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CUPRINS DIGITAL

Unitatea I. La pas cu frunzele toamnei. Recapitulare
Fișă de lucru | Lecția 1 |  La pas cu frunzele toamnei de Aurora Ionescu 
Fișă de lucru | Lecția 2 |  Propoziţia. Cuvântul. Silaba. Litera. Sunetul 
Fișă de lucru | Lecția 3 |  Comparația de Vasile Poenaru 
Fișă de lucru | Lecția 4 |  Am aflat cuvântul magic de Vasile Poenaru 
Fișă de lucru | Recapitulare |  Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de 

comunicare 
Fișă de lucru | Test de evaluare |  Între Mițu şi Baruțu, de Tudor Arghezi

Unitatea II. Prietenii noștri necuvântători 
Fișă de lucru | Lecția 1 |  Unde a zburat rândunica? de Titel 

Constantinescu 
Fișă de lucru | Lecția 2 |  Sensul cuvintelor 
Fișă de lucru | Lecția 3 | Congres, de Ana Blandiana
Fișă de lucru | Lecția 4 | Rândunica
Fișă de lucru | Lecția 5 |  Substantivul. Felul și numărul substantivelor 
Fișă de lucru | Lecția 6 |  Genul substantivelor
Fișă de lucru | Recapitulare |  Grădina de legume, de Marin Constantin 
Fișă de lucru | Test de evaluare

Unitatea III. O lume de poveste
Fișă de lucru | Lecția 1 |  Buburuza fără buline, de Claudia Groza
Fișă de lucru | Lecția 2 |  Prezentarea unei teme după un plan
Fișă de lucru | Lecția 3 |  Prințul fermecat, după Fraţii Grimm
Fișă de lucru | Lecția 4 | Planul de idei
Fișă de lucru | Lecția 5 | Solicitarea unor explicaţii 
Fișă de lucru | Lecția 6 |  Dramatizarea unei scene de poveste 
Fișă de lucru | Lecția 7 |  Minunata călătorie a lui Nils 

Holgersson după Selma Lagerlöf
Fișă de lucru | Lecția 8 |  Adjectivul. Poziţia adjectivului 

faţă de substantiv
Fișă de lucru | Lecția 9 |  Acordul adjectivului cu substantivul
Fișă de lucru | Lecția 10 |  Poveste de dorul bunicii 

de Passionaria Stoicescu
Fișă de lucru | Recapitulare |  Căciula lui Guguță, 

după Spiridon Vangheli
Fișă de lucru | Test de evaluare |  Bradul, după Hans Christian Andersen

Unitatea IV. Din tainele unei vieți sănătoase
Fișă de lucru | Lecția 1 |  Povestea unui fulg de nea, după Adina Popescu 
Fișă de lucru | Lecția 2 | Pronumele personal
Fișă de lucru | Lecția 3 |  Sportul și sănătatea, de Claudia Groza 
Fișă de lucru | Lecția 4 |  Povestirea unei întâmplări 

trăite sau imaginate
Fișă de lucru | Lecția 5 |  Prezentarea unei activităţi. Fluturașul
Fișă de lucru | Recapitulare |  Din tainele unei vieți sănătoase
Fișă de lucru | Test de evaluare |  Poveste de iarnă,  de Petre Ghelmez

Unitatea V. Spectacolul naturii 
Fișă de lucru | Lecția 1 |  Peştişorul de aur, după Fraţii Grimm 
Fișă de lucru | Lecția 2 |  Verbul
Fișă de lucru | Lecția 3 | Numărul verbului 
Fișă de lucru | Lecția 4 |  Scrierea creativă 

Fișă de lucru | Lecția 5 |  Muntele cel hodoronc-tronc, de Marin Sorescu 
Fișă de lucru | Lecția 6 | Redactarea unui e-mail
Fișă de lucru | Lecția 7 |  Iniţierea unui schimb verbal 
Fișă de lucru | Lecția 8 | Ciclonul, după Frank Baum 
Fișă de lucru | Lecția 9 |  Semnele de punctuaţie 

 Punctul  Semnul întrebării
 Semnul exclamării

Fișă de lucru | Lecția 10 |  Semnele de punctuaţie 
 Virgula  Două puncte
 Linia de dialog

Fișă de lucru | Lecția 11 | Descrierea unei persoane
Fișă de lucru | Recapitulare |  Albinuțele îşi caută 

de mâncare, de Konstantin Uşinski
Fișă de lucru | Test de evaluare |  Poveste fără punct și fără virgulă, după 

Adina Popescu

Unitatea VI. În ritm de primăvară
Fișă de lucru | Lecția 1 |  Soldățelul de plumb, 

după Hans Christian Andersen 
Fișă de lucru | Lecția 2 | Despărţirea în silabe a cuvintelor
Fișă de lucru | Lecția 3 | Scrierea corectă a cuvintelor 
Fișă de lucru | Lecția 4 |  Regele Midas, după Charles Perrault 
Fișă de lucru | Lecția 5 |  Exprimarea acordului sau a dezacordului 
Fișă de lucru | Lecția 6 | Cartea poștală
Fișă de lucru | Lecția 7 |  Scrânciobul lui Guguță,  

de Spiridon Vangheli 
Fișă de lucru | Lecția 8 |  La bibliotecă. Prezentarea unei cărţi
Fișă de lucru | Recapitulare |  În ritm de primăvară
Fișă de lucru | Test de evaluare |  Poveste de Paște, 

după Passionaria Stoicescu

Unitatea VII. Dorințe împlinite 
Fișă de lucru | Lecția 1 |  Georgică HabarN-am, după Angelica Lambru
Fișă de lucru | Lecția 2 | Descrierea unui coleg
Fișă de lucru | Lecția 3 | Ghilimelele
Fișă de lucru | Lecția 4 |  Relatarea unei secvenţe dintr-un film
Fișă de lucru | Lecția 5 |  Aripile lui Icar, fragment, după Petre Ghelmez
Fișă de lucru | Lecția 6 |  Ilustrarea unui text literar prin desene
Fișă de lucru | Recapitulare |  Mi s-a terminat caietul, 

de Mircea Sântimbreanu 
Fișă de lucru | Test de evaluare | Zborul, de Petre Ghelmez

Unitatea VIII. Amintiri din copilărie 
Fișă de lucru | Lecția 1 |  Ilustrarea unui text literar prin desene
Fișă de lucru | Lecția 2 | Invitaţia. Fluturașul. E-mailul
Fișă de lucru | Lecția 3 | Ceasul, de Spiridon Vangheli
Fișă de lucru | Lecția 4 |  Recunosc. Înţeleg. Aplic
Fișă de lucru | Lecția 5 |  Freamăt de codru, de Mihai Eminescu
Fișă de lucru | Lecția 6 |  Bursa lecturilor
Fișă de lucru | Lecția 7 |  Prezentarea unei cărţi
Fișă de lucru | Lecția 8 | Scrisoare, de Ana Blandiana
Fișă de lucru | Test de evaluare finală | Plicul, de Tudor Arghezi
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU

La pas cu frunzele toamnei
de Aurora Ionescu

UNITATEA I. La pas cu frunzele toamnei | Recapitulare | Lecția 1

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 însuşire pentru fiecare personaj ilustrat în 
imaginea alăturată.

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 şi-a revăzut
colegii?

Nume și prenume elev: 
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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?

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

 în pi  înţele re

 zăpă t cole  o ozdan

te ure

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.

 ragă bunic   ,

Mă     ntâlnesc cu pri-
eteni     mei la şc    ală, voi  
înt    rzia. Tică
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU

Propoziţia. Cuvântul.  
Silaba. Litera. Sunetul

UNITATEA I.  La pas cu frunzele toamnei | Recapitulare | Lecția 2

Descoperă!
1  Citeşte 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.

vesel.s-au îngălbenit. Frunzele străluceșteSoarele copacilor

Exersează!

4  Completează în caiet tabelul, după model.

CUVÂNT SILABE SUNETE LITERE
clasa cla-sa

ccv cv
5 sunete 5 litere

Tică

vesel

bunica

frunzele

lăbuța

5  Combină silabele pentru a forma cât mai multe cuvinte. 

6  Înlocuieşte prima consoană, pentru a obţine cuvinte noi. Notează-le în spațiul de mai jos. 

lac

mal

rar val

mare

Nume și prenume elev: 

bu

ni

ca

a

re

te
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FIȘĂ  
DE  

LUCRU

Comparația
de Vasile Poenaru

UNITATEA I. La pas cu frunzele toamnei | Recapitulare | Lecția 3

Observ

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.

Am înțeles ce am citit
2   Formează perechi de expresii, după 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?

Nume și prenume elev: 

munca 
albinelor

zumzetul 
albinelor

fagure
de

miere

gălăgia
din 

școală

orele de 
şcoală

mintea
elevilor

școala

hrană și 
putere

stup
cu

miere

învățătura
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Îmi exprim părerea

4  Cum îți imaginezi că ar fi viața ta dacă nu ai merge la şcoală? De ce?

Îmi îmbogățesc vocabularul

5   Alcătuieşte enunţuri cu sensurile diferite ale cuvintelor ochi şi vii.

Scriu corect
6  Transcrie din text cuvintele care rimează.

   lup –       viață – 

   însemneze –    școală – 

   isteață –    putere – 

7   Transcrie prima strofă a poeziei, respectând aşezarea 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 desfăşoară o zi din viaţa ei.
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU

Am aflat cuvântul magic 
de Vasile Poenaru

UNITATEA I. La pas cu frunzele toamnei | Recapitulare | Lecția 4

Am înțeles ce am citit
1   Care sunt cuvintele magice identificate în versurile poeziei Am aflat cuvântul magic?

2  Ce înseamnă, pentru poet, a avea cei şapte ani de-acasă? Dar pentru tine?

Îmi îmbogățesc vocabularul

3  Pentru cuvintele date, găseşte: 

 cuvinte cu sens asemănător 

 cuvinte cu sens opus

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

Nume și prenume elev: 

magic

am aflat

rostesc

a pleca

scump

a spune

pornit

a îndrăgi
cuvinte

pisălog
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5   Ce cuvinte foloseşti 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 vorbeşti politicos. Utilizează cuvintele magice.



Portofoliul digital al elevului. Fișe editabile și descărcabile | Limba și literatura română pentru clasa a III-a.
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro

FIȘĂ  
DE  

LUCRU

Adaptarea vorbirii la diferite 
situaţii de comunicare

UNITATEA I. La pas cu frunzele toamnei | Recapitulare | Lecția 5

Descoperă!
1  Observă cu atenţie imaginea de mai jos. Descrie cele patru situaţii de comunicare, in-

dicând: 

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)

 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).

Nume și prenume elev: 
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Exersează!
2  Stabileşte corespondența corectă dintre cifra aflată în dreptul fiecărui grup de copii şi 

literele din dreptul bulelor de dialog.

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. Foloseşte cuvintele 
magice. (Ex.: Mulțumesc!, Te rog! etc.)
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FIȘĂ  
DE  

LUCRU

Între Miţu şi Baruţu,
de Tudor Arghezi

UNITATEA I. La pas cu frunzele toamnei | Test de evaluare

1   Alege varianta corectă.

a)  Băiatul a răspuns răstit şi repetat           Nu pot!           Nu vreau!           Pleacă! 

b)  După ce s-a răstit la mama-mare şi a bătut cu pumnul în scaun, Baruţu

           a bătut cu piciorul în parchet           a bătut cu pumnul în uşă

           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 comportamentul 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

a. Frumos îţi şade şi 
dumitale! Când eram 

eu mică, nici nu suflam 
dinaintea tatii!

b. Nu veau!

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

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

şi mănuşile în cuier!

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

  Mama-mare i-a adus mereu câte o portocală lui Baruţu.

  Miţu îl pârăște pe Baruțu. 

Nume și prenume elev: 
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   Baruţu s-a ascuns în bucătărie.

  Tătuţu l-a întins pe genunchi şi l-a legănat pe Baruţu.

   Baruţu râdea în hohote şi se zvârcolea.

  Mițu a înțeles că mama-mare a fost mică.

5  Formează perechi de cuvinte cu sens asemănător celor scrise în text cu mov.

6   Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti sensurile diferite ale cuvintelor muşte şi broască.

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

8  Imaginează-ți că eşti Baruțu. Scrie un bilet prin care recunoşti că ai greşit şi 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.
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FIȘĂ  
DE  

LUCRU

Unde a zburat rândunica?
de Titel Constantinescu

UNITATEA II. Prietenii noștri necuvântători | Lecția 1

Observ
1   Acest text este       o poezie       o scrisoare       o povestire       un articol de revistă. 

2   Creează o scurtă povestire, pornind de la titlul şi ilustrațiile textului.

Am înțeles ce am citit

3   Scrie A în dreptul enunţurilor adevărate şi F în dreptul enunţurilor false. Explică răs-
punsul ales. 

  Întâmplarea se petrece într-o seară.

  O vrăbiuță își caută prietena furnică, pentru a face o plimbare. 

   Multe viețuitoare fac pregătiri pentru iarnă.

  Rândunica pleacă în țările calde.

  Vrăbiuța rămâne fără adăpost peste iarnă.

4   Ce semne indică sosirea toamnei?

Îmi exprim părerea

5  Cum îşi dovedesc prietenia vrăbiuța şi rândunica?

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

Nume și prenume elev: 
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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 
biblioteca din clasă, Prietenii noștri necuvântători.

