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FIȘĂ 
DE 

LUCRU

„Ce le spun cocorilor?”
de Titel Constantinescu

UNITATEA I. Povești de toamnă | Recapitulare inițială | Lecția 1

ObservObserv
1  Alege varianta corectă.

a) Acţiunea se petrece în anotimpul     primăvara     toamna     iarna.
b) Toamna, copiii pleacă     în ţările calde     la şcoală     la bunici.

țțAm înțeles ce am cititAm înțeles ce am citit
2  Completează harta textului cu informaţii desprinse din text.

3  Răspunde la întrebări.
a) Ce le povestea băiatul cocorilor?

b) Ce a făcut cocorul cel mic? 

c) Cine l-a ajutat pe cocorul cel mic să ajungă la băiat? 

d) De ce s-a întors cocorul cel mic? 

e) În ce ţară au intrat copiii când a sunat clopoţelul?

TITLUL AUTORUL

PERSONAJELE

Unde plecau 

cocorii?

Unde plecau 

copiii?

Nume și prenume elev: 
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f) Ce au înţeles cocorii despre călătoria copiilor? 

4  Identifică personajul căruia îi aparţine fiecare replică.

— Merg şi eu cu tine în ţara cea minunată!

— Hai, culcă-te! De mâine începi şi tu călătoria!

— Oare cocorii vor rămâne cu noi?

Trebuie să ajung în livezi, să scutur frunzele şi să le duc, să le tot duc…

— Vai de mine şi de mine, te-oi fi rătăcit de stol!

mama-gâscă

cocorul

copiii

somnul

vântul

5 Delimitează textul în fragmente logice. Scrie ideile principale ale textului.

6 Povestește oral fragmentul tău preferat. Realizează un desen care să ilustreze acest fragment și 
inserează-l în spațiul de mai jos.

Îmi exp im părereaÎmi exprim părereaÎmi exprim părerea
7 Cum crezi că arăta „ţara minunată” pe care și-o închipuia cocorul cel mic?

8 Ce crezi că a vrut să spună copilul prin cuvintele sale: „Odată cu voi, plec și eu, undeva, într-o ţară 
nespus de frumoasă!”? Motivează răspunsul dat.
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Minidezbatered b eeMinidezbatereMinidezbatere

9   Este școala o împărăţie mare și minunată? Formați două echipe. Prima echipă găsește argumente 
pro, cea de a doua echipă, argumente împotriva afirmaţiei de mai sus. Realizaţi o listă cu toate 
argumentele identificate. Care e concluzia?

țțÎmi îmbogățesc vocabularulÎmi îmbogățesc vocabularul

10 Scrie cuvinte cu sens asemănător celor scrise în text cu roz și cu sens opus celor scrise cu portocaliu. 

11 Formează câte un enunț pentru fiecare dintre sensurile cuvintelor marcate în text cu verde.

țțRecunosc părțile de vorbireRecunosc părțile de vorbire

12 Identifică în fragmentul marcat și completează în tabel: două substantive, două verbe, două adjec-
tive, două pronume.

Substantive Verbe Adjective Pronume

Scriu corectScriu corect

13 Explică de ce s-au folosit ghilimelele în fragmentul încadrat cu chenar.

14 Scrie enunțuri în care să folosești cuvintele sa/s-a și săi/să-i.
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU
Sensul cuvintelor

UNITATEA I. Povești de toamnă | Recapitulare inițială | Lecția 2

pppDDescoppperă!DDescoppperă!
1 Citește cu atenție textele scrise de Maria și Matei despre plecarea păsărilor migratoare spre țările 

calde.  

De câte ori 

zăresc în văzduh stolurile de 

păsări migratoare, mă cuprinde o  mare  mâhnire. Îmi 

vine să le cer să rămână, însă știu bine că iarna le este 

mai bine în țările calde.

 Luna 

aceasta, am zărit pe cer câr-

duri nesfârșite de cocori și de rândunele 

vesele, care se îndreptau grăbite spre 

mare .

păsări migratoare, mă cuprinde o mare  mâhnire. Îmi

vine să le cer să rămână, însă știu bine că iarna le este

mai bine în țările calde.

duri nesfârșite de cocori și de rândunele

vesele, care se îndreptau grăbite spre 

mare .

