzu la poartă, nevasta, devenită 
împărăteasă, îi adresă numai vorbe de ocară, izvorâte 
din inima ei haină. Paznicii palatului îl înghiontiră şi îi 
interziseră să se mai apropie vreodată de palat. 

 Bătrânul pescar a părăsit palatul şi a coborât la ţărm. 
Ştia că doar peştişorul de aur ar putea să-i dea un sfat.  
L-a chemat încă o dată şi i-a povestit despre necazul lui.
Bătrânul îi adresă o ultimă rugăminte, pornită din suflet.  
Îi ceru peştişorului să năruiască palatul şi să facă să dispară 
bogăţiile primite. Voia s-o găsească pe nevasta lui în vechiul 
lor bordei, în care să domnească pacea şi împăcarea.

Impresionat de spusele pescarului, peştişorul 
s-a îndurat şi a hotărât să facă dreptate şi să-i 
îndeplinească această ultimă dorinţă. 

Întorcându-se acasă, bătrânul 
îşi revăzu vechea căsuţă, cu 
pereţii scorojiţi. Totul era 
ca la început. Viața lor 
era lipsită de bogății, dar 
pescarul se simțea cu 
sufletul împăcat.

Îmi exprim părerea
7   Ce întâmplări din text nu pot avea loc în 

realitate? Explică de ce. Cum se numește un 
astfel de text? 

8   Ce dorințe ți-ar plăcea să-ți îndeplinească 
peștișorul de aur?

9   Găsește un alt titlu pentru textul citit.  
Explică alegerea ta.

10   Ce învățătură se desprinde din textul 
Peștișorul de aur?

Îmi îmbogățesc vocabularul
11  Scrie enunţuri cu sensurile diferite ale cuvin-

telor poartă, dată, care, zi.

12   Scrie cuvintele cu sens asemănător celor  
marcate în text cu portocaliu și cu sens opus 
celor marcate cu bleu.

13  Ce înţelegi prin expresia: nu i-a venit să-și 
creadă ochilor? Alcătuiește un enunţ cu 
această expresie.

Recunosc părțile de vorbire
14   Creează enunţuri în care să folosești sub-

stantivele de mai jos, însoţite de adjectivele 
potrivite, extrase din text. 
 pescar    peştişor    casă   

 palat     nevastă    covată  

Accesează Biblioteca mea de vis, din manualul digital . Citeşte Legenda Dunării. 

Lectură pentru suflet și minte Portofoliu
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2  Recitește textul, eliminând cuvintele scrise cu bleu. Înţelegi mesajul transmis de text? De ce?
3  Ce exprimă cuvintele marcate?
4  Identifică, în textul Marea, o apă folositoare, trei acţiuni ale următoarelor vieţuitoare:

REȚINE!
Partea de vorbire care exprimă acţiunea, starea sau existenţa fiinţelor, a lucrurilor  
sau a fenomenelor naturii se numește VERB.
Exemple:

 Verbe care exprimă acțiunea: merge, dansează, cântă, pleacă, urcă; 
 Verbe care exprimă starea: stă, așteaptă, tace, râde;
 Verbe care exprimă existența: este, există, se află.

5  Scrie verbele corespunzătoare acţiunilor reprezentate în imagini.

a) b) c) d)

Descoperă!
1  Citește cu atenţie textul.
Peştii sunt aici mulţi ca iarba. Şi cresc singuri, cum îmi crește mie barba. 
Unii dansează, alţii au pene de papagal şi cântă pe lângă Insula de Coral. 
Prin alte ape, rechinii umblă la ei cu fierăstraie şi, dacă te prind, te taie. 
Unde este apa mai adâncă, înoată nişte peşti urâţi, atât de urâţi, că nici 

ei între ei nu se mănâncă. 
Porcul-de-mare râmă algele pe lângă maluri, de se fac deasupra valuri. 
Foca este aproape cât Luna. N-am o undiţă la-ndemână, că acum  

aș prinde una.
 Dar mai bine hai să ne urcăm în barca asta pe care o leagănă valul şi  

să privim Malul. 
(Marea, o apă folositoare, de Marin Sorescu)

…

…
…

…

…
…

Unitatea 5 | Spectacolul naturii

Lecția 2  Verbul

Verbul
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Exersează!
6   Transcrie doar verbele. Alcătuiește enunţuri 

cu verbele identificate.
  plouă  nori  cade          
  senin  priveşte  apă 
  merge  albastru   valuri

7  Cine face acţiunile? Scrie substantive potrivite 
verbelor de mai jos.

 … învaţă.  … muncesc.  … strălucesc.      
 … se topeşte.  … adie.  … înfloresc.  
 … cântă.  … râd.  … poluează.

8   Pentru verbele date, găsește altele
 cu acelaşi înţeles    cu înţeles opus 

 ✿ vorbeşte ✿ dispare
 ✿ aleargă ✿ vine
 ✿ decide ✿ râde
 ✿ inventează ✿ cumpără

9  Transcrie versurile, apoi subliniază verbele. 
În lumea asta mare
Eu curg în lung şi-n lat,
Lucesc când mândrul Soare
Zâmbeşte către mine sau ceru-i înstelat.
Atunci când sunt un şipot,
Pot modela un munte;
Copacul cel mai falnic 
Îl cresc dintr-un grăunte.

10   Grupează cuvintele de mai jos în coloana 
potrivită, respectând modelul dat.

Verb Substantiv Adjectiv Pronume

înoată pescăruş tare tu

11  Înlocuiește expresiile date cu verbul potrivit.
Model: a sta pe gânduri – a se gândi, a reflecta
➤ a băga de seamă
➤ a o lua la sănătoasa
➤ a-şi aduce aminte
➤ a se da jos
➤ a se lua la harță
➤ a călca pe cineva pe coadă

12   Alcătuiește enunțuri după schemele date. 
Model:  verb + substantiv   Vine vara.
a)  adjectiv + substantiv + verb
b) pronume + verb + substantiv + adjectiv
c)  substantiv + verb + adjectiv + substantiv

13  Completează enunțurile cu pronumele potrivite.
Bunica obişnuieşte să îmi spună mereu poveşti. 

… este cea mai bună povestitoare. … sunt însă cel 
mai curios ascultător. Aşadar, … ne înțelegem de 
minune.
14  Completează proverbele cu verbele potrivite.

a) Cine … de dimineață departe … .
b) Prietenul la nevoie … .
c) Aşchia nu … departe de trunchi.
d) Apa …, pietrele … .
e) Ce ție nu-ți … , altuia nu-i … .
f) După ploaie, … soarele.

15  Schimbă forma verbelor.
Model: Ana se duce la mare.
 Ana s-a dus la mare.
a) El îi conduce la gară.
b) Trenul îl duce în stațiune.
c) Pe plajă, se întâlnesc cu alți prieteni.
d) Ei îi întâmpină cu drag.

16  Alcătuiește enunțuri cu sensurile diferite ale 
cuvintelor: sare, vin, toc, car.

17  Găsește verbe înrudite cu substantivele date, 
după model.
Model: îmbrăcăminte – a îmbrăca
 pieptăn   coborâre   privire
 părăsire  vorbire  plăcere
 doborâre  tăcere  întoarcere

 pluteşte  tu  înspumată   voi  loveşte 
 mal  înoată  străluceşte  ei  tare  soare 
 zboară  scufundă  ele  peşti  Constanța 
 şerpuieşte  sparg  valurile  rece   izvor 
 năvalnic  Matei  arzător  limpede 18   CREIONAȘUL FERMECAT 

Redactează un scurt text, cu titlul Progra-
mul meu zilnic, în care să descrii ce faci în 
fiecare zi. Subliniază cu verde verbele pe 
care le folosești în redactarea textului tău. 
Poți redacta textul folosind computerul.



2  Răspunde la întrebări.
a) Unde s-au adunat norii? d) De ce crezi că a strănutat Noruleț?
b) Ce privesc norii, din înaltul cerului? e) Ce au făcut lacrimile lui Noruleț?
c) Ce a făcut Noruleț? f) Cine a rămas să supravegheze oraşul?

3   Adaugă fiecărui substantiv verbul potrivit 
din text.
✿ Norii … . ✿ Noruleț … . ✿ Norul Gri … . 
✿ Lacrimi … . ✿ Ochii … . ✿ Norişorii … .

4  Grupează verbele identificate la exercițiul 3  
în funcție de numărul acestora.
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 voi scrieți/voi scriți  el aşează/el aşază   noi loam/noi luăm   el hotărî/el hotărâ
 mi-ar plăcea/mi-ar place   tu voiai/tu vroiai   voi faceți/voi făceți   voi taceți/voi tăceți

Verbul are două numere: 
  singular –  Acțiunea este făcută  

de un singur personaj. 
Exemple:   Eu stau.  Tu cânți.  Mihai dan-

sează.  Fata aruncă. 
 plural –  Acțiunea este făcută de mai 

multe personaje.
Exemple:   Noi stăm.  Voi cântați.  Mihai şi 

Dana dansează.  Fetele aruncă.

REȚINE!

Numărul verbului

Exersează!
5  Trece verbele date la numărul plural, după model.

 Eu merg. ➞ Noi mergem.  El vine. ➞ Ei … .  Eu dansez. ➞ Noi … .  El scrie. ➞ Ei … .
Tu cânţi. ➞ Voi … .  Ea spune. ➞ Ele … .  Tu citeşti. ➞ Voi … .  Ea zâmbeşte. ➞ Ele … .

6  Completează spaţiile cu verbe la forma potrivită.
 El şi Maria … .  Eu, Ana şi Irina … .  Ion, Dan şi Ana … .  Suzana … .
 Ei şi Mimi … .    Marius şi Ina … .    Tu şi Ana … .  El şi Suzana … .

7  Alege forma corespunzătoare a verbului.
— Tăticule, eu nu sunt/suntem vinovat. Surorile mele, Nora şi Norica, a deschis/au deschis fereastra. 

Temperatura din camera noastră au scăzut/a scăzut brusc. Eu a răcit/am răcit.
— Norina, fiul nostru este/sunt bolnav. 

8  Alege forma corectă a verbelor de mai jos. Alcătuiește un scurt text cu verbele selectate.

Descoperă!
1  Citește cu atenţie textul de mai jos.

Norii cenuşii s-au adunat la sfat deasupra oraşului. Privesc uimiţi, 
din înaltul cerului, agitaţia oamenilor. Deodată, se aude o bubuitură. 
Noruleţ, fiul cel mic al Norului Gri, a strănutat. Toţi norii s-au speriat. 
O lumină puternică a brăzdat cerul. 

— Cine a îndrăznit să ne deranjeze? a strigat mânios Norul Gri.
Lacrimi albastre au început să curgă pe obrăjorii pufoşi ai lui Noruleţ.
— Tăticule, am strănutat!
— Nu mai plânge, dragule! i-a spus Norul Gri, îmbrățişându-l.
Ochii lui Noruleț s-au luminat de veselie. Toți norişorii au fugit la joacă. Numai Norul Gri a 

rămas să supravegheze oraşul luminat de razele strălucitoare ale Soarelui.
(Povestea lui Noruleț, de Ionuț Banu)

SINGULAR PLURAL 

Unitatea 5 | Spectacolul naturii

Lecția 3  Numărul verbului
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3   Ce calități a dovedit pinguinul Apolodor? Ce înseamnă, în 
opinia ta, să fii inventiv? Dar creativ? Cum te ajută faptul că 
ești creativ atunci când scrii un text?

— Orice ploaie, va să zică,
Până ce porneşte, pică.
O să plouă. Este clar.
Să deschid umbrela …
Dar, laolaltă, trei umbrele
S-ar ciocni rău între ele, 
De n-ar fi Apolodor
Şi un pic inventator …” 

Iar, după un sfert de ceas,
Când îi cade-un strop pe nas,
Cugetă acelaşi leu:

„— Mare om a fost acela
Care-a inventat umbrela! 
După cum putem vedea,
Cel ce cugetă aşa
Este leul Amedeu.

(A doua carte a lui Apolodor, de Gellu Naum)

 CREIONAȘUL FERMECAT 

Scrierea creativă 
Descoperă!
1   Observă cu atenţie imaginile alăturate. 
2   Citește versurile, apoi reconstituie aventura celor trei perso-

naje amuzante, pinguinul Apolodor, leul Amedeu și cangurul 
Ilie, numerotând imaginile în ordinea corespunzătoare.

4  Scrie un text în care să redai întâmplările prezentate în versurile de mai sus. Folosește 
recomandările lui Dominic.

5   Pornind de la întrebările date, scrie un scurt text despre o întâmplare petrecută într-o zi  
ploioasă.  Plan de idei

 

 

 

a) Unde te aflai când a început ploaia?
b) Cu cine te-ai întâlnit?
c) Ce s-a întâmplat cu umbrela ta? 

d) Cine te-a ajutat?
e) Cum s-a finalizat întâmplarea?
f) Ce ai învățat din această întâmplare?

Exersează!

SECRETELE UNUI BUN SCRIITOR
Atunci când scrii un text, este bine:
   să dai dovadă de creativitate, imaginându-ți situații şi 
întâmplări originale;

     să prezinți în ordine desfăşurarea întâmplărilor, folosind 
cuvintele de legătură: mai întâi, apoi, în cele din urmă;

  să foloseşti expresii frumoase.

Lecția 4  Scrierea creativă. Povestirea unei întâmplări imaginate



  Observă harta României.
 Indică poziţia munţilor. 
  Cu ce culoare sunt reprezen-
taţi munţii pe hartă? 
  De ce crezi că a fost folosită 
această culoare?
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Muntele cel hodoronc-tronc
de Marin Sorescu

M-am făcut luntre şi punte şi v-am adus de la mare la munte. 
Mă gândisem să vă las la Bucureşti şi să v-aduc munţii acolo, într-o 
traistă de poveşti. Dar, când să îi fac frumos ghem, munţii n-au 
vrut să încapă în tren. Au zis că ei nu se mişcă din aşezarea lor 
străveche, numai fiindcă sunteţi voi nişte leneşi fără pereche.

Acum uitaţi-vă: toţi sunt făcuţi din piatră (care e un fel de 
prefabricată). Nu ştiu când au crescut aceşti ştrengari, că omenirea, 
când a venit, i-a găsit mari. Se opriseră ca nişte elefanţi în zare, cu 
tot cerul în spinare. 

Munţii noştri sunt bogaţi ca soarele. Au aur şi argint în toate 
buzunarele. Creasta aia, care parcă se clatină, cred că e de platină. 
Unde te-ndrepţi, dai de nuiele pentru fluiere şi de buşteni groşi. 

Sub pietre sunt cărbuni, cu care desenează locomotivele aburi 
pufoşi. Au fier, var, sare, dar ce n-au? Chiar şi lupi care fac „hauhau”. 
Ca să nu mai vorbesc de ape minerale şi alte izvoare: cu ele munţii 
se spală şi pe picioare. Da, da, nu mai sunt alţii care să le semene. 
Uite, ne fac semn să intrăm în ei ca-n cetatea lui Cremene.

Observ
1  Observă imaginile care însoţesc textul. Alege cuvintele potrivite pentru a completa enunțurile.

Muntele este cea mai … formă de … pe suprafața … . Munţii României sunt Munţii … .

relief Carpaţi înaltăpământului

 astenie: oboseală prelungită.
  cetatea lui Cremene: loc fără stăpân, 
unde fiecare face ce îi place.
  pitulişul (de-a ~): de-a v-ați ascunselea.

Dicționar

   DESCOPERĂ UNIVERSUL TEXTULUI!

Am înțeles ce am citit
2  Identifică în text toate bogăţiile muntelui: 

3  Notează cu A enunţurile adevărate și cu F 
enunțurile false.

  Toți munții sunt alcătuiți din piatră.
  Munții noştri sunt bogați în aur şi argint.
  Turiştii apreciază aerul de munte.
  Munții sunt acoperiți cu lanuri de grâu.

4   Muntele cel hodoronc-tronc este un text cu 
rimă. Transcrie din text cuvintele care rimea-
ză cu: 

 Bucureşti    străveche  piatra   iarba 
 ştrengari  soarele  zare   clatină 

Îmi exprim părerea
5  Răspunde la întrebări.

a) Cu ce sunt comparați munţii?
b)  Ce înțelegi prin expresia munţii îşi pun com-

prese cu nori?
c)  Ce resurse oferă muntele pentru sănătate?
d)  De ce sunt considerați brazii cei mai buni 

alpinişti?
e)  Ce viețuitoare se pot întâlni în ascunzişurile 

munților?

 de la suprafaţa solului 
 din subsolul muntelui   

Unitatea 5 | Spectacolul naturii
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Câţiva munţi Carpaţi sunt mai înalţi decât ceilalţi. Când se uită în jos, uneori le vine 
ameţeală şi-atunci îşi pun comprese cu nori. Căci să ştiți: munţii sunt cei care dirijează ploile, 
spunându-le norilor: „Ce vă îngrămădiţi toți aici, ca oile?”

Năzdrăvanilor, staţi! M-am luat cu vorba şi am uitat să vă spun să respiraţi. Pentru că 
lumea – să nu vă mire – vine la munte mai mult să respire. Cică aerul de aici conţine nu 
ştiu ce vitamine. Şi dacă-l tragi în piept zi de zi, cuminte, te faci sănătos pe şapte ani înainte. 
Vedeţi stânca aia bătrână care seamănă cu o mână? Este mâna fermecată cu care muntele 
ajută farmacia şi ne ia nouă astenia. Aşa. Acum am ajuns într-o poiană. Puteţi călca pe iarbă 
ca pe un covor sau o blană. Dar nu plecaţi singuri prin păduri, aoleu, că munţii au prăpăstii 
mai mari decât cele pe care vi le spun eu. În ele se ascund jivinele şi îşi înfig brazii rădăcinile.  
Brazii sunt cei mai buni alpinişti, copii! Se suie până în vârful muntelui, fără frânghii.

Pentru voi, munţii au şi nişte ascunzişuri, multe ca frunza şi iarba, parcă ar fi fost 
făcuţi pentru baba-oarba. Te ascunzi colo, după un copac, şi, când strigi: „Sunt gata, 
Chimiţă!”, te găseşte imediat un urs ori o veveriţă. Pentru că toate animalele de 
care v-am vorbit şi multe alte păsări cu pene stau în munţi ca în cartea cu 
desene. Nu pot, căci le-aş arăta eu cu degetul de la coadă şi până la cioc 
sau la bot. Ele se joacă de-a pitulişul pe după stâncă şi, când se 
prind, se mănâncă. Iar acum au fugit de aici, fiindcă ştiu că 
noi suntem voinici şi urcăm către vârful muntelui, 
pe poteci, ţinându-ne de ciuperci.

Îmi îmbogățesc vocabularul
6  Scrie verbe cu sens asemănător celor marcate în text cu bleu și cu sens opus celor marcate cu roz.
7   Completați Piramida Muntelui cel hodoronc-tronc, conform indicațiilor.

a) Ce înţelegi prin expresia  fără pereche ? Alcătuieşte un enunţ cu această expresie.
b) Scrie două enunțuri cu sensurile diferite ale cuvântului  sare . 
c) Scrie trei denumiri de animale care apar în text.
d) Scrie un enunț despre  munte , format din patru cuvinte.

Recunosc părțile de vorbire
8  Găsește verbe înrudite cu substantivele date, după model.

Model: gândire – a gândi  aşezarea – a …  piatră – a …  fluiere – a …   ameţeală – a …
9  Identifică în text cinci verbe la numărul singular și cinci verbe la numărul plural. 

10  Completează spaţiile libere cu forma corespunzătoare a verbelor: 
  a pleca  a călători  a se ridica  a ajunge  a străluci  a pluti  a se înălţa.

Maria, Dan şi Andrei … la munte. Ei … cu trenul. După două ore, … la Sinaia. În fața lor … muntele 
falnic. Soarele … pe cer, iar norii pufoşi … liniştiţi. Brazi verzi … mândri la poalele muntelui, ca nişte paznici 
ai comorilor nepreţuite.

Scriu 
11  Redactează un scurt text în care să povestești despre o excursie la munte. În realizarea textului, 

urmărește să răspunzi la întrebările:  Când ai fost în excursie?  Unde?  Cu cine?  Ce ai făcut? 
 Ce ți-a plăcut mai mult?

a

b

c

d
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Redactarea unui e-mail
Descoperă!
1  La munte, Dan s-a împrietenit cu Ana. Amândoi adoră excursiile 

şi jocurile în aer liber. Pentru a păstra legătura, Ana i-a cerut 
lui Dan adresa lui de e-mail. Peste câteva zile, Dan a primit un 
mesaj de la Ana, prin poşta electronică.
Citește e-mailul primit de Dan. Observă părțile componente 
ale unui e-mail.

Exersează!
3  Scrie un e-mail în care Dan îi răspunde Anei. Trebuie să precizezi: mijlocul de transport (tren, 

autobuz, mașină), data și ora la care ajunge Dan. 
4  Alex, Bogdan și Diana au rezolvat următorul exerciţiu:

Mâine vrei să te întâlneşti cu prietenul tău, Mihai. Scrie-i un e-mail lui Mihai,  
prin care să-i transmiţi: ce ai făcut ieri, de ce vrei să te întâlneşti cu el, la ce oră vei ajunge.

Iată cum au rezolvat exercițiul cei trei copii.

1. adresa de e-mail a destinatarului
2. subiectul (la ce se referă  

mesajul tău)
3. formula de introducere

4. cuprinsul mesajului

5. formula de încheiere
6. semnătura

Bună, Dan!

Ce mai faci? Ai terminat de citit cartea scrisă de Marin Sorescu, 
cea pe care ți-am recomandat-o? 
Sâmbăta viitoare va fi ziua mea de naştere. Voi organiza o pe-
trecere în data de 14 martie. Mi-ar plăcea foarte mult să vii şi tu. 
Petrecerea va începe la ora 16:00, la mine acasă. 
Aştept cu nerăbdare răspunsul tău.

Cu drag,
Ana

Invitație

dan.marian@yahoo.comCătre

Subiect

2  Răspunde la întrebări.
a) Cine a scris acest e-mail? 
b) Cui îi este adresat mesajul? 
c)  Care este subiectul acestui e-mail?
d) Ce cuprinde mesajul?

Prin POȘTĂ ELECTRONICĂ (e-mail),  
oamenii îşi transmit diverse mesaje  

(texte, desene, fotografii, muzică, video)  
într-un timp foarte scurt.

REȚINE!

Care dintre copii a respectat cele trei cerinţe ale exerciţiului?

Bună, Mihai!

Am încercat să îmi rezolv tema la 
matematică ieri, dar nu am reuşit să 
înțeleg ultima problemă. Te rog să mă 
ajuți. Putem să ne întâlnim mâine?

Mulțumesc.
Alex

Către
Subiect

mihai.popescu@yahoo.ro
Bună!

Bună!
Voi ajunge la ora trei şi jumătate. 
Vreau să îți arăt nişte fotografii 
minunate, pe care le-am făcut în 
vacanță.

Pe curând!
Bogdan

Către
Subiect

mihai.popescu@yahoo.ro

Dragă Mihai,
Ieri am cumpărat o carte grozavă, 
de benzi desenate. Este extrem de 
interesantă. Voi veni mâine la tine 
în jurul orei 16:00, să o citim împre-
ună. Sunt sigură că îți va plăcea.

Diana

Către
Subiect Întâlnire

mihai.popescu@yahoo.ro

Unitatea 5 | Spectacolul naturii
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2  a) Transcrie dialogul de mai sus, apoi subliniază formulele de salut și de solicitare.
b) Continuă dialogul, adăugând alte două replici fiecărui personaj.

Exersează!
3  În drum spre casă, Șerban s-a întâlnit cu Ana. Curioasă, fetița a dorit să afle ce a cumpărat Șerban.

Alege răspunsurile potrivite pentru a reconstitui dialogul dintre cei doi copii. 

1. Ana: Bună, Șerban! 4. Ana: Ce ai cumpărat?
 Şerban: A. La revedere!    Şerban: A. Nişte legume pentru bunica. 
  B. Noapte bună!   B. Un set de carioci şi o riglă.
  C. Salut!   C. Nu.
2. Ana: Ce mai faci? 5. Ana: La ce-ți folosesc?
 Şerban: A. Am nouă ani.  Şerban: A. La munte.
  B. Excelent!   B. Desigur.
  C. Vreau ciocolată.   C. Pentru un proiect la ştiințe. 
3. Ana: De unde vii? 6. Ana: Mă bucur că te-am văzut. Pe curând!
 Şerban: A. Săptămâna viitoare.  Şerban: A. Vinerea viitoare.
  B. De la librărie.   B. La revedere!
  C. Cu Maria.   C. Bine, vremea e bună.

4   Realizați dialoguri, pornind de la situaţiile date.
a) Eşti în parc împreună cu un prieten şi zăriți un pui de arici.
b) Te întâlneşti pe stradă cu mama unui coleg. 
c)  Te întâlneşti cu doamna învățătoare într-un magazin.
d)   Îi povesteşti unui prieten despre un nou joc de calculator. 

5   Realizați un dialog potrivit situației reprezentate  
în ilustrația alăturată.

Descoperă!
1  Citește dialogul dintre Șerban și doamna Ionescu.