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 Harta lumii

12  Caută informații despre plecarea rândunelelor (unde se duc, cum se orientează etc.).

13   Află cum își petrece iarna fiecare dintre viețuitoarele prezentate în text. Discută cu cole-
gii despre noutățile aflate/descoperite.
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FIȘĂ  
DE  

LUCRU
Sensul cuvintelor

UNITATEA II. Prietenii noștri necuvântători | Lecția 2

Descoperă

1    a)  Citeşte expresiile din prima coloană. Observă sensurile cuvântului sălbatică. 
           Din coloana alăturată, selectează cuvintele cu sens opus.

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

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

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

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

3  Observă ilustrațiile alăturate. Spune 
cuvintele care denumesc elementele 
ilustrate în fiecare grup. Ce poți spune 
despre sensurile acestor cuvinte?

Exersează
4   Construieşte enunțuri cu sensurile diferite ale cuvintelor: boboc, car, vin.

Nume și prenume elev: 

 a) b)
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5  Asociază: 

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

6  Descoperă intrusul din fiecare serie de cuvinte. Notează-l în spațiul de mai jos.

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  Înlocuieşte cuvintele subliniate, cu altele, care au sens asemănător. Notează-le în spațiul 
de mai jos.

  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.

bun delicios gustos .
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FIȘĂ  
DE  

LUCRU

Congres,
de Ana Blandiana

UNITATEA II. Prietenii noștri necuvântători | Lecția 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?

b)  Care ar putea fi întrebările la care caută răspuns rândunelele? Adaugă alte trei întrebări 
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: ; ; .

Nume și prenume elev: 
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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   Găseşte expresia cu sens asemănător pentru fiecare 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. Inserează desenul în spațiul de mai jos.

1

2

3
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FIȘĂ  
DE  

LUCRU
Rândunica

UNITATEA II. Prietenii noștri necuvântători | Lecția 4

Observ
1   Care sunt diferitele elemente care com pun docu men  tul de mai sus?

2   Completează, în ca  iet, coloanele co lo   rate din tabel, referindu-te la rândunică.

Știu Vreau să ştiu Am învățat

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?

Nume și prenume elev: 
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4   Prezintă traseul parcurs de rândunele întimpul migrației. Urmăreşte pe hartă acest 
traseu.

Citesc cu voce tare

5   Citeşte 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 pleacă rândunelele la venirea toamnei?

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

Îmi exprim emoțiile
9   Continuă enunțurile: Dacă aş fi o rândunică, aş fi /m-aş 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, aşa cum reies din imagine.

Investighez Harta lumii

11   Localizează pe harta lumii:  Europa, Marea Mediterană şi Africa  România, Marea 
Neagră  alte zone.
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Exersez

12   Completează un ciorchine cu principalele informații descoperite în textul Rândunica. Alege 
cuvintele marcate în text cu roz.

Rândunica

migrație penaj

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

De unde pleacă 
vrăbiuța?

Autorul

Titlul textului

Unde o caută 
pe rândunică?

Ce animale 
întâlnește?

la cuibul de  
sub streașină

un bursuc

14   Completează, în tabelul de la exercițiul 2, coloana Am învățat.

Știu Vreau să ştiu Am învățat
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FIȘĂ  
DE  

LUCRU

Substantivul. Felul şi numărul  
substantivelor

UNITATEA II. Prietenii noștri necuvântători | Lecția 5

Descoperă!
1   Citeşte 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)

2   Descoperă în text numele personajelor. Cum le-ai recunoscut?

3     Identificați, în text, şase cuvinte care denumesc diverse elemente: ființe, lucruri, 
obiecte, sentimente, acțiuni. 

4   Transformă cuvintele scrise în text cu mov, după 
modelul din tabel.

 

Nume și prenume elev: 

 unul/una 
forma de  singular  

 mai multe 
forma de  plural 

drumul drumurile
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Exersează!

5   Transcrie cuvintele. Subliniază substantivele. Notează-le în spațiul de mai jos.

 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

7    Identifică substantivele din enunțurile de mai jos. Notează-le în spațiul 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.

 alergare  concurs  Nadia  șah  Hagi 
 gimnastică  Germania  Carpați  fotbal 
 Paște  volei  Azor  antrenament  Asia 
 Sinaia  Constanța  sănătate  Dunărea

substantive proprii substantive comune

9    Completează propozițiile cu numele personajelor 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 substantiv propriu corespunzător.

 un oraș –   
 un râu –   
 un coleg –   
 o stradă –   
 un teatru –   

 o țară –   
 un scriitor –   
 o sărbătoare –   
 o școală –   
 un lac –   
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11   Transcrie fragmentul următor, corectând scrierea substantivelor proprii. Notează în 
spațiul de mai jos varianta corectă a 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 separă-le după număr.

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

substantive comune
singular plural

13    a)  Descoperiți substantivele comune din fragmentul următor. Notați-le în spațiul 
de mai jos.

„– 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).

14      CREIONAȘUL FERMECAT

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

LUCRU
Genul substantivelor

UNITATEA II. Prietenii noștri necuvântători | Lecția 6

Descoperă!
1   Citeşte 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 cu-
noscut 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 stă-
tea 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. Aşază-le în tabel, la locul potrivit.

a) substantivele scrise cu portocaliu
singular plural

un/o doi/două
un… doi…
o… două…
un… două…

b) substantivele scrise cu verde
singular plural

un/o doi/două
un… doi…
o… două…
un… două…

Nume și prenume elev: 



Portofoliul digital al elevului. Fișe editabile și descărcabile | Limba și literatura română pentru clasa a III-a.
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro

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

Exersează!

4   Grupează, după gen, substantivele care 
denumesc viețuitoarele din imagini.

5    Recitiți fragmentul din Dumbrava 
minunată. 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

7   Câte substantive de genul masculin sunt în ultimul alineat al textului Dumbrava minunată?
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8    Găsește substantive cu sens asemănător celor date. Precizează genul fiecăruia. Ce ob-
servi? Notează în spațiul de mai jos.

 dumbravă 
 farmec 
 pajiște 

 zgomot 
 fețe 
 fetiță 

 voce 
 fericire 
 liniște 

9   Asociază fiecare substantiv de genul masculin cu substantivul corespunzător, de genul 
feminin.

  soră
  iapă
  noră
  capră
  mătușă

  unchi
  frate
  țap
  ginere
  cal

10  Identifică toate substantivele de genul neutru din fragmentul următor. Notează-le în 
spațiul de mai jos.
„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 apropia-
ră 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)
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14   CREIONAȘUL FERMECAT
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. Marchează-le, folosind culori diferite. Precizează codul folosit. 
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU

Recapitulare. Grădina de legume, 
de Marin Constantin

UNITATEA II. Prietenii noștri necuvântători

•   Observă imaginea.

Observ
1   Pornind de la ima-

ginea care ilustrează 
poezia, completea-
ză, în caiet, primele 
două coloane din 
tabel.

Știu Vreau să ştiu 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 personajele este  vara       toamna       iarna.

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?

Nume și prenume elev: 
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f) Cu cine este rudă leușteanul? Din ce familie fac parte?

Citesc cu voce tare

4   Citeşte 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 declanşa problema dintre ardeiul iute şi gulie?

c) De ce crezi că ridichea şi varza au ales să o susțină pe gulie?

Îmi exprim emoțiile

6   Alege un personaj preferat şi mimează atitudinea lui, aşa cum reiese din poezie.

7  Continuă enunțul: 

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

Descopăr

8   Transcrie primele şase versuri, despărțind cuvintele în silabe. 

a) Câte silabe are fiecare vers?

b) Cu ce literă începe fiecare vers?

c)  Ce parte de vorbire reprezintă cuvintele scrise cu majusculă în poezie?
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9  Găsește în text câte două substantive, pentru a completa coloanele tabelului dat.

proprii masculine

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 și asemănător 
aces tora. Unește corespunzător.

sens opus sens asemănător
 curajos
 îndrăzneț  sfrijit  îngâmfat 

 încrezut

 modest  sfios  firav
 slăbuț

 viguros
 puternic  înfumurat  timid 

 rușinos

Scriu

 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 culoarea, gustul, condiții de viață, modalități 
de întrebuințare. Realizează și un desen adecvat.
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14     Completează harta textului, precizând:

îngrijire

foloase

titlul textului

autorul

legumele

mediul de viață

condiții de viață

15   Completează coloana Am învățat, din tabelul de la exercițiul 1. 

Știu Vreau să știu Am învățat

Investighez Despre legume

16   Caută informații despre legume, în atlase, enciclopedii, reviste, pe internet.

17   Informează-te în legătură cu rolul legumelor în alimentația omului. 
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13      Realizați proiectul Salata de legume. Prezentați rețeta (ingrediente, mod de preparare), salata 
în imagini și avantajele ei.FIȘĂ  

DE  

LUCRU
Test de evaluare

UNITATEA II. Prietenii noștri necuvântători

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.

1.  Papagalul a.  a câștigat întrecerea.

2.  Cărăbușul b.  a provocat întrecerea.

3.  Paca c.  a dat startul întrecerii.

4.  Pasărea Croitor d.  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 personajului care o dovedește.

 înțelepciune  
 pricepere  
 organizare  

6  Transcrie din text:

a) enunțul care exprimă o strigare;

b)  un enunț care conține virgula în adresare directă;

Nume și prenume elev: 
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c)  enunțul care descrie haina pe care și-o dorea Paca.

7  Reciteşte enunțurile, apoi răspunde la întrebări.

Paca a exclamat cu un geamăt:

– Nu ştiam 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:

fuga   

câştigătorul   

pădure   

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 fragment, 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.
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FIȘĂ  
DE  

LUCRU

Buburuza fără buline, 
de Claudia Groza

UNITATEA III. O lume de poveste | Lecția 1

Observ

1  Observă imaginile care însoţesc textul. Alege 
cuvântul potrivit pentru a completa propozi-
ţiile date.

Textul descrie lumea  1  . Personajul principal  
este o  2  . 

Ea este  3  , pentru că şi-a pierdut  4  .  

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 

Am înțeles ce am citit

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

  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 își fac apriția printre 
frunze.
   Băiatul pictează bulinele pe aripile buburuzei.
  Albina zboară în jurul micului pictor.

3    Care dintre proverbele de mai jos se potriveşte cu învățătura textului Buburuza fără 
buline? Găsiți şi 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.

Nume și prenume elev: 
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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 notate de  

buburuză şi cu sens opus celor notate de albină.

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

7  Scrie cuvinte înrudite pornind de la substantivele scrise în text cu roz.

Scriu corect
8   Transformă substantivele. Alcătuieşte enunțuri cu formele de plural ale substantivelor. 

Model: un nor – câțiva nori – toți norii

 pui       arbitru     

 cal       bucurie    

 fiu        familie    

să răsară
se oprește
udă
plânge

reușește
biata
final
văzduh
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9   Desparte în silabe cuvintele date. 

 fiinţă   fiindcă   ştiinţă 

 viitor   scriitor .

Recunosc părțile de vorbire
10   Identifică, în primul alineat, două substantive 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 şi citeşte-l în 
faţa clasei, din Fotoliul scriitorului.
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FIȘĂ  
DE  

LUCRU

Prezentarea unei teme  
după un plan

UNITATEA III. O lume de poveste | Lecția 2

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.

Nume și prenume elev: 
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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”.

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.



Portofoliul digital al elevului. Fișe editabile și descărcabile | Limba și literatura română pentru clasa a III-a.
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro

FIȘĂ 
DE 

LUCRU

Prinţul fermecat,
după Frații Grimm

UNITATEA III. O lume de poveste | Lecția 3

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. 

… …
Prinț

castel …
…

…

Am înțeles ce am citit

3  Completează schema cu informaţii desprinse din text.

TITLUL

UNDE?

CINE?

AUTORUL

     CÂND?

4   Bifează 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?

Nume și prenume elev: 
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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?

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

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  Alcătuieşte enunţuri cu sensurile diferite ale substantivului broască.
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Scriu corect

10  Alege varianta corectă.

 împărat/   înpărat       împreună/   înpreună       întânplat/   întâmplat

 unbră/   umbră       înprejur/   împrejur       înpărăţie/   împărăţie

11   a) Citeşte 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.

cartea
ia

spus
i-a

Îmi imaginez

12   Scrie un scurt text prin care să modifici finalul poveştii Prințul fermecat. Foloseşte corect 
semnele de punctuaţie învăţate. Dă un titlu textului tău. Citeşte textul în faţa clasei, din 
Fotoliul scriitorului.
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FIȘĂ  
DE  

LUCRU
Planul de idei

UNITATEA III. O lume de poveste | Lecția 4

Descoperă!

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

2   Formaţi echipe de câte patru elevi. Alegeţi o imagine, apoi citiţi fragmentul cores-
punzător imaginii alese. Povestiţi fragmentul citit şi găsiți un titlu potrivit pentru fiecare 
fragment.  

3  Câte fragmente are textul Prințul fermecat? 

Nume și prenume elev: 
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Exersează!

4  Citește cu atenţie enunţurile. Unește fiecare enunț cu 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 și, împreună cu celelalte rândunici, strânse 
în stol, au zburat mai departe, spre țările calde. 
Vrăbiuța ciripi în urma rândunicii:

– Drum bun, rândunico!
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.