MARE1, mari, adj. I. 
II. -

III. 
 IV. 

V. 1. 
2. 

3. -
4. 

5. -
VI.

1. 2. 
3. 

MARE2, s.f

DICȚIONARUL 
EXPLICATIV 

AL LIMBII
 ROMÂNE

2 Citește explicațiile cuvântului mare, din pagina de dicționar. Ce observi? Cum sunt marcate sensu-
rile unui cuvânt?

3 Alege varianta corectă.

a) În textul Mariei, cuvântul mare are sensul de     abundent     puternic     întindere de apă. 

b) În textul lui Matei, cuvântul mare are sensul de     renumită     aspră     profundă.

4 Precizează cu ce sens este folosit cuvântul cer în textul fiecăruia dintre copii. Ce parte de vorbire 
reprezintă în fiecare situație?

EExxersează!EExxersează!
5 Precizează sensul fiecărui cuvânt marcat cu bleu în enunțurile date.

a) Copilul sufla într-un corn./Ina mânca un corn.  

Nume și prenume elev: 
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b) Copiii traversau pe la zebră./Băiatul a desenat o zebră. 

c) Eu car un braț de lemne./Tot fânul fusese urcat în car.

6 Stabilește sensul fiecărui cuvânt subliniat, apoi alege cuvintele cu sens opus potrivit, din enumera-
rea dată.

a) Deodată, am auzit o voce puternică.

slabă firavă molatică

b) Gata! Temperatura îi crescuse din nou.

scăzuse se împuținase se diminuase

c) Soarele blând se ivise dintre nori.

crâncen arzător sever

7 Scrie cuvântul care corespunde fiecărui grup de desene, apoi alcătuiește câte o propoziție cu fiecare 
sens.  
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU

„În biblioteca școlii”
de Aurora Ionescu

UNITATEA I. Povești de toamnă | Recapitulare inițială | Lecția 3

țțAm înțeles ce am cititAm înțeles ce am citit

1 Răspunde la întrebări.

a) Ce făcea Tilică în bibliotecă?

b) De ce erau speriate cărţile?

c) Care este rolul DOOM-ului?

d) Care e menirea cărţilor, așa cum reiese din această poezie?

2 Transcrie din text cuvintele care rimează.

degrabă – mate –    

dicţionar – nevăzute– 

Enciclopedie – scrise – 

g f țg f țÎmi organizez informațiileÎmi organizez informațiile

3 Completează piramida cu informații desprinse din text:

titlul două personaje din poezie trei însușiri ale lui Tilică patru tipuri de cărți din bibliotecă.

Nume și prenume elev: 
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p pp pÎmi exprim părereaÎmi exprim părerea

4 Care este, după părerea ta, menirea cărților?

g țg țÎmi îmbogățesc vocabularulÎmi îmbogățesc vocabularul

5 Scrie cuvinte cu sens asemănător celor scrise în text cu roz și cu sens opus celor scrise cu albastru.

6 Alcătuiește enunțuri în care cuvintele porți și pare să aibă sensuri diferite.

7 Formează cuvinte înrudite pornind de la cuvintele gând și carte.

p țp țRecunosc părțile de vorbireRecunosc părțile de vorbire

8 Transcrie din versurile poeziei:

două verbe, număr singular;

două adjective, gen feminin, număr singular;  

două substantive, număr plural;

două pronume personale.
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Scriu corecti tttScriu corectScriu corect

9 Alege forma corectă.

a) la sau l-a

zărit nota ajungem școală

b) ai sau a-i

spus sosi pentru ajuta la teme

c) mai sau m-ai 

ajutat o să vin am amânat pentru

d) ia sau i-a

cartea dus la bibliotecă amintit

10 Transcrie din text câte un exemplu de folosire a virgulei în următoarele situații: adresare directă 
enumerare explicație suplimentară.

11 Scrie-i un mesaj (bilet, e-mail) lui Tilică, în care să-i aduci la cunoștință că și tu ești un mare iubitor 
de cărți. Folosește toate semnele de punctuație învățate. Nu uita să te semnezi!

ggÎmi imaginezÎmi imaginez

12 Imaginează-ți că brusc ar dispărea toate cărțile din lume. Cum ar fi lumea ta fără cărți? La ce alte 
mijloace de informare ai apela?