Inițierea unui schimb verbal

Atunci când inițiezi un dialog cu o persoană, este politicos să foloseşti următoarele formule: 
 de salut: Bună ziua!, Sărut mâna!, Salut! etc.
 de solicitare: Vă rog, aş dori …; Vă rog, ați putea să …; Fiți amabil/amabilă, puteți să …
 de permisiune: Aş putea să …; Dați-mi voie, vă rog, să …; Îmi permiteți, vă rog, să … etc. 
De asemenea, trebuie să vorbeşti clar şi politicos.

REȚINE!

Buna ziua, doamna 
Ionescu! Aş dori un 
set de carioci şi o 
riglă, vă rog.

Buna ziua, Șerban! 
Bine ai revenit! Aceste 
carioci sunt potrivite?

Acest set costă 10 lei, 
dar mai avem şi alte 
modele, mai ieftine.

Da! Sunt foarte 
bune, dar cât costă?

 Solicitarea de informații  Cererea simplă familiară, cererea politicoasă  
 Inițierea unui schimb verbalLecția 7
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Dorothy trăia într-o casă mică, în Kansas, cu unchiul ei Henry 
şi cu mătuşa Em. Nu aveau pod, nici pivniţă, doar o gaură mică, 
săpată în pământ, unde familia putea să se adăpostească când se 
ridica unul dintre acele mari vârtejuri de vânt care sfărâmau orice 
aşezare omenească din calea lor. 

În fiecare zi, fetiţa se juca cu Toto, un câine mic şi negru, cu 
părul lung şi mătăsos. El o făcea mereu să râdă, iar ea îl iubea 
nespus de mult. 

Astăzi, unchiul Henry privea cerul, care era mai cenuşiu ca 
de obicei. Dorothy se juca cu Toto. Deodată, unchiul Henry strigă 
către nevasta lui:

— Vine ciclonul, Em! Apoi fugi spre şopronul unde se 
adăposteau caii. 

— Repede, Dorothy! strigă mătuşa, coborând scara care 
ducea în gaura mică şi întunecoasă. 

Toto o zbughi din braţele fetiţei şi zdup! se băgă sub pat. 
Dorothy reuşi să-l prindă, dar, deodată, se auzi un urlet şi casa 
se zgudui atât de tare, încât fata îşi pierdu echilibrul şi căzu 
pe podea. Apoi, casa se învârti de câteva ori pe loc şi se ridică  
încet-încet în aer. Dorothy simțea că parcă s-ar fi înălţat cu un balon. 

Ciclonul
după Frank Baum

Am înțeles ce am citit
1  Completează harta textului.

2  Adevărat (A) sau fals (F)?

 

3  Răspunde la întrebări.
a) De ce nu a reuşit fetița să se adăpostească?
b) Ce a făcut Toto în timpul ciclonului?
c)  Cum arăta ţinutul în care ciclonul a purtat  

casa lui Dorothy?

d)  De ce erau ciudaţi oamenii pe care i-a obser-
vat Dorothy?

e)  Ce au făcut oamenii când au văzut-o pe 
fetiță?

 

4  Numerotează enunţurile de mai jos în ordinea desfășurării evenimentelor din text.
  Trei bărbaţi şi o femeie i-au urat bun venit în Ţara Altinezilor.
  Dorothy locuia împreună cu unchiul şi mătuşa ei.
  Vânturile au purtat locuinţa la mulţi kilometri depărtare.
  Ciclonul a zguduit casa, iar fetiţa a căzut la podea.
  Dimineaţa, când s-a trezit, ciclonul depusese casa în mijlocul unui ţinut frumos.

5   Delimitează textul în fragmente logice și scrie ideile principale ale textului.
6   Povestește textul, pornind de la planul simplu de idei.

  Ce crezi că se poate întâmpla în 
timpul unei furtuni puternice?  
Ce ai simți? Unde te-ai adăposti?

   DESCOPERĂ UNIVERSUL TEXTULUI!

 ciclon:  furtună puternică, cu  
deplasarea aerului în vârtejuri.

 şopron:  adăpost pentru unelte agricole.

Dicționar

PERSONAJELE
LOCUL

TITLUL
AUTORUL

  Dorothy trăia într-o casă mică din Texas.
  Când a venit ciclonul, Dorothy nu a reuşit să 
coboare în pivniţă. 

  Ciclonul a dărâmat locuinţa fetiţei.
  Dorothy a observat venind spre ea trei  
oameni înalți.

Unitatea 5 | Spectacolul naturii
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Vânturile din miazănoapte şi din miazăzi s-au întâlnit pe locul unde se afla casa şi au făcut din 
ea tocmai centrul ciclonului. Acum, ele ridicau mica locuinţă din ce în ce mai sus şi o purtau la 
depărtare de mulţi kilometri, tot aşa de uşor cum ai purta un fulg. 

Era întuneric şi vântul urla groaznic. Toto alerga dintr-un colţ într-altul al odăii, lătrând cu 
putere. Dorothy a stat foarte cuminte pe podea ceasuri întregi, apoi s-a suit în pat, a închis ochii 
şi a adormit. 

Dimineaţa, o zguduitură puternică o deșteptă pe fată. 
— Ce s-o fi întâmplat? îşi zise ea cu uimire. 
Toto scheună înspăimântat. Dorothy privi în jurul ei şi realiză că odaia nu se mai mişca. Sări 

din pat şi deschise uşa. Ciclonul depusese casa în mijlocul unui ţinut de o frumuseţe fără seamăn. 
Se afla în mijlocul unei pajişti verzi, cu flori strălucitoare şi 
păsări cu pene frumos colorate. Puţin mai încolo, curgea 
un pârâiaş ce murmura cu un sunet fermecător. 

Dorothy observă venind spre ea un grup de 
oameni atât de ciudaţi, cum nu mai văzuse până atunci.  
Nu erau înalţi cât oamenii mari. Păreau să fie tot atât de 
înalţi ca şi Dorothy. Erau trei bărbaţi şi o femeie. Purtau 
pălării rotunde, înalte şi ţuguiate, iar în jurul borului 
aveau clopoţei mici, care sunau la orice mişcare. Când 
s-au apropiat, oamenii au şuşotit între ei şi femeia a 
înaintat câţiva paşi spre fetiţă. După o plecăciune, ea i-a 
spus cu un glas blând: 

— Fii bine-venită în Ţara Altinezilor, nobilă domniţă!

Îmi exprim părerea
7   Ce ai fi simţit tu dacă ai fi fost în locul lui 

Dorothy?

Îmi îmbogățesc vocabularul
8  Scrie cuvinte cu sens asemănător celor 

marcate în text cu roz și cu sens opus celor 
marcate cu bleu.

9  Scrie enunţuri cu sensurile diferite ale cuvin-
telor:  dar   unde   mici .

10   Ce înţelegi prin expresia frumuseţe fără 
seamăn? Alcătuiește un enunţ cu această 
expresie.

Recunosc părțile de vorbire
11   Identifică, în primul alineat al textului, trei 

substantive proprii, trei substantive co- 
mune, trei adjective și trei verbe. 

12  a)  Înlocuiește pronumele personale din 
enunţul de mai jos cu substantivele  
potrivite.

 El o făcea mereu să râdă, iar ea îl iubea nespus. 

b)  Rescrie enunţul dat, folosind forma de 
plural a pronumelor personale. Modifică 
enunţul astfel încât să fie corect. 

13  Scrie cuvinte înrudite, după modelul dat.
ADJECTIV SUBSTANTIV VERB

mare mărime a se mări
lung

lumină
a se cuminți

Scriu corect
14  Încercuiește forma corectă.

a) Ia/Ea  se juca cu Toto.  
b) Dorothy ia/ea câinele de sub pat.
c) Vântul ia/i-a ridicat casa în aer.  
d) Ea/I-a a văzut un grup de oameni ciudaţi.

15  Alcătuiește enunțuri, folosind cuvintele: sa, 
s-a, s-au, sau, i-a, ia, ea, i-au, iau, iei, ei.

Îmi imaginez
16   Imaginează-ţi că ești în locul lui Dorothy. 

Scrie un e-mail adresat unchiului Henry și 
mătușii Em, în care să le transmiţi unde te afli.  
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Semnele de punctuație
Punctul  Semnul întrebării  Semnul exclamării

„Dintr-alte ţări, de soare pline,
Pe unde-aţi fost şi voi străine,
Veniţi, dragi păsări, înapoi,
          Veniţi cu bine!
De frunze şi de cântec goi,
Plâng codrii cei lipsiţi de voi.

În zarea cea de veci albastră,
Nu v-a prins dragostea sihastră
De ce-aţi lăsat? Nu v-a fost dor
              De ţara voastră?
N-aţi plâns văzând cum trece-n zbor,
Spre miazănoapte, nor de nor?

Voi aţi cântat, cu glas fierbinte,
Naturii calde imnuri sfinte
Ori doine dragi, când v-aţi adus
                   De noi aminte,
Străinilor voi nu le-aţi spus
Că doine c-ale noastre nu-s? (…)

Cu voi vin florile-n câmpie
Şi nopţile cu poezie
Şi vânturi line, calde ploi
                Şi veselie!
Voi toate le luaţi cu voi
Şi iar le-aduceţi înapoi!”

2  Răspunde la întrebări.

3  Transcrie, din versurile poeziei, enunţuri care să exprime:  o constatare  un îndemn  o întrebare.

Descoperă!
1  Citește cu atenţie versurile de mai jos.

a) Care este titlul poeziei? Dar autorul? 
b) Câte versuri are fiecare strofă? 

c) Cui i se adresează poetul în aceste versuri?
d) Ce îndemn le adresează poetul păsărilor?

Exersează!
4  Completează enunţurile cu semnele de punctuaţie corespunzătoare.

Într-o dimineaţă, razele soarelui străluceau vesele pe cer   
— Treziţi-vă  Treziţi-vă  strigau ele  
— Cine ne deranjează  se întrebau ghioceii, scoțându-şi chipurile somnoroase  

de sub plăpumioara albă  
— E timpul să vă treziţi  Ne-a trimis Zâna Primăverii  
— Ce minunat  A venit primăvara  a exclamat un ghiocel curajos   

5   Scrieți câte un enunţ care să exprime:

o bucurie
o mirare

un sfat

o urare

un salut

o poruncă

(Vestitorii primăverii, de George Coşbuc)

 sihastră:  singuratică, izolată.

Dicționar

  La sfârşitul propoziţiilor prin care se comunică o constatare, o informare, un răspuns se scrie 
punct (.).

  La sfârşitul propoziţiilor prin care se comunică o întrebare se scrie semnul întrebării (?).
  La sfârşitul propoziţiilor care exprimă o mirare, o bucurie, o poruncă, un sfat, un salut, o urare 

sau o strigare se scrie semnul exclamării (!).

AMINTEȘTE-ȚI!
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Lecția 9   Semnele de punctuație. Punctul. Semnul întrebării.  
Semnul exclamării  Reguli de punctuație
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Semnele de punctuație
Virgula  Două puncte  Linia de dialog

Descoperă
1  Citește cu atenţie textul de mai jos.

„Majestatea Sa, Zâna Florilor, urma să-şi facă apariţia la 
balul Primăverii. Zambila, Laleaua, Lăcrămioara, Brânduşa, 
Frezia şi Violeta sosiseră deja la bal, gătite în rochii minunate 
şi răspândind miresme îmbietoare.

Rând pe rând, îşi făcură apariția nobili cavaleri, în ținute 
foarte elegante: Prinţul Ghiocel, Crinul Imperial, Trandafirul 
Regal şi Ducele Toporaş.

— Ţi-ai pregătit clopoţelul, domnule Ghiocel? a întrebat, 
curioasă, Prinţesa Lăcrămioara.

Acesta i-a răspuns zâmbind:
— Desigur, frumoasă domniţă. Dar cine va cânta la bal?
Lăcrămioara îi răspunse cu emoţie:
— Muzicanţi celebri ne vor delecta cu trilurile lor 

magice: Rândunica cea Voioasă, Lia Ciocârlia, Sturzul Auriu 
şi Mierla cea Vestită. Măiastra Privighetoare va avea un 
recital special, dedicat Zânei Florilor.”

2  Transcrie din text:

3  Încercuiește virgula și două puncte din enunțurile transcrise la exercițiul 2. Când s-au folosit?

4   Completează textul cu semnele de punctuaţie 
corespunzătoare.
Când Zâna a sosit la bal, florile şi-au plecat cape-

tele şi au spus  
 Bine aţi venit  Majestate   
 Bine v-am regăsit  gingaşe flori  Vă doresc 

o primăvară minunată  
 Mulțumim  Majestate  

Balul Primăverii a ținut vreme de trei luni    
Muzicanţii i-au încântat pe invitați cu melodii ferme-
cătoare  valsuri celebre  doine şi romanţe.

5   CREIONAȘUL FERMECAT 

Imaginează-ți că te 
întâlnești cu zâna 
din ilustrația alătu-
rată. Scrie un dialog 
în care să folosești 
corect toate sem-
nele de punctuaţie 
învăţate.

a)  un enunț care conține o enumerare;
b)  un enunț care anunță cuvintele unei  

persoane;

c)  un enunț care conține o adresare directă;
d)  un enunț care conține o explicație supli-

mentară.

 Scriem linia de dialog (—) la începutul vorbirii unei persoane; se scrie cu alineat.
  Scriem două puncte (:) la sfârşitul propoziţiei care anunţă vorbirea unei persoane sau înaintea 

unei enumerări.
  Virgula (,) separă:  cuvântul care exprimă o adresare directă de restul cuvintelor din propoziţie 

 o explicație suplimentară  cuvintele dintr-o enumerare  cuvintele povestitorului de cele ale  
personajului.

(Zâna Florilor, de Nicoleta Iordăchescu)

AMINTEȘTE-ȚI!

  Semnele de punctuație. Virgula. Două puncte.  
Linia de dialog  Reguli de punctuațieLecția 10
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Accesează Biblioteca mea de vis, din manualul digital .
Citeşte poezia Bunica, de Şt. O. Iosif.

Lectură pentru suflet și minte Portofoliu

Descoperă!
1  Citește cu atenţie versurile.

„Cum e mama? Cum să fie?!
Un noian de bucurie.
Când mă strânge ea la piept,
Simt cum cresc înalt şi drept.

Cum ar fi, de n-ar fi ea,
Azi, copilăria mea?
Ar fi tristă, ați ghicit.
Cu ea-i zbor nemărginit.

Iat-o! Cât e de frumoasă!
Mama mi-e şi vis, şi casă!
Niciodată n-aş putea
Să mai râd cum râd cu ea!

Mă trezesc mâine în zori,
Să-i culeg de ziua-i flori.
Pentru cine-altcineva?
Pentru ea, mămica mea.”

(Cum e mama?, de Lucian Avramescu)
2  Răspunde la întrebări.

3   Alexia și Alin au descris chipul mamei lor. Observă imaginile. Care este mama lui Alin?  
Dar a Alexiei?

Mama mea este pilot.  
Ea adoră să zboare şi să-i ducă  

pe călători în siguranță,  
la casele lor. Este înaltă  

şi curajoasă. Poartă părul  
strâns într-un coc.

Mama mea este asistentă medicală. 
Ea îngrijeşte oamenii bolnavi şi îi 

ajută să se însănătoşească repede. 
Are părul negru ca abanosul  

şi ochii căprui.

Exersează!
4   JOC  GHICI CINE E? Pe rând, câte un elev realizează descrierea 

unui coleg în faţa clasei. Ceilalţi colegi pot cere lămuriri de trei 
ori. Elevul din faţa clasei îl indică pe cel care va ghici persoana. 
Dacă răspunsul este corect, cel care a ghicit continuă jocul. Dacă 
răspunsul este greșit, se alege un alt elev care să răspundă. Jocul 
continuă până când se ajunge la răspunsul corect, apoi se reia. 

5   Asociază fiecare enunț cu imaginea corespunzătoare.
a) Are cosițe blonde şi ochii albaştri.
b) Poartă ochelari, are barba şi mustaţa albe.
c) Are părul argintiu şi ochii căprui.
d) Are părul şaten şi ochii albaştri.

6   CREIONAȘUL FERMECAT 
Realizează o scurtă descriere a unei persoane dragi.  
În descrierea realizată folosește cel puțin 10 adjective. 
Desenează portretul persoanei alese.

3. 4.

1. 2.

Pentru a realiza  
descrierea unei persoane, 

precizezi:
  însuşirile fizice (culoarea 

părului, a ochilor, forma 
nasului, a gurii, a urechi-
lor, lungimea părului, 
înălţimea);

  însuşirile sufleteşti (ce îi 
place, cum se poartă,  
ce sentimente are);

  preocupările (meseria, 
ocupaţia, pasiunile).

REȚINE!

a)  Ce reprezintă mama pentru poet? 
b)  Cum ar fi copilăria poetului în lipsa mamei? 

c)  Cu ce gând se trezeşte copilul în zori?
d)  Tu ce ai vrea să îi dăruieşti mamei de ziua ei?
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Descrierea unei persoane
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Citesc
1  Citește textul de mai jos.

„Şapte stele multicolore au alunecat într-o 
dimineaţă de pe boltă şi au căzut pe Pământ. 
Au încercat să se înalţe din nou, fluturându-şi 
razele, dar zadarnic. Simţindu-se într-un loc 
străin şi îndepărtat, au început să plângă. 

Şi lacrimile stelei albastre au colorat mările 
şi văzduhul; iarba şi pădurea şi-au luat culoarea 
din lacrimile stelei verzi; florile au îmbinat 
culorile celorlalte stele. Lumea devenea tot mai 
frumoasă pe Pământ, dar stelele nu-şi încetau 
plânsul.

Vieţuitoarele s-au strâns, toate, înduioşate 
şi au încercat să le ajute. Păsările s-au oferit să 
le înalţe pe aripile lor. Dar, în scurtă vreme, au 
fost învinse de atâta înălţime. Au mulțumit 
pentru frumosul penaj cu care s-au ales din 

nobila încercare şi au cerut sfatul altor 
ființe. Împăratul Păianjenilor veni, în 
sfârşit, după multă gândire, cu o idee:

— Numai singure vă veţi putea salva, 
le zise. Pentru aceasta, timp de şapte ani, 
învăţaţi să toarceţi fir din propriile lacrimi. 
Apoi, vă veţi urca pe vârful cel mai înalt şi 
veţi înălţa un pod de pânză subţire până  
la cer.

Aşa făcură. Şi când vieţuitoarele 
Pământului văzură calea multicoloră înălţată 
pe cer, ştiură că stelele, în sfârşit, ajunseseră 
iarăşi la casa lor. (…)

Când şi când, după ce ploaia spăla 
văzduhul, pământenii revedeau cu nostalgie 
podul stelelor colorat în roşu, oranj, galben, 
verde, albastru, indigo şi violet. Îi dădură 
numele de Curcubeu, semnul apropierii dintre 
Pământ şi Cer.”

(Povestea curcubeului, de Vasile Poenaru)

Am înteles ce am citit
2   Răspunde la întrebări.

a) De ce au început să plângă cele şapte stele? c) Cine a încercat să le ajute pe stele? 
b)  Ce s-a întâmplat cu lacrimile stelelor? d)  Cum au reuşit stelele să ajungă înapoi la cer?

3   Scrie ideea principală a fragmentului delimitat. 

Îmi îmbogățesc vocabularul
4   Formulează propoziții cu sensurile diferite 

ale cuvintelor: boltă, noi, dar, mai, cer.
5  Scrie verbe cu sens opus pentru:  au căzut  au 

învins  să plângă  să se înalțe  au luat  zise. 

Scriu corect
6   Completează semnele de punctuație din 

textul dat.
Auzind plânsetul stelelor, animalele pădurii s-au 

adunat şi au întrebat  
 De ce plângeți  frumoase şi strălucitoare 

stele  
 Am căzut pe Pământ  Am încercat să ne 

întoarcem acasă, însă nu am reuşit  Nu ştim ce 
să mai facem   

 Nu mai plângeți  Vă ajutăm noi  
steluțelor  

 Ar fi grozav  Vă mulțumim  

Recunosc părțile de vorbire
7   Scrie câte un substantiv, un adjectiv și un verb 

pornind de la fiecare culoare a curcubeului.

8     Precizează genul substantivelor scrise în text 
cu bleu.

Îmi imaginez
9   Continuă dialogul dintre viețuitoare și stele. 

Adaugă 4-5 replici.
10   Scrie un e-mail unui prieten, prin care să îl 

inviţi la un spectacol de teatru pentru copii. 
Precizează data, ora și locul unde trebuie să vă 
întâlniţi. Nu uita să te semnezi.

11   Redactează un scurt text care să conţină de-
scrierea unei persoane apropiate (nume, 
înfățișare, preocupări, sentimente). 
Subliniază, în culori diferite, verbele, substan-
tivele și adjectivele din textul realizat. 

VOR G V A I

Recapitulare



„În caietul de limba română, Punctul avea o viaţă dificilă. Trudea zilnic 
pentru a pune capăt propoziţiilor şi nimeni nu-l aprecia. Era mereu ţinta 
batjocurii unor semne ortografice mai impozante.

— Tu nu te uiţi cum arăţi, Punctule? îl lua peste picior Semnul de 
Întrebare, care punea mereu întrebări. Nu vezi că eşti atât de mic, încât 
aproape că nu exişti?

— Eşti ca o pată! exclama Semnul de Exclamare, care se mira toată 
ziua. 

Singura prietenă a bietului Punct era Virgula, la fel de oropsită ca şi el, 
căci Semnele îi reproşau că leagă propoziţiile alandala şi că seamănă cu o 
râmă. 

— Sfatul meu este să pleci de aici! i-a zis, într-o zi, Virgula. 
— Aşa e! Dar n-am unde să mă duc. 
— Dacă nu ai curajul să pleci singur, pot să vin cu tine! îi spuse Virgula. 

Într-o noapte, cei doi au părăsit fără regrete caietul de română. Au bătut la poarta caietului de 
matematică. Le-a deschis un Plus destul de amabil, care i-a întrebat:

— Cine sunteţi? 
— El e Punctul, iar eu sunt Virgula. Venim  din caietul de română şi ne căutăm un nou cămin. 

Acolo nu mai e de stat! l-a lămurit Virgula. 
— Nici aici viaţa nu e prea bună! li s-a plâns Plusul. Toată ziua numai adunări, scăderi, înmulţiri şi 

împărţiri. În plus, nu ne înţelegem cu cifrele, care sunt cam îngâmfate! Dacă vreţi să rămâneţi, sunteţi 
bine-veniţi! 

1  Alege litera corespunzătoare răspunsului corect.
 Cine trudea zilnic pentru a pune capăt propoziţiilor?
a) Punctul;  c) Virgula; 
b) Semnul de întrebare;  d) Semnul de exclamare.

 Din ce motiv era dificilă viața Punctului? 
a) pentru că trudea din greu;   c) pentru că nu avea prieteni;
b) pentru că nimeni nu-l aprecia; d) pentru că era mic.

 Cu cine era prieten Punctul? 
a) Liniuţa  de unire;   c) Virgula;
b) Linia de dialog; d) Semnul de întrebare.

2  Continuă numerotarea enunțurilor, respectând ordinea întâmplărilor prezentate în text.
 De atunci, toată lumea apreciază Punctul şi Virgula.

 Punctul şi prietena sa, Virgula, părăsesc paginile caietului de română.

 Punctul părăseşte paginile caietului de matematică.

 Ei sunt primiţi în regatul caietului de matematică.

 El îşi găseşte fericirea în lumea colorată a caietului de desen.
1   Punctul nu este apreciat de nimeni în caietul de română.

  Din cauza haosului produs în caietul de română, semnele încep să recunoască importanţa 
Punctului şi a Virgulei.

  Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele date.
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Cum au pus piciorul în regatul caietului de matematică, Punctul şi Virgula au început să se mire. 
Era o adevărată junglă de paranteze, cifre, mâzgăleli şi ştersături. 

— Ori treceţi la treabă, ori plecaţi! le spuse, bombănind, un Ori care trecea pe acolo. 
— Draga mea, mă doare capul de atâta matematică! i-a şoptit înspăimântat Punctul Virgulei. 

Cred că voi pleca mai departe, ca să-mi încerc norocul.
— Drum bun, amicul meu! îi zise Virgula. 
Punctul îşi continuă călătoria până ajunse la poarta unui caiet nou. Intră timid într-o lume plină 

de culori. Se întâlni cu un elefant albastru, se plimbă pe aleile unei grădini pline de flori şi înotă în 
valurile albastre ale unei mări. Ajunsese în caietul de desen. 

— Aici pot să fiu orice! se bucură Punctul. 
 Între timp, în regatul caietului de română domnea haosul. Propoziţiile 

nu se mai sfârşeau. Se transformau inutil în interogaţii şi exclamaţii. De 
pildă, bunica nu mai putea să meargă la piaţă pur şi simplu, ci trebuia să 
aştepte răspunsul la întrebarea: „Bunica merge la piaţă?“ sau să se mire: 
„Bunica merge la piaţă!“ – de parcă mersul la piaţă ar fi fost ceva spectaculos. 