7   Găsiți, în textul Buburuza fără buline, de Claudia Groza, fragmentele corespunză
toare 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 ciripește.

a)  Băiatul a pictat peisajul din fața sa.
b)  Băiatul a pictat buline negre pe aripile 

buburuzei.
c) Băiatul a pictat o buburuză.
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9   CREIONAȘUL FERMECAT 

Realizează un text, pornind de la următorul plan de idei:
1) Frunzele aurii au acoperit pământul.
2) Antonia și Luca se joacă în parc.
3)  Din întâmplare, Antonia găsește în parc  

o rândunică rănită.

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

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

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

LUCRU
Solicitarea unor explicații

UNITATEA III. O lume de poveste | Lecția 5

Descoperă!
1  Observă imaginea. Cine sunt personajele din imagine? Citeşte cu atenție textul din fie-

care 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 şi broscoi.

3  Completează spaţiile libere, utilizând cuvintele din casetă. 

 cum  de ce  ce  unde

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.

Nume și prenume elev: 
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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.

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

LUCRU

Dramatizarea unei scene 
de poveste

UNITATEA III. O lume de poveste | Lecția 6

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  .

Nume și prenume elev: 

ACȚIUNE! MOTOR!ATENȚIE!



Portofoliul digital al elevului. Fișe editabile și descărcabile | Limba și literatura română pentru clasa a III-a.
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro

5     Realizaţi un desen care să ilustreze finalul propus de voi pentru povestea Prinţul 
fermecat. Stabiliţi rolurile şi puneţi în scenă acest nou final. Inserați desenul în spațiul 
de mai jos.

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. Lipeşte-l pe un 
creion pentru a realiza o mascotă. Prezintă-le colegilor personajul tău preferat.

7    Realizați un teatru de păpuşi, folosindu-vă de mascotele confecționate.
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FIȘĂ  
DE  

LUCRU

Minunata călătorie a lui Nils  
Holgersson după Selma Lagerlöf

UNITATEA III. O lume de poveste | Lecția 7

Observ
1  Completează spaţiile libere cu informațiile corespunzătoare.

 TITLU:   AUTOR:  

 PERSONAJE PRINCIPALE:  

 LOC:   TIMP:  

Am înțeles ce am citit

2  Răspunde la întrebări.

a) Ce i-au cerut părinții lui Nils?

b) De ce l-a transformat spiriduşul pe Nils în pitic?

c) De ce s-a aruncat Nils în spatele gâscanului?

d) Ce a văzut Nils din înaltul cerului? 

3  Ordonează ideile principale ale textului. Uneşte fiecare idee cu fragmentul corespunzător.

a) Nils se bucură de toate frumuseţile pe care le zărește de sus.   fragmentul 1 

b) Gâscanul familiei se alătură gâștelor sălbatice, iar Nils se prinde
     de penele lui.  fragmentul 2 

c) Nils aţipește în timp ce citește o carte.  fragmentul 3 

d) Băiatul eliberează spiridușul, dar acesta îl transformă într-un pitic.  fragmentul 4 

e) Nils este trezit de un spiriduș, pe care îl prinde într-o plasă de fluturi.  fragmentul 5 

f) Trist, băiatul privește zborul gâștelor sălbatice.  fragmentul 6 

Nume și prenume elev: 
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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. Inserează desenul în spațiul de 
mai jos.

Îmi îmbogățesc vocabularul
6  Scrie cuvintele cu sens asemănător celor marcate în text cu roz şi cu sens opus celor 

marcate cu bleu. 

7  Scrie enunţuri cu sensurile diferite ale cuvintelor jur, purtau şi vin.

8   Ce înţelegi prin expresiile:  a-și lua inima în dinţi  a fi de negăsit? Alcătuieşte un enunţ 
cu fiecare expresie.
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Scriu corect
9  Citeşte enunțurile date. 

a) Eu iau o carte. 

b) Părinţii i-au spus să citească.     

10   Scrie propoziții folosind cuvintele iau şi i-au, după model.

Model: Iau stiloul. I-au văzut.

11  Alege varianta corectă.

 Găinile iau/i-au spus lui Nils că e pitic.

 Gâștele își iau/i-au zborul în înaltul cerului.



Portofoliul digital al elevului. Fișe editabile și descărcabile | Limba și literatura română pentru clasa a III-a.
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro

FIȘĂ  
DE  

LUCRU

Adjectivul. Poziţia adjectivului  
faţă de substantiv

UNITATEA III. O lume de poveste | Lecția 8

Descoperă!
1  Citeşte cu atenţie textul.

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

O gâscă bătrână l-a întrebat pe gâscan:
– Cine eşti tu, cel care vrei să fii asemenea gâştelor sălbatice? 
– Martin mă cheamă şi sunt un gâscan vrednic, răspunse pasărea, cu glas timid.”

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

2  Ce arată toate cuvintele scrise colorat? Alege varianta corectă.

 acțiuni       ființe       însuşiri       lucruri

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

Exersează!

4  Scrie însuşiri potrivite pentru fiecare personaj.         

5  a) Adaugă câte trei adjective fiecărui substantiv de mai jos. 

Model: măr dulce, aromat, roşu 

  pasăre , ,   caiet , , 

 brad , ,   elev , , 

 băiat , ,   floare , , 

Nume și prenume elev: 
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 masă , ,   zăpadă , ,  

 zbor , ,   nor , ,  

b) Formulează enunțuri cu grupurile de cuvinte obținute.

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

 apă cristalină   veselul ciripit   

 cireșe roșii   bogatele podoabe 

 păsări vrednice   năzdrăvanii fulgi 

7  Completează proverbele cu adjective potrivite.
a) Vorba  mult aduce.

b) Paza  trece primejdia  .

c) Pisica  zgârie rău.

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

Foloseşte în textul tău minimum zece adjective.

9  Scrie un scurt text care să conțină un dialog între o gâscă sălbatică şi una domestică. 
În textul scris de tine, foloseşte adjective care indică însuşirile celor două viețuitoare. 
Subliniază-le cu verde. Găseşte un titlu textului.
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FIȘĂ  
DE  

LUCRU

Acordul adjectivului  
cu substantivul

UNITATEA III. O lume de poveste | Lecția 9

Descoperă!
1  Citeşte 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)

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 potriveşte cu substantivul dat.

 fulg   nor   haine 

b) Formulează enunțuri cu expresiile obținute.

cenuşii
cenuşiu
cenuşie

zdrenţuită
zdrenţuit 
zdrenţuite

argintiu
argintie
argintii

Nume și prenume elev: 

brumă norii podoaba 
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Exersează!
4   Adjectivul îşi schimbă forma după genul şi numărul substantivului. Completează formele 

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 paranteze 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 adjectiv fiecărui substantiv scris îngroşat.
a) Zăpada  trosnește sub picioare.  

c) Bunicul  îmi spune povești .

b) Câinele  a rupt lanțul .  

d) Fulgii  plutesc prin văzduh.

e) Soarele  se zărește timid printre nori .

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

LUCRU

Scumpă ţară românească! 
de George Coșbuc

UNITATEA III. O lume de poveste | Lecția 10

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 nutrește 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             Iași             București

b) Care sunt culorile drapelului României?
 albastru, galben, roșu         albastru, roșu, galben         roșu, 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)

Nume și prenume elev: 
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e) Care este orașul înfăptuirii Marii Uniri?

 Alba Iulia             Iași             București

f)  Cum se numește Imnul Național al României?

 Tricolorul             Deșteaptă-te, române!             Limba românească 

Îmi îmbogățesc vocabularul

5  Transcrie cuvintele de mai jos, grupând cuvintele 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 adjective, după model.

Model: frumoasa  ţară  românească                 

  vitejie  

  inimă    

  suflet 

  popor 

  limbă 

  stindard 

Scriu corect

9  Completează dialogul cu semnele de punctuaţie corespunzătoare.

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

 Să creşti mare  dragul bunicii  Ce mai faci  

 Bunico  sunt foarte emoţionat   
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 De ce ai emoții  S-a întâmplat ceva   
 Mâine vom avea serbare cu prilejul Zilei Naţionale a României   
 Felicitări  Sunt și eu invitată  

 Desigur  Ai lipsit vreodată de la vreo serbare  bunico   
 N-aș 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. Informea-
ză-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.

Mihai Eminescu
1850-1889

Ion Creangă
1837-1889

I.L. Caragiale
1852-1912

Vasile Alecsandri 
1821-1890

George Coșbuc
1866-1918

George Topîrceanu
1886-1937

Mihail Sadoveanu
1880-1961

Tudor Arghezi
1880-1967

 Freamăt 
 de codru 

 Povestea 
 gâștelor 

 D-l Goe 
 Vizită 

 Dumbrava  
 minunată 

 La Paști 
 Câţi ca voi! 

 Amintiri  
 din copilărie 

 Între Mițu 
 și Baruțu 

 Iarna 
 Primăvara 

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?
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FIȘĂ  
DE  

LUCRU
Iarna, de Vasile Alecsandri

UNITATEA III. O lume de poveste | Lecția 11

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?

Nume și prenume elev: 
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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 
numărul lor. 

singular cumplita, 

plural lungi,

Scriu

7   Scrie un scurt text, în care să folosești expresiile:
 cumplita iarnă
 fluturi albi
 cerne norii  
 clinchete de zurgălăi

Găsește un titlu potrivit textului tău. Citeşte textul în faţa clasei, din Fotoliul scriitorului.
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Descrierea unui obiect. Afişul

UNITATEA III. O lume de poveste | Lecția 12

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.

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

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.
formă

culoare

dimensiune
materialgust

miros

utilitate

obiectul

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU
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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. Câştigă echipa care a ghicit de cele mai multe ori.

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

Start la  
FESTIVALUL IERNII!

Duminică,  
6 decembrie,  

ora 10
Poiana Brașov

Vino cu prietenii  
și familia!

data 
și ora

locul 
desfășurării

participanți

eveniment
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Invitaţia

UNITATEA III. O lume de poveste | Lecția 13

Descoperă!            
1   Observă invitaţia alăturată.

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

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?

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU

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 aștept cu drag,

                  Maria

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”
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FIȘĂ  
DE  

LUCRU
Organizarea unui eveniment

UNITATEA III. O lume de poveste | Lecția 14

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:

vremea momentul 
zilei 

evenimentul 
prezentat

Îmi exprim părerea

4  Ce reprezintă pentru tine luna decembrie?

5   Care sunt evenimentele preferate la care participi în această lună? 

Nume și prenume elev: 
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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 adjective. Model: minunatele colinde străbune

 ________________ cer ________________       ________________ stea ________________     

  ________________ noapte ________________ 

Organizez un eveniment  Proiect

9    Imaginați-vă că faceți parte din comitetul de organizare a concertului de colinde, 
prezentat de clasa voastră în cadrul serbării de Crăciun.
Stabiliți detaliile organizării acestui eveniment.

Când?

Unde?Cum?

Cine?Ce?

Organizarea unui 
eveniment

Plan de acțiune

1. Stabilirea principalelor acțiuni de pregătire:

 Fixarea datei și a locului

 Alegerea colindelor

 Realizarea afișului și a invitațiilor

2. Desfășurarea

  Repetiții pentru concert (ziua, data, durata, locul, prezența)

  Realizarea costumelor

 Decorarea sălii
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FIȘĂ  
DE  

LUCRU

Căciula lui Guguță,
după Spiridon Vangheli

UNITATEA III. O lume de poveste | Recapitulare

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 adăpostească 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? Găseşte însuşiri 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 căciulă 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.

Nume și prenume elev: 
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Ilustrez textul  Proiect

 5  Realizează un desen în care să-l ilustrezi pe Guguţă, aşa cum ţi-l imaginezi tu. Inserează 
imaginea în spațiul de mai jos.

Îmi îmbogățesc vocabularul

 6  Scrie cuvinte cu sens asemănător celor marcate în text cu portocaliu şi cu sens opus celor 
marcate cu bleu.

 7  Scrie enunţuri cu sensurile diferite ale cuvintelor: 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
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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. Prezentaţi-vă 
creația în faţa clasei. Inserați imaginile în spațiul de mai jos.

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



Portofoliul digital al elevului. Fișe editabile și descărcabile | Limba și literatura română pentru clasa a III-a.
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro

FIȘĂ  
DE  

LUCRU

Bradul,
după Hans Christian Andersen

UNITATEA III. O lume de poveste | Test de evaluare

 1  Alege varianta corectă.

a) Bradul își dorea
 să ajungă în oraş   să ajungă mare   să se joace cu copiii   să fie admirat. 

b) Brăduțul își 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?

b) Ce a crezut brăduţul despre drumul strălucirii? 

c) Cum arăta salonul în care a fost dus brăduţul?

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 și dus în salon.

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

4  Asociază fiecare personaj cu replica potrivită.

3. Oare mă vor lua 
şi pe mine pe acest 
drum al strălucirii?

2. Ei, nu-i uşor 
de explicat!

1. Ne-am uitat 
prin ferestre.

      a. bradul                                  b. barza                                       c. vrăbiile 

Nume și prenume elev: 
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 5  Scrie cuvintele cu sens asemănător celor marcate cu roz şi 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) Alcătuieşte 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 hârtie 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.
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FIȘĂ  
DE  

LUCRU

Povestea unui fulg de nea,
după Adina Popescu

UNITATEA IV. Din tainele unei vieți sănătoase | Lecția 1

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 şi F în dreptul enunţurilor false.