13 Continuă enunțul și argumentează alegerea.

Dacă aș fi o carte, mi-ar plăcea să fiu  .
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU
Comunicare

UNITATEA I. Povești de toamnă | Recapitulare inițială | Lecția 4

ppDescoperă!Descoperă!

1 Observă cu atenţie imaginile de mai jos. Descrie fiecare situaţie de comunicare, indicând: 

schimbul de 
informații
care crezi 
că are loc

ţ

timpul și locul 
în care are loc 

schimbul de informații

persoanele
care comunică 

între ele

2 Stabilește corespondenţa corectă dintre cifra aflată în dreptul fiecărei imagini și replicile date. 

Reconstituie dialogurile.

2. Mami, te rog să îmi 
cumperi un set de acuarele.

6. Da, dragul meu. Chiar 
mâine. Ce vrei să pictezi? 

5. Mulţumesc. Ești
foarte amabil!

a)

1. Îmi pare rău că 
te-ai lovit! Pot să te  

ajut?

b)

3. Îmi permiteţi să vă 
arăt ce cărți am luat 

de la bibliotecă?

7. Sigur că da, Luca.
Sunt foarte curioasă.

c)

4. Bună! Eu sunt Andrei! 
Îmi pare bine să te cunosc!

8. Și mie. Eu sunt Laura! 
Cred că învățăm la 

aceeași școală!

d)

g

1 2 43

Exersează!Exersează!
3 JOC de ROL Alegeţi una dintre ilustrațiile de mai sus. Interpretaţi rolurile personajelor în faţa 

clasei, completând dialogul cu 2-3 replici. Încercați să folosiți cât mai multe cuvinte magice!

4 Scrie scurte dialoguri, pornind de la imaginea alăturată.

a) Soliciţi informaţii despre drumul spre Muzeul de Istorie.

b) Anunţi că ţi-ai pierdut căţelul şi soliciţi ajutorul pentru găsirea lui.

Nume și prenume elev: 
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU
Scrierea creativă

UNITATEA I. Povești de toamnă | Recapitulare inițială | Lecția 5

ppDescoperă!Descoperă!
1 Observă cu atenţie imaginile de mai jos.

a) În ce anotimp se petrece întâmplarea? 

c) Ce fac copiii?

b) Unde se află cei doi prieteni?

d) Ce găsesc cei doi copii printre frunze? 

2  Dă un titlu potrivit fiecărui moment ilustrat. 

3  Imaginaţi-vă un dialog purtat între personaje în fiecare dintre scenele ilustrate. Interpretaţi 
dialogul în faţa clasei.

Exersează!Exersează!
4  Pornind de la imaginile de mai sus, scrie un scurt text în care să redai întâmplările ilustrate, în 

ordinea succesiunii lor. În redactarea textului, ține cont de recomandările lui Dominic, din Secretele 
unui bun scriitor.

Nume și prenume elev: 
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU

„Țara copiilor fără vacanță”
de Adina Popescu

UNITATEA I. Povești de toamnă | Evaluare inițială

1 Transcrie din text enunţurile care îl descriu pe copilul călător.

2 Răspunde la întrebări.

a) Ce a făcut copilul călător în prima zi?

b) Ce au făcut copiii în vacanţa fără sfârşit?

c) Ce au înţeles copiii din Ţara copiilor fără vacanţă?

3 Scrie cuvinte cu sens asemănător celor marcate în text cu roz și cu sens opus celor marcate cu 
verde.

4 Alcătuiește enunţuri în care să folosești sensurile diferite ale cuvintelor scrise cu albastru.

Nume și prenume elev: 
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5 Transcrie, din fragmentul încadrat în chenar:

a) două substantive, numărul singular;

b) două substantive, numărul plural;

c) două adjective, numărul singular;

d) două verbe, numărul plural.