— Să vină înapoi Punctul şi Virgula! strigă Semnul de Exclamare.  
Nu mai suport să mă mir toată ziua! 

— Pe unde or umbla? se întreba Semnul de Întrebare. Nici eu nu mai 
suport să pun întrebări fără sens... 

— De-zas-tru! silabisi Liniuţa de Unire. Ai pus punctul pe i, dragă! 
Nici până în ziua de astăzi nu se ştie cum a reuşit Liniuţa de Dialog 

să îi convingă să se întoarcă, însă cei doi au fost primiţi înapoi cu onoruri.  
De atunci, toată suflarea caietului de limba română i-a respectat.”

(Poveste fără punct şi fără virgulă, după Adina Popescu)

3  Adevărat (A) sau fals (F)?
a) Cifrele din caietul de matematică erau îngâmfate.    
b) În caietul de matematică domneau liniştea şi pacea.   
c) Semnul de Exclamare se întreba toată ziua.    
d) Plusul era tare nepoliticos.   

4   Ce exprimă fiecare dintre enunțurile date? Realizează corespondența.
a) Au bătut la poarta caietului de matematică. 1) poruncă
b) Eşti ca o pată! 2) întrebare
c) Drum bun, amicul meu! 3) constatare
d) Cine sunteţi? 4) exclamare
e) Ori treceţi la treabă, ori plecaţi! 5) urare

5   Identifică verbele din fragmentul delimitat. 
Grupează-le în caiet, după număr.

6   Imaginează-ţi un alt sfârșit al textului, după 
următorul plan de idei:  Cu cine s-au întâl-
nit?  Ce au făcut?  Ce au simțit?  Poţi realiza 
desene pentru a ilustra aventurile Punctului 
și ale Virgulei.

7   Scrie un bilet în care semnele de punctuaţie 
îi roagă pe Punct și pe Virgulă să se întoarcă.
Trebuie să verifici dacă:  ai scris formula de 
început;  ai respectat cerinţa;  ai semnat 
biletul.

97

SINGULAR PLURAL 

1 2 3 4 5 6 7

FB 3 6 4 5 4 3 3

B 2 5 3 4 2 2 2

S 1 3 2 2 1 1 1

AUTOEVALUARE

 Verifică răspunsurile testului de evaluare la pagina 151-152.
 Completează fișa Observ! Apreciez! Evoluez! , de la pagina 149.

 Exprimare clară
 Scriere corectă 
 Respectarea cerinței

Criterii de acordare 
a calificativului 
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REȚETARUL DE EXPRESII FRUMOASE
Observă imaginea. Citește textul din fiecare bulă de dialog și descoperă ingredientele de care au 

nevoie copiii pentru a face prăjitura.
Punem gem de merişor,
Și-o dăm iute la cuptor.
La sfârşit punem glazura. 
Uite, gata-i prăjitura!

Frământăm neîncetat,
Punem zahăr vanilat, 
Esenţă de portocale, 
Iar la urmă, de migdale.

Pentru o bună prăjitură,
Punem în castron untură,
Smântână şi şase ouă,
Linguri de făină, nouă.

Pentru o prăjitură bună,
Am cămara la-ndemână!
Iar când scriu un text frumos,
Deschid REŢETAR faimos!

Ce vei face?   Citeşte pagina din Reţetarul de expresii 
frumoase realizat de Mona.
  Vei alcătui şi tu un reţetar de cuvinte şi 
expresii frumoase. 

Cum vei face?   Faci rost de un carneţel, care va deveni 
reţetarul tău.
  Stabileşti un CUPRINS, cu diverse ti-
tluri: Iarna, Primăvara, Toamna, Ani-
male, Fiinţe dragi etc.
  Pentru fiecare titlu, rezervi câteva pagini.
  Adaugi un desen sugestiv lângă fiecare titlu.
  De fiecare dată când întâlneşti o expresie frumoasă în textele pe care le citeşti,  
o notezi în Reţetarul de expresii frumoase.

 clopoţel de argint
 raze aurii
 mieii zburdă pe câmpii
 zumzetul harnicelor albine
 strălucitor ca un diamant
 soarele mângâie pământul amorţit
  rândunica cea voioasă 

De ce vei face?   Când vei scrie un text, îți vei răsfoi Reţetarul şi vei putea alege cele mai potrivite 
expresii frumoase pentru a da farmec textului tău.
  Textele scrise de tine cu ajutorul Rețetarului de expresii frumoase vor fi atrăgă-
toare şi originale.
  Curând, vei stăpâni arta scrisului şi vei deveni un adevărat maestru!  

   Spor la lucru!

Rețetarul de expresii frumoase

Proiect

Unitatea 5 | Spectacolul naturii
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  Scrierea unei cărți poștale
 Prezentarea unei cărți
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Într-o bună zi, un băieţel a primit cadou de ziua lui o 
cutie de carton cu douăzeci şi cinci de soldaţi de plumb. 
Aveau o uniformă vopsită în roşu şi albastru, iar pe umăr 
purtau o baionetă. Erau toţi la fel. Numai unul avea un singur 
picior, deoarece fusese făcut ultimul şi nu mai ajunsese 
plumbul. Stătea însă şi el tot aşa de drept ca şi ceilalţi. 

Băieţelul i-a înşirat pe masă, unde mai erau o mulţime 
de jucării. 

— Soldăţei de plumb! a exclamat vesel băiețelul.
Soldăţelul de plumb fără picior se uita mai ales la un 

castel de hârtie de toată frumuseţea. Cea mai drăgălaşă 
jucărie era o fetiţă din hârtie, care stătea în uşa castelului. Avea 
haine frumoase şi pe umeri o panglică de mătase albastră. 
Ea stătea cu braţele ridicate, fiindcă era dansatoare şi îşi ridicase 
un picior. Din această pricină, soldatul de plumb credea că fata 
are, ca şi el, numai un picior. „Ar fi o nevastă potrivită pentru 
mine”, s-a gândit el. „Of, dar ea stă într-un castel şi eu stau într-o 
cutie, împreună cu alţi douăzeci şi patru de soldăţei. Am să 
încerc totuşi să intru în vorbă cu dânsa.” Şi soldățelul s-a întins 
cât era de lung ca să se uite mai bine la dansatoarea cea mititică 
şi subţire, care stătea mereu într-un picior, fără să cadă.

Seara, soldații de plumb au intrat în cutie şi toți ai 
casei s-au dus la culcare. Numai soldatul de plumb şi 
dansatoarea nu s-au mişcat din loc.

   DESCOPERĂ UNIVERSUL TEXTULUI!

Soldățelul de plumb
după Hans Christian Andersen  Care este jucăria ta preferată?  

Din ce este confecționată? Cum te 
joci cu ea?

a)  Un băieţel a primit douăzeci şi cinci de sol-
daţi de hârtie. 

b) Numai un soldat avea un singur picior. 
c)  Dansatoarea din hârtie stătea într-un picior, 

cu braţele întinse. 

d)  Din cauza vântului, soldăţelul a căzut de la 
etajul al treilea. 

e)  Doi băieţi au pus soldăţelul într-o luntre de 
plastic. 

f)  Bucătăreasa a dus soldăţelul în camera în 
care se afla dansatoarea. 

3   Selectează, din text, descrierea fiecărui 
obiect indicat.

Obiect Descriere

soldăței
uniformă vopsită în roşu şi albastru  

şi pe umăr purtau o baionetă
castel
dansatoare
luntre

Am înțeles ce am citit
1  Scrie A în dreptul enunţurilor adevărate și F în dreptul enunţurilor false.

Unitatea 6 | În ritm de primăvară

Lecția 1  Textul literar narativ  
 Extragerea unor informații de detaliu din textul literar

2   Din ce material este confecționat fie care 
obiect din lista de mai jos? Realizează 
corespondența, așa cum reiese din text.

 baionetă:  sabie fixată la țeava puştii.
 luntre: barcă.
 plumb: metal greu, cenuşiu.

Dicționar

cutie

soldățel

dansatoare

panglică

plumb

carton

mătase

hârtie
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Când s-a făcut ziuă şi copiii s-au trezit, au luat soldățelul de plumb şi l-au pus pe pervazul 
ferestrei. Din cauza vântului, fereastra s-a deschis şi soldățelul a căzut de la etajul al treilea.  
Bietul soldat a picat cu piciorul în sus şi cu vârful baionetei între două pietre ale caldarâmului. 
Copiii au coborât să-l caute, însă soldățelul a fost de negăsit.

Începuse să plouă. Picăturile cădeau tot mai dese. După ce a 
trecut ploaia, au venit doi băieţi.

— Ia uite, zise unul dintre ei, un soldat de plumb! Să-l luăm şi 
să-i dăm drumul pe apă!

Au făcut o luntre dintr-un ziar, au pus soldatul în luntre şi i-au 
dat drumul pe apa care curgea prin şanţul de pe marginea străzii. 
Băieţii alergau pe lângă el şi băteau din palme. Luntrea de hârtie 
se legăna încoace şi încolo, dar soldăţelul rămânea neclintit. „Oare 
unde mă duc?” se gândea el. „Ah, dacă fetiţa aceea ar fi aici, cu mine, 
în luntre, nu mi-ar păsa de nimic!” 

Apa curgea tot mai repede. Deodată, hârtia s-a rupt şi soldatul 
de plumb s-a prăbuşit în apă până la gât. Înainte de a se scufunda, 
un peşte mare l-a înghiţit. Ce întuneric era înăuntru şi cât era de 
strâmt locul! Soldatul de plumb însă era neclintit şi zăcea întins, cu 
arma la umăr. 

Deodată, a văzut o fâşie de lumină şi a auzit un glas strigând: 
— Uite soldatul de plumb!
Ce se-ntâmplase? Peştele fusese prins, dus la piaţă, vândut şi 

acum ajunsese în bucătărie, pe masă. Bucătăreasa a dus soldăţelul 
în odaia în care era castelul cel frumos, cu dansatoarea cea mititică 
şi drăgălaşă. Stătea şi acum tot într-un picior. Soldatul de plumb s-a 
înduioşat aşa de tare, încât mai că ar fi început să plângă cu lacrimi 
de plumb, dar s-a gândit că un oştean nu trebuie să plângă (…).

4   Numerotează imagi-
nile, în ordinea des-
fășurării acţiunii din 
text. Scrie câte un 
enunţ corespunzător 
fiecărei imagini.

5  Răspunde la întrebări.
a) Ce a crezut soldăţelul despre dansatoare? c) Cum a ajuns soldăţelul în apă?
b) Din ce cauză a căzut soldăţelul? d) Ce s-a întâmplat cu soldăţelul de plumb?

6  Delimitează textul în fragmente logice. Scrie ideile principale ale textului.
7  Povestește oral fragmentul tău preferat. Realizează și un desen care să ilustreze acest fragment.

Îmi îmbogățesc vocabularul

8  Transcrie enunţurile date. Înlocuiește cuvin-
tele marcate, cu altele, cu înțeles asemănător.

 Norii de plumb pluteau ameninţător.
 Avea pleoape de plumb.

9  Notează cuvinte cu sens asemănă-
tor celor marcate în text cu bleu și 
cu sens opus celor marcate cu roz.

10  Scrie cuvinte înrudite, pornind de 
la cuvintele: loc, frumos, a dărui.

loc
…

…

…

…
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Despărţirea în silabe a cuvintelor

Unitatea 6 | În ritm de primăvară

Lecția 2  Silaba  Reguli de despărțire în silabe

1  Citește cu atenție următorul fragment, pentru a putea rezolva cerințele.
„Rareş avea frică de întuneric. Toţi avem temeri, ați putea spune. Important este să le 

învingem.
— Mami, dar vreau să dorm cu tine!
— Eşti un băiat mare şi am încredere că vei înţelege că, după zi, urmează noapte. Soarele 

locuieşte pe cer în timpul zilei, iar noaptea face schimb cu Luna. Pentru ca animalele şi oamenii 
să se poată odihni mai bine, Luna are o lumină mai slabă.

— Bine, am să încerc să mă lupt cu teama şi să 
o înving. Am aflat eu că, dacă gândești precum un 
magician, vei reuşi în tot ce îţi propui, oricât ţi se pare 
de greu la început.

— Uite, acest pui de elefant îţi va ţine companie pe 
timpul nopţii, va alunga teama şi te va însoţi în călătoria 
ta prin vis.

— Am să-l numesc INIMIOARĂ, pentru că este de 
la tine, mami, iar tu eşti mereu în inima mea.

— Aşa să fie! Inimioară să-i rămână numele, să te 
iubească şi să te ocrotească mereu.

— Noapte bună, mami!”
(Povestea lui Inimioară, după Claudia Groza)

o silabă două 
silabe

trei
silabe

patru
silabe

2  Desparte în silabe cuvintele scrise în text cu portocaliu, apoi grupează-le după cum urmează:

  Silaba este o vocală sau un grup de sunete care se pronunță printr-o singură deschidere a gurii. 
Exemplu: i-ni-mioa-ră (patru silabe)
  Dacă un cuvânt nu încape în întregime la sfârşitul rândului, îl despărţim în silabe trecând pe rân-
dul următor numai silabe întregi.
Exemple: 

3   Care dintre următoarele cuvinte nu au fost corect despărţite în silabe la capăt de rând?  
Scrie forma corectă.

REȚINE!
              Observă despărțirea în silabe: 

 i-de-e       ști-in-ţă       co-o-pe-ra-re       suc-ces  
Așadar, sunetele duble (ee, ii, oo, cc)  

se despart în silabe diferite. 

 muzee  scriitor  fiindcă  turnee  fiinţă 
 poeziile  acces  jucăriile  studiile  alee 
 feerie  zmee  licee   trasee  needucat 

          i-
mportant

întuneri-
c

AȘA 
NU

 ma-
gician

      magi-
cian

 magici-
an

AȘA 
DA

a-
flat

tân-
ăr

elefan-
t

tea-
mă

călăto-
ria

locuieș-
te

4  Desparte în silabe cuvintele date.

!!

AMINTEȘTE-ȚI!
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Lecția 3  Scrierea corectă a unor cuvinte  
 Pronunțarea corectă a unor cuvinte

2   Identifică adjectivele din text. Trece fiecare adjectiv din poezie 
la singular masculin, respectiv feminin. Ce observi?

3  Completează cu formele verbului „a fi”.
a) Să … cuminte!     
b) Va … vreme  frumoasă joi.
c) Ce o … cu el? 

d) Aş … vorbit cu bunicul.
e) Încearcă să … ordonat!
f) Unde o … plecat?

4  Subliniază varianta de scriere corectă.
a) El iera/era medic. 
b) Noi eram/ieream fericiţi.
c) Eu iau/eau o carte.

d) Dana este/ieste  frumoasă.
e) Voi eraţi/iereaţi la munte?
f) Tu ierai/erai la teatru?

5  Completează spaţiile libere cu formele potrivite.

Maria … o jucărie pentru … . ea ia

Tu … prăjituri pentru …? ei iei

Alina şi Rareş … la cofetărie. erau ei

Ar … bine să … mai atent! fi fii

6  Transcrie enunţurile de mai jos. Scrie ce parte de vorbire este cuvântul marcat cu portocaliu.
Model: Vulpea a sărit din car.  – substantiv comun
a) Eu car un sac de cartofi. 
b) Ana poartă o bluză nouă.
c) Biciclistul avea o cască roşie.

d) Maria are doi fii. 
e) La poartă erau doi brazi.
f) Eu toc ceapa. 

g) Fii cuminte!
h) Rareş cască somnoros.
i) Mama are pantofi cu toc.

7  Observă modelele date, apoi completează cu formele corecte.

Scrierea corectă a cuvintelor

REȚINE!
  Adjectivele care se termină la 
numărul singular în -iu sau -ie 
se scriu la numărul plural cu -ii.

nor cenușiu  fulg argintiu copil zglobiu 
nori cenușii

lumină argintie geantă aurie fetiță zglobie
lumini argintii

1  Transcrie versurile de mai jos, apoi subliniază verbele.

Uite, vine mândra Lună
Să vă învăluie cu dor,
Praf de vise să vă pună
Chiar pe gene. Somn uşor!

g) Ei vor … la Sinaia mâine.
h) Când voi  … mare, voi  … aviator.
i)  … mai atent!

g) Tu eşti/ieşti supărat?
h) Tu ei/iei un ziar.
i) El ia/i-a o revistă.

Stele multe, aurii,
Ne iau cerul cu asalt.
Este noapte, dragi copii,
Prinți, prințese voi veți fi!

REȚINE!
  Scriem corect: eu, ea, ei, ele, este, era, eram, erați, erau. Pronunțăm corect: ieu, ia, iei, iele, 
ieste, iera, ieram, ierați, ierau.
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Lecția 4  Textul literar narativ  Extragerea unor informații de detaliu din textul literar 
 Organizator grafic  Formularea unei păreri

A fost odată un rege foarte zgârcit, care se numea 
Midas. Era extraordinar de bogat, dar îşi dorea să 
fie şi mai bogat. Din pricina aceasta, nu dădea 

niciodată de pomană, iar cei nevoiaşi plecau de la palat dezamăgiţi. 
Regele îşi petrecea zilele în pivniţă, numărându-şi bogăţiile şi 

admirându-şi comorile.
— Ce n-aş da să fiu regele cel mai bogat din lume! Aș vrea să 

am mai mult aur decât oricine! îşi spunea el de fiecare dată.
Într-o dimineaţă, la palat a apărut o ființă 

neobişnuită.
— Cine eşti tu? a întrebat regele. 
— Sunt un spiriduş.
— Sper că nu vei rămâne multe zile pe 

aici. Câmpiile nu au produs mare lucru şi 
nu avem prea multă mâncare.

— Am venit să-ţi compensez 
ghinionul, spuse spiriduşul. Îmi poți 
cere tot ce vrei şi dorinţa îţi va fi 
îndeplinită!

Gândind că i se ivise, în 
sfârşit, ocazia să primească tot 
ce îşi dorise o viaţă întreagă, 
regele a întrebat:

Am înțeles ce am citit
1  Alege varianta corectă.

a)  Regele Midas îşi dorea:  să îi ajute pe 
nevoiaşi;  să întâlnească un spiriduş;  să 
fie şi mai bogat.

b) Dorinţa regelui a fost îndeplinită de către:
 un pitic;  un peşte;  un spiriduş.

c)  Regele a transformat obiectele în:  
 plumb;  argint;  aur. 

d)  Regele a recunoscut că a fost:  bun cu 
cei nevoiaşi;  orbit de culoarea aurului;  

 orbit de lăcomie.

2  Identifică în text patru însușiri ale regelui Midas,  
înainte de a înţelege lecţia dată de spiriduș.

3  Răspunde la întrebări.

4  Delimitează textul în fragmente. Scrie ideile principale.
5  Povestește oral textul, pornind de la planul de idei.

a) Cum îşi petrecea zilele regele Midas? d) De ce s-a întristat regele Midas?
b) Ce i-a cerut regele Midas spiriduşului? e)  Ce lecţie a vrut să-i dea regelui spiriduşul?
c)  Ce a făcut regele pentru a se convinge  f)  Cum s-a modificat comportamentul rege- 

de magia spiriduşului?      lui după lecţia primită?

  Care este cel mai prețios 
metal? Ce culoare are?  
Ce se obține din acest metal?

…

…

…

…Regele Midas

Regele Midas
  după Charles Perrault

 amarnic: cumplit, crunt.
 har: talent.
 râvni (a ~):  a jindui, a pofti.

Dicționar

   DESCOPERĂ UNIVERSUL TEXTULUI!
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— Dacă puterea ta este adevărată, poţi face astfel ca tot ce ating eu să se transforme în aur?
— Sigur că da, a răspuns spiriduşul. 
Ca să se convingă de magia spiriduşului, regele a luat câteva monede de aramă. Nici nu le-a 
atins bine, că acestea s-au şi transformat în unele din aur strălucitor.

— Ce minunăţie! exclamă regele, cu ochii strălucind de lăcomie. 
Viclean, regele a atins toate obiectele din jur, transformându-le în aur. Obosit 

şi înfometat, regele a vrut să ia o felie de pâine, dar aceasta s-a transformat 
pe loc într-o bucată dură de aur. A mers să bea vin, dar vasul şi băutura pe 

care o conţinea s-au transformat, şi ele, în aur.
— Vai, nu pot să mănânc! spuse trist regele. 

A mers în bibliotecă să citească, dar, când a luat o carte de 
pe raft, aceasta s-a transformat într-un bloc de aur. Tot mai 

îngrijorat, regele a încercat să-şi mângâie motanul preferat, dar 
l-a transformat într-o statuie aurie. Nemaiştiind ce să facă, 

regele a început să plângă amarnic. Auzindu-l, fiica sa a venit 
în grabă să-l liniştească. Când regele şi-a atins fiica, aceasta s-a 
transformat într-o statuie de aur.

— Vai, spiriduşule magic, fie-ţi milă de mine! Am fost 
orbit de lăcomie! l-a implorat regele pe spiriduş.

Înduioşat de nenorocirea regelui, spiriduşul i-a luat 
harul de a transforma în aur tot ce atingea şi i-a spus:

— Rege Midas, vreau ca asta să-ţi fie învăţătură de 
minte şi să nu uiţi: aurul nu aduce fericirea, iar lăcomia 
este izvorul nenorocirilor.

Regele i-a dat dreptate spiriduşului şi, de atunci, nu  
a mai râvnit la bogăţii, ci le-a împărţit celor nevoiaşi, deve- 
nind, astfel, un rege foarte iubit şi respectat de poporul său.

6  Numerotează enunţurile de mai jos, în ordinea desfășurării acţiunii în text.

Îmi exprim părerea

7  Care crezi că este morala (învățătura) acestui text? Explică enunțul scris cu portocaliu.

Îmi îmbogățesc vocabularul

8  Notează cuvinte cu sens asemănător celor scrise în text cu bleu și cu sens opus celor scrise cu roz.
9  Ce înţelegi prin expresia orbit de lăcomie? Alcătuiește un enunţ cu această expresie.

10  Identifică sensul expresiilor scrise pe foițele de aur. Alcătuiește enunţuri cu aceste expresii.

 Obosit şi înfometat, regele începe să plângă.
  Spiriduşul îi ia regelui harul de a transforma 
toate obiectele atinse în aur.
 Regele îşi dorea aur mai mult decât orice.
  Când o îmbrăţişează pe fiica sa, aceasta se 
transformă într-o statuie de aur.

  El cere unui spiriduş ca toate obiectele atinse 
să se transforme în aur.
  Lacom, regele atinge toate obiectele din jur, 
pentru a le transforma în aur.
  Regele devine respectat de poporul său.
  Midas recunoaşte că a fost orbit de lăcomie.

a înota în aursuflet de auraur verdea avea gura de auraur negrupăr de aur
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Lecția 5  Formularea acordului sau a dezacordului

ACORDUL DEZACORDUL
• Eu cred că … Nu cred că …

• Da, probabil că … • Cred că nu ai dreptate când …
• Da, cred că … • Cred că te înşeli …

• Da, cu siguranţă … • Nu, nu cred că …
• Sigur că … • Sunt sigur că …

• Sunt de acord cu … • Nu sunt de acord cu …
• După părerea mea, … • Îmi pare rău, dar nu sunt de acord …
• Sunt de acord cu … • Nici nu se pune problema să …

• Desigur că … • Nu aş zice că …
• Bineînţeles că … • Din contră …

Descoperă!
1  Recitește textul Regele Midas, după Charles Perrault.
2  Adevărat (A) sau fals (F)? 

a) Regele Midas era lacom.  
b) Lecţia spiriduşului a fost una foarte dură.  
c) El îşi apăra bogăţiile pentru care trudise o viaţă întreagă.  
d) Dacă ar fi dat tuturor oamenilor din averea sa, regele ar fi rămas sărac  
e) Regele dorea să fie bogat, pentru ca ţara lui să fie mai bogată. 
f) El nu dădea de pomană oamenilor, pentru ca ei să înveţe să muncească. 
g) Spiriduşul era viclean, deoarece a vrut să-l păcălească pe rege. 
h) Spiriduşul a vrut să-l înveţe pe rege o lecţie. 
i) Datorită spiriduşului, regele Midas a devenit mai bun. 

3    a) Exprimați-vă acordul sau dezacordul în legătură cu faptele  
prezentate în enunțurile următoare.

1. Regele Midas merita să fie pedepsit.
2. Spiriduşul nu trebuia să se lase înduplecat de rugămintea regelui.

b)  Formați două grupe, în funcție de opinia exprimată. Motivați oral de ce sunteți sau nu sunteți 
de acord cu ideile prezentate în aceste enunțuri. 
Pentru exprimarea acordului sau a dezacordului cu privire la o anumită situație prezentată sau 
la anumite fapte, folosiți următoarele expresii:

Exersează!
4    JOC de ROL

Realizaţi dialoguri cu Regele Midas. Spuneţi-i ce vă place, dar și ce nu vă place din purtarea lui. 
Exprimaţi-vă și încrederea în el. Credeţi că i-ar plăcea acest lucru? Ce urmări ar putea avea o astfel 
de atitudine pozitivă? Argumentați răspunsul.