  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.

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.

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 lipseşte? Completează enumerarea din enunțul dat.

În zborul său, Fulg de nea s-a întâlnit cu: o pasăre călătoare întârziată, , 
,  ,  .

Citesc

7   Citeşte 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.

Nume și prenume elev: 
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Îmi îmbogățesc vocabularul

9    Explicați sensul cuvintelor particule şi piruete. 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, asemănătoare cu cea a lui Fulg de Nea. Spune de ce ai ales-o. 
Precizează care sunt asemănările.
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Scriu corect   

13  a)  Observă scrierea cuvintelor nea şi ne-a. 

b)  Alege forma corectă: nea sau ne-a. 

  Vasile   invitat   chemat   Ion 

c)  Adaugă şi 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 răspundă Fulg de Nea.

Investighez

16  Compară ploaia cu ninsoarea. 

17  Caută informații despre alte precipitații specifice iernii: polei, chiciură, lapoviță.

Precipitații
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FIȘĂ  
DE  

LUCRU
Pronumele personal

UNITATEA IV. Din tainele unei vieți sănătoase | Lecția 2

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)

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

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.

Nume și prenume elev: 
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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 desemnează, 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, cuvintele potrivite, alese din lista următoare:

Ana și Emil, Cristi, Bunici, 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  Înlocuieşte cuvintele subliniate cu pronumele personale corespunzătoare. 

      Tu şi Luca  sunteți portari. Matei  este arbitru. Sorin şi Ovidiu  

s-au echipat pentru meci.  Eu şi Maria  vom fi spectatori. Ea şi 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. Foloseşte pronume personale.
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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 aluatul a făcut-o altul. Lui să-i duci darul, prietenului nostru, Morarul.

– Puf-Pufos, ca din făină scos, zice Morarul, ghici ghicitoarea mea: puteam
măcina 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-
Culegătorului 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.



Portofoliul digital al elevului. Fișe editabile și descărcabile | Limba și literatura română pentru clasa a III-a.
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro

FIȘĂ  
DE  

LUCRU

Sportul şi sănătatea,
de Claudia Groza

UNITATEA IV. Din tainele unei vieți sănătoase | Lecția 3

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 recunoşti?

Nume și prenume elev: 
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Citim pe roluri

4  Identificați personajele, folosind şi codul de culori. Citiți pe roluri partea delimitată din text.

Îmi îmbogățesc vocabularul

5  Fără a folosi dicționarul, discută cu un coleg despre sensul expresiei vor radia de fericire.

6   Descoperă cuvinte cu sens asemănător (A) şi opus (B), pentru cuvintele date. 

A B
util

ciudat

nădejde

completăm

7   Prezintă sensurile diferite ale structurii s-a îndreptat. Care este sensul folosit în text?

Îmi exprim părerea

8   Toma evita lichidele sănătoase (ceaiurile şi apa) şi prefera jocurile electronice.

 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, aşa cum le-ai descoperit până acum.

Corpul uman

Izvoarele
sănătății
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Povestirea unei întâmplări  
trăite sau imaginate

UNITATEA IV. Din tainele unei vieți sănătoase | Lecția 4

Descoperă!
1  Observă modul original în care Toma i-a explicat colegei sale etapele realizării unei povestiri.

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.

 Mai întâi,… 

 Apoi,… 

 După aceea,… 

 Mai târziu,… 

 În cele din urmă,… 

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU
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3     a) Povestiți oral întâmplarea ilustrată, folosind expresiile recomandate de Toma.

b) Scrieți un text în care să prezentați această întâmplare. În  redactarea textului  veți avea în ve-
dere următoarele aspecte:  aşezarea în pagină  folosirea alineatelor  scrierea corectă  ordonarea 
logică a întâmplărilor  exprimarea frumoasă. Puteți scrie de mână sau folosind computerul.

  CREIONAȘUL FERMECAT 
4  Scrie o scrisoare adresată lui Toma, în care să-i povesteşti cum te simți după o oră de mişcare 

(sport sau plimbare). Convinge-l că mişcarea îți dă energie şi bună dispoziție.

5  Povesteşte în scris o întâmplare trăită de tine. Respectă recomandările lui Toma.
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FIȘĂ  
DE  

LUCRU

Prezentarea unei activități
Fluturaşul

UNITATEA IV. Din tainele unei vieți sănătoase | Lecția 5

Descoperă!
1  Cu ce seamănă imaginea de mai jos?

2  Ce elemente conține? La ce se referă fiecare?

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 
şi locul 
desfăşurării 
activității

tipul 
activității

invitația

 ALIMENTAȚIE  SĂNĂTOASĂ  SPORT 

Nume și prenume elev: 
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Exersează!
3    a) Realizați un fluturaş pentru o activitate la care urmează să participați. Inserați imaginea 

fluturaşului în spațiul de mai jos.

b)  Turul galeriei Expuneți fluturaşii. Faceți observații scrise, pentru fiecare, referitoare la:  
 aspect  formă  conținut  prezentare.

4    JOC de ROL Pălăriile gânditoare 

Alege pălăria şi interpretează rolul cerut de culoare. Dacă vrei, în timpul jocului poți schimba mai 
multe pălării. 

  Am folosit următoarele informații:  

 Mi-a plăcut  . Cred că  . 

  Ne-am propus să  . Avantajele folosirii fluturaşului sunt  . 

  Imaginaţi-vă că  .  
Am fi putut să  . 

 Am învățat  . 

  A fost greu să  .  
Mi-e teamă că  . 

informează spune ce 
simte despre …

generează  
idei noi … clarifică

identifică
greşelile

aduce  
beneficii  

(sugestii) …
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Recapitulare

UNITATEA IV. Din tainele unei vieți sănătoase

Citesc
1  Citeşte 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 
ferestrelor! Ne înveseleam gândindu-ne ce mulți bulgări 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 
picioarele unde era zăpada mai mare și făcând bulgări ca să azvârlim unul în altul. Umbrelele 
părinților care așteptau pe afară se făcuseră albe. Și ghiozdanele 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 …………

Scriu
3  Identifică 3-5 momente distincte prezentate în text. Asociază fiecărui moment un desen potrivit şi 

ideea exprimată sub formă de titlu.

  

  

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU



Portofoliul digital al elevului. Fișe editabile și descărcabile | Limba și literatura română pentru clasa a III-a.
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro

4   Transcrie adjectivele din primul enunț al textului. Pentru fiecare, scrie adjectivul cu sens opus.

5  Scrie un scurt text despre o zi de şcoală, în care a nins. Nu uita:

• Prezintă locul, timpul, personajele. 
• Descrie ce fac personajele şi cum se simt. 
• Încheie textul cu impresiile tale despre acea zi.

Am învățat
6  Reciteşte 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 substantivele 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.
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d)  Identifică:  un substantiv propriu  un substantiv comun, genul neutru    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  Alcătuieşte două enunțuri cu sensurile diferite ale cuvântului noi.

adjectiv

pronume

9  a)  Realizează un fluturaş pentru o activitate la care vei participa în vacanță. Găseşte forma şi di-
mensiunea potrivite pentru mesajul pe care vrei să îl transmiți. 

b) Prezintă fluturaşul în fața clasei şi spune de ce ai ales să participi la această activitate.

noi
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Poveste de iarnă, 
de Petre Ghelmez

UNITATEA IV. Din tainele unei vieți sănătoase |Test de evaluare 

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 şi 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 denumeşte caracteristica fiecărui concurent. Asociază corespunzător.

 

 

 

 

1.
2.

3.

4.

a.

b.

c.

d.

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU
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6  Formează perechi de cuvinte cu sens asemănător.

 câștigător  talent  căldare  asalt  măiestrie  campion  avânt  găleată

7  Scrie câte un enunț, folosind pronumele personale de mai jos. 

 Iepurașul  curaj

 Lupul  greutate

 Ursul  eleganță

 Vulpea  siguranță

8  Înlocuieşte cuvintele subliniate, cu pronumele 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  Aşază 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 şi cu două linii substantivele proprii cărora le țin locul. 

a) Asta înseamnă că a-nceput concursul cel mare şi tocmai Puf-Pufos întârzie pe cărare. Să-ntârzii, când
vrei să iei tu premiul întâi!”

b) Cumătrul-lup-păzea-că-vă-rup s-a şi 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 şi cel puțin trei pronume personale. 
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Peştişorul de aur,
după Fraţii Grimm 

UNITATEA V. Spectacolul naturii | Lecția 1 

Observ

1  Textul citit este      un articol      o poveste      o poezie      un interviu.

Am înțeles ce am citit

2  Completează harta textului.

AUTORUL TIMPUL
ÎNSUŞIRI ALE 

PERSONAJELOR

PERSONAJELE

TITLUL

LOCUL

3  Notează cu A enunţurile adevărate şi cu F enunţurile false.

  Pescarul locuia împreună cu fiica sa.
  Într-o zi, el a prins un peștișor poleit cu aur.
  Bătrânul a cruțat viața peștișorului.

  Nevasta pescarului era foarte înţelegătoare.
  Bătrâna i-a poruncit pescarului să-i ceară 
peștișorului un palat.

4  Răspunde la întrebări.

a)  Ce însușiri avea peștișorul prins de pescar?

b)  Ce dorinţe i-a îndeplinit peștișorul nevestei pescarului?

c) Ce a înţeles pescarul din cele petrecute?

5   Delimitează textul în fragmente şi realizează planul simplu de idei al textului. Notează planul de idei 
mai jos.

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU
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6  Povesteşte oral textul, pornind de la planul simplu de idei.

Îmi exprim părerea

7   Ce întâmplări din text nu pot avea loc în realitate? Explică de ce. Cum se numeşte un astfel de text?

 

8   Ce dorințe ți-ar plăcea să-ți îndeplinească peştişorul de aur?

9   Găseşte un alt titlu pentru textul citit. Explică alegerea ta.

10   Ce învățătură se desprinde din textul Peştişorul de aur?

Îmi îmbogățesc vocabularul

11  Scrie enunţuri cu sensurile diferite ale cuvintelor poartă, dată, care, zi.

12   Scrie cuvintele cu sens asemănător celor marcate în text cu portocaliu şi cu sens opus celor marcate 
cu bleu.
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13  Ce înţelegi prin expresia: nu i-a venit să-şi creadă ochilor? Alcătuieşte un enunţ cu această expresie.

Recunosc părțile de vorbire

14   Creează enunţuri în care să foloseşti substantivele de mai jos, însoţite de adjectivele potrivite, ex-
trase din text. 

 pescar    peștișor    casă                   palat     nevastă    covată  
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Verbul

UNITATEA V. Spectacolul naturii | Lecția 2

Descoperă!
1  Citeşte cu atenţie textul.

Peștii sunt aici mulţi ca iarba. Și cresc singuri, cum îmi crește mie barba. 
Unii dansează, alţii au pene de papagal și cântă pe lângă Insula de Coral. 
Prin alte ape, rechinii umblă la ei cu fierăstraie și, dacă te prind, te taie. 
Unde este apa mai adâncă, înoată niște pești 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 și să privim Malul. 

(Marea, o apă folositoare, de Marin Sorescu)

2  Reciteşte textul, eliminând cuvintele scrise cu bleu. Înţelegi mesajul transmis de text? De ce?

3  Ce exprimă cuvintele subliniate?

4  Identifică, în textul Marea, o apă folositoare, trei acţiuni ale următoarelor vieţuitoare:

…

…
…

…

…
.

5  Scrie verbele corespunzătoare acţiunilor reprezentate în imagini.

a) b) c) d)

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ 
DE 

LUCRU
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Exersează!

6   Transcrie doar verbele. Alcătuieşte enunţuri cu verbele identificate.

  plouă  nori  cade          

  senin  privește  apă 

  merge  albastru   valuri

7  Cine face acţiunile? Scrie substantive potrivite verbelor de mai jos.
  învaţă.   muncesc.   strălucesc.
  se topește.   adie.   înfloresc.  
  cântă.   râd.   poluează.

8   Pentru verbele date, găseşte altele
 cu același înţeles    cu înţeles opus 

 ✿ vorbește  ✿ dispare 

 ✿ aleargă  ✿ vine 

 ✿ decide  ✿ râde 

 ✿ inventează  ✿ cumpără 

9  Identifică, apoi transcrie verbele din textul de mai jos. 
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.

 plutește  tu  înspumată  voi  lovește  mal  înoată  strălucește  ei  tare  soare 
 zboară  scufundă  ele  pești  Constanța  șerpuiește  sparg  valurile  rece 

 izvor  năvalnic  Matei  arzător  limpede

Verb Substantiv Adjectiv Pronume

înoată pescăruș tare tu
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11  Înlocuieşte 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-și aduce aminte 

➤ a se da jos 

➤ a se lua la harță 

➤ a călca pe cineva pe coadă 

12   Alcătuieşte enunțuri după schemele date. 

a)  adjectiv + substantiv + verb

b) pronume + verb + substantiv + adjectiv

c)  verb + substantiv

d)  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) Așchia 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.
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c) Pe plajă, se întâlnesc cu alți prieteni.

d) Ei îi întâmpină cu drag.