6 Completează cu adjective potrivite substantivele:

 copil  zâmbet  şapcă 
 bocanci  priviri  locuri 

7 Completează forma potrivită a verbelor din paranteză.

În ţara copiilor fără vacanţă (a sosi)  un copil care nu făcea nimic toată ziua. Miraţi, 
copiii din acea ţară (a afla)  că străinul (a fi)  în vacanţă. Ei (a cere) 

 Consiliului Profesoral să închidă şcoala. În timpul vacanţei fără sfârşit, copiii (a se juca) 
 toate jocurile posibile, (a se duce)  în excursii şi (a se uita) 

la toate desenele animate. 

8 Scrie o carte poștală sau un e-mail adresat copiilor din Țara copiilor fără vacanţă, prin care să îi 
feliciţi că au devenit înţelepţi şi s-au întors la şcoală. Nu uita să verifici dacă:  ai respectat cerinţa 
ai scris formula de început  ai semnat cartea poștală/e-mailul.
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU

„Fii tu însuți!”
de Claudia Groza

UNITATEA II. Împreună cu ceilalți | Lecția 1

țțAm înțeles ce am cititAm înțeles ce am citit

1 Adevărat (A) sau fals (F)? Explică varianta aleasă pentru fiecare enunț.

a) Acțiunea se petrece într-o pădure. 

b) Personajele au însușiri omenești: vorbesc, visează, au sentimente. 

c) Fetița are însușiri supraomenești/fantastice: discută cu obiectele din jurul său. 

d) Dorința fetiței era să poată ciripi precum vrăbiuțele.  

2  Răspunde la întrebări.

a) Ce a aflat fetița, de la vrăbiuță, despre oameni?

b) Cine a îndeplinit dorințele personajelor de a se transforma în altceva?

c) În ce dorea să se transforme fiecare personaj? Completează răspunsul sub forma unei 
scheme.

3  Întocmește liste, corespunzător cerințelor formulate pe postituri.

Personajele 

cu care vorbește fetița

Personajele care își doresc 

să se schimbe

Personajele care nu își doresc 

să se transforme

g țg țÎmi îmbogățesc vocabularulÎmi îmbogățesc vocabularul

4  Ce auzim de la fiecare? Recitește primul fragment din text, pentru a răspunde corect.

a) Unește corespunzător.

vânt fetiță insecte frunze păsări

zumzet foșnet vuiet vorbe cântec

Nume și prenume elev: 
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b) Găsește și alte exemple, completând corespunzător tabelul de mai jos.

ploaie izvor aripi

clinchet ciripit

  

5  Formulează enunțuri cu sensurile diferite ale cuvintelor:   elan ,  mare ,  mai ,  dar .

6  Caută în dicționar sensurile diferite ale cuvântului rost. Formulează enunțuri cu două dintre sensu-
rile  acestui cuvânt. 

țțÎmi organizez informațiileÎmi organizez informațiile

7  Completează harta textului. 

Titlul

Personajele principale

Locul TimpulPersonajele

Autorul

8 JOC Scara ideilor

a)   Formulați ideile principale pentru fragmentele delimitate prin culoare. Scrieți aceste idei sub formă 
de:  întrebare răspuns titlu. 
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b) Ce conține fiecare fragment delimitat prin culoare? Stabiliți ordinea corectă a conținutului fiecărui 
fragment, numerotând corespunzător. Completați Scara ideilor. 

Cauza care determină acțiunea povestită/narată

Situația de început: loc, timp, personaje principale

Situația finală

Depășirea situației deosebite

Desfășurarea acțiunii

9 Minidezbatere: Cea mai interesantă idee
Fiecare copil notează cea mai interesantă dorință de 
transformare prezentată în text, apoi o prezintă colegi-
lor de echipă. Pe rând, colegii își exprimă părerea: Cred 
că a ales această transformare, deoarece … . Ultima 
explicație o dă cel care și-a prezentat cea mai intere-
santă idee.

10 Recitește fragmentul încadrat, apoi răspunde la întrebări.

Ce ai văzut 
citind textul?

Ce ai auzit 
citind textul?

Ce ai simțit?

      

      

      

11  Realizează o ilustrație/un desen adecvat pentru fragmentul încadrat în dreptunghi.

Scriu corecti tttScriu corectScriu corect
12  Observă forma verbelor în construcțiile scrise cu mov. 

a) Alcătuiește enunțuri cu aceste construcții.

b) Formulează îndemnuri folosind verbele: să fii, să scrii, să vii, să știi, să ții. 