5      Găsiți cel puțin trei motive pentru care sunteți de acord sau nu cu faptele următoarelor 
personaje: 

  prințesa din textul Prințul fermecat  Nils Holgersson din Minunata călătorie a lui Nils Holgersson 
  albinuța şi musca din textul Buburuza fără buline.

Exprimați-vă părerea în fața clasei. Adresați întrebări lămuritoare colegilor care își prezintă  
opinia.

Exprimarea acordului sau a dezacordului 

Nu sunt  
de acord cu  …Eu cred că …
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Lecția 6   Textul funcțional. Cartea poștală.  
Elementele unei cărți poștale

Cartea poştală
Descoperă!
1  Privește cu atenție ilustrațiile.

Exersează!

3  Imaginează-ți că te afli în locurile ilustrate mai jos. Trimite aceste cărți poștale 
unor persoane dragi (bunici, părinţi și prieteni). Completează-le corespunzător 
destinatarului ales.

NU UITA! 
 Foloseşte  
o formulă  

de adresare. 
 Semnează-te. 
 Completează 

adresa  
destinatarului.

4  Proiect. Cere-i adresa de domiciliu colegului tău/colegei tale de bancă și expediază-i o carte 
poștală. Prezintă în fața clasei cartea poștală primită de la colegul tău/colega ta.

Bună, Ina!  
Ce tot scrii 

acolo?

Și ce  
ne scrie? 

Ce bucurie!
Am primit vești 

de la Ina!Tocmai le-am scris  
bunicilor o carte poștală!  
Ei locuiesc în Timișoara.

2  Răspunde la întrebări:  Ce face fetița din imagine?  Unde se află ea?  Cui îi scrie?  
 Cine este expeditorul cărții poștale? Dar destinatarul?  De unde este 

trimisă cartea poștală?  Care este adresa destinatarului?

Poiana Brașov

Destinatar:  __________________

Str.  ___________________Nr. ___

Bl.  ______ , Et.  ________, Ap.  ___

Localitatea  __________________

Sectorul  _______ Județul  ______

Cod poștal  _____ Oficiul poștal __

REȚINE!
  Cartea poştală este o modalitate de corespondenţă scrisă deschisă (se expediază fără plic). 
  Pe fața cărții poştale există imagini care ilustrează locul în care se află expeditorul. Totodată, aceste 
imagini pot ilustra o sărbătoare sau un eveniment special. Pe verso, se notează numele şi adresa 
destinatarului, precum şi mesajul către acesta.
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Lecția 7  Textul literar narativ  Extragerea unor informații de detaliu din textul literar  
 Formularea unei păreri  Relatarea unei întâmplări trăite

Mult a umblat Guguţă să-şi facă un scrânciob. Întâi voia 
să-l pună între doi stâlpi de telefon, dar firul era prea subţire.  
Poate se va rupe cumva şi vor curge toate vorbele oamenilor  
taman în ograda lui Guguţă!

Veneau copiii să se dea în scrânciob şi lui  
Guguţă îi crăpa obrazul de ruşine. Tata nu 
avea timp să-i bată doi pari în pământ,  
dar nici băiatul nu mai poate aştep-
ta, că ... cine se dă la bătrâneţe în 
scrânciob?

De la o vreme însă, nici nu mai pomenea de scrânciob. 
Ai casei credeau că Guguţă s-a fi luat cu altele.

Într-o după-amiază, mama îl caută, îl strigă, dar  
băiatul parcă intrase în pământ! Tata a luat căldările şi 
hai să ude roşiile! Când a isprăvit, hop şi Guguţă!

— Unde umbli? îi cere mama socoteală.
— Am udat cu tata grădina.
Tata se uită mirat la mâini: el duce amândouă  

căldările. Şi unde întoarce doi ochi cu sprâncene cu 
tot spre Guguţă:

— Măi, tu nu cumva ...?

Am înțeles ce am citit
1  Identifică enunțurile adevărate. Scrie corect enunţurile false. 

2  Transcrie din text minciunile spuse de Guguţă. 
3  Răspunde la întrebări.

4   Guguţă a descoperit cel mai grozav și cel mai înalt leagăn în cumpăna de la fântână. Ce spune 
acest lucru despre băiat? Cum l-ai putea caracteriza?

Îmi exprim părerea
5  Cu ce personaj din literatura română se aseamănă Guguţă? De ce?

  Guguţă îşi dorea un tobogan.
  Băiatul a descoperit cumpăna fântânii.
  Guguţă a apărut când tata a terminat de 
udat castraveţii.

  Mama dorea să-l ducă pe băiat la veterinar.
  Mama a zărit nişte cutii sub zidul de lângă 
fântână.
  Guguţă se ascundea în coşul de rufe.

a)  Din ce cauză nu mai putea Guguţă să aştepte 
ca tatăl lui să-i facă un scrânciob? 

b)   De ce nu le mai zicea băiatul părinţilor săi 
nimic despre scrânciob? 

c)  De ce inventa Guguţă diverse minciuni?

d)  Tu ce ai fi făcut în locul lui Guguţă?
e)  Ce minciuni ai fi inventat în locul lui Guguţă?
f)  A fost Guguţă pedepsit de părinţii lui? De ce?
g)  A fost Guguţă fericit cu scrânciobul realizat 

de tatăl său? De ce?

 căldare:  găleată.
 cumpănă:  bârnă având la un ca-

păt o greutate, iar la 
celălalt o găleată.

 scrânciob: leagăn de lemn.
 taman: tocmai.

Dicționar

Scrânciobul lui Guguţă  
de Spiridon Vangheli

  Cum te joci atunci când 
mergi în parc? Îți place să 
te dai în leagăn? De ce?

   DESCOPERĂ UNIVERSUL TEXTULUI!
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Sâmbătă, pe seară, Guguţă iar dispare. Mama îl caută, ia-l de unde nu-i! Vecina îşi uda florile.
— Nu l-ai văzut, cumătră Anică? Cumătra ridică din umeri.
S-a mai aplecat de câteva ori cumpăna fântânii şi, când a intrat vecina în casă, iată că apare 

şi Guguţă. Mama îl ia la rost.
— Am udat florile cu tanti Anica, arată Guguţă spre casa vecinei.
— Las’ că vine taică-tău deseară!
Seara, când s-a întors cu căruţa, tata a oprit caii la fântână să-i adape. Dar mama îi iese în 

cale să i se plângă. Parcă venea şi Guguţă în urmă, dar, când se uită, băiatul nu-i. Abia când s-a 
pornit căruţa, iată că răsare şi Guguţă din întuneric.

— Zi ce ai de zis! a desfăcut mâinile mama.
— Am adăpat caii cu tata!

Mama şi tata s-au uitat unul la altul ...
A doua zi, mama avea de gând să ude castraveţii şi apoi să-l ducă pe 

Guguţă la doctor.
Cară mama o căldare de apă, mai cară una şi, deodată, zărește  

nişte pietre sub zidul de lângă fântână. Ridică ochii. În coşul de la 
coada cumpenei, parcă ar sta nu ştiu cine! Când se dă mai aproape,  

Guguţă al ei scoate capul.
— Acolo îmi erai? Coboară-te, că mă urc eu la tine!
— Nu, că am de udat castraveţii.
Tata i-a făcut până în seară un scrânciob, dar se dădeau în  

el mai mult prietenii lui Guguţă. Mai caută un scrânciob care să 
te ridice atât de sus pre-
cum cel de la cumpăna 
fântânii!

Îmi îmbogățesc vocabularul
6  Scrie cuvinte cu sens asemănător celor 

marcate în text cu bleu și cu sens opus celor 
marcate cu roz.

7  Scrie enunţuri cu sensurile diferite ale cu-
vintelor: 

 zi        roşii        pari        coadă 
8   Pentru fiecare expresie dată, găsește câte un 

verb cu înțeles asemănător. 
Model: a-i crăpa obrazul de rușine – a se rușina
 a intra în pământ  a cere socoteală 
 a lua la rost  a ieși în cale  a avea de gând  

9   Alcătuiește câte un enunţ cu fiecare dintre 
expresiile de la exercițiul 8.

Scriu corect
10  Scrie un bilet prin care să-l inviţi pe Guguţă 

să vă daţi împreună în leagăn. Nu uita să 
semnezi biletul.

Investighez
11  Caută mai multe informații despre semni-

ficația zilei de 1 Aprilie. Prezintă în fața 
clasei informațiile descoperite. 

Discut cu ceilalți
12   Formați grupe de câte 3-4 elevi. Scrieţi, 

apoi  citiţi în faţa casei câteva  păcăleli reușite.  
Votaţi cele mai ingenioase păcăleli. 

13   Realizați echipe de câte 3-4 elevi. Scrieți 
regulile jocului preferat de voi și explicați-le 
în fața clasei. Votați jocul preferat.

14   Povestește o întâmplare hazlie, trăită de 
tine, în care ai fost personajul principal.

 Minciuna are picioare scurte!
 Adevărul iese întotdeauna la iveală.

Accesează butonul Biblioteca mea de vis, din  
manualul digital . Citeşte textul
La scăldat, fragment din opera Amintiri 
din copilărie, de Ion Creangă.

Lectură pentru suflet și minte Portofoliu

1 Aprilie
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Lecția 7  Descrierea unor obiecte  
 Prezentarea unei cărți

La bibliotecă. Prezentarea unei cărți

Descoperă!
1  Ai fost vreodată la biblioteca școlii? Ce tipuri de cărți 

se găsesc în biblioteca școlii? Dar în biblioteca ta?
2   Numește cel puțin cinci cuvinte care îți trec prin 

minte atunci când te gândești la o carte.
3  Observă cum și-au prezentat cărțile preferate Ileana 

și Vlad. 

Exersează!  Proiect

4  Răspunde la întrebări, folosind indicațiile 
din modelul alăturat. 
a) Care este ultima carte citită de tine?
b) Care este cartea ta preferată? 
În prezentare, poți folosi fișa completată 
pentru portofoliul de lectură. 
Pentru a-i convinge pe colegii tăi să citească 
această carte, poți să le citești un fragment, 
să le arăți o ilustrație din carte sau să le 
prezinți câteva idei interesante. 

➤ Titlul
➤ Autorul
➤ Personajele
➤  Însuşirile  

personajelor
➤  Întâmplarea  

preferată

➤ Ce ai învățat? 
➤ De ce ți-a plăcut?
➤  De ce o recomanzi 

colegilor?
➤  Votul tău pentru 

carte

Cartea mea preferată
Titlu: 
Amintiri din copilărie
Autor: 
Ion Creangă
Personaj principal: 
Nică
Însuşirile personajului: Nică este un 
copil isteț, care face multe năzbâtii: fură 
cireșele mătușii sale, vrea să vândă o pu-
păză, se umple de râie. 
Întâmplarea preferată: Nică pleacă la 
scăldat tocmai când mama îl rugase să 
legene copilul. Mama îl descoperă și îl 
pedepsește luându-i hainele.     
Votul meu: ✪✪✪✪✪

Cartea mea preferată
Titlu: 
Isprăvile lui Guguță
Autor: 
Spiridon Vangheli
Personaj principal: 
Guguță
Însuşirile personajului: Guguță este un 
băiat năzdrăvan și nostim, asemenea tuturor  
copiilor de vârsta lui. El are 8-9 ani și trece 
prin multe peripeții amuzante.
Întâmplarea preferată: Guguță desco- 
peră cel mai grozav leagăn din lume – 
scrânciobul. 
Votul meu: ✪✪✪✪✪

Amintiri din 
copilărie

Ion Creangă

Isprăvile 
lui Guguță  

Spiridon Vangheli



111

Recapitulare

Citesc
1  Citește versurile.

„În poiana înverzită,
Toţi se miră, se agită
Şi îşi pun o întrebare:
Cine poate să găsească
Ouă care să vestească
Cea mai mare sărbătoare?

Domnul Rilă-Iepurilă
A depus muncă febrilă:
A vopsit ou după ou
De la primul ghiocel
Şi le-a pus sub copăcel,
Pentru copilaşi – cadou.

Vopsite cu meşteşug,
Ceruite din belşug,
Sunt ascunse-n iarba mare.
Toţi copiii chicotesc,
Se-mbulzesc, se pregătesc
Pentru … marea căutare!

Unii ţipă, fac şi tumbe,
Alţii nici nu vor să umble.
Însă, Ina-Creţulina,
Cam ţâfnoasă ea de fel,
Strânge ou şi ou cu zel,
Mai multe ca Niculina!”

Am înțeles ce am citit
2  Alege varianta corectă.

a)  Acţiunea se petrece:
      în poiană;  în grădină;  în livadă.
b)  Domnul Rilă-Iepurilă a vopsit ouă:
       din timpul iernii;  timp de un an;  din 

prima zi de primăvară.

c)  El a ascuns ouăle: 
      în copăcel;  sub frunze;  în iarbă.
d) Toţi copiii:  plâng;  se îmbulzesc;  cântă.
e)   Cea mai harnică este:
      Niculina;  Alina;  Ina-Creţulina.

3  Răspunde la întrebări.
a) Pentru ce sărbătoare se fac pregătiri în poiană?  c) Cum îşi manifestă copiii bucuria?
b) De ce a vopsit ouă domnul Rilă-Iepurilă? d) Tu cum sărbătoreşti Paştele?

4  Scrie, din versurile poeziei, cuvântul care rimează cu fiecare dintre cuvintele date. 
 înverzită  întrebare  găsească  Iepurilă  ou  ghiocel  meșteșug  chicotesc  tumbe

5  Scrie cuvinte cu sens asemănător celor notate cu bleu și cu sens opus celor notate cu roz. 
6  Scrie enunţuri cu sensurile diferite ale cuvintelor:  care   mai   mare .
7  Transcrie, din versurile poeziei, verbele corespunzătoare:  toţi …  Rilă-Iepurilă …  copiii …
8  Descoperă mesajul transmis de Ina-Crețulina bunicilor săi, printr-o carte poștală. Numerotează 

(de la 1 la 7) elementele în ordinea corectă.

(Cea mai mare sărbătoare, de Ionuț Banu)

Tu când ai trimis ultima 
dată o carte poștală, 

bunicilor tăi?
Destinatar:  __________________

Str.  ___________________Nr. ___

Bl.  ______ , Et.  ________, Ap.  ___

Localitatea  __________________

Sectorul  _______ Județul  ______

Cod poștal  _____ Oficiul poștal __
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  Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele date.

„Doamna Coţofană, care știe tot ce se petrece-n poiană,  
văzând-o pe Bunica Iepurica bătând covoarele, când nici nu  
se urcase Soarele, a cârâit mirată:

— Vai, sorrrrro, iar faci trrrrrreabă? N-ai mai sfârrrrrşit odată?
— Auzi cine mă-ntreabă! îi răspunse Bunica Iepurica. Până şi  

ciorile ştiu că vin sărbătorile! Se-apropie Sfântul Paşte şi pădurea  
renaşte! Totul trebuie să fie schimbat şi curat. 

Abia plecă mânioasă doamna Coţofană, că apărură în  
poiană Doru Căprioru şi trei iepuraşi dolofani, nepoţeii  
bunicii cei năzdrăvani: Ureche Fină, care ducea în spate 
un sac de făină, Blăniţă Mătăsoasă, trăgând, cu zahăr şi 
mirodenii, o plasă, şi mezinul Spaimă Nouă, purtând 
în lăbuţe ditamai coşul cu ouă. Între corniţele mititele, 

Doru Căprioru ţinea o cutie cu fel de fel de vopsele.
— Of, ce nepoţei minunaţi! Aţi venit să mă ajutaţi şi l-aţi luat cu voi şi pe 

Căprior, ca să ne fie mai uşor! zise Bunica Iepurica. În casă, curăţenia e aproape 
gata. Ferestrele le-au spălat mama şi tata, eu am bătut covoarele, iar voi o 
să vopsiţi ouşoarele. Împreună o să facem pască şi cozonaci, că nu degeaba 
sunteţi nepoţii mei dragi!

Numai că Doru Căprioru şi Spaimă Nouă intraseră-n casă. Nu mai aveau 
pic de răbdare. Voiau să-ncondeieze ouăle de sărbătoare. 

1  Textul este scris cu rimă. Transcrie cuvintele care rimează, după model.

Coţofană covoarele ciorile Paşte schimbat dolofani cracă

poiană … … … … … …

2  Alege varianta corectă.

a)  Bunica Iepurica are:  patru nepoţi;  trei nepoţi;  doi nepoţi.
b)  Doru Căprioru are o cutie cu:  ouă;  creioane;  vopsele.
c)  Mama şi tata au spălat:  covoarele;  ouşoarele;  ferestrele.
d)  Ouăle trebuie spălate, desenate şi:  fierte în vopsea;  pictate;  ciocnite.
e)  La frământat aluatul, a ajutat şi:  Mătuşa Broască;  Mistreaţa Creaţa. 
f)  Mătuşa Broască a ajutat la prepararea:  cozonacului;  pascăi;  prăjiturii.

3  Completează enunțurile cu informaţii extrase din text, despre nepoţii Bunicii Iepurica.

Ureche Fină … Blăniţă Mătăsoasă

… purta în lăbuţe ditamai coşul cu ouă …

Test de  
evaluare

 covată:  vas lung de lemn; copaie.
 fuior:  mănunchi de cânepă, de in sau 

de lână pregătit pentru tors.
 rotat,-ă:  în formă de rotund.

Dicționar
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4  Răspunde la întrebări.
a) De ce a plecat mânioasă doamna Coţofană?
b) Cum au ajutat-o nepoţii pe Bunica Iepurica?
c) Ce se întâmplă cu pădurea înainte de Paşte? 

d)   De ce crezi că nu reuşeau iepuraşii să fră-
mânte aluatul de cozonaci?

e) Cine au fost invitaţii la masa de Paşte?

— Toate la timpul lor! a spus Iepurica, bătând din picior. Ouăle-ntâi trebuie spălate, apoi 
desenate şi-abia apoi fierte-n vopsea. 

Bunica Iepurica făcu repejor focul la cuptor. Pe o buturugă rotată, în ditamai covata puseră 
făină, zahăr, lapte, ouă şi o cană de rouă. Frământară ei ce frământară, şi pe rând, şi toţi deodată, 
dar coca era piatră!

Când văzu Mistreaţa Creaţă cum se chinuiau cu aluatul, cum băteau cu lăbuţele de-a lungul 
şi de-a latul fără vreun spor, le sări în ajutor. Şi când se opinti în covată, se-nmuie coca de frică, 
pe dată. Trosc! Pleosc! Buf! de trei ori ... Se făcu moale ca un fuior, numai bună de băgat la cuptor.

Pentru pască, îi ajută mătuşa Broască şi vecinii ei, patru Brotăcei. Săreau 
de pe o cracă şi băteau cu lăbuţele brânza de vacă. 

Harnici, iepuraşii încondeiară toate ouăle până spre seară. Au pictat pe 
ele frunze şi floricele, gâze şi îngeraşi, ba chiar şi mutrişoare vesele de iepuraşi. 

Erau obosiți, dar fericiţi. 
Se aşezară la masă, cu bucurie şi grabă, toţi cei ce 

ajutaseră la treabă: Bunica Iepurica, cei trei nepoţi, mătuşa 
Broască, patru Brotăcei, mămica Iepuroaică, tăticul Iepuroi, 
Mistreaţa, Căpriorul şi doamna Coţofană, care a urmărit tot ce  
s-a-ntâmplat în poiană. Fiecare lua câte un ou din cel încon-
deiat şi-l ciocnea zicând:

— Hristos a înviat!
— Adevărat a înviat! 
Iar la masă, vezi bine, m-au chemat şi pe mine, la sărbătoa-

rea Sfântului Paşte, părtaş.
Altfel, cum aş fi scris povestea asta cu iepuraşi? ...”

(Poveste de Paște, după Passionaria Stoicescu)

5  Enumeră cel puţin trei obiceiuri specifice 
Paștelui, descrise în text. Tu ce alte obice-
iuri cunoști, legate de sărbătoarea Paștelui?

6  Numerotează enunţurile, în ordinea desfă-
șurării acţiunii în textul Poveste de Paște.

  Toate vieţuitoarele pădurii servesc masa 
de Paşte împreună.
  Bunica Iepurica bate covoarele de dimi-
neaţă.
 Harnicii iepuraşi au încondeiat ouăle.
  Cei trei nepoţei au sosit în poiană pentru a 
o ajuta pe Bunica.
  Mistreaţa şi Broasca îi ajută pe iepuraşi să 
pregătească cozonac şi pască.

7  Scrie cuvinte cu sens asemănător celor mar-
cate în text cu albastru și cu sens opus celor 
marcate cu portocaliu.

8  Scrie enunţuri cu sensurile diferite ale cu-
vintelor:  pic   sare   pască . 

9  Extrage, din text, verbe potrivite pentru 
fiecare personaj.
 Doru Căprioru… .   Doamna Coțofană… .
 Mistreaţa… .   Brotăceii… . 
 Iepuraşii… .    Bunica… . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
FB 6 6 3 5 3 5 12 6 6
B 4 4 2 3 2 3 8 4 4
S 3 3 1 2 1 2 6 2 3

AUTOEVALUARE

 Verifică răspunsurile testului de evaluare la pagina 151-152.
 Completează fișa Observ! Apreciez! Evoluez! , de la pagina 149.

 Exprimare clară
 Scriere corectă 
 Respectarea cerinței

Criterii de acordare 
a calificativului 
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1. Vei păstra amintirile momentelor plăcute, trăite alături de cele mai dragi ființe.
2. Vei împărtăşi clipele dragi ție, cu prietenii tăi.
3. Vei afla mai multe lucruri despre colegii tăi, îi vei cunoaşte mai bine.
4. Vei descoperi idei noi despre ceea ce ți-ar plăcea să faci anul viitor, de Paşte.

De ce vei face? 

ALBUMUL MEU DE PAȘTE 

  Organizați o expoziție cu proiectele create de voi. Realizați turul galeriei şi, în 
dreptul fiecărui album expus, notați o calitate a acestuia.

✓ organizarea 
conținutului✓ respectarea 

temei

✓ originalitatea/
creativitatea ✓ claritatea ideilor 

exprimate
✓ prezentarea 

generală

Unde ai 
mers? 

Ce ți-a 
plăcut?

Cum ai 
petrecut 
Paştele?

Ce ai  
făcut?

respectarea 
temeiCALITĂȚI

✓ aspectul
proiectului

Cum  
te-ai  

jucat?

Ce 
bunătăți ai 

mâncat?

Ce cadouri 
ai primit? 

Cine a fost 
alături de 

tine?

Ce vei face?

Cum vei face?    Fotografiază momentele im-
portante ale vacanței de Paşte, 
petrecute alături de familia, de 
rudele sau de prietenii tăi.

  Lipeşte fiecare fotografie pe 
câte o pagină şi scrie două-trei 
enunțuri despre ea.

   Poți să compui şi câteva versuri 
sau ghicitori.

  Confecționează o copertă pen-
tru albumul tău. Nu uita să îți 
scrii numele şi un titlu potrivit.

  Prezintă-le colegilor albumul realizat.

Alcătuieşte un album care să cuprindă fotografii cu tine 
şi familia ta, realizate de Paşte. 
Fotografiile trebuie să ilustreze:

Unitatea 6 | În ritm de primăvară

Proiect



Dorințe  
împlinite

UNITATEA

7

IATĂ CE SUPERPUTERI VEI EXERSA ÎN ACEASTĂ UNITATE:
  Citirea unor texte despre visul omului de a zbura
 Recunoașterea unui text informativ
 Scrierea unor scurte texte despre propria persoană, despre o persoa-
nă cunoscută, despre vise din copilărie

 Utilizarea ghilimelelor
  Comunicarea orală, pornind de la texte 
citite, ilustrații, scheme, păreri ale unor 
colegi, secvențe de film vizionate

 Realizarea descrierii unui coleg

   Lumea văzută prin  
   ochi de copil (pag. 130)PProiectroiect



116

A fost odată un băieţel simpatic pe care îl chema … 
Georgică HabarN-am. Avea părul de culoarea morcovului 
şi mutrişoara plină de pistrui. Chiar dacă era vesel ca o zi de 
primăvară, băiatul se simţea dispreţuit de tovarăşii lui de 
clasă. Asta îl îngrijora foarte tare şi îl făcea să sufere.

La şcoală era punctual. Pentru că nu prea 
înţelegea ce spunea învăţătorul, ori răspundea 
greşit, ori zicea „HabarN-am!”, colegii îl porecliseră  
„HabarN-am”.  Nu-şi făcea bine temele, iar echipa în 
care juca pierdea mereu …

Într-o zi în care totul îi mersese pe dos, ca de 
obicei, iar colegii îi strigaseră de câteva ori „HabarN-am!,  
HabarN-am!, HabarN-am!”, Georgică n-a vrut să mai iasă în 
curtea şcolii şi a rămas singur în clasă. Pentru întâia oară a 
plâns de ciudă, de rușine, de invidie. „De ce nu sunt şi eu un 
băiat ca toţi ceilalţi?” îşi spunea printre lacrimi. „Dacă într-o 
zi aş răspunde bine la toate întrebările, dacă aş rezolva 
corect toate problemele, dacă m-ar felicita învăţătorul  
şi-ar câştiga echipa în care joc …” Lacrimile i s-au rostogolit 
şi au căzut pe carte. Atunci, s-a întâmplat ceva neobişnuit. 
Din paginile ude, s-a auzit o voce suavă:

— Georgică, îţi dai seama că plângi cu râuri de lacrimi? 
Acestea sunt cu adevărat dorințele tale?