16  Alcătuieşte enunțuri cu sensurile diferite ale cuvintelor: sare, vin, toc, car.

17  Găseşte verbe înrudite cu substantivele date, după model.

Model: îmbrăcăminte – a îmbrăca

 pieptăn   coborâre   privire 

 părăsire   vorbire   plăcere 

 doborâre   tăcere   întoarcere 

18   CREIONAȘUL FERMECAT

Redactează un scurt text, cu titlul Programul meu zilnic, în care să descrii ce faci în fiecare zi.  
Subliniază cu verde verbele pe care le foloseşti în redactarea textului tău. Poți redacta textul fo-

losind computerul.
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Numărul verbului

UNITATEA V. Spectacolul naturii | Lecția 3 

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU

Descoperă!
1  Citeşte cu atenţie textul de mai jos.

„Norii cenuşii s-au adunat la sfat deasupra oraşului. Privesc uimiţi, din înaltul cerului, agitaţia oa-
menilor. 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, îmbrățișându-l.
Ochii lui Noruleț s-au luminat de veselie. Toți norișorii au fugit la joacă. Numai Norul Gri a rămas 

să supravegheze orașul luminat de razele strălucitoare ale Soarelui.”
(Povestea lui Noruleț, de Ionuț Banu)

2  Răspunde la întrebări.

a) Unde s-au adunat norii?

b) Ce privesc norii, din înaltul cerului?

c) Ce a făcut Noruleț?

d) De ce crezi că a strănutat Noruleț?

e) Ce au făcut lacrimile lui Noruleț?

f) Cine a rămas să supravegheze orașul?

3   Adaugă fiecărui substantiv verbul potrivit din text.

✿ Norii  . ✿ Noruleț  . ✿ Norul Gri  . 
✿ Lacrimi  . ✿ Ochii  . ✿ Norișorii  .

4  Grupează verbele identificate la exercițiul 3 în funcție de numărul acestora.

SINGULAR PLURAL 
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Exersează!

5  Trece verbele date la numărul plural, după model.

 Eu merg. ➞ Noi  .  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 de-
schis  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. Alcătuieşte un scurt text cu verbele selectate.

 voi scrieți/voi scriți  el așează/el așază   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
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Scrierea creativă

UNITATEA V. Spectacolul naturii | Lecția 4

Descoperă!
1   Observă cu atenţie imaginile alăturate. 
2   Citeşte versurile, apoi reconstituie aventura celor trei perso-

naje amuzante, pinguinul Apolodor, leul Amedeu şi cangu-
rul Ilie, numerotând imaginile în ordinea corespunzătoare.

– 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)

3   Ce calități a dovedit pinguinul Apolodor? Ce înseamnă, în 
opinia ta, să fii inventiv? Dar creativ? Cum te ajută faptul că 
eşti creativ atunci când scrii un text?

Exersează!

4  Scrie un text în care să redai întâmplările prezentate în versurile de mai sus. Foloseşte recomandă-
rile lui Dominic.

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU
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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?
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Muntele cel hodoronc-tronc,
de Marin Sorescu

UNITATEA V. Spectacolul naturii | Lecția 5

Observ
1  Observă imaginile din manual 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

Am înțeles ce am citit

2  Identifică în text toate bogăţiile muntelui. Notează-le in spațiul de mai jos.

 de la suprafaţa solului 

 din subsolul muntelui   

3  Notează cu A enunţurile adevărate şi cu F enunțurile false.

  Toți munții sunt alcătuiți din piatră.

  Munții noștri sunt bogați în aur și argint.

  Turiștii 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 rimează cu: 

 București   străveche   piatra 

 iarba   ștrengari   soarele 

 zare    clatină 

Îmi exprim părerea

5  Răspunde la întrebări.

a) Cu ce sunt comparați munţii?

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU
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b)  Ce înțelegi prin expresia munţii îşi pun comprese 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 ascunzișurile munților?

Îmi îmbogățesc vocabularul

6  Scrie verbe cu sens asemănător celor marcate în text cu bleu şi cu sens opus celor marcate cu roz.

7  Completați Piramida Muntelui cel hodoronc-
tronc, conform indicațiilor.

a) Ce înţelegi prin expresia  fără pereche ? Alcătuiește
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.

a

b

c

d
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Recunosc părțile de vorbire

8  Găseşte 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 şi cinci verbe la numărul plural. Notează-le în 
spațiul de mai jos.

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 povesteşti despre o excursie la munte. În realizarea textului, 
urmăreşte să răspunzi la întrebările:  când ai fost în excursie?  unde?  cu cine?  ce ai făcut?  ce ți-a 
plăcut mai mult?
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Redactarea unui e-mail

UNITATEA V. Spectacolul naturii | Lecția 6

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.
Citeşte e-mailul primit de Dan. Observă părțile com-
ponente ale unui e-mail.

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 naștere. Voi organiza o pet-
recere în data de 14 martie. Mi-ar plăcea foarte mult să vii și tu. 
Petrecerea va începe la ora 16:00, la mine acasă. 
Aștept 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?

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU
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Exersează!

3  Scrie un e-mail în care Dan îi răspunde Anei. Trebuie să precizezi: mijlocul de transport (tren, auto-
buz, maşină), data şi ora la care ajunge Dan. 

4  Alex, Bogdan şi 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.

Bună, Mihai!
Am încercat să îmi rezolv tema la 
matematică ieri, dar nu am reușit 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 și jumătate. 
Vreau să îți arăt niște 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 
împreună. Sunt sigură că îți va 
plăcea.
Diana

Către
Subiect Întâlnire

mihai.popescu@yahoo.ro

Care dintre copii a respectat cele trei cerinţe ale exerciţiului?



Portofoliul digital al elevului. Fișe editabile și descărcabile | Limba și literatura română pentru clasa a III-a.
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro

Inițierea unui schimb verbal

UNITATEA V. Spectacolul naturii | Lecția 7

Descoperă!
1  Citeşte dialogul dintre Șerban şi doamna Ionescu.

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?

2  a) Transcrie din dialogul de mai sus formulele de salut şi 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?

 Șerban: A. La revedere!    Șerban: A. Niște legume pentru bunica. 

  B. Noapte bună!   B. Un set de carioci și o riglă.

  C. Salut!   C. Nu.

2. Ana: Ce mai faci? 5. Ana: La ce-ți folosesc?

 Șerban: A. Am nouă ani.  Șerban: A. La munte.

  B. Excelent!   B. Desigur.

  C. Vreau ciocolată.   C. Pentru un proiect la științe. 

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU
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3. Ana: De unde vii? 6. Ana: Mă bucur că te-am văzut. Pe curând!

Șerban: A. Săptămâna viitoare. Șerban: 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 întâlnești cu doamna învățătoare într-un magazin.

d)   Îi povestești unui prieten despre un nou joc de calculator.

5  Realizați un dialog potrivit situației reprezentate în 
ilustrația alăturată.
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Ciclonul,
după Frank Baum

UNITATEA V. Spectacolul naturii | Lecția 8

Am înțeles ce am citit

1  Completează harta textului.

PERSONAJELE

LOCUL
TITLUL

AUTORUL

2  Adevărat (A) sau fals (F)?
  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.

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 observat Dorothy?

e)  Ce au făcut oamenii când au văzut-o pe fetiță?

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU
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4  a) Numerotează enunţurile de mai jos în ordinea desfăşurării 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 şi scrie ideile principale ale textului.

6   Povesteşte textul, pornind de la planul simplu de idei.

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 şi cu sens opus celor marcate cu bleu.

9  Scrie enunţuri cu sensurile diferite ale cuvintelor:  dar   unde   mici .
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10   Ce înţelegi prin expresia frumuseţe fără seamăn? Alcătuieşte un enunţ cu această expresie.

Recunosc părțile de vorbire

11   Identifică, în primul alineat al textului, trei substantive proprii, trei substantive comune, trei adjective 
şi trei verbe. Notează-le în spațiul de mai jos.

12  a)  Înlocuieşte 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  Bifează 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  Alcătuieşte enunțuri, folosind cuvintele: sa, s-a, s-au, sau, i-a, ia, ea, i-au, iau, iei, ei.
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Îmi imaginez

16   Imaginează-ţi că eşti în locul lui Dorothy. Scrie un e-mail adresat unchiului Henry şi mătuşii Em, în 
care să le transmiţi unde te afli.
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Semnele de punctuație
Punctul  Semnul întrebării  Semnul exclamării

UNITATEA V. Spectacolul naturii | Lecția 9

Descoperă!
1  Citeşte cu atenţie versurile de mai jos.

„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!”
(Vestitorii primăverii, de George Coșbuc)

2  Răspunde la întrebări.

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?

3  Transcrie, din versurile poeziei, enunţuri care să exprime:  o constatare  un îndemn  o întrebare.

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU
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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
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Semnele de punctuație
Virgula  Două puncte  Linia de dialog

UNITATEA V. Spectacolul naturii | Lecția 10

Descoperă
1  Citeşte 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 și răspândind 
miresme îmbietoare.

Rând pe rând, își 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.”

(Zâna Florilor, de Nicoleta Iordăchescu)
2  Transcrie din text:

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 suplimentară.

3  Încercuieşte virgula şi 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 capetele şi au spus  

 Bine aţi venit  Majestate   

 Bine v-am regăsit  gingaşe flori  Vă doresc o primăvară minunată  

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU
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 Mulțumim  Majestate  

Balul Primăverii a ținut vreme de trei luni   Muzicanţii i-au încântat pe invitați cu melodii 
fermecătoare  valsuri celebre  doine şi romanţe.

5   CREIONAȘUL FERMECAT 

Imaginează-ți că te întâlneşti cu zâna din ilustrația alăturată. Scrie un dialog în 
care să foloseşti corect toate semnele de punctuaţie învăţate.
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Descrierea unei persoane

UNITATEA V. Spectacolul naturii | Lecția 11

Descoperă!
1  Citeşte cu atenţie versurile.

„Cum e mama? Cum să fie?!
Un noian de bucurie.
Când mă strânge ea la piept,
Simt cum cresc înalt și 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 și vis, și casă!
Niciodată n-aș 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.

a)  Ce reprezintă mama pentru poet? 

b)  Cum ar fi copilăria poetului în lipsa mamei? 

c)  Cu ce gând se trezește copilul în zori?

d)  Tu ce ai vrea să îi dăruieşti mamei de ziua ei?

3   Alexia şi 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.

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU
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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 greşit, 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 și ochii albaştri.

b) Poartă ochelari, are barba şi mustaţa albe.

c) Are părul argintiu şi ochii căprui.

d) Are părul şaten și ochii albaștri.

6   CREIONAȘUL FERMECAT 
Realizează o scurtă descriere a unei persoane dragi. În descrierea realizată foloseşte cel 
puțin 10 adjective. Desenează portretul persoanei alese. Inserează desenul în spațiul de 
mai jos.

3. 4.

1. 2.



Portofoliul digital al elevului. Fișe editabile și descărcabile | Limba și literatura română pentru clasa a III-a.
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro

Recapitulare. Albinuţele îşi caută 
de mâncare, de Konstantin Uşinski

UNITATEA V. Spectacolul naturii

Citesc

1  Citeşte textul de mai jos.
„Șapte stele multicolore au alunecat într-o dimineaţă de pe boltă și au căzut pe Pământ. Au încer-

cat să se înalţe din nou, fluturându-și razele, dar zadarnic. Simţindu-se într-un loc străin și îndepărtat, 
au început să plângă. 

Și lacrimile stelei albastre au colorat mările și văzduhul; iarba și pădurea și-au luat culoarea din 
lacrimile stelei verzi; florile au îmbinat culorile celorlalte stele. Lumea devenea tot mai frumoasă pe 
Pământ, dar stelele nu-și încetau plânsul.

Vieţuitoarele s-au strâns, toate, înduioșate și 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 și au cerut sfatul altor ființe. Împăratul Păianjenilor veni, în sfârșit, 
după multă gândire, cu o idee:

– Numai singure vă veţi putea salva, le zise. Pentru aceasta, timp de șapte ani, învăţaţi să toarceţi fir 
din propriile lacrimi. Apoi, vă veţi urca pe vârful cel mai înalt și veţi înălţa un pod de pânză subţire până  
la cer.

Așa făcură. Și când vieţuitoarele Pământului văzură calea multicoloră înălţată pe cer, știură că ste-
lele, în sfârșit, ajunseseră iarăși la casa lor. (…)

Când și când, după ce ploaia spăla văzduhul, pământenii revedeau cu nostalgie podul stelelor co-
lorat în roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo și violet. Îi dădură numele de Curcubeu, semnul 
apropierii dintre Pământ și Cer.”

(Povestea curcubeului, de Vasile Poenaru)

Am înteles ce am citit
2   Răspunde la întrebări.

a) De ce au început să plângă cele șapte stele?

c) Cine a încercat să le ajute pe stele?

b)  Ce s-a întâmplat cu lacrimile stelelor?

d)  Cum au reușit stelele să ajungă înapoi la cer?

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU
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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 şi un verb pornind de la fiecare culoare a curcubeului.

VOR G V A I
8     Precizează genul substantivelor scrise în text cu bleu.
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Îmi imaginez

9   Continuă dialogul dintre viețuitoare şi 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 şi locul unde trebuie să vă întâlniţi. Nu uita să te semnezi.

11   Redactează un scurt text care să conţină descrierea unei persoane apropiate (nume, înfățişare,  
preocupări, sentimente). 