1
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c) Scrie, după model, forma corectă a verbelor dintre paranteze.

Tu (a veni) acasă.  Tu vii acasă.  Să vii acasă!

Tu (a ști) adresa școlii. 

Tu (a ține) minte multe detalii. 

Tu (a descrie) cerul toamnei. 

13 Extrageți din text enunțuri care conțin virgula în următoarele situații:
enumerare  adresare directă  explicație suplimentară  separarea cuvintelor personajului de cele ale 

naratorului.

țțRecunosc părțile de vorbireRecunosc părțile de vorbire
14  Identifică părțile de vorbire, notându-le inițiala, conform schemei:

substantiv adjectiv  pronume  verb  
  s                  a                 p              v     

Copila descoperi un ardei gras, galben, frumos, dar foarte trist. 

— Tu ești atât de colorat: verde-închis la exterior, misterios și roșu-aprins în interior, dulce și gustos. 

— Eu m-am săturat să fiu ascunsă în pământ, să mă lupt cu insectele și cu viermii.

— Am visat, stând în cutia mea, să fiu un contrabas.

InvestighezInvestighez Legume și fructe

15 Prezintă leguma/fructul preferat, pornind de la întrebările date.

leguma/fructul preferat

• Cum arată?

• De ce îți plac? 

• Cum le consumi? 

• De ce le recomanzi și altora?
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16  Realizați un sondaj la nivelul clasei, privind fructele și legumele preferate. Ilustrați într-un grafic 
rezultatele obținute. Prezentați rezultatele sondajului într-un articol pentru revista clasei.

17 Caută informații despre efectele benefice ale consumului de ardei și de pepene pentru 
sănătatea omului. Prezintă informațiile într-un articol pentru revista clasei.

18 Imaginează-ți un alt final al textului. Completează-l în 5-7 rânduri.

19 Scrie, la alegere, un text cu titlul Povestea picăturilor de ploaie sau Povestea lacrimilor.
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU

„O călătorie spre țările calde”
de Adina Popescu

UNITATEA II. Împreună cu ceilalți | Lecția 2

țțAm înțeles ce am cititAm înțeles ce am citit

1 Completează fiecare enunț, alegând varianta corectă.

a) Trăncănilă era

un rândunel   un papagal   un cocor   un bărzoi.

b) Trăncănilă s-a născut

în captivitate           pe malul Nilului   

la est de piramide   în via de la țară.

c) Pentru a ajunge la destinație, rândunelele au folosit   
indicațiile papagalului   hărți
un atlas geografic           o busolă.

2  Răspunde la întrebări. 

a) De ce se îngrășase Trăncănilă? 

b) Care era destinația rândunelelor?

c) Ce instrument de orientare au folosit rândunelele abandonate de Trăncănilă?

d) Ce a învățat papagalul Trăncănilă din această experiență?

g țg țÎmi îmbogățesc vocabularulÎmi îmbogățesc vocabularul

3 JOC Zmeul

a) Explicați sensul cuvintelor scrise cu mov. Comparați cu 
explicația din dicționar.

Nume și prenume elev: 

Cuvânt 
nou

Ce  cred că 
înseamnă?

Ce 
înseamnă?

Cuvânt 
înrudit
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b) Formulați enunțuri cu aceste cuvinte. Evaluați-vă reciproc. 

4   JOC Licitația de idei

a) Găsiți sensul expresiilor, așa cum reiese din text. 

• a o lua din loc înseamnă… • a-și face siesta

    

• a se urni la drum • a face popas

    

• a da înapoi • a-și da seama

    

b) Identificați expresiile cu sens asemănător.
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x l iiiRecunosc structura textuluiRecunosc structura textului

5 Recitește textul, acordând atenție principalelor momente ale acțiunii, prezentate în ordine cronolo-
gică. Completează ideile principale ale textului.

1. Trăncănilă iese în curte.

2.

3. Trăncănilă descoperă un stol de rândunele fără conducător.

4.

5. Trăncănilă pornește cu rândunelele spre țările calde. 

6.

7. Epuizat de oboseală, papagalul abandonează stolul de rândunele.

8.