— Să plâng eu? Eu nu plâng niciodată! Despre ce 
dorinţe vorbeşti?

Vocea i le repetă cuvânt cu cuvânt. 
Dintr-odată, cartea mâzgălită se transformă 
într-o fetiţă dulce. Vorbea cu o voce suavă, 
ce părea ieşită dintr-un basm cu zâne. 

Georgică nu contenea să se mire.
— De-acum, ţi se vor întâmpla multe 

lucruri neobişnuite, spuse fetiţa.
— De ce te porţi aşa frumos cu mine?
— Te-am auzit plângând, te-am văzut suferind, ţi-am auzit 

dorințele şi … e destul! … Mă întorc în carte. Sunt la pagina 
cincisprezece. Dacă ai nevoie de mine, caută-mă!

— Hei, nu pleca! Cum să te caut dacă nu ştiu cine eşti?
— Mă găseşti la pagina cincisprezece, Georgică!
În zilele următoare, s-a întâmplat ceva minunat. Georgică 

se tot ciupea de mână, fiindcă nu-i venea să creadă. Părinţii lui 
spuneau: „Cum e posibil ca fiul nostru să facă toate lucrurile 
bine?” Colegii se mândreau: „Cu Georgică în echipă, ne-am 

Georgică HabarN-am
după Angelica Lambru

Am înțeles ce am citit
1  Identifică personajele:

a)  din prima parte a tex-
tului;

b)  din ultima parte a tex-
tului.

2  Ce își dorea Georgică?

Îmi exprim părerea

3  Răspunde la întrebări.
a)  De unde a apărut minu-

nea în viața lui Georgică?
b)  Ce crezi că a găsit băiatul 

la pagina cincisprezece?
c)  De ce s-a speriat băiatul, 

în timp ce plutea?
d)  Ce învățătură ai desprins 

din text?

Citesc

4   Recitește fragmentele care  
prezintă întâmplarea neo- 
bișnuită din viața lui  
Georgică.

Îmi îmbogățesc vocabularul
5   a)  Transcrie expresiile care  

conțin comparații. 
Exemplu:  vesel ca o zi de 
primăvară

b)  Construiește și tu alte 
comparații: harnic ca 
…, roșu ca …, dulce ca …, 
mândru ca ….

6   Găsește cuvintele cu sens 
opus  și asemănător pentru: 
 modest  sincer  amabil.

DESCOPERĂ  
 UNIVERSUL TEXTULUI!

Unitatea 7 | Dorințe împlinite

Lecția 1   Textul literar narativ  Extragerea unor informații de detaliu  
din textul literar  Formularea unei păreri

  Pornind de la titlul şi ilustrațiile 
textului, spune despre ce crezi că 
este vorba în text.
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putea prezenta la campionatul de sfârşit de an. Sigur am lua 
cupa!” Iar învăţătorul se mira cel mai tare: „Georgică este 
de nerecunoscut! Îi ajută pe toţi, înţelege din prima cele mai 
complicate enunţuri şi-mi prezintă temele curate şi bine făcute.

Georgică se umfla în pene ca un păun, de atâta mulţumire. 
Într-o zi, în care colegii scriseseră pe tablă „Trăiască Georgică 
Știe-Tot!”, s-a umflat mai mult ca niciodată. Atât de mult, încât 
a început să plutească, ridicându-se în aer ca un balon. A ieşit 
pe fereastră şi a dat de acoperișuri, păsări şi nori. De deasupra, 
vedea totul foarte bine, dar nu putea vorbi cu nimeni şi nici nu 
auzea ce spuneau ceilalţi. De frică, a început să plângă. Atunci, 
şi-a amintit de pagina cincisprezece, de fetiţa aceea dulce 
şi încântătoare, care îl ajutase atât de mult din ziua în care 

plânsese pentru prima oară. A strigat-o. Fetiţa a venit îndată. 
Georgică a rugat-o să îl ajute şi să nu mai dispară, promițându-i 
că va fi modest, sincer şi amabil cu tovarăşii lui.

— Să vedem ce zice Cartea. Eu aş veni cu plăcere la tine în 
clasă, i-a spus fetiţa, trăgându-l uşurel de mână, în jos …

Georgică a început să se dezumfle şi să coboare. 
Pagina cincisprezece i se vârâse împăturită în 
buzunar. Ajuns cu picioarele pe pământ, a scos-o 
din buzunar şi i-a dat un pupic de mulțumire, 
închizând ochii şi punându-şi o ultimă 
dorinţă. Ghiciţi care? Când a intrat în clasă, 
toţi copiii stăteau cuminţi, în băncile lor, 
iar învăţătorul l-a întâmpinat zâmbind:

— Mergi la locul tău, Georgică!  
De astăzi, vei avea o nouă colegă de 

bancă. Contez pe tine că o vei ajuta să se 
integreze repede în colectivul clasei noastre.

Gânduri din fotoliu
Din povestea lui Georgică HabarN-am ar trebui să învăţăm, copii, că nu trebuie să ne ruşinăm 

de slăbiciunile noastre şi că merită să cerem ajutorul celor din jur, fie ei şi o pagină dintr-o carte.  
De multe ori, ajutorul ne vine din cărţi!

— Deschide-mi repede cartea de poveşti la pagina cincisprezece! miaună Snowie, rugătoare.
— De ce? Nu-ţi pot îngădui să o zgârii cu gheruţa!
— Deschide-o, te rog! Vreau să-mi pun urgent o dorinţă!
— Ce dorinţă? Nu cred că duci lipsă de nimic! 
— Tare mi-ar plăcea să-i iau locul fetiţei cu codiţe şi să fiu un personaj dintr-o  
poveste!

— Eşti sigură că dorinţa nu îţi este deja îndeplinită?
— Ce tot spui acolo? se răsteşte Snowie, obrăznicuţă. Eu sunt un personaj? Atunci, ai 

grijă unde laşi puiul fript, că tare ar mai mânca personajul tău principal o aripioară …

Observ structura textului
7  Bifează rolurile autoarei în 

cele două părți ale textului.
Partea I 

 povestitoare
 personaj

Partea a II-a
 povestitoare
 personaj

Scriu
8   Scrie 3-5 enunțuri despre:

a)  un defect pe care ai vrea 
să ți-l corectezi;

b)  o calitate cu care te 
mândreşti.

Recunosc părțile de vorbire
9   a) Precizează genul sub-

stantivelor scrise în text 
cu roz.
b) Precizează forma de 
plural a substantivelor  
scrise în text cu bleu. 

Accesează Biblioteca mea 
de vis, din manualul digital 

. Citeşte textul
Poveste cu minciuni,  
de Adina Popescu.

Lectură pentru suflet și minte Portofoliu

  păun (a se umfla în pene ca un ~): a se 
lăuda, a se grozăvi.
 suavă: delicată, grațioasă, fină. 

Dicționar
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Ce calități a dobândit?

Cine este?

Cum arăta?

Cum se comporta?

Ce admirați la el?

Ce își dorea?

Aşezarea 
textului în 

pagină

Scrierea  
cuvintelor

Legătura
dintre 

enunțuri

Folosirea 
semnelor de 
punctuație

Ilustrarea 
textului

Unitatea 7 | Dorințe împlinite

Lecția 2  Descrierea unei ființe. Redactarea unui portret

Descoperă!
1   a) Citiți pe roluri, expresiv, textul „Georgică HabarN-am”, după Angelica Lambru.  

b) Răspundeți la întrebări.

Creează!
2  JOC  Cartea de vizită

a)  Confecționează o carte de vizită. 
Etape de lucru:

➤  Decupează un carton în formă de drept-
unghi, după modelul dat.

➤  Completează datele specifice.
➤  Adaugă un simbol care te caracterizează.
b)   Amestecați cărțile de vizită. Pe rând, 

extrageți una, la întâmplare, și prezenta-
ți-vă colegul.

3  JOC  Atelier de creație  
Numele meu – o poezie
Pe un bilet, scrie-ți prenumele 
cu majuscule, pe verticală.  
Pornind de la aceste inițiale, 
scrie însușiri care te caracteri-
zează. Vei obține un acrostih.
Acrostihul este o strofă sau o poezie în care 
literele inițiale ale versurilor, citite vertical, alcă-
tuiesc un cuvânt sau mai multe cuvinte.

c) Redactați un text de 10-15 rânduri, în care să prezentați portretul lui Georgică, pe baza 
întrebărilor de la punctul b). Urmăriți:

85 mm

55 mm

Dimensiunile standard

Numele şi prenumele
Clasa 
Școala
Localitatea
E-mail

Exemplu:

 Inimos 
 Rapid 
 Isteț 
 Norocos 
 Elegant 
 Liniștit 

Mărinimoasă
Ageră
Renumită
Inventivă
Amabilă

Descrierea unui coleg
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4  JOC     Colegul secret
Etape de lucru:
➤  Fiecare copil notează pe un postit numele unui coleg. 
➤  Strânşi în cerc, prindeți postitul pe spatele colegului din dreapta.
➤  Plimbați-vă prin sala de clasă şi adresați colegilor întrebări care să vă 

ajute să recunoaşteți numele colegului scris pe postit. Fiecare copil 
poate adresa unui coleg o singură întrebare, iar răspunsul poate fi 
exprimat doar prin „DA” sau „NU”. Câştigă cel care a adresat cele 
mai puține întrebări pentru a afla numele colegului secret. 

5  JOC     Bingo
Etape de lucru:
➤  Plimbați-vă prin clasă şi găsiți colegi care pot completa o casetă din tabel.
➤  La completarea unei coloane sau a unui rând, se strigă LINIE!
➤  La completarea întregului tabel, se strigă BINGO!
Găsește pe cineva care…

A vizitat o țară 
europeană.

E născut  
în luna mai.

Iubește 
 anotimpul vara.

Se trezește greu 
dimineața.

Îi place  
să patineze.

Vorbește două 
limbi străine.

Vine des cu temele 
incomplete.

Are un animal  
de companie.

A ajutat-o pe 
mama la vopsit 
ouăle de Paște.

Ascultă muzică  
în timpul liber.

Îi place  
să picteze.

Nu a mers cu  
trenul niciodată.

Cântă  
la un instrument. Joacă tenis. Locuiește  

cu bunicii.

Nu mănâncă 
dulciuri.

Obișnuiește  
să citească înainte 

de culcare.

Îi place  
să danseze.

Îi place să o ajute  
pe mama la 
bucătărie.

A primit cadou 
un animal de 

companie.

Bea zilnic ceai. Are o soră  
și un frate.

A fost la mare  
în vacanța  

de vară.

Nu știe  
să înoate. Nu are fraţi.

6   CREIONAȘUL FERMECAT  
Realizează o scurtă descriere a unui coleg, la alegere. Folosește planul dat.

Cum ai ajuns să 
ştii mai multe 
despre el/ea?

Cine este?
Cum l-ai 

cunoscut?
Cum 
arată?

Ce însuşiri 
sufleteşti 

are?

Ce calități 
sau defecte 

are?

Ce îți place 
la el/ea?

Ce îi doreşti 
pentru 
viitor?
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2  Identifică, în textul Georgică HabarN-am, de Angelica Lambru, toate situațiile în care sunt folosite 
ghilimelele. Grupează-le, în funcție de rolul pe care îl au.

a) încadrează cuvintele 
spuse/scrise de cineva 

 …
 …

b) încadrează gândurile 
unor persoane

 …
 …

3  Transcrie din text exemple de situații în care 
sunt folosite semnele de punctuație, conform  
tabelului.

Semnul de 
punctuație

Când s-a folosit?

Virgula
,

●  într-o enumerare 
●  în adresare directă

Două puncte 
:

●    înaintea redării cuvintelor unei 
persoane

●  înaintea folosirii liniei de dialog

Semnul  
exclamării

!

●  după o strigare 
●  după un îndemn  
●  după o rugăminte

4  Există mai multe feluri de ghilimele. Identifică 
ghilimelele folosite în limba română.

  “EN”   ‘EN’   „RO”          

  „DE“   «FR»   »DE« 

5  Scrie cinci titluri de texte din lectura ta supli-
mentară. Folosește ghilimelele.

Unitatea 7 | Dorințe împlinite

Lecția 3   Semne de punctuație. Ghilimelele. 
Reguli de utilizare a ghilimelelor

Semnele de punctuație
Carmen Tiderle

Semnele de punctuație au avut o altercație: 
Se pare că punctul a făcut o afirmație 
Care l-a scos din minți pe semnul de exclamație, 
Deja extrem de indispus 
Din cauza-a ceva ce ghilimelele ziseseră c-a spus. (…)

Dacă vrei să afli mai multe despre cum s-a încheiat 
altercația dintre semnele de punctuație, accesează  
Biblioteca mea de vis, din manualul digital ,  
citeşte poezia Semnele de punctuație, de  
Carmen Tiderle, apoi completează fişa de lectură. 

Lectură pentru suflet și minte Portofoliu

  altercație:  ceartă; schimb violent de cuvinte 
între două sau mai multe persoane

 indispus: supărat, mâhnit

Dicționar

Ghilimelele

a)    Explică folosirea virgulei, a semnului exclamării și a semnului întrebării, 
din zonele colorate cu bleu în text.

b)  Descrie semnele de punctuație care încadrează expresiile colorate cu bleu.  
Cu ce seamănă? Ce încadrează aceste semne?

Descoperă!
1  Observă folosirea semnelor de punctuație cunoscute.

Într-o zi în care totul îi mersese pe dos, ca de obicei, iar colegii îi 
strigaseră de câteva ori „HabarN-am!, HabarN-am!, HabarN-am!”, 
Georgică n-a vrut să mai iasă în curtea şcolii şi a rămas singur în 
clasă. Pentru întâia oară a plâns de ciudă, de ruşine, de invidie. „De 
ce nu sunt și eu un băiat ca toţi ceilalţi?” îşi spunea printre lacrimi.

(„Georgică HabarN-am”, de Angelica Lambru)

REȚINE!
Ghilimelele sau semnele citării sunt semne de punctuație pereche, folosite când sunt reproduse 
întocmai titluri, cuvinte, enunțuri sau texte spuse, gândite sau scrise de cineva (persoană sau  
personaj). 
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Descoperă!

  Urmăriți cele trei secvențe (A, B, C) din filmul 
recomandat în varianta digitală a manualului.  
Pe parcurs, completați tabelul, adăugând 
informațiile culese din fiecare secvență.

Secvența A Secvența B Secvența C

Știu Vreau să știu Am aflat

Relatarea unei secvențe dintr-un film

Secvența C

9   Vizionați secvența C,  cu sonor , apoi prezentați acțiunea, cu cât mai multe detalii. 
10   Ce noutate apare în această secvență, referitoare la aparatul de zbor?
11   Spuneți ce impresie v-au lăsat ultimele imagini vizionate.

12  Prezentați personajul principal, așa cum l-ați descoperit în aceste secvențe.  Analizați relația din-
tre el și familie, săteni, colegi, prieteni. Întocmiți o listă care să cuprindă calitățile lui.

13  Care dintre următoarele componente ale filmului a oferit cele mai multe informații?

Componenta VIDEO – în secvența A , B , C Componenta AUDIO – în secvența  A , B , C 

Secvența B
7  Vizionați secvența B,  cu sonor . 
8  Răspundeți la întrebări.

a) Unde se petrece acțiunea?
b) Cine participă?

c)  Care sunt cele trei momente importante 
ale acțiunii vizionate? 

d) De ce credeți că a fost folosită buturuga?
e) Ce impresie v-a lăsat personajul principal?

Secvența A
1  Vizionați secvența A,  fără sonor .
2   Prezentați, în câteva enunțuri, secvența vizionată. 

În prezentare, orientați-vă după următorul plan.
3  Grupați informațiile descoperite în două categorii: A. sigure; B. presupuse.
4  Revedeți secvența de film,  cu sonor .
5   Reluați prezentarea, adăugând informațiile noi, oferite de suportul 

sonor al filmului. Ce detalii au fost mai greu de sesizat fără sonor?
6  Oferiți detalii referitoare la port, salut, sentimente.

IMPRESII
CUM?

TIMP
CÂND?

ACȚIUNE
CE SE  

ÎNTÂMPLĂ?

PERSONAJE
CINE?

LOC
UNDE?

PLAN DE 
PREZENTARE

Lecția 4  Relatarea unei secvențe dintr-un film
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Legenda spune că Icar a vrut să evadeze din 
labirintul de pe insula Creta, cu ajutorul unor aripi 
confecționate de către tatăl său, Dedal. Icar și-a 
luat zborul și s-a înălțat aproape de Soare, uitând 
că are aripile lipite cu ceară. Succesul a durat câteva 
clipe, dezlipirea aripilor determinând căderea lui în 
mare și sfârșitul unui început promițător. Mult timp, 
zborul omului a fost considerat un vis, până când unii 
au încercat din nou să îl realizeze.

  După imagini, despre ce crezi că este 
vorba în acest text?
  Care dintre aceste imagini ți se pare mai 
interesantă? Justifică alegerea.

Am înțeles ce am citit
1   Completează enunțurile cu informațiile 

identificate în text.
  Icar a reuşit să zboare folosind … .
  Primele schițe ale unor aparate de zbor au 

fost realizate de … .
  Primul avion cu motor a fost construit de … 

Ca să zboare, acesta a fost … .
  Primul aparat de zbor care s-a ridicat prin 

mijloace proprii a fost construit de … .
  Primul avion construit în România a fost  

realizat de … .

Recunosc textul informativ
2   Literar sau informativ? Recunoaște categoria 

în care se încadrează fiecare dintre cele două 
părți ale textului: ● fragmentul scris cu roșu 
●  fragmentele scrise cu negru.

Îmi organizez informațiile
3   Omul a visat dintotdeauna să zboare.  

Realizează o scară a timpului cu anii care au 
reprezentat pași uriași pentru omenire, în 
împlinirea acestui vis.

4   Continuă acrostihul ală-
turat. Adaugă un desen 
potrivit.

Îmi imaginez
5   Desenează un aparat de zbor, așa cum crezi 

că va arăta peste 100 de ani.

Îmi exprim părerea
6   Ce părere ai despre realizările personalită-

ților prezentate în text?

Astfel, un titan al gândirii omeneşti, 
pictor, sculptor, om de ştiință italian,  
Leonardo Da Vinci a făcut, în jurul 
anului 1490, deci acum mai bine de  

o jumătate de mile-
niu, primele schițe 
ale unor aparate de 
zbor.

Aripile lui IcarAripile lui Icar

DESCOPERĂ UNIVERSUL TEXTULUI!

Pionieri ai zborului
➤ Leonardo Da Vinci (1452-1519)

pictor, sculptor, arhitect, muzician, 
inginer, inventator, anatomist, geo-
log, cartograf, botanist şi scriitor, in-
ventator (maşini de zburat, un tanc, 
o maşină de socotit)

➤ Traian Vuia (1872-1950)
pasionat de mecanică, fizică şi  
zmeie, avocat şi inventator al  
primului aparat de zbor, numit  
aeroplan-automobil

➤ Aurel Vlaicu (1882-1913)
inginer şi inventator, pionier al 
aviației române şi mondiale

Aripi deschise
Vis împlinit
I
O
N
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Lecția 5   Textul de informare  Extragerea unor informații de detaliu  
din texte informative  Harta conceptuală a textului
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Cel căruia i-a venit această idee şi 
care s-a ridicat primul în zbor cu 
un aparat mai greu decât aerul, 
cu mijloace proprii de bord, a 
fost inginerul constructor român  
Traian Vuia, la 18 martie 1906, la 
Paris. 

Primul avion construit în România 
i se datorează lui Aurel Vlaicu, inginer 
constructor român, născut în satul 
Binținți, județul Hunedoara. Azi, satul 
poartă numele marelui inventator.  
Aurel Vlaicu a zburat, cu primul avion 
proiectat, construit şi pilotat de el 
însuşi, la 17 iunie 1910. Peste trei ani nu-
mai, la 13 septembrie 1913, încercând 
să treacă în zbor peste Carpați, Vlaicu 
s-a prăbuşit cu avionul său lângă satul 
Băneşti, Prahova. Când mergeți vara 
în excursie la Sinaia, nu treceți grăbiți 
mai departe, ci opriți-vă o clipă lângă 
monumentul cu vultur, care se află pe 
locul unde s-a prăbuşit Vlaicu. 

Abia în anul 1903 are loc 
primul zbor al omului 
cu un avion cu motor, 
catapultat, ca dintr-o praştie, fiindcă, la 
vremea aceea, avionul avea aripi. Dar, cul-
mea, primii constructori, frații americani 
Orville şi Wilbur Wright, nu se gândiseră 
să-i pună şi roți, pe care să ruleze la decolare! 

(fragment din Aripile lui Icar, după Petre Ghelmez)

legendă

zboară cu aripi de 
lemn, lipite cu ceară

Icar

primul zbor cu 
un avion cu motor

1903

frații Wright

primele schițe ale 
unor aparate de zbor

1490

Leonardo Da Vinci

primul avion românesc 
realizat în întregime din 

metal (Vlaicu 3)

Aurel Vlaicu

1913

primul zbor cu un 
avion construit în 

România (Vlaicu 1)

1910 1906

prima decolare cu un 
aeroplan-automobil

(cu mijloace proprii de bord)

Traian Vuia

ZBORUL OMULUI –  
DE LA VIS LA REALITATE

Realizez harta conceptuală a textului
7   Realizați harta conceptuală a textului. Adăugați cel puțin trei informații/idei noi.
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  abate (a se ~):  a se îndepărta de la 
direcția inițială.

  larmă: zgomot mare, gălăgie.
  pojar:  (aici) pete roşii, culoarea 

amurgului.

Dicționar

Unitatea 7 | Dorințe împlinite

Lecția 6  Ilustrarea unui text literar prin desene  
 Harta textului

Am înțeles ce am citit
1  Completează enunțul cu varianta corectă.

a)  Textul „Aeroplanul” este:  o poezie;  
 o poveste;  o povestire;  o ghicitoare.

b)  Momentul zilei descris în text este:  
 răsăritul;  amiaza;  asfințitul; 
 înserarea;  noaptea.

2  Adevărat (A) sau fals (F)?
a)    Cerul este acoperit cu nori.   
b)    Pe cer trece un țânțar.  

c)    Liniştea asfințitului se umple de larmă.  

3  Completează harta textului.

Îmi îmbogățesc vocabularul
4  Găsește cuvinte cu înțeles opus.

5   Notează culoarea sugerată de fiecare  
expresie.
●  „Apusul de jăratic” – _____
●  „Livezi scăldate-n aur” – _____
●  „Creşte-n asfințit pojarul” – _____

6  Scrie cuvinte înrudite, pornind
de la cuvântul zbor.

Îmi exprim părerea
7  a)    Ce crezi că este țânțarul din text?

b)     Ce culoare predomină în peisajul prezen-
tat de poet?

   Ce este un aeroplan? 
   Ce crezi că prezintă 
autorul în acest text? 

apus

alb

mare
linişte

Spre apusul de jăratic
Cu livezi scăldate-n aur, 
Trece-un nour singuratic,
Alb şi mare cât un taur. 

Iar în urma lui s-abate, 
Gata-gata să-l ajungă, 
Un ţânţar cu coadă lungă
Și cu aripi nemişcate. 

Creşte-n asfinţit pojarul. 
Dealurile stau s-adoarmă. 
Norul tace, dar ţânţarul
Umple liniştea de larmă …

Ilustrarea unui text literar prin desene

autor

locul

personajele

timpul

titlu

cuvinte şi expresii
care indică

…

…

…

…
zbor

   Aeroplanul
de George Topîrceanu

DESCOPERĂ UNIVERSUL TEXTULUI!
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8   Dacă ar trebui să ilustrezi poezia Aeroplanul, 
ce elemente ar fi prezente în tabloul tău?

Observ structura textului
9  Răspunde la întrebări.

a) Câte strofe are poezia?
b) Câte versuri sunt în fiecare strofă?
c)    Câte silabe sunt în fiecare vers?

10  Găsește perechile de cuvinte care rimează.
●  jăratic – _____     ●  aur – _____
●  s-abate – _____  ●  ajungă – _____
●  pojarul – _____   ●  s-adoarmă – _____

Scriu
11  Transcrie poezia.
12  Scrie fără cratimă cuvintele, după model.

Model: s-abate ➞ se abate 
●  scăldate-n ●  să-l ajungă
●  creşte-n ●  s-adoarmă

13  Identifică în poezie:
a)    substantivele la numărul plural;
b)    verbul din prima strofă;
c)    adjectivele din strofa a doua.

14  Desparte în silabe cuvintele care alcătuiesc 
versurile unei strofe, la alegere. Scrie, în 
dreptul fiecărui vers, câte silabe are. Ce ai 
observat?