Extrage din textul realizat verbele, substantivele şi adjectivele. 
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Test de evaluare. Poveste fără punct 
şi fără virgulă, după Adina Popescu

UNITATEA V. Spectacolul naturii

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 și Virgula.

 Punctul și prietena sa, Virgula, părăsesc paginile caietului de română.

 Punctul părăsește paginile caietului de matematică.

 Ei sunt primiţi în regatul caietului de matematică.

 El își găsește 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 
și a Virgulei.

3  Adevărat (A) sau fals (F)?
a) Cifrele din caietul de matematică erau îngâmfate.    
b) În caietul de matematică domneau liniștea și 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) Ești 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

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU
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5   Identifică verbele din fragmentul delimitat. Grupează-le în caiet, după număr.

SINGULAR PLURAL 

6   Imaginează-ţi un alt sfârşit al textului, după următorul plan de idei:  Cu cine s-au întâlnit?  Ce 
au făcut?  Ce au simțit?  Poţi realiza desene pentru a ilustra aventurile Punctului şi ale Virgulei. 
Inserează desenele în spațiul de mai jos.

7   Scrie un bilet în care semnele de punctuaţie îi roagă pe Punct şi pe Virgulă să se întoarcă.Trebuie să 
verifici dacă:  ai scris formula de început;  ai respectat cerinţa;  ai semnat biletul.
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Soldățelul de plumb,
după Hans Christian Andersen

UNITATEA VI. În ritm de primăvară | Lecția 1

Am înțeles ce am citit
1  Scrie A în dreptul enunţurilor adevărate şi F în dreptul enunţurilor false.

a)  Un băieţel a primit douăzeci și cinci de soldaţi 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. 

2   Din ce material este confecționat fiecare obiect? Realizează corespondența, aşa cum reiese din 
text.

cutie

soldățel

dansatoare

panglică

plumb

carton

mătase

hârtie

3   Selectează, din text, descrierea fiecărui obiect indicat.

Obiect Descriere

soldăței uniformă vopsită în roșu și albastru și pe umăr purtau o baionetă

castel

dansatoare

luntre

4   Numerotează imaginile, în ordinea desfăşurării acţiunii din text. Scrie câte un enunţ corespunzător 
fiecărei imagini.

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU
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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  Povesteşte oral fragmentul tău preferat. Realizează şi un desen care să ilustreze acest fragment. 
Inserează desenul în spațiul de mai jos.

Îmi îmbogățesc vocabularul

8  Transcrie enunţurile date. Înlocuieşte cuvintele marcate, cu altele, cu înțeles asemănător.

 Norii de plumb pluteau ameninţător.

 Avea pleoape de plumb.
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9   Notează cuvinte cu sens asemănător celor marcate în text cu bleu şi cu sens opus celor marcate cu 
roz.

10  Scrie cuvinte înrudite, pornind de la cuvintele: loc, frumos, a dărui.
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Despărţirea în silabe a cuvintelor

UNITATEA VI. În ritm de primăvară | Lecția 2

1  Citeşte 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 gândeşti precum un magi-
cian, 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 îl 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)

2  Desparte în silabe cuvintele scrise în text cu portocaliu, apoi grupează-le după cum urmează:

o silabă două 
silabe

trei
silabe

patru
silabe

3   Care dintre următoarele cuvinte nu au fost corect despărţite în silabe la capăt de rând?  
Scrie forma corectă.

a-
flat

tân-
ăr

elefan-
t

tea-
mă

călăto-
ria

locuieş-
te

4  Desparte în silabe cuvintele date.

 muzee  scriitor  fiindcă  turnee  fiinţă  poeziile  acces  jucăriile
 studiile  alee  feerie  zmee  licee   trasee  needucat 

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU
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Scrierea corectă a cuvintelor

UNITATEA VI. În ritm de primăvară | Lecția 3

1  Transcrie versurile de mai jos, apoi notează verbele în spațiul de mai jos.

Stele multe, aurii,
Ne iau cerul cu asalt.
Este noapte, dragi copii,
Prinți, prințese voi veți fi!

Uite, vine mândra Lună
Să vă învăluie cu dor,
Praf de vise să vă pună
Chiar pe gene. Somn ușor!

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! f) Unde o  plecat?

b) Va  vreme frumoasă joi. g) Ei vor  la Sinaia mâine.

c) Ce o  cu el? h) Când voi  mare, voi  aviator.

d) Aș  vorbit cu bunicul. i)   mai atent!

e) Încearcă să  ordonat!

4  Bifează varianta de scriere corectă.

a) El        iera/        era medic. f) Tu        ierai/       erai la teatru?

b) Noi        eram/        ieream fericiţi. g) Tu        ești/       iești supărat?

c) Eu        iau/        eau o carte. h) Tu        ei/       iei un ziar.

d) Dana        este/        ieste frumoasă. i) El        ia/       i-a o revistă.

e) Voi        eraţi/       iereaţi la munte?

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU
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5  Completează spaţiile libere cu formele potrivite.

Maria  o jucărie pentru  . ea ia

Tu  prăjituri pentru ? ei iei

Alina și Rareș  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 roșie. 

d) Maria are doi fii. 

e) La poartă erau doi brazi. 

f) Eu toc ceapa. 

g) Fii cuminte! 

h) Rareș cască somnoros.

i) Mama are pantofi cu toc. 

7  Observă modelele date, apoi completează cu formele corecte.

nor cenuşiu fulg argintiu copil zglobiu 

nori cenuşii

lumină argintie geantă aurie fetiță zglobie

lumini argintii
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Regele Midas,
după Charles Perrault

UNITATEA VI. În ritm de primăvară | Lecția 4

Am înțeles ce am citit
1  Alege varianta corectă.

a)  Regele Midas îşi dorea       să îi ajute pe nevoiași       să întâlnească un spiriduș       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 însuşiri ale regelui Midas, înainte de a înţelege lecţia dată de spiriduş.

3  Răspunde la întrebări.

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 spiridușul?

c)  Ce a făcut regele pentru a se convinge de magia spiriduşului?

f) Cum s-a modificat comportamentul rege lui după lecţia primită?

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU
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4  Delimitează textul în fragmente. Scrie ideile principale.

5  Povesteşte oral textul, pornind de la planul de idei.

6  Numerotează enunţurile de mai jos, în ordinea desfăşurării acţiunii în text.

 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.

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 şi cu sens opus celor scrise cu roz.

9  Ce înţelegi prin expresia orbit de lăcomie? Alcătuieşte un enunţ cu această expresie.

10  Identifică sensul expresiilor scrise pe foițele de aur. Alcătuieşte enunţuri cu aceste expresii.

a înota în aursuflet de auraur verdea avea gura de auraur negrupăr de aur
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Exprimarea acordului  
sau a dezacordului

UNITATEA VI. În ritm de primăvară | Lecția 5

Descoperă!
1  Reciteşte 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 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:

ACORDUL DEZACORDUL
• Eu cred că… Nu cred că…

• Da, probabil că… • Cred că nu ai dreptate când…
• Da, cred că… • Cred că te înșeli…

• 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 aș zice că…
• Bineînţeles că… • Din contră…

Nu sunt  
de acord cu  …Eu cred că …

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU
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Exersează!
4    JOC de ROL

Realizaţi dialoguri cu Regele Midas. Spuneţi-i ce vă place, dar şi ce nu vă place din purtarea lui. 
Exprimaţi-vă şi 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 și musca din textul Buburuza fără buline.
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Cartea poştală

UNITATEA VI. În ritm de primăvară | Lecția 6

Descoperă!
1  Priveşte cu atenție ilustrațiile.

Bună, Ina!  
Ce tot scrii 

acolo?

Și ce  
ne scrie? 

Ce bucurie!
Am primit veşti 

de la Ina!Tocmai le-am scris  
bunicilor o carte poştală!  
Ei locuiesc în Timişoara.

Poiana Brașov

Destinatar:  __________________

Str.  ___________________Nr. ___

Bl.  ______ , Et.  ________, Ap.  ___

Localitatea  __________________

Sectorul  _______ Județul  ______

Cod poștal  _____ Oficiul poștal __

2  Răspunde la întrebări:

 Ce face fetița din imagine? 

 Unde se află ea?

 Cui îi scrie? 

 Cine este expeditorul cărții poştale? Dar destinatarul?

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU
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 De unde este trimisă cartea poştală? 

 Care este adresa destinatarului?

Exersează!
3  Imaginează-ți că te afli în locurile ilustrate mai jos. Trimite aceste cărți poştale unor persoane dragi 

(bunici, părinţi şi prieteni). Completează-le corespunzător destinatarului ales.

Scrie textul corespunzător fiecărei cărți poştale.
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Scrânciobul lui Guguţă,  
de Spiridon Vangheli

UNITATEA VI. În ritm de primăvară | Lecția 7

Am înțeles ce am citit
1  Identifică enunțurile adevărate. Scrie corect enunţurile false. 

  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.

2  Transcrie din text minciunile spuse de Guguţă. 

3  Răspunde la întrebări.

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?

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU
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f)  A fost Guguţă pedepsit de părinţii lui? De ce?

g)  A fost Guguţă fericit cu scrânciobul realizat de tatăl său? De ce?

4   Guguţă a descoperit cel mai grozav şi 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?

Îmi îmbogățesc vocabularul
6  Scrie cuvinte cu sens asemănător celor marcate în text cu bleu şi cu sens opus celor marcate cu roz.

7  Scrie enunţuri cu sensurile diferite ale cuvintelor: 

 zi        roșii        pari        coadă 
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8   Pentru fiecare expresie dată, găseşte câte un verb cu înțeles asemănător. 

Model: a-i crăpa obrazul de ruşine – a se ruşina

 a intra în pământ 

 a cere socoteală 

 a lua la rost 

 a ieşi în cale 

 a avea de gând 

9   Alcătuieşte 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 1 Aprilie

11  Caută mai multe informații despre semnificația zilei de 1 Aprilie. Notează în spațiul de mai jos 
informațiile descoperite. 

Discut cu ceilalți
12   Formați grupe de câte 3-4 elevi. Scrieţi, apoi citiţi în faţa casei câteva păcăleli reuşite .  

Votaţi cele mai ingenioase păcăleli. Notați-le în spațiul de mai jos.
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13   Realizați echipe de câte 3-4 elevi. Scrieți regulile jocului preferat de voi şi explicați-le în fața 
clasei. Votați jocul preferat. Notați-le în spațiul de mai jos.

14   Povesteşte o întâmplare hazlie, trăită de tine, în care ai fost personajul principal.
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La bibliotecă.  
Prezentarea unei cărți

UNITATEA VI. În ritm de primăvară | Lecția 8

Descoperă!
1  Ai fost vreodată la biblioteca şcolii? Ce tipuri de cărți se găsesc în biblioteca şcolii? Dar în biblio-

teca ta?

2   Numeşte cel puțin cinci cuvinte care îți trec prin minte atunci când te gândeşti la o carte.

3  Observă cum şi-au prezentat cărțile preferate Ileana şi Vlad. 

Cartea mea preferată
Titlu: 
Amintiri din copilărie
Autor: 
Ion Creangă
Personaj principal: 
Nică
Însușirile personajului: Nică este un copil 
isteț, care face multe năzbâtii: fură cireșele 
mătușii sale, vrea să vândă o pupăză, 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
Însușirile 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 – scrân-
ciobul. 
Votul meu: ✪✪✪✪✪

Amintiri din 
copilărie

Ion Creangă

Isprăvile 
lui Guguță  

Spiridon Vangheli

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 fişa completată pentru portofoliul de lectură. 
Pentru a-i convinge pe colegii tăi să citească această carte, poți să le citeşti un fragment, să le arăți 
o ilustrație din carte sau să le prezinți câteva idei interesante. 

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU

➤ Titlul
➤ Autorul
➤ Personajele
➤  Însușirile  

personajelor
➤  Întâmplarea  

preferată

➤ Ce ai învățat? 
➤  De ce ți-a 

plăcut?
➤  De ce o reco-

manzi colegilor?
➤  Votul tău pen-

tru carte
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Recapitulare

UNITATEA VI. În ritm de primăvară

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU

Citesc
1  Citeşte 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!”

 

(Cea mai mare sărbătoare,  
de Ionuț Banu)

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 își manifestă copiii bucuria?

b) De ce a vopsit ouă domnul Rilă-Iepurilă?

d) Tu cum sărbătorești Paștele?
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4  Scrie, din versurile poeziei, cuvântul care rimează cu fiecare dintre cuvintele date. 

 înverzită   întrebare   găsească 

 Iepurilă   ou   ghiocel 

 meşteşug   chicotesc   tumbe 

5  Scrie cuvinte cu sens asemănător celor notate cu bleu şi 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 poştală. Numerotează (de 
la 1 la 7) elementele în ordinea corectă.

Tu când ai trimis ultima 
dată o carte poştală, 

bunicilor tăi?
Destinatar:  __________________

Str.  ___________________Nr. ___

Bl.  ______ , Et.  ________, Ap.  ___

Localitatea  __________________

Sectorul  _______ Județul  ______

Cod poștal  _____ Oficiul poștal __
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Test de evaluare. Poveste de Paşte, 
după Passionaria Stoicescu

UNITATEA VI. În ritm de primăvară

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ 
DE 

LUCRU

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 și       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 …

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 Paște?

d)   De ce crezi că nu reuşeau iepuraşii să frământe aluatul de cozonaci?

e) Cine au fost invitaţii la masa de Paşte?