9. După aventura în țările calde, Trăncănilă revine în colivia sa, mai înțelept.

6  Delimitează textul în fragmente, după planul de idei completat la exercițiul 5.

7  Povestește un fragment, la alegere.

g f țg f țÎmi organizez informațiileÎmi organizez informațiile

8  Identificați personajele care participă la acțiunea povestită. Completați tabelul, după model.

Personaje-individ Personaje-grup

mai-marele cocorilor cocorii

… …

p pp pp pp pÎmi exprim părereaÎmi exprim părerea

9 De ce crezi că stăpânii l-au numit pe papagal Trăncănilă?

10 JOC Minidezbatere: Personajul în care mă regăsesc

Fiecare copil identifică personajul cu care se aseamănă cel mai mult, apoi prezintă colegilor această 
alegere. Pe rând, colegii își exprimă opinia: Cred că a ales această asemănare, deoarece… 

La final, cel care și-a prezentat alegerea personajului cu care se aseamănă își argumentează alegerea.
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Scriu corectScriu corect

11 Găsește un nume potrivit pentru fiecare pasăre-personaj din textul O călătorie spre țările calde, de 
Adina Popescu. Formulează enunțuri în care să explici alegerea fiecărui nume.

p p jp p jRealizez portretul unui personajRealizez portretul unui personaj

12 Proiect Puzzle: Cercul scriitorilor

Fiecare grup de lucru va completa câte un cerc cu informații despre una dintre păsările prezentate 
în textul O călătorie spre țările calde, de Adina Popescu: 

Pentru completarea pieselor de puzzle, vor fi folosite:

I. date reale, extrase din texte informative găsite în atlase, dicționare, pe internet etc.;

II. date extrase din textul literar O călătorie spre țările calde, de Adina Popescu;

III. creații literare personale, la alegere: scurtă descriere folosind expresii deosebite, ghicitori, expresii 
care conțin denumirea păsării;

IV. desen.

I. Date reale 
despre…

II. Date din 
textul literar, 
încărcate de 
emoție artistică

IV. Desen III. Enunțuri proprii 
despre…

Valorificarea proiectului se va realiza prin: 

prezentare în fața clasei; 
publicare în revista clasei.
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13    Alegeți un personaj dintr-un film vizionat de voi.

a) Formulați o listă de întrebări și răspunsuri, pornind de la întrebările din schema de mai jos.

UNDE? DE CE?

CUM?

ppppp

CÂND? CE?

PERSONAJ 

DIN FILM

b) Realizați un portret al personajului, folosind modalități diferite de exprimare: text, 
desen/colaj, ritm/melodie, pantomimă etc.

c) Prezentați portretul în fața clasei.

d) Comentați portretele realizate de colegi.

gh zzzInvestighezInvestighez Călătorind prin lume

14 Identifică, pe harta lumii, România și Nilul. Marchează traseul parcurs de Trăncănilă în aventura 
sa spre țările calde. 

15 Caută informații despre piramidele din Egipt. Notează cinci idei pe care le consideri cele mai inte-
resante. Prezintă-le colegilor, argumentând alegerea lor. 
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU
Substantivul

UNITATEA II. Împreună cu ceilalți | Lecția 3

Exersează!Exersează!
1 a) Identifică substantivele din enunțurile scrise cu portocaliu. Ce ai constatat? 

 numărul singular    numărul plural 
           semn                         semne

b) Notează-le în coloana potrivită, apoi completează și forma celuilalt număr, după model.

 numărul singular  numărul plural 

semn

…

semne

… 

c) Transcrie enunțurile, eliminând substantivele. Ce ai observat?

2 JOC   Evantaiul substantivelor 

Pentru fiecare fragment, completează câte un evantai de substantive. 

Nume și prenume elev: 

fii
nț

ă

lucru

fenomen al naturii

stare 

sentim
ent 

transm
is



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

26

3 Observă enunțul: Frunza de plop se aurește sub razele de soare.

a) Identifică substantivul la genul feminin.

b) Schimbă numărul primului substantiv și rescrie noul enunț. Ce ai observat? 

c) Rescrie enunțul, schimbând ordinea cuvintelor. Găsește cât mai multe variante.