Îmi imaginez
15  Imaginează-ți câte un tablou care să ilustre-

ze fiecare strofă. Ce elemente ar conține? 
Asociază corespunzător.

16  Poetul compară aeroplanul cu un țânțar. 
a)     Stabileşte asemănări şi deosebiri între cele 

două elemente.

b)    Desenează  un aeroplan şi un țânțar.

Investighez
17  Caută informații despre aeroplane. Prezintă 

colegilor informațiile găsite.

Descopăr
18   Poetul realizează adevărate tablouri în cu-

vinte. 
a)    Transcrie expresiile care sugerează fie- 

care tip de imagine. 

b)    Identifică strofele, în funcție de imaginile 
prezentate.

19  JOC de ROL  Sunt ilustrator!
Ilustrarea textelor este una dintre etapele 
realizării unei cărți. Realizează un desen care 
să ilustreze cât mai bine imaginile surprinse 
de George Topîrceanu în această poezie.

Creez  Proiect
20  a)  Creează propriul model de avion, de-

senând sau folosind tehnica origami. 
Utilizează doar hârtie refolosită, pe care 
nu o mai poți folosi pentru scriere sau 
desenare. Dacă ai computer, poți desena 
avionul în format electronic. Succes!

b)  Prezintă colegilor fiecare etapă de lucru, 
cu indicațiile necesare, astfel încât aceștia 
să poată executa cât mai bine avionul 
propus de tine.

21   Vizionați un clip video fără sonor, care 
prezintă confecționarea unui obiect.
a)  Discutați despre etapele de lucru. Adre-

sați colegilor întrebări de clarificare.
b)  Realizați un plan de lucru privind 

confecționarea acelui obiect.

aeroplan țânțar

Tabloul 2: 

Tabloul 3: 

Tabloul 1: nor, dealuri, aeroplan

nor, aeroplan

apus de soare, nor

imagini 
poetice

exemple exemple exemple

Ce „auzi” când 
citeşti textul?

imagini/scene 
auditive

Ce „vezi” când 
citeşti/asculți textul?

imagini/scene 
vizuale

imagini/scene 
de mişcare

Aeroplanul
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Mi s-a terminat caietul
de Mircea Sântimbreanu

— Ia te uită! s-a terminat … şi doar alaltăieri l-am cumpărat?! 
Uimirea băieţandrului din clasa a III-a era neprefăcută. Nu, nu aveam de-a face cu unul din 

aceia care pitesc caietul în ghiozdan şi zic cu nevinovăţie: 
— N-am putut scrie tema … Nu am avut pe ce … Mi s-a terminat caietul … 
Caietul cu pricina se isprăvise cu adevărat! Nu mai rămăsese din el decât o pojghiţă de 

caiet, la umbra celor două coperţi … Toate celelalte file şi-au luat zborul, smulse parcă de un 
vânt ciudat. La ceilalţi copii, foile caietului nu zboară, nu mor, nu se topesc văzând cu ochii. 
Atunci, ce s-a întâmplat cu acest caiet? Trebuia dezlegat misterul! Cu orice preţ! Dacă e o molimă 
necunoscută, care va molipsi toate caietele din clasa a III-a, în toată şcoala, din toate şcolile? 

Aşa mă frământam într-una din zilele trecute, martor fiind la exclamaţia băiatului. Caietul 
se terminase, nu încăpea îndoială. Mă uitam la coperţile uscate, ca nişte aripi jumulite, fără 

puteri … În timp ce căutam să dezleg misterul, am auzit chiar lângă mine un 
clinchet de bicicletă. Am tresărit. 

— Cine a intrat cu bicicleta în clasă? 
— Eu, spuse o foaie de caiet. Mă plimb de alaltăieri. Și nu sunt singură, căci 

n-am plecat la o plimbare oarecare, ci într-o adevărată cursă ciclistă. Sunt însă 
singura care a mai rămas pe drum. Poate pentru că, la mine, roata din faţă e niţel 
în „opt" şi n-am nici şa. A uitat băieţaşul să mi-o deseneze. Dar nu-i nimic …  
Pot pedala şi aşa. Priviţi! Am încălecat pe-o roată şi v-am spus povestea toată … 

„Aşadar, molima caietului a fost pasiunea pentru desen a stăpânului", îmi ziceam, 
încercând să-mi dau seama cam câte biciclete o fi trimis în turul clasei ciclistul 
nostru. Deodată, un zbârnâit îmi atrase atenția spre tavan. Era un avion. 

— Ciudat! am exclamat. Aterizezi pe un caiet?! 
— De aici am plecat, aici mă întorc. Acesta e aerodromul meu obişnuit. Priviţi ce aripi am, 

ce fuzelaj, ce coadă! … Vă place zborul meu lin, elegant? Dar câtă străduinţă a trebuit din partea 
constructorului, nu mă întrebaţi? Câte modele şi câte zboruri de încercare! Aproape că i s-a 
terminat caietul. Dar, mi se pare că vă deranjez cu zbârnâitul meu. Văd că sunteţi îngândurat … 

— Da. Calculez, am răspuns. Caietul a avut alaltăieri cincizeci de file. Cinci-şase biciclete, 
cinci-şase aeromodele fac cel mult o duzină de foi … în vânt, ca să zic aşa. Dar unde or fi pierit 
celelalte? 

În aceeaşi clipă, cineva sună din corn, aşa cum sunau altădată poştaşii. 
— Sunt un bileţel care îşi caută adresa. Am plecat din caiet „F. F. urgent", 

conţinând câteva rânduleţe, dar m-am împotmolit la catedră. 
„Iată, deci, cum se împarte vina", cugetam, continuând să adun în minte 

filele descoperite, pentru a ajunge la … scădere. Dar rezultatul nu era cel din … 
caiet. Mai aveam şi alte foi lipsă la apel. Cum şi unde or fi pierit? 

— Aici! Aici! Aici! 
Vocile veneau din coşul de hârtie.
— Ce-i cu voi acolo? Sunteţi tefere, după câte văd. N-aţi avut niciun accident. Nici de 

bicicletă, nici de avion, nici …

Unitatea 7 | Dorințe împlinite

Recapitulare
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Am înțeles ce am citit
1  Adevărat (A) sau fals (F)?

  Foile caietului sunt personaje fantastice. 
   Povestitorul participă la acțiune, deci este 

şi personaj. 
   Acțiunea se petrece în vacanță.
   Băiatul a rupt toate foile din caiet.

2  Răspunde la întrebări.
a) Ce ai aflat despre stăpânul caietului?
b) În câte zile s-a terminat caietul?
c) Cum a fost folosit caietul?

3   Enumeră cinci momente importante din 
această povestire.

Îmi îmbogățesc vocabularul
4   Caută în dicționar explicația cuvintelor: 

aerodrom, fuzelaj, duzină.
5   Scrie cuvinte cu sens asemănător celor scrise 

cu bleu.
6  a)  Alcătuiește enunțuri cu sensurile diferite 

ale cuvintelor  minte  și  noi .

b)  Spune ce parte de vorbire sunt aceste 
cuvinte, în fiecare enunț. 

7   Completează tabelul, folosind cuvintele din 
enunțul: Vocile veneau din coşul de hârtie. 

substantiv adjectiv verb pronume

singular

plural

Îmi exprim părerea
8  a)  Ce părere ai despre reacția băiatului la 

greșelile lui de scriere? 
b) Tu cum procedezi când greșești la scriere? 
c)  Cum crezi că ar fi fost bine să reacționeze?

Scriu
9   Transcrie un enunț în care ghilimelele  

marchează gânduri ale povestitorului.
10    Scrie un text de aproximativ 10 rânduri, 

despre o întâmplare trăită. Folosește și  
ghilimelele.

— Da. Noi avem nişte cusururi mult mai mici. 
— Și atunci, de ce sunteţi la coş? 
— O, acesta nu e cusurul nostru! E al stăpânului nostru. E nervos. Cum se iveşte o mică, 

neînsemnată greşeală – şi, din grabă, face nenumărate asemenea greşeli – ne rupe. Rupe la fiecare 
temă cinci-şase foi. Priviţi … Trebuia să scrie cuvântul există. Pe prima foaie a scris ezistă, pe a doua 
eczistă, apoi egzistă, apoi esicstă. De-abia apoi s-a gândit … să se gândească mai bine.  

Ajunsesem la capăt. Aproape dădusem de urma întregului caiet. Acum mă dumirisem. 
Mai lipseau doar trei foi. Întârziau să se ivească. Tocmai mă gândeam, oarecum plictisit de toată 
povestea, să întrerup cercetările, când am auzit o voce: 

— Ei, ce faci? De ce stai? 
— Aştept încă trei foi. 
— Noi suntem. 
— Bine, dar voi sunteţi albe, nepătate, neîndoite! De ce nu sunteţi  

în caiet? 
— Pentru că ne-am desprins singure. Aşa se întâmplă totdeauna într-un 

caiet cu file rupte. Unele se desprind de la sine. 
— Și ce să fac cu voi? Să vă aşez la loc, în caiet? 
— A, nu, răspunseră într-un glas cele trei foi. Folosiţi-ne dumneavoastră! 

Scrieţi despre năravul acestor şcolari! Caietul acesta s-a terminat tot. Măcar 
să se termine cu folos … să nu se mai întâmple. 

Cele trei foi aveau dreptate. M-am aşternut pe scris. Acum povestea este gata şi, după cum 
vedeţi, are exact trei foi …

DESCOPERĂ UNIVERSUL TEXTULUI!
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De mai multe zile, dimineața, îndată ce se scula, Băiatul se aşeza pe piatra din fața casei 
şi, ținându-şi bărbia în pumni, îşi petrecea ore întregi privind zborul rândunicilor, care-şi aveau 
cuiburile sub streaşina grajdului. Mama nu mai prididea cu treburile şi-l ruga să o ajute: să ducă 
el iarbă mieilor, să stropească florile … Dar Băiatul parcă nici n-o auzea. Îşi răsucea capul după 
vreun pui de rândunică, negru şi ascuțit ca o săgeată, care, de cum se arunca în văzduh, îți şi 
scăpa din privire, ca o frântură de fulger în aburul mătăsos. 

— Mamă, de ce zboară rândunicile? întreba el. 
— Fiindcă aşa le e dat lor să zboare … Ce-ai vrea să facă?
— Dar oamenii, de ce nu zboară?
— Zboară şi ei, zicea Mama, dar zboară mai mult cu gândul. Altfel, muncesc ca mine, toată 

viața, fără niciun ajutor …
— Te ajut eu, Mamă! zicea Băiatul, sărind îndată în picioare. 
Piatra era încă rece, de răcoarea nopții, dar Băiatului îi plăcea 

s-o simtă încălzindu-se sub tălpile lui fierbinți. Închidea ochii, îşi 
strângea brațele pe lângă el, aşa cum văzuse că fac rândunelele 
cu aripile lor, înainte de a pleca în zbor, se înălța pe vârful 
picioarelor, deschidea dintr-odată brațele în lături, la 
înălțimea umerilor, trăgea mult aer în plămâni, umflân-
du-şi pieptul, sub cămaşa de pânză albă, dădea drumul 
motorului, vuvuind de câteva ori puternic din buzele 
roşii şi fragede, ca de cireaşă coaptă, apoi îndată 
pornea în zbor, cu cea mai mare viteză, către şură. 

 1  Bifează varianta corectă.
a)  Textul „Zborul” este un text:  literar;  

 informativ (nonliterar).
b)  Băiatul închidea ochii şi îşi imagina că: 

 sare;  zboară.
c) Năsturel era:  un cățel;  un purcel.

 2  Numerotează întrebările, în ordinea prezen-
tării ideilor în text.

 Cum poate zbura orice om?
   Cum zbura Băiatul prin curte, după mode-
lul rândunelelor?
  Cum îşi petrecea Băiatul primele ore ale 
dimineții?
  Cum au învățat să zboare puii de rându-
nele?

3  Recitește enunțul:
„Îşi răsucea capul după vreun pui de 

rândunică, negru şi ascuțit ca o săgeată, care, de 
cum se arunca în văzduh, îți şi scăpa din privire, 
ca o frântură de fulger în aburul mătăsos.”

Selectează varianta corectă.
a)  Ghilimelele s-au folosit pentru că înca- 

drează:  un titlu;  un citat;  gândurile 
personajului.

b)  Zborul puiului de rândunică este comparat 
cu o frântură de fulger pentru a sugera:
 strălucirea;  rapiditatea;  înălțimea.

c)  Enunțul conține:  3 verbe;  4 verbe; 
 5 verbe.

 plonjând: coborând rapid.
 razant:  care trece cu repeziciune la mică distanță  

de o suprafață, aproape atingând-o.

Dicționar

  Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele.

Unitatea 7 | Dorințe împlinite

Test de  
evaluare
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Uşile prispei şi porțile grădinii se dădeau la o parte ca din fața furtunii. Găinile cotcodăceau 
speriate, rațele se buluceau măcăind în cotețul lor, purcelul guița, sâsâiau gâscanii disperați în 
fața unei asemenea vijelii. Doar Năsturel şi Mânzul erau fericiți când îl vedeau pe Băiat plutind 
cu brațele în formă de aripi şi cu ochii închişi. Se luau şi ei după el, lătrând şi nechezând grozav. 

Puii de rândunică crescuseră. Acum țeseau toată ziua văzduhul în jurul casei, în zboruri 
razante, plonjând până la pământ, ori repezindu-se până în slava cerului după musculițe, ca să se 
hrănească. Băiatul văzuse de câteva ori cum rândunelele cele mari îi învață să zboare. La început, 
îi scoseseră pe marginea cuibului, unul câte unul, şi le arătaseră cum trebuie să îşi întindă aripile. 
Apoi, îi învățaseră să bată aerul cu aripile. Într-o zi, una dintre rândunici le-a adus o musculiță, 
dar a rămas cu ea pe o creangă din apropierea cuibului şi a început să ciripească. Cinci capete 
negre şi lucioase, cu ochişorii strălucitori ca boabele de mărgean negru, au apărut pe marginea 
cuibului, deschizându-şi pliscurile mari, până la urechi. Dar rândunica a rămas pe creangă, 
continuând să ciripească.

— Îi îndeamnă să zboare, să vină la ea, să-şi ia singuri hrana, i-a explicat Mama. 
Rândunicile sunt cele mai bune mame. 

— Mi-e milă de pui! …
— Și rândunicilor le e milă, dar n-au ce face. Trebuie să-i învețe. 
Zborul e viața lor. Cum ar putea să străbată mii şi mii de kilometri, 

toamna, spre țările calde, dacă nu s-ar obişnui de-acum cu 
greul?

— Ce bine că oamenii nu zboară! s-a bucurat Băiatul.
— Zboară şi ei! Cu trupul şi mai ales cu gândul …  

şi cu inima zboară … Și zborurile lor sunt cele mai 
grele …

— Eu nu pot să zbor aşa, cu trupul şi cu mâinile, 
a zis Băiatul. Dar cu gândul, dacă vreau, zbor mai sus 
decât rândunicile! Numai că trebuie să închid ochii.

(Zborul, de Petre Ghelmez)

 4  Formulează răspunsul/întrebarea potrivită.
a)  Ce îi plăcea Băiatului să observe în fiecare 

dimineață?
b)  În curte erau găini, rațe, gâşte, un purcel, 

miei, un mânz şi un cățel.
c)  Care era principala hrană a rândunicilor?

 5  Transcrie:
a)  enunțul care arată cât de săritor era  

Băiatul, atunci când voia să o ajute pe Mama;
b)  trei expresii care prezintă înfățişarea  

Băiatului;
c)  enunțul care descrie înfățişarea puilor de 

rândunică.
 6  Formează perechi de cuvinte cu sens opus.

 harnic  obosit  săritor  nepăsător
 curios  energic  indiferent  leneş

 7   Transcrie din text câte un enunț  
care conține:
a) două puncte înaintea unei enumerări;
b)  semnul exclamării după o strigare;
c) virgulă în adresare directă.

8  Selectează însușirile băiatului, dintre cuvin-
tele de la exercițiul 6.

 9  Scrie un text de 10-12 rânduri, în care să 
prezinți primul tău zbor, trăit sau imaginat. 
Folosește expresiile: la început, apoi, în 
final.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
FB 3 4 3 3 5 4 3 3 10
B 2 3 2 2 4 3 2 2 7
S 1 2 1 1 2 2 1 1 5

AUTOEVALUARE

 Verifică răspunsurile testului de evaluare la pagina 151-152.
 Completează fișa Observ! Apreciez! Evoluez! , de la pagina 150.

 Exprimare clară
 Scriere corectă 
 Respectarea cerinței

Criterii de acordare 
a calificativului 
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LUMEA VĂZUTĂ  
PRIN OCHI DE COPIL

Desen: Ana Luciana Avramescu

Ce este LUMEA pentru tine? Formulează răspunsul, printr-un … acrostih! 
 Prezentați-vă propriile creații literare în fața clasei. 

Cât e lumea? te întreb ... 
de Lucian Avramescu 

 
Cât e lumea? te întreb …                                               
Lumea e cât o furnică
Nici prea mare, nici prea mică.

Dacă o priveşti de-aproape
Cu munți, cu păduri, cu ape,
Pare, zău, că-i nesfârşită.
Marea e nemărginită,
Muntele e un colos 
Dacă îl priveşti de jos.
Bați cu pasul ziua toată
Și lumea nu se mai gată. 

Dacă o priveşti de sus,
Când e soarele-n apus,
Ea se face mică, mică:
Atâtic şi atâtică,
O prea harnică furnică,
Ce se trage la culcare,
Obosită de-alergare.

De ce furnica nu 
este considerată 

prea mică?

Lumea pare … 
comparativ  

cu … .

De unde  
se poate vedea  

mică lumea?

Ce vei face?

Cum vei face?   Citeşte poezia Cât e lumea? te întreb ..., de Lucian Avramescu.
  Răspunde la întrebările formulate pe marginea textului. 
  Observă imaginea. Ce crezi că a ilustrat autorul desenului?
   Imaginează-ți că poetul Lucian Avramescu îți solicită colaborarea pentru ilustra-

rea acestui text. Realizează propria ilustrație, astfel încât să susții cât mai bine ideile 
exprimate de poet, așa cum le-ai înțeles tu.

  Vei ilustra un text literar, aşa cum consideri tu că îl poți face mai bine înțeles de 
către cititor.

De ce vei face? 

Cât e lumea? te întreb …    
E ca mine şi ca tine,
E ca stupul de albine,
E ca marea care-i mare,
Soare care iar răsare,
Vis ce iarăşi se-nfiripă,
Cântec liber şi aripă.
Asta-i lumea şi mai e
Zbor, pe cer, de lebede.

Cum este  
văzută lumea  
de către poet?

Ce reprezintă 
lumea  

pentru tine?

Unitatea 7 | Dorințe împlinite

Proiect

Am o idee pentru  
un nou proiect:  

Cum vezi lumea de mâine? 
Răspunsul poate  

fi formulat ca text  
și/sau desen, colaj …

Spor și inspirație!

  Vei înțelege mult mai bine tainele unui text  
literar.

  Vei acorda mai multă atenție felului în care  
comunici cu ceilalți (în scris, oral, prin desen, 
prin gesturi sau comportament).

  Vei fi apreciat de ceilalți pentru talentul tău. 



Amintiri  
din copilărie
Recapitulare finală

UNITATEA

8

   Realizarea unei cărți (pag. 135)
   Din jurnalul clasei a III-a (pag. 146)PProiectroiect

IATĂ CE SUPERPUTERI ÎȚI VEI VERIFICA 
ÎN ACEASTĂ UNITATE:

  Citirea unor texte despre copilărie
 Scrierea unor scurte texte despre momente plăcute 
trăite în copilărie

 Scrierea unor texte funcționale: invitația, fluturașul
 Recunoașterea și utilizarea corectă a părților de 
vorbire studiate

 Realizarea unei cărți
  Comunicarea orală, 
pornind de la texte citite, 
ilustrații, păreri ale unor 
colegi 
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Odată, vara, pe-aproape de Moşi, mă furişez din casă şi 
mă duc, ziua în amiaza-mare, la moş Vasile, fratele tatei cel mai 
mare, să fur nişte cireşe; căci numai la dânsul şi încă în vreo două 
locuri din sat era câte un cireş văratic, care se cocea-pălea de 
Duminica Mare. Şi mă chitesc eu în mine, cum să fac, ca să nu 
mă prindă. Intru mai întâi în casa omului şi mă fac a cere pe Ion, 
să ne ducem la scăldat.

— Nu-i acasă Ion, măi Nică, zise mătuşa Mărioara. S-a dus 
cu moşu-tău Vasile sub cetate, la o chiuă din Codreni, s-aducă 
nişte sumani. 

Trebuie să vă spun că, la Humuleşti, torc şi fetele şi băieţii, şi 
femeile şi bărbaţii; fac multe țesături şi haine, pe care le vând în 
târguri, la: Focşani, Bacău, Roman, Târgu-Frumos.

— Apoi dar, mai rămâi sănătoasă, mătuşă Mărioară! Şi-mi 
pare rău că nu-i vărul Ion acasă, că tare-aş fi avut plăcere să ne 
scăldăm împreună …

Dar, în gândul meu: „Ştii c-am nimerit-o? Bine că nu-s acasă!   
Şi, de n-ar veni degrabă, şi mai bine-ar fi! …” Apoi, scurt şi cu-
prinzător, sărut mâna mătuşei, luându-mi ziua bună, ca un băiet 
de treabă, ies din casă cu chip că mă duc la scăldat, mă şupuresc 
pe unde pot şi, când colo, mă trezesc în cireşul femeii şi încep a  
cărăbăni la cireşe în sân, crude, coapte, cum se găseau. Şi cum 
eram îngrijorat şi mă străduiam să fac ce-oi face mai degrabă, iaca 
mătuşa Mărioara, c-o jordie  în mână, la tulpina cireşului:

— Dar bine, ghiavole, aici ţi-i scăldatul? zise ea, cu ochii 
holbaţi  la mine. Coboară, tâlharule, că te-oi învăţa eu minte!

La cireșe 

Am înțeles ce am citit
1  Completează harta textului.

2  a) Ordonează cronologic momentele acțiunii.
 Mătuşa Mărioara îl alungă din cireş.
 Nică decide să meargă la furat de cireşe.
  Tatăl lui Nică o despăgubeşte pe mătuşă, 
dându-i un cal.
  Nică este pedepsit de tatăl său.
  Nică o păcăleşte pe mătuşa Mărioara.
  Nică ajunge în cireşul mătuşii.

b) Identifică fragmentul corespunzător fiecă-
rei idei principale.

Îmi exprim părerea
3   Discutați în clasă, argumentând răspun-

surile.
a) De ce crezi că a furat cireşe Nică? 
b)  Cum ți-ar fi plăcut să procedeze mătuşa  

Mărioara? Dar tatăl lui Nică? 

 

… …

… …

… …… …

personajele

titlul, autorul

timpul… locul …

DESCOPERĂ UNIVERSUL TEXTULUI!

     După titlu şi imagini, crezi că este 
vorba despre un text literar sau 
nonliterar (informativ)?

Unitatea 8 | Amintiri din copilărie

Lecția 1  Textul literar narativ  Extragerea unor informații de detaliu din textul literar  
 Formularea unei păreri  Harta textului

fragment din „Amintiri din copilărie”
după Ion Creangă
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Dar cum să cobori, căci jos era prăpădenie! Dacă vede ea că 
nu mă dau, zvârr! de vreo două-trei ori cu bulgări în mine, dar nu 
mă chiteşte. Apoi începe a se aburca  pe cireş, zicând: 

— Stai, măi porcane, că te căptuşeşte ea, Mărioara, acuş! 
Atunci, eu mă dau iute pe-o creangă, mai spre poale, şi odată 

fac zup! în nişte cânepă crudă şi înaltă până la brâu, care se întindea 
în jurul cireşului. Şi nebuna de mătuşa Mărioara după mine, şi eu 
fuga iepureşte prin cânepă, cât pe ce să pună mâna pe mine! Şi eu 
fuga, şi ea fuga, şi eu fuga, şi ea fuga, până ce dăm cânepa toată 
palancă  la pământ. După ce facem noi trebuşoara asta, mătuşa, nu 
ştiu cum, se încâlceşte prin cânepă ori se împiedică de ceva şi cade. 
Eu, atunci, iute mă răsucesc într-un picior, fac vreo două sărituri 
mai potrivite, mă azvârl peste gard, de parcă nici nu l-am atins,  
şi-mi pierd urma, ducându-mă acasă şi fiind foarte cuminte în 
ziua aceea …

Dar, mai spre seară, iaca şi moş Vasile, cu vornicul şi paznicul, 
strigă pe tata la poartă, îi spun pricina şi-l cheamă să fie de faţă la 
stabilirea pagubelor făcute în cânepa şi cireşele mătuşii … Drept 
vorbind, şi moş Vasile era un cărpănos ş-un pui de zgârie-brânză, 
ca şi mătuşa Mărioara. Vorba ceea: A tunat şi i-a adunat. Însă, 
degeaba mai clămpănesc eu. Stricăciunea se făcuse şi vinovatul 
trebuia să plătească. Vorba ceea: Nu plăteşte bogatul, ci vinovatul. 
Aşa şi tata: a dat gloabă pentru mine şi pace bună! Şi, după ce-a 
venit el ruşinat acasă, mi-a tras o chelfăneală ca aceea, zicând:

— Na! Satură-te de cireşe! De-amu să ştii că ţi-ai mâncat 
liftiria de la mine, spânzuratule! Oare multe stricăciuni am să mai 
plătesc eu pe urma ta? 