Portofoliul digital al elevului. Fișe editabile și descărcabile | Limba și literatura română pentru clasa a III-a.
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro

5  Enumeră cel puţin trei obiceiuri specifice Paştelui, descrise în text. Tu ce alte obiceiuri cunoşti, 
legate de sărbătoarea Paştelui?

6  Numerotează enunţurile, în ordinea desfăşurării acţiunii în textul Poveste de Paşte.

  Toate vieţuitoarele pădurii servesc masa de Paşte împreună.

  Bunica Iepurica bate covoarele de dimineaţă.

 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 marcate în text cu albastru şi cu sens opus celor marcate cu 
portocaliu.

8  Scrie enunţuri cu sensurile diferite ale cuvintelor:  pic   sare   pască . 

9  Extrage, din text, verbe potrivite pentru fiecare personaj.

 Doru Căprioru  .   Doamna Coțofană  .

 Mistreaţa  .   Brotăceii  . 

 Iepuraşii  .    Bunica  .
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Georgică HabarN-am,
după Angelica Lambru

UNITATEA VII. Dorințe împlinite | Lecția 1

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU

Am înțeles ce am citit
1  Identifică personajele:

a)  din prima parte a textului;

b)  din ultima parte a textului.

2  Ce îşi dorea Georgică?

Îmi exprim părerea

3  Răspunde la întrebări.

a)  De unde a apărut minunea 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   Reciteşte fragmentele care prezintă întâmplarea neobişnuită din viața lui Georgică.
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Îmi îmbogățesc vocabularul
5   a)  Transcrie expresiile care conțin comparații. 

Exemplu:  vesel ca o zi de primăvară

b)  Construieşte şi tu alte comparații:

harnic ca …

roşu ca …

 dulce ca …

 

mândru ca …

6   Găseşte cuvintele cu sens opus şi asemănător pentru:

 modest

 sincer

 amabil
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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 mândrești.

Recunosc părțile de vorbire
9   a) Precizează genul substantivelor scrise în text cu roz.

b) Precizează forma de plural a substantivelor scrise în text cu bleu. 
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Descrierea unui coleg

UNITATEA VII. Dorințe împlinite | Lecția 2

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU

Descoperă!
1   a) Citiți pe roluri, expresiv, textul „Georgică HabarN-am”, după Angelica Lambru.  

b) Răspundeți la întrebări.

Ce calități a dobândit?

Cine este?

Cum arăta?

Cum se comporta?

Ce admirați la el?

Ce își dorea?

Cum se comporta?

Ce își dorea?

Cum arăta?

Ce calități a dobândit?

Cine este?

Ce admirați la el?
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c) Redactați un text de 10-15 rânduri, în care să prezentați portretul lui Georgică, pe baza 
întrebărilor de la punctul b). Urmăriți:

Așezarea tex-
tului în pagină

Scrierea  
cuvintelor

Legătura
dintre 

enunțuri

Folosirea 
semnelor de 
punctuație

Ilustrarea 
textului

Creează!
2  JOC  Cartea de vizită

a)  Confecționează o carte de vizită. 
Etape de lucru:

➤  Decupează un carton în formă de dreptunghi, după modelul dat.

85 mm

55 mm

Dimensiunile standard

Numele și prenumele

Clasa 

Școala

Localitatea

E-mail

➤  Completează datele specifice.
➤  Adaugă un simbol care te caracterizează. Inserează imaginea cărții de vizită în spațiul de mai jos.

b)   Amestecați cărțile de vizită. Pe rând, extrageți una, la întâmplare, şi prezenta-ți-vă colegul.
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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 însuşiri care te caracterizează. Vei obține un acrostih.

Exemplu:

 Inimos 
 Rapid 
 Isteț 
 Norocos 
 Elegant 
 Liniştit 

Mărinimoasă
Ageră
Renumită
Inventivă
Amabilă

Scrie în spațiul de mai jos acrostihul obținut.

4  JOC     Colegul secret
Etape de lucru:
➤  Fiecare copil notează pe un postit numele unui coleg. 
➤  Strânși în cerc, prindeți postitul pe spatele colegului din dreapta.
➤  Plimbați-vă prin sala de clasă și adresați colegilor întrebări care să vă ajute să recunoașteți numele 

colegului scris pe postit. Fiecare copil poate adresa unui coleg o singură întrebare, iar răspunsul 
poate fi exprimat doar prin „DA” sau „NU”. Câștigă cel care a adresat cele mai puține întrebări pentru 
a afla numele colegului secret. 

5  JOC     Bingo
Etape de lucru:
➤  Plimbați-vă prin clasă și 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!
Găseşte pe cineva care…

A vizitat o țară 
europeană.

E născut  
în luna mai.

Iubeşte 
 anotimpul vara.

Se trezeşte greu 
dimineața.

Îi place  
să patineze.

Vorbeşte două 
limbi străine.

Vine des cu temele 
incomplete.

Are un animal  
de companie.

A ajutat-o pe 
mama la vopsit 
ouăle de Paşte.

Ascultă muzică  
în timpul liber.

Îi place  
să picteze.

Nu a mers cu  
trenul niciodată.

Cântă  
la un instrument. Joacă tenis. Locuieşte  

cu bunicii.

Nu mănâncă 
dulciuri.

Obişnuieşte  
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  
şi un frate.

A fost la mare  
în vacanța  

de vară.

Nu ştie  
să înoate. Nu are fraţi.
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6   CREIONAȘUL FERMECAT 
Realizează o scurtă descriere a unui coleg, la alegere. Foloseşte planul dat.
Notează în spațiul de mai jos descrierea colegului.

Cum ai ajuns să 
știi mai multe 
despre el/ea?

Cine este? Cum l-ai 
cunoscut?

Cum 
arată?

Ce însușiri 
sufletești 

are?

Ce calități 
sau defecte 

are?

Ce îți place 
la el/ea?

Ce îi dorești 
pentru 
viitor?
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Ghilimelele

UNITATEA VII. Dorințe împlinite | Lecția 3

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ 
DE 

LUCRU

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)
a)    Explică folosirea virgulei, a semnului exclamării şi 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?

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
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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 suplimentară. Foloseşte ghilimelele.
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Relatarea unei secvențe 
dintr-un film

UNITATEA VII. Dorințe împlinite | Lecția 4

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ 
DE 

LUCRU

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.

Știu Vreau să ştiu Am aflat

Secvența A

1  Vizionați secvența A,  fără sonor .

2   Prezentați, în câteva enunțuri, secvența vizionată. 

În prezentare, orientați-vă după următorul plan.
IMPRESII

CUM?

TIMP
CÂND?

ACȚIUNE
CE SE  

ÎNTÂMPLĂ?

PERSONAJE
CINE?

LOC
UNDE?

PLAN DE 
PREZENTARE
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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.



Portofoliul digital al elevului. Fișe editabile și descărcabile | Limba și literatura română pentru clasa a III-a.
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro

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?
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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, aşa cum l-ați descoperit în aceste secvențe.  Analizați relația dintre 
el şi 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? Bifați caseta 
corespunzătoare.

Componenta VIDEO – în secvența A , B , C Componenta AUDIO – în secvența  A , B , C 
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Aripile lui Icar, fragment,  
după Petre Ghelmez

UNITATEA VII. Dorințe împlinite | Lecția 5

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU

Am înțeles ce am citit
1   Completează enunțurile cu informațiile identificate în text.

  Icar a reușit 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? Recunoaşte categoria în care se încadrează fiecare dintre cele două părți 
ale textului:
● fragmentul scris cu roşu

●  fragmentele scrise cu negru.

Îmi organizez informațiile

3   Omul a visat dintotdeauna să zboare. Realizează o scară a timpului cu anii care au reprezentat 
paşi uriaşi pentru omenire, în împlinirea acestui vis.

4   Continuă acrostihul alăturat. Adaugă un desen potrivit în spațiul de mai jos.

Aripi deschise
Vis împlinit
I
O
N
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Îmi imaginez

5   Desenează un aparat de zbor, aşa cum crezi că va arăta peste 100 de ani. Inserează desenul în 
spațiul de mai jos.

Îmi exprim părerea
6   Ce părere ai despre realizările personalităților prezentate în text?

Realizez harta conceptuală a textului
7   Realizați harta conceptuală a textului. Adăugați cel puțin trei informații/idei noi.

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 aero-
plan-automobil

(cu mijloace proprii de bord)

Traian Vuia

ZBORUL OMULUI –  
DE LA VIS LA REALITATE
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Ilustrarea unui text literar  
prin desene

UNITATEA VII. Dorințe împlinite | Lecția 6

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU

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)    Liniștea asfințitului se umple de larmă.  

3  Completează harta textului.

Îmi îmbogățesc vocabularul
4  Găseşte cuvinte cu înțeles opus.

apus

alb

mare

liniște

5   Completează culoarea sugerată de fiecare expresie.

●  „Apusul de jăratic” – 

●  „Livezi scăldate-n aur” – 

●  „Crește-n asfințit pojarul” – 

6  Scrie cuvinte înrudite, pornind de la cuvântul zbor.

Îmi exprim părerea
7  a)    Ce crezi că este țânțarul din text?
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b)     Ce culoare predomină în peisajul prezentat de poet?

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  Găseşte 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 

●  crește-n  ●  s-adoarmă 

13  Identifică în poezie:

a)    substantivele la numărul plural;

b)    verbul din prima strofă;

c)    adjectivele din strofa a doua.
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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 ilustreze fiecare strofă. Ce elemente ar conține? Asociază  

corespunzător.

Tabloul 2: 

Tabloul 3: 

Tabloul 1: nor, dealuri, aeroplan

nor, aeroplan

apus de soare, nor

16  Poetul compară aeroplanul cu un țânțar. 
a)     Stabilește asemănări și deosebiri între cele două elemente.

aeroplan țânțar

b)    Desenează un aeroplan și un țânțar. Inserează desenele în spațiul de mai jos.
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Investighez Aeroplanul
17  Caută informații despre aeroplane. Prezintă colegilor informațiile găsite.

Descopăr
18   Poetul realizează adevărate tablouri în cuvinte. 

a)    Transcrie expresiile care sugerează fiecare tip de imagine. 

imagini 
poetice

exemple exemple exemple

Ce „auzi” când 
citești textul?

imagini/scene 
auditive

Ce „vezi” când 
citești/asculți textul?

imagini/scene 
vizuale

imagini/scene 
de mișcare

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, desenând 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 aceştia 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. Adresați colegilor întrebări de clarificare.
b)  Realizați un plan de lucru privind confecționarea acelui obiect.
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Mi s-a terminat caietul,
de Mircea Sântimbreanu

UNITATEA VII.Dorințe împlinite | Recapitulare

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU

Am înțeles ce am citit
1  Adevărat (A) sau fals (F)?

  Foile caietului sunt personaje fantastice. 

   Povestitorul participă la acțiune, deci este și 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. Notează-le în spațiul de mai jos.

5   Scrie cuvinte cu sens asemănător celor scrise cu bleu.
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6  a)  Alcătuieşte enunțuri cu sensurile diferite ale cuvintelor  minte  şi  noi .

b)  Spune ce parte de vorbire sunt, 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 greşelile lui de scriere? 

b) Tu cum procedezi când greşeşti 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. Foloseşte şi ghilimelele.
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Test de evaluare.  
Zborul, de Petre Ghelmez

UNITATEA VII. Dorințe împlinite

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU

1  Bifează varianta corectă.

a)  Textul „Zborul” este un text       literar       informativ (nonliterar).

b)  Băiatul închidea ochii și își imagina că       sare       zboară.

c) Năsturel era un       cățel       purcel.

 2  Numerotează întrebările, în ordinea prezentării ideilor în text.

 Cum poate zbura orice om?

   Cum zbura Băiatul prin curte, după modelul rândunelelor?

  Cum își petrecea Băiatul primele ore ale dimineții?

  Cum au învățat să zboare puii de rândunele?

3  Reciteşte enunțul:
„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.”
Selectează varianta corectă.

a)  Ghilimelele s-au folosit pentru că încadrează       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.

4  Formulează răspunsul/întrebarea potrivită.

a)  Ce îi plăcea Băiatului să observe în fiecare dimineață?

c

b)  În curte erau găini, rațe, gâște, un purcel, miei, un mânz și 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;
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b)  trei expresii care prezintă înfățișarea Băiatului;

c)  enunțul care descrie înfățișarea puilor de rândunică.

 6  Formează perechi de cuvinte cu sens opus.

 harnic   obosit   săritor

 nepăsător   curios   energic

 indiferent   leneș 

 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 însuşirile băiatului, dintre cuvintele de la exercițiul 6.

 9  Scrie un text de 10-12 rânduri, în care să prezinți primul tău zbor, trăit sau imaginat. Foloseşte 
expresiile: la început, apoi, în final.
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Ilustrarea unui text literar  
prin desene

UNITATEA VIII. Amintiri din copilărie | Lecția 1

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU

Am înțeles ce am citit
1  Completează harta textului.

… …

… …

… …… …

personajele

titlul, autorul

timpul… locul …

2  a) Ordonează cronologic momentele acțiunii.

 Mătușa Mărioara îl alungă din cireș.

 Nică decide să meargă la furat de cireșe.