Şi iaca aşa cu cireşele! S-a împlinit vorba mamei, sărmana, 
iute şi degrabă: Dumnezeu n-ajută celui care umblă cu furtişag.

Îmi îmbogățesc vocabularul

4   Transcrie proverbele întâlnite în text.  
Explică, în câteva enunțuri, ce învățătură 
transmite fiecare proverb.

5   Exprimă în cuvinte proprii semnificația 
expresiilor: ●  te-oi învăța minte ●  băiat de 
treabă ●  îmi pierd urma ●  să fie de față

6   Alcătuiește enunțuri cu sensurile diferite 
ale cuvintelor marcate în text cu bleu.

Scriu

7  Scrie un text de 15-20 de rânduri, în care 
să povestești o întâmplare hazlie, trăită de 
tine, în care tu ești personajul principal. 
◗  Dă-i un titlu potrivit. 
◗  Foloseşte dialogul şi adresarea directă.

◗  Foloseşte un proverb adecvat.
◗    Subliniază două substantive, două adjec-

tive, două pronume personale şi două 
verbe, folosind codul de culori dat.

Investighez 
8   Caută informații despre semnificația celor 

două sărbători religioase la care se face 
referire în text: Moșii de vară și Duminica 
Mare. 

9   Identifică pe hartă localitățile enumerate 
în text.

Dicționar
 aburca (a se ~): a se urca, a se cățăra.
 amiaza-mare: prânz, amiază.
 cărpănos: zgârcit.
 chiti (a ~): a nimeri.
 chiti (a se ~): a se gândi.
 chiuă: croitorie.
 gloabă: cal slab.
 hoşbați: măriți.
 jordie: nuia.
 liftirie: libertate, încredere.
  palancă (expr. a face ~ la pământ):  
a culca, a doborî la pământ.
 prăpădenie: nenorocire, dezastru.
  sumani: haină țărănească lungă,  
bogat ornamentată.
 şupuri(a se ~): a se strecura, a se furişa.
 vornic: primar.

În lumea satului

Accesează Biblioteca mea de vis, din 
manualul digital . Citeşte poezia 
Zâna Verii. 

Lectură pentru suflet și minte Portofoliu
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Lecția 2  Textul funcțional. Invitația. Fluturașul. E-mailul

1   Imaginea alăturată reprezintă un nor de 
cuvinte. Reconstituiți mesajul cuprins în norul 
de cuvinte, apoi transcrieți-l într-o invitație.

Copilului,
petrecem

împreună,
drag,

ora
vă

cu în

De

12:00

la

să

Iunie,Parcul
aşteptăm

Ziua
Cireşarilor

2   Realizați un fluturaș prin care să anunțați activitățile 
organizate de clasa voastră cu prilejul Zilei Internaționale a 
Copilului.

3   Formulează un e-mail prin care să îți informezi prietenii 
despre activitățile la care ai participat de 1 Iunie, Ziua 
Internațională a Copilului. Folosește emoticoane, sublinieri, 
colorează anumite zone pe care vrei să le scoți în evidență. 
Dacă ai posibilitatea, atașează fluturașul pregătit pentru 
1 Iunie.

Invitația. Fluturașul. E-mailul

1.  adresele celor cărora le trimitem 
e-mailul (adresele destinatarilor)

2. subiectul e-mailului  
 (despre ce este vorba)

3.   conținutul mesajului, cu toate 
elementele sale componente

Către

Subiect

________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

______________
__________
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REALIZAREA UNEI CĂRȚI
1   Observați imaginea de mai jos.

a)  Discutați despre ceea ce se prezintă în 
această ilustrație. 

b)  Scrieți, în câteva enunțuri, informațiile 
descoperite.

2  JOC  Norul de litere
 Observați o carte. Ce vedeți când o 

priviți? Descoperiți, în norul de litere, cuvin-
te care denumesc elementele componente 
ale unei cărți.

3  JOC  Careul cuvintelor despre … carte
La ce te gândești când spui cuvântul carte? 
Găsește cât mai multe cuvinte.

4  Citește poezia în șoaptă, apoi cu voce tare.

de Vasile Poenaru

Cartea nu e ce se vede:    
Un pachet de coli frumoase
Între două scoarțe groase.
Cartea este ce n-ai crede: 
Mii de gânduri îți urzeşte,
Cu idei te-mpodobeşte.

Cartea e o viață nouă!
Când citeşti,
Întinereşti,
Aripi lungi de vis îți cresc
Şi-aşa mult te-mbogățesc,
Printre veşti,
Printre poveşti,
Sub a literelor rouă!

Cartea nu e ce se vede.
Până nu citeşti, n-ai crede:
Cartea e ce nu se vede.

Am înțeles ce am citit
5   Care este sensul cuvintelor coli și scoarțe, 

folosite în prima strofă?
6  Explică ce înțelegi din versurile:

●    „Mii de gânduri îți urzeşte,
Cu idei te-mpodobeşte.”

      ●  „Cartea e ce nu se vede.”
7   Realizează o carte, pe o temă la alegere, 

respectând etapele de lucru și conținuturile 
recomandate la exercițiul 1.

B
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PLAN DE 
LUCRU1

DOCUMENTARE
2  CREARE3

CARTE
literatură

ani
lume povestiri

creativitate de PROIECT
o personaje

poezii ilustrații copii
ghicitori

pentru fantastică

A R
ETG

F
C

E

N

I
L

P
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C
O
N
Ț
I
N
U
T

Accesează Biblioteca mea de vis, din ma-
nualul digital . Citeşte textele Copacul 
poveștilor şi Adevărul în strai de poveste. 

Cartea

Lectură pentru suflet și minte Portofoliu

Proiect
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Am înțeles ce am citit
1  Alege varianta corectă.

a)  Personajele textului sunt:  reale;  imagi-
nare.

b)   Acest text este:  o poveste;  o povestire.
2  Completează harta textului.

3  Răspunde la întrebări.
a)  După ce fel de ceas se orienta bunicul lui 

Guguță?
b)   Ce anume l-a convins pe Guguță să renunțe 

la ceasul de mână?
c)  Ce avantaje avea „ceasul” bunicului?
d)   Cu care personaj te asemeni mai mult? De ce?

Îmi exprim părerea
4  Identifică în text un gest sau o faptă cu care nu 

ai fi de acord. Argumentează alegerea făcută.
5  Recitește al doilea enunț din text. Ce crezi că 

înseamnă cuvântul oleacă? Verifică, folosind 
un dicționar.

Recunosc părțile de vorbire
6  a)  Identifică substantivele proprii din text, 

precizând ce denumește fiecare.
b)  Alcătuiește câte un enunț cu fiecare sub-

stantiv identificat.

● …

● …

● …

● …

titlu,
autor

personaje

tâlcul  
povestirii

idei
principale

Unitatea 8 | Amintiri din copilărie

Lecția 3  Textul literar narativ  Extragerea unor informații de detaliu din textul literar  
 Formularea unei păreri  Harta textului

Ceasul
de Spiridon Vangheli

Cum îl vede mai fără griji, Guguță se 
dă pe lângă taică-său:

— Tată, când vor rămâne doar oleacă 
de minute în ceasul tău şi vei vrea să scapi 
de el, să mi-l dai mie să-l arunc.

Tata îl mângâie pe cap şi Guguță se 
bucură: „Aşa o să fie!”

Trece o zi, trece o săptămână – tata 
nu-i dă ceasul. „O fi încă plin cu minute, 
dar o să vină şi vremea aceea.” Guguță însă 
nu mai are răbdare. Îşi pune o cureluşă la 
mână şi se tot bagă în ochii tatălui:

— Să-ți spun ce oră e? se uită el la 
cureluşă.

Tata îşi caută de treabă, dar bunicul 
ridică ochii la soare.

— Ce faci, bunicule?
— Potrivesc cât e vremea, Guguță.
— Acesta e ceasul tău?
— Păi, altul nici nu-mi trebuie! … 
Guguță îl compară cu al tatei 

şi găseşte că ceasul bunicului e mai 
bun. Să tragi un ciocan în ceasul tatei,  

DESCOPERĂ UNIVERSUL TEXTULUI!
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7    Observă cuvintele scrise cu cratimă: să-l 
arunc, nu-i dă, să-ți spun, nu-mi trebuie, nu-i 
trebuie, s-o caute.
a)  Subliniază verbele.
b)  Ce sunt cuvintele rămase nesubliniate?
c)  Scrie construcțiile, fără cratimă.
d)  Explică folosirea cratimei în exemplele 

date. 
8   Transcrie enunțurile, schimbând numărul 

fiecărui substantiv comun. 

„— Acesta e ceasul tău?
Într-atât i-a plăcut ceasul bunicului său, că 

Guguță a aruncat curelușa cât colo.”
Ce s-a mai schimbat?

9  Identifică, în fragmentul încadrat, următoa-
rele cuvinte:
●  un substantiv comun, genul feminin, numă-

rul plural

● un substantiv comun, genul neutru
● un pronume personal
● un verb la numărul singular

Investighez 
10    Cum se construiește un ceas solar? 

Căutați informații referitoare la mate-
rialele necesare construirii unui 
ceas solar. Realizați un plan 
de lucru și un proiect pentru 
confecționarea unui astfel 
de ceas. Pe cine ați dori să mai 
implicați în acest proiect? De ce?

Ceasul solar

nu rămâne un minut în el; în ceasul bunicului au bătut cu tunul la război şi tot nu s-a stricat 
– luminează şi încălzeşte! Apoi, la ceasul ăsta se pricep şi păsările, şi caii. Umblă şi umblă, nici 

ceasornicar nu-ți trebuie! 
Într-atât i-a plăcut ceasul lui bunicu-său, că Guguță a 

aruncat cureluşa cât colo.
Într-o seară, însă, pe când ceasul de pe cer era dus la 

culcare, Guguţă l-a mai întrebat o dată pe tata dacă mai 
sunt minute în ceasul lui şi dacă nu-i trebuie un băiat ca 
să i-l arunce. În loc de răspuns, tata a dat mâneca într-o 
parte şi a spus cât e ora fix.

— Dar eu ştiu de unde ia ceasul tău minutele, nu se 
lăsă bătut Guguţă.

— De unde? prinde interes tata.
— Păi, din ceasul bunicului, de acolo le ia. Ceasul de 

pe cer e mai mare peste toate ceasurile!
— Bravo! îl cuprinde tata. Să ştii că-ţi dau ceasul! şi-l 

scoate de sub mânecă.
Lui Guguţă îi părea grozav de rău că şi-a aruncat 

cureluşa … S-a dus tot o fugă s-o caute. N-a vrut să pună 
însă ceasul sub mânecă. Până hăt târziu a stat cu el la 
ureche: dacă i se termină minutele noaptea?!

A doua zi, dis-de-dimineaţă, Guguţă umbla din casă 
în casă cu ceasul în palmă. Aici bătea la uşă, acolo striga la 
poartă. Pe unii îi găsea cu perna sub cap, pe alţii foindu-se 
prin ogradă ori scoţând apă la fântână. Aşa a aflat tot satul 
cât e ora înainte de a răsări Ceasul cel Mare al bunicului.

Accesează Biblioteca mea de vis, din manua-
lul digital . Citeşte textul În curtea mea, de 
Emil Gârleanu. 

Lectură pentru suflet și minte Portofoliu
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Drumul bunicului
— Mi-i dor de bunicul, Rodico! De ce o 

fi făcut oare bunicul drum până la dânsul?  
Mai bine îşi punea ograda lângă casa 
noastră.

Am înțeles ce am citit
1  Răspunde la întrebări.

a) Despre cine este vorba în text?
b) Cine este Rodica? Ce ai aflat despre ea?
c) Care sunt personajele textului?

Îmi îmbogățesc vocabularul
2  Bifează sensurile expresiilor folosite în text.

a)  nouă:  mică;  nou-născută;  proaspătă.
b)  nu de mult:  de curând;  de puțin timp;  

 chiar acum.
c)  un braț:  un mănunchi;  un buchet; 

 o mână.
3  Alcătuiește enunțuri cu sensurile diferite ale 

cuvintelor nouă și braț.

Îmi exprim părerea
4   Cine este povestitorul? Ce sentimente 

transmite?

Recunosc părțile de vorbire
5  Identifică pronumele personale. Asociază-le 

cuvintele pe care le înlocuiesc.
6  Transcrie propozițiile alcătuite din: 

a) substantiv propriu – verb – adjectiv 
b)  pronume personal – verb – substantiv  

comun
7  Citește propoziția care nu conține substan-

tive.

Discut
8   Discută cu părinții despre întâmplări 

năstrușnice din copilăria ta. Prezintă-le co-
legilor.

Scriu
9   Descrie, în 7-10 enunțuri, o persoană din 

familie. Scoate în evidență trăsături precum: 
gingășia, bunătatea, energia, veselia.

Am înțeles ce am citit
10   Cine este personajul care vorbește? Cui i se 

adresează?

Rodica
Rodica e nouă. Nu de mult am adus-o 

acasă. Am dat pe ea flori: eu un braț şi tata un 
braț. Rodica e mică, dar poate să râdă singură. 
Are şi două urechi. Cu dânsele încălzeşte 
perna.

Textele următoare fac parte din volumul „Băiețelul 
din Coliba Albastră”, de Spiridon Vangheli. 

  Citește cu atenție textele, apoi rezolvă 
cerințele.

Recunosc. Înțeleg. Aplic
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Am înțeles ce am citit
17   Completează întrebarea sau cuvintele care 

răspund la întrebare. 

Cine stă? iazul 
Unde stă?

stă
Cât stă?

se scaldă

Îmi exprim părerea
18  Spune, în câteva enunțuri, ce reprezintă pen-

tru tine iazul, drumul, familia, aerul, soarele, 
pământul.  

Recunosc părțile de vorbire                       
19  Subliniază părțile de vorbire din text, conform 

codului dat. 

20  Transcrie substantivele din text. Precizează 
genul și numărul acestora. 

Scriu corect
21  Schimbă verbele la numărul plural. Scrie 

noua formă a enunțului.

Noaptea
Noaptea e rea – a umplut Coliba Albastră 

cu întuneric. Câinii din sat o latră. Noaptea fuge 
dimineaţa şi ia Luna cu dânsa.

În livadă
—  Rodico, taci şi ascultă! Dacă vei fi cumin-

te, Pomii o să-ţi cânte. Ei cântă cu Păsările.

Ploaia
Ştii de ce plouă? Pentru că Pământul e negru.  

El o roagă pe Ploaie să-l spele. Ploaia coboară 
din cer, îl spală şi Pământul se face verde.

Dealul
Dealul s-a suit sus-sus şi a scos flori să le  

miroasă Soarele.

Iazul
Iazul stă toată ziua în apă şi se scaldă.

Îmi exprim părerea
11   Imaginați-vă răspunsul primit. Găsiți 

mai multe variante de răspunsuri „istețe”, 
gândindu-vă la următoarele detalii: 
● Ce puteau vedea? ● Ce puteau auzi? 
●  Pe ce vreme puteau merge? ● Cum se puteau 

deplasa? ● Cu ce se puteau duce? etc.

Recunosc părțile de vorbire
12  Grupează substantivele din text, după gen.

Genul
Substantivul masculin feminin neutru

Scriu corect
13  Explică folosirea semnelor de punctuație din 

text.
14  Scrie fără cratimă cuvintele.

mi-i frică 
15   Transcrie textul, trecând la plural substan-

tivul bunicul, în toate situațiile în care este 
folosit. Ce alte modificări sunt necesare?

16   Completează ciorchinele cu termeni care 
exprimă sentimentele tale pentru bunici.

sustantiv verb

…

…
Sentimente

…

…

Lectură pentru suflet și minte Portofoliu



140

DESCOPERĂ UNIVERSUL TEXTULUI!

Unitatea 8 | Amintiri din copilărie

Lecția 5  Poezie  Extragerea unor informații de detaliu din textul literar  
 Scriere creativă  Ilustrarea textului prin desen 

Observ
1   Acest text este:  o poveste;  o poezie; 

 o invitație;  o ghicitoare.

Am înțeles ce am citit
2   Transcrie enunțurile, completate doar cu 

variantele corecte. 
a)  Anotimpul prezentat în poezie este:  vara; 

 primăvara;  iarna;  toamna.
b)  Elementele din mediul natural descrise în 

poezie sunt:  lacul;  marea;  izvoarele; 
 gârlele;  luna;  soarele;  stelele;  
 pădurea;  muntele.  

Îmi exprim părerea
3  Care este sentimentul trăit de poet în mijlo-

cul naturii? Dă exemple de versuri din care 
reiese acest sentiment.  

4  De ce se azvârle apa în valuri sperioase?
5   De ce stau păsările pitite-n ramuri? Despre ce 

ar putea vorbi?

Recunosc structura textului

6   Transcrie titlul, numele autorului și prima 
strofă.

7   Transcrie a doua strofă, despărțind cuvintele 
în silabe. 

8   Completează schema cu exemple potrivite. 

Îmi îmbogățesc vocabularul
9   Grupează expresiile poetice următoare după 

ceea ce sugerează:
A. imagini
B. mişcare
C. sunete
 tresărind (...) lacul  scânteie lacul  ascult pit-

palacul  apa sună  apa (...) în valuri sperioase 
se azvârle  cucul cântă  ale păsărilor neamuri 
ciripesc

Scriu și ilustrez
10  a)  Explică semnificația expresiilor poetice: 

apă somnoroasă, valuri sperioase. 
b) Alcătuiește enunțuri cu aceste expresii. 

11   Desenează câte un tablou pentru fiecare 
strofă.

Tresărind scânteie lacul
Şi se leagănă sub soare;
Eu, privindu-l din pădure,
Las aleanul să mă fure
Şi ascult de la răcoare
Pitpalacul.

Din izvoare şi din gârle
Apa sună somnoroasă;
Unde soarele pătrunde
Printre ramuri a ei unde,
Ea în valuri sperioase
Se azvârle.

Freamăt de codru 
           de Mihai Eminescu

Cucul cântă, mierle, presuri –
Cine ştie să le-asculte?
Ale păsărilor neamuri
Ciripesc pitite-n ramuri
Şi vorbesc cu-atât de multe 
Înţelesuri. 

substantive adjective verbe pronume

proprii comune

forme de apăviețuitoare

copaci

Freamăt de codru, de Mihai Eminescu

Accesează Biblioteca mea de vis, din manualul digital . Citeşte poeziile: ● Câți ca voi!, de George  
Topîrceanu ● Noapte de vară, de George Coşbuc ● Cu penetul ca sideful, de Mihai Eminescu. 

Lectură pentru suflet și minte Portofoliu
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Bursa lecturilor

1   Observă imaginea. Prezintă, în câteva 
enunțuri, tabloul ilustrat, răspunzând la 
întrebările date.

2  Prezintă cartea pe care o citești în aceas-
tă săptămână. Adaugă câteva detalii, 
pornind de la următoarele întrebări:
●  De ce citeşti această carte şi nu alta? sau 

Cine ți-a recomandat-o?
●  Despre ce este vorba în această carte?
●  Ce personaje ai întâlnit? Care dintre ele 

este preferatul tău? De ce?
●   În care personaj te regăseşti cel mai 

bine? Ce aveți în comun?
●  Ce te-a impresionat cel mai mult din 

această carte?

— Apoi dar, mai rămâi  
sănătoasă, mătuşă Mărioară! 
Şi-mi pare rău că nu-i vărul 
Ion acasă, că tare-aş fi avut 
plăcere să ne scăldăm îm-
preună ... Dar, în gândul meu: 
„Ştii c-am nimerit-o? Bine că 
nu-s acasă! Şi, de n-ar veni 
degrabă, şi mai bine-ar fi! ...”

— Nu, n-am văzut-o! răs- 
punse broscuța. Oac-Oac! 
Mi-am făcut o căsuță în 
nămolul din fundul lacului. 
E aşa de cald acolo! O să 
dorm toată iarna. Dar ce se 
aude? întrebă broscuța.

— Ia te uită, nişte păsări! 
N-o fi şi prietena noastră?

Primul avion con- 
struit în România i 
se datorează lui ..., 
inginer constructor 
român, născut în sa-
tul Binținți, județul 
Hunedoara. Azi, satul 
poartă numele mare-
lui inventator.

La început a fost doar o picătură de apă care 
a înghețat într-o clipă şi s-a prefăcut într-o steluță 
albă. N-a prea avut vreme să stea de vorbă cu tatăl 
său, Norul, şi să primească lecții de viață. Imediat 
a început să plutească şi s-a trezit în cădere liberă, 
spre pământ.

3  JOC  PERSONAJUL CEL MAI …
Identificați personajele care considerați că au calitățile scrise pe jetoane. Pentru fiecare, atașați 
un bilețel cu un fragment din textul în care l-ați întâlnit. Puneți laolaltă toate biletele. Fiecare 
copil extrage câte un bilet și recunoaște personajul. Cel care a scris biletul argumentează de ce 
l-a ales.

Când? Unde? Cum?

Cine?
Ce fac?

De ce?

Amuzant

Rezistent

Isteț

Curajos

Personajul 
cel mai

Inventiv

Lecția 6  Prezentarea unei cărți pe baza unor întrebări



Ce etape ai parcurs 
în realizarea cărții? 

 

1  Prezintă cartea realizată de tine, răspunzând la următoarele întrebări:

Care este titlul  
cărții tale?

Ce temă ai ales?
De ce?

Care a fost cea mai 
dificilă etapă?  

Dar cea mai plăcută?

Cui vrei să mulțumești 
pentru realizarea acestei 

cărți? De ce?

Ce materiale  
și instrumente  

de lucru ai folosit?

Prezentarea unei cărți
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Lecția 7  Prezentarea unei cărți

2  Adresează întrebări colegilor care își prezintă cartea, după ce își termină prezentarea.
3  Turul galeriei

Expuneți în sala de clasă cărțile realizate. Realizați un tur al expoziției, răsfoind cărțile expuse. 
Scrieți sub fiecare carte impresii, aprecieri sau întrebări de clarificare. 

4    JOC  Bursa textelor create în clasa a III-a 
Alegeți câteva subiecte atractive și realizați o bursă a textelor create în clasa a III-a. Acordați pre-
mii sub formă de aplauze, zâmbete, felicitări, diplome.



Mult stimabile astru auriu,
Sau, mai simplu, dragă Soare,
M-am hotărât să-ți scriu
O scrisoare.

Nu c-aş şti să scriu cine ştie ce –
De ortografie mă apucă frica
Şi mama, când e supărată, zice
Că scriu mi-au ca pisica – 
Dar, am aflat 
Că numai şi numai de tine
Depinde cu adevărat
Vacanța şi de vară cât ține.

De-aceea m-am hotărât,
Stăpân al vacanțelor şcolăreşti,
Să te conving să o lungeşti
Cât de cât.

Să mai stai vreo două luni pe loc,
Să rămână vara neschimbată,
Iar de-ți va fi greu, ca o răsplată,
Iarna poți să nu mai vii deloc.

(Oricum, iarna tu ştii doar să strici,
Să ne moi ghețuşul, să topeşti nămeții,
Când apari tu, nu se poate nici
Să mă bat cu bulgări cu băieții!)

Sau şi mai grozav ar fi – ştii cum? 
Să țină vacanța-acum vreo zece ani …
Pentru şcoală, iarnă, frig, oricum
E destulă vreme când vom creşte mari.

Sigur, tu poți să alegi oricare
Dintre căile de care eu îți scriu.
Doar să crească puțintel vacanța mare
Şi să-nceapă şcoala mai târziu.

Tare-aş vrea să ştiu ce-o să urmezi!
Dar, cum sper că te-am convins un pic,
Îți aştept răspunsul şi semnez
Eu şi cu pisoiul Arpagic.

Am înțeles ce am citit
1  Răspunde la întrebări.

a)  Cui îi este adresată scrisoarea? 
b) Cine a scris scrisoarea?
c) Cine semnează scrisoarea?

Îmi îmbogățesc vocabularul
2   Alcătuiește câte un enunț cu sensurile diferi-

te ale cuvintelor  vii   mai   mare . 

Îmi exprim părerea
3   Ce crezi despre durata vacanței de vară?

Scriu corect
4   Scrie enunțuri cu următoarele cuvinte: sau, 

s-au, c-aș, caș, mi-au, miau, numai, nu mai.
5   Scrie fără cratimă cuvintele: să-ți, c-aș, de-ți,  

să-nceapă.  

6   Alege varianta corectă. În versul: Să ne moi 
ghețușul, să topești nămeții, cuvântul moi 
este:  substantiv;  pronume;  adjectiv; 

 verb.

7   Completează substantivele care au fost înlo-
cuite cu pronumele scrise cu roz.

8   Identifică pronumele personale din penulti-
ma strofă. 

Scriu
9   Exprimă-ți dorințele referitoare la petrecerea 

vacanței de vară, într-un text de 12-15 rânduri.

 Investighez
10   Documentează-te în legătură cu durata 

vacanței mari a elevilor de aceeași vârstă cu 
tine, care locuiesc în alte țări.

Scrisoare
             de Ana Blandiana 

Vacanțe, prin lume
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Lecția 8  Poezie  Extragerea unor informații de detaliu din textul literar  
 Scriere creativă  Scrierea corectă a unor cuvinte 



  Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele date.

Nici lui Ben nu-i venea să creadă. Tatăl său, ajutat de prieteni, muncea cu sârg, zi de zi. Casa 
se înălța în cel mai bâtrân copac din pădure. Visul lui Ben se împlinea: avea un loc unde să-şi 
confecționeze în linişte corăbiile.

Ben asculta trilurile păsărilor şi chiar le recunoştea după ele. Zilnic le aducea hrană proaspătă, 
apă, grăunțe şi firimituri. Viețuitoarele pădurii îi ştiau toate dorințele şi trăirile. Veverițele îl aşteptau 
cuminți la intrarea în căsuță, aşteptându-şi porția de răsfăț: alune şi nuci. 
Frunzele şi florile copacului, apoi fructele, cunoşteau toate poveştile pe care 
Ben le citea.

Într-o zi mohorâtă de toamnă, ploaia l-a oprit pe Ben în căsuță.  
A adormit, pătrunzând pe tărâmul viselor.

*
— Astăzi vom organiza un concurs al corăbiilor. Cea mai rezistentă co-

rabie lansată la apă va fi premiată cu o croazieră.
„Superb! Ăsta da premiu!” gândi băiețelul. Avea emoții. Toate corăbiile 

sale erau realizate cu multă atenție. A ales una, la întâmplare, pentru concurs.
— Atenție! Pregătiți-vă pentru lansarea corăbiilor la apă! se auzi vocea 

organizatorului.
Cu mâinile reci de emoție, cinci băieți au dat drumul corăbiilor, urmărin-

du-le de pe mal. Doar Ben a rămas pe loc, rugându-se să câştige. Corabia lui 
era pe locul doi. Închise ochii, neavând putere să vadă finalul cursei.

— Câştigătoare este corabia cu numărul cinci, probabil a băiatului care 
stă cu ochii închişi, visând la croazieră!

— Cum? Am câştigat? Uaaau! Mulțumesc, mulțumesc tuturor! strigă 
Ben, cu lacrimi de bucurie în ochii de un verde smarald. 

— Pregăteşte-te! În mai puțin de jumătate de oră pornim în croazieră, 
confirmă organizatorul, bătându-l uşor pe umăr, cu căldură şi optimism. 

1  Bifează răspunsul corect. 

a)  Textul „Căsuța din pădure” este un text:
 literar;  informativ (nonliterar).

b)  Personajul principal este:  
 copacul cel bătrân;  Ben.

c)  Lui Ben îi plăcea să confecționeze:  
 căsuțe;   corăbii.

2   Ordonează ideile, numerotându-le cores-
punzător prezentării lor în text.

 Viața în căsuța din copac
 Construirea căsuței din copac
 Visul lui Ben
 Salvarea căsuței şi a copacului
 Invazia furnicilor după ploaie

3   Selectează rolul ghilimelelor în enunțul 
următor: „Superb! Ăsta da premiu!” gândi 
băiețelul. 

 Încadrează un titlu.
 Încadrează gândurile personajului.
 Indică o enumerare.

4  Formează perechi de cuvinte cu sens asemă-
nător.

răsfățate ____________________

optimism ___________________

timide ______________________

senin _______________________
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Croaziera a fost de neuitat. Valuri albe rămâneau în urma vaporului ce-l purta pe Ben în larg. 
Alge verzi, roşii şi brune se zăreau în apa oceanului. Corali, meduze, peşti de toate culorile se zben-
guiau în jurul vaporului, iar delfinii îi salutau veseli.

Frigul ce se lăsase ca un văl al nopții ploioase şi ursuze l-a făcut pe Ben să se trezească dând din 
mâini. Credea că înoată. Veverițele care se adăposteau în căsuța lui din copac se amuzau copios. 

Raze timide au început să pătrundă pe ferestrele căsuței. 
Privind afară, Ben observă o armată de furnici care îi invadau căsuța. 
— Ce se întâmplă aici? Am nevoie de întăriri! exclamă Ben.
— Prietene drag, cere ajutor păsărilor, în special ciocănitorilor. Ele ne 

pot scăpa de aceste inamice obraznice, furnicile. Dacă nu ne mobilizăm 
rapid, ție îți vor distruge căsuța şi corăbiile, iar eu pot muri, lipsit de sevă, 
spuse copacul.

— Plec imediat după ajutoare!
În pădure era o linişte deplină. 
— Ajutor! Salvați-ne, vă rog! Suntem în pericol!
De prin tufişuri şi scorburi, au apărut fel de fel de viețuitoare. Ben 

le-a povestit ce s-a întâmplat. Imediat, păsările s-au organizat în echi-
pe şi au pornit spre copacul cel bătrân, din inima pădurii, în frunte cu  
ciocănitorile. În scurt timp, păsările au salvat căsuța şi au redat liniştea co-
pacului. 

— Mulțumesc, prietene! îi spuse copacul. Pericolul a trecut. Îmi părea 
rău să rămâi fără acest loc de visare, unde ai creat cele mai spectaculoase 
corăbii.

— Cu mare drag pentru tine, minunata mea gazdă! Prietenul la nevoie 
se cunoaşte!

(Căsuța din copac, după Claudia Groza)

5   Completează întrebarea sau răspunsul 
potrivit. 
a) De cine a fost construită căsuța din copac?
b)  Premiul pentru cea mai rezistentă corabie 

lansată la apă era o croazieră.
c)  De cine a fost condusă operațiunea de 

salvare a copacului de invazia furnicilor?
6   Transcrie, din fragmentul încadrat:

a)  Substantivul pe care îl înlocuieşte 
pronumele eu;

b)  Pronumele care ține locul substantivului 
ciocănitorilor;

c) Adjectivul folosit la numărul plural.

7   Transcrie din text câte un enunț în care  
virgula este folosită:

• în adresare directă; • într-o enumerare;  
•  pentru a delimita cuvintele personajului de 

cele ale povestitorului.
8  Continuă enunțurile, făcând referire la ceea 

ce ai aflat din acest text.
 Cel mai mult am apreciat … .
 Dacă aș fi fost în locul lui Ben, aș fi preferat 

să … pentru a … .

9  Prezintă, în 5-7 enunțuri, portretul lui Ben, 
așa cum l-ai descoperit în acest text.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
FB 3 4 3 3 3 3 3 3 3
B 2 3 2 2 2 2 2 2 2
S 1 2 1 1 1 1 1 1 1

AUTOEVALUARE

 Verifică răspunsurile testului de evaluare la pagina 151-152.
 Completează fișa Observ! Apreciez! Evoluez! , de la pagina 150.

 Exprimare clară
 Scriere corectă 
 Respectarea cerinței

Criterii de acordare 
a calificativului 
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2  Continuă lista cu argumente în favoa-
rea scrierii unui jurnal. 

3   Completează fila de jurnal a unei zile 
din ultima săptămână de școală.
 Jurnalul poate fi: 
●  personal, 
●  al familiei, 
●  al clasei, 
●  al grupului de prieteni,  
●  al echipei unui proiect etc. 
Jurnalul poate conține, alături de text, 
și imagini (desene, fotografii, colaje, 
frunze sau flori presate etc.) și poate 
fi realizat pe suport de hârtie sau pe 
suport electronic.

De ce să scrii într-un Jurnal?
➤    Ai ocazia să fii autor, ilustrator și personaj 

principal!
➤ Păstrezi mai bine amintirile.
➤ Te relaxezi.
➤ Analizezi ziua trăită.
➤ Fixezi momentele din care ai învățat ceva.

1   Amintește-ți și discută în colectiv despre momente 
impresionante din clasa a III-a:
●  Cea mai distractivă zi 
●  Cea mai frumoasă activitate desfăşurată în echipă
●  Cel mai interesant proiect
●  Cea mai nouă prietenie
●  Cea mai importantă faptă bună
●  Cea mai mare mulțumire adresată cuiva
●  Cea mai reuşită temă
●  Cea mai grea temă
●  Cel mai apreciat moment artistic 
●  Cea mai plăcută vacanță
●  Cea mai mare curiozitate
●  Cel mai interesant experiment

Descrierea momentelor importante 
ale zilei, cu scurte mențiuni privind 
durata, vremea, starea sufletească, 
impresii, învățăminte  etc.

data

DIN JURNALUL CLASEI A III-A

Proiect
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Observ! Apreciez! Evoluez!

Descarcă, printează, apoi completează, la finalul fiecărei 
unități de învățare, fișa Observ! Apreciez! Evoluez! 

disponibilă în manualul digital .

După ce am parcurs unitatea de învățare 2, Prietenii noștri necuvântători, pot 
afirma că am obținut următoarele SUPERPUTERI privind: DA NU

 Citirea unor texte despre toamnă

  Organizarea unor informații dintr-un text citit sau audiat, folosind scheme sau 
hărți ale textului

  Scrierea unor scurte texte despre călătorii

  Comunicarea orală, pentru a prezenta colegilor aspecte impresionante din 
schimbările aduse de toamnă

 Recunoașterea cuvintelor care denumesc ființe, lucruri etc.

  Identificarea sensului unor cuvinte și expresii

După ce am parcurs unitatea de învățare 1, La pas cu frunzele toamnei, pot afirma 
că am obținut următoarele SUPERPUTERI privind: DA NU

 Scrierea corectă a unor cuvinte și propoziții

 Despărțirea cuvintelor în silabe

  Utilizarea unor cuvinte cu sens asemănător, cu sens opus, cu aceeași formă și 
înțeles diferit

  Utilizarea semnelor de punctuație

 Formularea unor solicitări

 Oferirea unor informații

 Observ! Apreciez! Evoluez!

 Observ! Apreciez! Evoluez!



148

După ce am parcurs unitatea de învățare 3, O lume de poveste, pot afirma că am 
obținut următoarele SUPERPUTERI privind: DA NU

 Extragerea unor informaţii dintr-un text informativ sau literar

 Prezentarea unei teme după un plan

  Solicitarea unor explicații

  Dramatizarea unei scene dintr-o poveste

 Recunoașterea cuvintelor care denumesc însușiri ale substantivelor

 Descrierea unui obiect, pe baza unui plan simplu

  Realizarea unui afiș

  Realizarea unui program de serbare și organizarea unui eveniment

  Scrierea unei invitații

 Observ! Apreciez! Evoluez!

După ce am parcurs unitatea de învățare 4, Din tainele unei vieți sănătoase, pot 
afirma că am obținut următoarele SUPERPUTERI privind: DA NU

 Citirea unor texte despre iarnă, mișcare și alimentație sănătoasă

  Scrierea unor scurte texte despre momente petrecute în timpul liber

  Comunicarea orală, pentru a prezenta colegilor cele mai impresionante momente  
din vacanța de iarnă

  Recunoașterea cuvintelor care înlocuiesc substantive

 Observ! Apreciez! Evoluez!
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După ce am parcurs unitatea de învățare 5, Spectacolul naturii, pot afirma că am 
obținut următoarele SUPERPUTERI privind: DA NU

  Extragerea unor informaţii dintr-un text literar

 Recunoașterea cuvintelor care exprimă acțiuni

  Povestirea unei întâmplări pe baza unui suport adecvat

   Povestirea pe scurt a unei întâmplări trăite sau imaginate

  Redactarea unui e-mail

 Inițierea unui schimb verbal

  Utilizarea semnelor de punctuație

  Descrierea unei ființe din universul apropiat, pe baza unui plan simplu

 Observ! Apreciez! Evoluez!

După ce am parcurs unitatea de învățare 6, În ritm de primăvară, pot afirma că am 
obținut următoarele SUPERPUTERI privind: DA NU

  Extragerea unor informaţii dintr-un text literar

 Despărțirea cuvintelor în silabe

  Exprimarea unei păreri față de acțiunile unui personaj

  Scrierea unei cărți poștale

 Prezentarea unei cărți

 Observ! Apreciez! Evoluez!
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După ce am parcurs unitatea de învățare 7, Dorințe împlinite, pot afirma că am 
obținut următoarele SUPERPUTERI privind: DA NU

  Citirea unor texte despre visul omului de a zbura

 Recunoașterea unui text informativ

 Scrierea unor scurte texte despre propria persoană, despre o persoană cunoscută, 
despre vise din copilărie

 Utilizarea ghilimelelor

  Comunicarea orală, pornind de la texte citite, ilustrații, scheme, păreri ale unor  
colegi, secvențe de film vizionate

 Realizarea descrierii unui coleg

 Observ! Apreciez! Evoluez!

După ce am parcurs unitatea de învățare 8, Amintiri din copilărie, pot afirma că 
am obținut următoarele SUPERPUTERI privind: DA NU

  Citirea unor texte despre copilărie

 Scrierea unor scurte texte despre momente plăcute trăite în copilărie

 Scrierea unor texte funcționale: invitația, fluturașul

 Recunoașterea și utilizarea corectă a părților de vorbire studiate

 Realizarea unei cărți

  Comunicarea orală, pornind de la texte citite, ilustrații, păreri ale unor colegi 

 Observ! Apreciez! Evoluez!
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Răspunsurile  
testelor de evaluare

UNITATEA 1. La pas cu frunzele toamnei | Test de evaluare
Exercițiul 1: a) Nu veau!; b) a bătut cu piciorul în parchet; c) o broască; Exercițiul 2: Mițu îi dă raportul tatălui despre  
comportamentul lui Baruțu.Mama-mare îi aducea bomboane lui Baruțu.Baruțu s-a comportat nepoliticos cu mama-mare.
Exercițiul 3: Mițu – Dar ştii, tătuţule, ce i-a mai zis mamei-mari? Baruțu – Nu veau! Mama-mare – Frumos îţi şade şi dumitale! 
Când eram eu mică, nici nu suflam dinaintea tatii! Tătuțu – Am să-l pedepsesc. Stai, să-mi pun pălăria şi mănuşile în cuier!
Exercițiul 4: F, A, F, F, A, A; Exercițiul 5: a ocărât – a certat; s-a răstit – a țipat; necăjită – supărată; poșeta – geanta; nițel – puțin;
Exercițiul 6:  Sunt multe muște în grădină. Dulău a vrut să îl muște.  Pe lac e o broască. Am rotit cheia în broască.
Exercițiul 7: pumnul  pum-nul, 4 consoane, 2 vocale; bomboană  bom-boa-nă, 4 consoane, 4 vocale;  
plângă  plân-gă, 4 consoane, 2 vocale

UNITATEA 2. Prietenii noștri necuvântători | Test de evaluare
Exercițiul 1: a) F; b) F; c) A; Exercițiul 2: Papagalul a dat startul întrecerii. Cărăbușul a câștigat întrecerea. Paca a provocat 
întrecerea. Pasărea Croitor putea face o hăinuță nouă câștigătorului. Exercițiul 3: a) Cărăbușul a zburat. b) Paca a fugit. 
c) Papagalul a zburat. Exercițiul 4: 1. Paca îl umilește pe cărăbuș. 2. Papagalul le propune o întrecere. 3. Rezultatul întrecerii este o 
lecție pentru unul dintre participanți. 4. Câștigătorul primește o haină nouă. Exercițiul 5: înțelepciune  papagal;  
pricepere  Pasărea Croitor/Paca; organizare  papagalul; Exercițiul 6: a) Ești tare mototol! b) Cum ai ajuns, cărăbușule, atât de 
repede? / Da, doamnă Pacă, într-adevăr, dumneavoastră fugiţi foarte repede! c) Mi-ar plăcea să am o haină ca a jaguarului, galbenă 
și cu multe pete negre. Exercițiul 7: a) Paca rostește aceste cuvinte după ce află despre cărăbuș că putea să zboare. b) Paca îi 
adresează aceste cuvinte cărăbușului. c) Paca se simte rușinată. Exercițiul 8: fuga – alergare/goană; câștigătorul – învingătorul; 
pădure – codru; Exercițiul 9: a) Brazilia; b) vântul/continent; c) aripile; Exercițiul 10: b

UNITATEA 3. O lume de poveste | Test de evaluare
Exercițiul 1: a) să ajungă mare; b) ca să vadă marea; c) erau încărcați în căruțe; Exercițiul 2: a) Vrăbiile i-au spus bradului că știu 
unde sunt duși brazii încărcați în căruțe. b) Brăduțul a considerat că drumul strălucirii e mai prețios decât traversatul mării.  
c) Salonul în care a fost dus brăduţul era frumos, avea pe pereți portrete, balansoare, canapele îmbrăcate în mătase, cărţi și jucării 
scumpe. d) După ce a fost împodobit, brăduțul era fericit și emoționat. Exercițiul 3: 1. Un pui de brad își dorea să ajungă mare.  
2. Vrăbiile i-au spus bradului că arborii tăiați erau împodobiți cu lucruri valoroase. 3. De Crăciun, bradul a fost tăiat și dus în salon. 
4. Servitorii au împodobit bradul. 5. Bradul se gândea cu emoție la soarta lui. Exercițiul 4: Ne-am uitat prin ferestre. – vrăbiile;  
Ei, nu-i uşor de explicat! – barza; Oare mă vor lua şi pe mine pe acest drum al strălucirii? – bradul; Exercițiul 5: pădure – codru; 
ziceau – spuneau; arbori – copaci/pomi; ferestre – geamuri; împodobesc – decorează; tânăr ≠ bătrân; apropierea ≠ depărtarea; 
se întreba ≠ răspundea; bucuros ≠ trist; descărcat ≠ încărcat; Exercițiul 6: A vorbit cu mine. Am cumpărat mine pentru creion. 
Cărbunii se găsesc în mine. Exercițiul 7: a) împodobit; a împodobi; împodobire; b) Bradul împodobit era frumos. Copiii au împo-
dobit salonul. Toți au participat la împodobirea clasei.
Exercițiul 8:

Adjectiv Număr Gen

Singular Plural Feminin Masculin Neutru

mici x x

colorată x x

aurite x x

roșii x x

mare x x

aurită x x
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UNITATEA 5. Spectacolul naturii | Test de evaluare
Exercițiul 1:  a;  b;  c; Exercițiul 2: 1. Punctul nu este apreciat de nimeni în caietul de română. 2. Punctul și prietena sa, Virgula, 
părăsesc paginile caietului de română. 3. Ei sunt primiţi în regatul caietului de matematică. 4. Punctul părăsește paginile caietului 
de matematică. 5. El își găsește fericirea în lumea colorată a caietului de desen. 6. Din cauza haosului produs în caietul de română, 
semnele încep să recunoască importanţa Punctului și a Virgulei. 7. De atunci, toată lumea apreciază Punctul și Virgula.
Exercițiul 3: a) A; b) F; c) F; d) F; Exercițiul 4: a) 3; b) 4; c) 5; d) 2; e) 1; Exercițiul 5: 

UNITATEA 6. În ritm de primăvară | Test de evaluare
Exercițiul 1: Soarele; sărbătorile; renaște; curat; năzdrăvani; vacă; Exercițiul 2: a) trei nepoți; b) vopsele; c) ferestrele; d) fierte 
în vopsea; e) Mistreața Creață; f) pascăi; Exercițiul 3: Ureche Fină – ducea în spate un sac de făină; Spaimă Nouă – purta în 
lăbuţe ditamai coșul cu ouă; Blăniţă Mătăsoasă – trăgea, cu zahăr și mirodenii, o plasă; Exercițiul 4: a) Doamna Coţofană a 
plecat mânioasă pentru că bunica i-a zis că până și ciorile știu că vin sărbătorile. b) Nepoții au frământat coca pentru cozonac 
și au încondeiat ouăle. c) Pădurea renaște înainte de Paște. Exercițiul 5: În text sunt descrise următoarele obiceiuri: frământatul 
cozonacului, încondeiatul și ciocnitul ouălor de Paște. În noaptea de Înviere, credincioșii merg la biserică să ia Lumină, la masa 
de Paște se servește carne de miel. Exercițiul 6: 1. Bunica Iepurica bate covoarele de dimineaţă. 2. Cei trei nepoţei au sosit în 
poiană pentru a o ajuta pe Bunica. 3. Mistreaţa și Broasca îi ajută pe iepurași să pregătească cozonac și pască. 4. Harnicii iepurași 
au încondeiat ouăle. 5. Toate vieţuitoarele pădurii servesc masa de Paște împreună. Exercițiul 7: știe – cunoaște; se petrece – se 
întâmplă; pădure – codru; mânioasă – furioasă; năzdrăvani – neastâmpărați; fericiţi – veseli; se urcase ≠ coborâse;  
mirată ≠ lămurită; răspunse ≠ întrebase; se-apropie ≠ se depărtă; intraseră ≠ ieșiseră; obosiți ≠ odihniți; Exercițiul 8: A șters 
stiloul cu pic. Mi-e rău de pic! Pic, pic, pic! se aude la fereastră. Ana sare. Eu pun sare pe roșii. Îmi place să mănânc pască. A dus 
oile pe imaș să pască. Exercițiul 9: Doru Căprioru intră. Doamna Coțofană plecă. Mistreaţa se opinti. Brotăceii săreau. Iepurașii 
au pictat. Bunica întreba.

UNITATEA 7. Dorințe împlinite | Test de evaluare
Exercițiul 1: a) literar; b) zboară; c) cățel; Exercițiul 2: 1. Cum își petrecea Băiatul primele ore ale dimineții? 2. Cum poate 
zbura orice om? 3. Cum zbura Băiatul prin curte, după modelul rândunelelor? 4. Cum au învățat să zboare puii de rândunele? 
Exercițiul 3: a) un citat; b) rapiditatea; c) 3 verbe; Exercițiul 4: a) Băiatului îi plăcea să observe zborul rândunicilor; b) Ce animale 
erau în curte? c) Principala hrană a rândunicilor erau musculițele. Exercițiul 5: a) „Dar Băiatul parcă nici n-o auzea.” b) „tălpile 
fierbinți; cămașa de pânză albă; buzele roșii și fragede, ca de cireașă coaptă”; c) „Își răsucea capul după vreun pui de rândunică, 
negru și ascuțit ca o săgeată, care, de cum se arunca în văzduh, îți și scăpa din privire, ca o frântură de fulger în aburul mătăsos.” 
Exercițiul 6: harnic ≠ leneș; obosit ≠ energic; săritor ≠ indiferent; nepăsător ≠ curios ; Exercițiul 7: a) „Mama nu mai prididea 
cu treburile și-l ruga să o ajute: să ducă el iarbă mieilor, să stropească florile…” b) „Te ajut eu, Mamă!” c) „Mamă, de ce zboară 
rândunicile?” Exercițiul 8: energic, săritor, curios

UNITATEA 8. Amintiri din copilărie | Test de evaluare
Exercițiul 1: a) literar; b) Ben; c) corăbii; Exercițiul 2: Construirea căsuței din copac. Viața în căsuța din copac. Visul 
lui Ben. Invazia furnicilor după ploaie. Salvarea căsuței și a copacului. Exercițiul 3: Încadrează gândurile personajului.; 
Exercițiul 4: alintate; încredere; sfioase; limpede; Exercițiul 5: a) De tatăl lui Ben, ajutat de prieteni; b) Ce reprezenta premiul 
pentru cea mai rezistentă corabie?; c) Operațiunea de salvare a copacului a fost condusă de păsări. Exercițiul 6: a) copacul cel 
bărân; nerăbdător; b) ele; c) obraznice; Exercițiul 7:  „Prietene drag, cere ajutor …”;  „Corali, meduze, pești …”;  
 „Pregăteș te-te! În mai puțin de jumătate de oră pornim în croazieră, confirmă organizatorul,” …

UNITATEA 4. Din tainele unei vieți sănătoase  | Test de evaluare
Exercițiul 1: 1. d; 2. c; 3. c; Exercițiul 2: lupul – săniuța; Moș-Martin – bob; vulpea – patine; iepurașul – schiuri; 
Exercițiul 3: a) A; b) A; c) F; d) A; Exercițiul 4: a) Puf-Pufos își dorea premiul întâi. b) Greutatea ursului face ca bobul să lunece cu 
viteză. c) Spectatorii sunt Veverița, Corbul, Omul de zăpadă și Barza. Exercițiul 5: Iepurașul  siguranță; Lupul  curaj;  
Ursul  greutate; Vulpea  eleganță; Exercițiul 6: câștigător – campion; talent – măiestrie; căldare – găleată; asalt – avânt; 
Exercițiul 7: Noi suntem câștigători. Voi participați la concurs. Ei sunt spectatori. Exercițiul 8: a) el; b) ei; c) ea; Exercițiul 9: ne-a; 
sar; nea; s-ar; sa; s-a; Exercițiul 10: a) Puf-Pufos  tu; b) Cumătrul-lup-păzea-că-vă-rup  el, eu

SINGULAR PLURAL

a deschis
a întrebat

au părăsit
au bătut
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