  Tatăl lui Nică o despăgubește pe mătușă, dându-i un cal.

  Nică este pedepsit de tatăl său.

  Nică o păcălește pe mătușa Mărioara.

  Nică ajunge în cireșul mătușii.

b) Identifică fragmentul corespunzător fiecărei idei principale.

Îmi exprim părerea
3   Discutați în clasă, argumentând răspunsurile.

a) De ce crezi că a furat cireșe Nică? 

b)  Cum ți-ar fi plăcut să procedeze mătușa Mărioara? Dar tatăl lui Nică? 
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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   Alcătuieşte enunțuri cu sensurile diferite ale cuvintelor marcate în text cu bleu.
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Scriu

7  Scrie un text de 15-20 de rânduri, în care să povesteşti o întâmplare hazlie, trăită de tine, în care 
tu eşti personajul principal. 
◗  Dă-i un titlu potrivit. 
◗  Folosește dialogul și adresarea directă.
◗  Folosește un proverb adecvat.
◗    Subliniază două substantive, două adjective, două pronume personale și două verbe, folosind 

codul de culori dat.

Investighez În lumea satului
8   Caută informații despre semnificația celor două sărbători religioase la care se face referire în text: 

Moşii de vară şi Duminica Mare. Notează-le în spațiul de mai jos.

9   Identifică pe hartă localitățile enumerate în text.
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Invitația. Fluturaşul. E-mailul

UNITATEA VIII. Amintiri din copilărie | Lecția 2

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ 
DE 

LUCRU

1  Imaginea alăturată reprezintă un nor de cuvinte. 
Reconstituiți mesajul cuprins în norul de cuvinte, apoi 
transcrieți-l într-o invitație.

2  Realizați un fluturaş
prin care să anunțați
activitățile organizate
de clasa voastră cu prilejul
Zilei Internaționale a Copilului.
Inserați imaginea fluturaşului
în spațiul alăturat.

3   Formulează un e-mail prin care să îți informezi prietenii despre activitățile la care ai participat 
de 1 Iunie, Ziua Internațională a Copilului. Foloseşte emoticoane, sublinieri, colorează anumite 
zone pe care vrei să le scoți în evidență. Dacă ai posibilitatea, ataşează fluturaşul pregătit pentru 
1 Iunie. Inserează imaginea e-mailului în spațiul de mai jos.

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

________

________________________________
________________________________
________________________________

______________
__________

Copilului,
petrecem

împreună,
drag,

ora
vă

cu în

De

12:00

la

să

Iunie,Parcul
așteptăm

Ziua
Cireșarilor
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Ceasul,
de Spiridon Vangheli

UNITATEA VIII. Amintiri din copilărie | Lecția 3

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ 
DE 

LUCRU

Am înțeles ce am citit
1  Alege varianta corectă.

a)  Personajele textului sunt  reale       imaginare.

b)   Acest text este o poveste o povestire.

2  Completează harta textului.

● …

● …

● …

● …

titlu,
autor

personaje

tâlcul 
povestirii

idei
principale

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?
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Îmi exprim părerea
4  Identifică în text un gest sau o faptă cu care nu ai fi de acord. Argumentează alegerea făcută.

5  Reciteşte 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 denumeşte fiecare.

b)  Alcătuieşte câte un enunț cu fiecare substantiv identificat.

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)  Scrie verbele.

b)  Ce sunt cuvintele rămase nesubliniate?

c)  Scrie construcțiile, fără cratimă.

d)  Explică folosirea cratimei în exemplele date. 
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8   Transcrie enunțurile, schimbând numărul fiecărui substantiv comun. 
„– Acesta e ceasul tău?
Într-atât i-a plăcut ceasul bunicului său, că Guguță a aruncat cureluşa cât colo.”
Ce s-a mai schimbat?

9  Identifică, în fragmentul încadrat, următoarele cuvinte:

●  un substantiv comun, genul feminin, numărul plural

● un substantiv comun, genul neutru

● un pronume personal

● un verb la numărul singular

Investighez Ceasul solar

10    Cum se construieşte un ceas solar? Căutați informații referitoare la ma-
terialele necesare construirii unui ceas solar. Realizați un plan de lucru şi 
un proiect pentru confecționarea unui astfel de ceas. Pe cine ați dori să mai 
implicați în acest proiect? De ce?
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Recunosc. Înțeleg. Aplic

UNITATEA VIII. Amintiri din copilărie | Lecția 4

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU

Rodica
Rodica e nouă. Nu de mult am adus-o acasă. Am dat pe ea flori: 
eu un braț și tata un braț. Rodica e mică, dar poate să râdă 
singură. Are și două urechi. Cu dânsele încălzește perna.

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  Alcătuieşte enunțuri cu sensurile diferite ale cuvintelor nouă şi braț.

Îmi exprim părerea
4   Cine este povestitorul? Ce sentimentetransmite?
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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  Citeşte propoziția care nu conține substantive.

Discut
8   Discută cu părinții despre întâmplări năstruşnice din copilăria ta. Prezintă-le colegilor.

Scriu
9   Descrie, în 7-10 enunțuri, o persoană din familie. Scoate în evidență trăsături precum: gingăşia, 

bunătatea, energia, veselia.
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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 își punea ograda lângă casa noastră.

Am înțeles ce am citit
10   Cine este personajul care vorbeşte? Cui i se adresează?

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
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Scriu corect
13  Explică folosirea semnelor de punctuație din text.

14  Scrie cuvintele, fără cratimă.

mi-i frică  

15   Transcrie textul, trecând la plural substantivul bunicul, în toate situațiile în care este folosit. Ce alte 
modificări sunt necesare?

16   Completează ciorchinele cu termeni care exprimă sentimentele tale pentru bunici.

…

…

Sentimente

…

…

Iazul
Iazul stă toată ziua în apă și se scaldă.

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 pentru tine iazul, drumul, familia, aerul, soarele, pământul.
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Recunosc părțile de vorbire                       
19  Subliniază părțile de vorbire din text, conform codului dat. 

20  Transcrie substantivele din text. Precizează genul şi numărul acestora. 

Scriu corect
21  Schimbă verbele la numărul plural. Scrie noua formă a enunțului.

sustantiv verb
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Freamăt de codru, 
de Mihai Eminescu

UNITATEA VIII. Amintiri din copilărie | Lecția 5

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU

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)  Bifează anotimpul prezentat în poezie.       vara       primăvara       iarna       toamna.

b)  Bifează elementele din mediul natural descrise în poezie.       lacul       marea       izvoare       gârle

       luna       soarele       stelele       pădurea       muntele.  

Îmi exprim părerea
3  Care este sentimentul trăit de poet în mijlocul 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, autorul şi prima strofă.
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7   Transcrie a doua strofă, despărțind cuvintele în silabe. 

8   Completează schema cu exemple potrivite. 

substantive adjective verbe
pronume

proprii comune

forme de apăviețuitoare

copaci

Freamăt de codru, de Mihai Eminescu

Îmi îmbogățesc vocabularul
9   Grupează expresiile poetice următoare după ceea ce sugerează:

 tresărind (...) lacul  scânteie lacul  ascult pitpalacul  apa sună  apa (...) în valuri 
sperioase se azvârle  cucul cântă  ale păsărilor neamuri ciripesc

A. imagini

B. mișcare

C. sunete

Scriu și ilustrez
10  a)  Explică semnificația expresiilor poetice: apă somnoroasă, valuri sperioase. 

b) Alcătuiește enunțuri cu aceste expresii.
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11   Desenează câte un tablou pentru fiecare strofă. Inserează desenele în spațiile de mai jos.
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Bursa lecturilor

UNITATEA VIII. Amintiri din copilărie | Lecția 6

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ 
DE 

LUCRU

1   Observă imaginea. Prezintă, în câteva enunțuri, tabloul ilus-
trat, răspunzând la întrebările date.

2  Prezintă cartea pe care o citeşti în această săptămână. Adaugă câteva detalii, pornind de la urmă-
toarele întrebări:

●  De ce citești această carte și nu alta? sau Cine ți-a recomandat-o?

●  Despre ce este vorba în această carte?

Când? Unde?

Cum?

Cine?

Ce fac?
De ce?
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●  Ce personaje ai întâlnit? Care dintre ele este preferatul tău? De ce?

●   În care personaj te regăsești cel mai bine? Ce aveți în comun?

●  Ce te-a impresionat cel mai mult din această carte?

3  JOC  PERSONAJUL CEL MAI…
Identificați personajele care considerați că au calitățile scrise pe jetoane. Pentru fiecare, ataşați un 
bilețel cu un fragment din textul în care l-ați întâlnit. Puneți laolaltă toate biletele. Fiecare copil ex-
trage câte un bilet şi recunoaşte personajul. Cel care a scris biletul argumentează de ce l-a ales.

– Apoi dar, mai rămâi  
sănătoasă, mătuşă Mărioară! 
Și-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! 
Și, 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 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?

Primul avion con- 
struit în România i 
se datorează lui …, 
inginer constructor 
român, născut în sa-
tul Binținți, județul 
Hunedoara. Azi, sa-
tul poartă numele 
marelui inventator.

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.

Amuzant

Rezistent

Isteț

Curajos

Personajul 
cel mai

Inventiv



Portofoliul digital al elevului. Fișe editabile și descărcabile | Limba și literatura română pentru clasa a III-a.
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro

Prezentarea unei cărți

UNITATEA VIII. Amintiri din copilărie | Lecția 7

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU

1  Prezintă cartea realizată de tine, răspunzând la următoarele întrebări:

Ce etape ai parcurs 
în realizarea cărții? 

 

Care este titlul  
cărții tale?

Ce temă ai ales?
De ce?

Care a fost cea mai 
dificilă etapă?  

Dar cea mai placută?

Cui vrei să mulțumeşti 
pentru realizarea acestei 

cărți? De ce?

Ce materiale  
şi instrumente  

de lucru ai folosit?

2  Adresează întrebări colegilor care îşi prezintă cartea, după ce îşi 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 şi realizați o bursă a textelor create în clasa a III-a. Acordați premii 
sub formă de aplauze, zâmbete, felicitări, diplome.
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Scrisoare,
de Ana Blandiana

UNITATEA VIII. Amintiri din copilărie | Lecția 8

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU

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   Alcătuieşte câte un enunț cu sensurile diferite 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-aş, caş, mi-au, miau, numai, nu mai.
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5   Scrie fără cratimă cuvintele: să-ți, c-aş, de-ți, să-nceapă.  

6   Alege varianta corectă. În versul: Să ne moi ghețuşul, să topeşti nămeții, cuvântul moi este

       substantiv  pronume  adjectiv  verb.

7   Completează substantivele care au fost înlocuite cu pronumele scrise cu roz.

8   Identifică pronumele personale din penultima strofă. 

Scriu
9   Exprimă-ți dorințele referitoare la petrecerea vacanței de vară, într-un text de 12-15 rânduri.

 Investighez Vacanțe, prin lume
10   Documentează-te în legătură cu durata vacanței mari a elevilor de aceeaşi vârstă cu tine, care lo-

cuiesc în alte țări.
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Test de evaluare finală. 
Plicul, de Tudor Arghezi

UNITATEA VIII. Amintiri din copilărie

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ  
DE  

LUCRU

1  Bifează răspunsul corect. 

a) De ce voia Baruțu plicuri?

 Voia să le strice. 

 Voia să scrie la Brașov.

 Voia să i le dea lui Mițu.

b) Ce a primit Mițu?

 ochelarii lui Tătuțu 

 ceasul lui Tătuțu  plicuri

c)  Ce condiție i-a pus Tătuțu lui Baruțu, pentru a-l duce la cinematograf?

 Să nu mai ceară plicuri. 

 Să doarmă după-amiaza.

 Să învețe să scrie.

2  Răspunde la întrebări.

➤  Câte ore trebuia să doarmă Baruțu după-amiaza?

➤ La ce oră s-au trezit copiii?

➤  Când se petrece întâmplarea povestită?

3   Adevărat (A) sau fals (F)? Notează corespunzător.

  În timp ce copiii dormeau,Tătuțu a citit. 

  Baruțu a înapoiat plicul în perfectă stare.

  Mițu a înapoiat ceasul stricat.

4   Scrie cuvinte cu sens asemănător.

a făgădui a prinde de veste a căpăta
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5   Găseşte sensurile cuvintelor subliniate.

•  „…mi-ai făgăduit că ai să dormi două ceasuri .”

• „… dă-mi ceasul !”

6   Citeşte cu atenție enunțul de mai jos. Descoperă sensul pe care îl are fiecare dintre cuvintele colorate, 
bifând varianta corectă.

„Tătuțu uitase, furat în povestirile unei cărți cu poze, pe care o ascunsese de copiii lui, lacom să 
mănânce singur din dulcețurile scrise!”

      răpit      atras

      nerăbdător      calic

      să consume      să citească 

      povestirile      deserturile

7   Transcrie câte un enunț care conține:

a) virgulă în adresare directă;

b) o întrebare;

c)  cuvintele povestitorului separate prin virgulă de cele ale personajului.

8   Extrage din text câte un cuvânt, care să fie:

a) substantiv propriu ;

b) substantiv comun, gen neutru, număr plural ;

c) pronume personal, număr singular .

9   Scrie un text de 12-15 rânduri, în care să prezinți o întâmplare hazlie la care ai participat. Găseşte 
un titlu potrivit. 
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