4 a) Transcrie enunțurile despre Morcoveață. 

b) Cine poate fi acest personaj? Argumentează răspunsul.

c) Explică folosirea majusculei în scrierea cuvântului Morcoveață.

d) Dă exemple de substantive care se scriu cu majusculă, indiferent de locul lor în propoziție.

5 Elimină intrusul din seria de substantive.

a) vreme  Morcoveață  visător  frunză  plop 

b) neliniștea  fagul  copacii  semne  zbuciumă 
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c) panica  țipete  mânioși  umbrele  vârfurile 

d) răbdarea  supărat  semn  frunză  grabă 

e) crengile  mierla  zvâcnea  notă  întâmplare 

6 Identifică în text substantivele corespunzătoare următoarelor descrieri:

a) „încremenită, mai degrabă pată”  

b) „își scutură poamele”  

c) „își zbuciumă crengile subțiri”  

d) „a început să tremure”  

e) „ca îmbătate, mișcă din urechile lor de măgar”  

f) „mâniate, se izbesc între ele”  

7 Formează substantive, pornind de la cuvintele date, după model.

a)  bună – bunătate

singuratică, liberă, încremenită, supărat, apropiată, învecinate

b) a începe – începutul, începerea

a tremura, a cuprinde, a lăți, a se zbuciuma, a zvâcni, a zări, a înfricoșa, a frământa

8  a) Transcrie ultimul fragment. Notează cu s substantivele.

b) Grupează substantivele într-un tabel, după număr.

număr singular număr plural
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU

„Satul global”
de Vasile Poenaru

UNITATEA II. Împreună cu ceilalți | Lecția 4

țțAm înțeles ce am cititAm înțeles ce am citit
1  Răspunde la întrebări.

a) Ce învățaseră Luca și colegii săi la orele desfășurate în Laboratorul de informatică?

b) Cum au deschis copiii programul Netscape Navigator?

c) Ce formează mai multe calculatoare legate între ele?

g f țg f țÎmi organizez informațiileÎmi organizez informațiile

2  Grupează într-un tabel cele două categorii de personaje întâlnite în text: 

a) posibil reale b) imaginare/fantastice

3 Transcrie expresiile care descriu portretul fiecărui personaj, după schema dată.

învățătoarea, … 

Laura, …

Dragoș, … 

Violeta, … .

4 a) Numerotează ideile principale, în ordinea în care au fost prezentate în text.

 Trimiterea unui e-mail

 Deplasarea spre Laboratorul de Informatică

Deschiderea programului Netscape Navigator

 Comunicarea interplanetară

 Definirea internetului

 Accesarea unei pagini de web

b) Delimitează fragmentele textului, după planul de idei.

Nume și prenume elev: 

Numele 
personajului

Descrierea
personajului
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p pp pÎmi exprim părereaÎmi exprim părerea
5 Alege fragmentul care te-a impresionat cel mai mult. Povestește-l, apoi răspunde la întrebări.

 Ce te-a impresionat în acest fragment?

 Ce ai simțit citind acest fragment?

Ce întâmplare asemănătoare ai trăit?/Ce amintiri îți trezește acest fragment?

Scriu corectScriu corect
6 JOC Ciorchinele

Completează caracteristici ale internetului, exprimate prin substantive. 

Internet

7  Scrie, în cinci minute, ce ai învățat despre internet, din acest text. Subliniază substantivele.

8  Întocmește două liste de substantive, pornind de la ilustrațiile textului.

InvestighezInvestighezInvestighez

Harta lumii

9  Localizează, pe harta lumii, România, apoi țările despre care se vorbește în text. Folosește interne-
tul, pentru a afla poziția lor geografică.

10 Caută informații pentru a completa rubricile  !  și  ?  de la exercițiul 3, pagina 34.

Substantive la 
numărul singular

Substantive la 
numărul plural
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU

Relatarea unei întâmplări 
imaginate

UNITATEA II. Împreună cu ceilalți | Lecția 5

ggÎmi imaginez Îmi imaginez
1  Observați imaginea alăturată. 

a) Găsiți un titlu potrivit întâmplării ilustrate. 

b) Răspundeți la întrebări, pornind de la această 
ilustrație. 

Când are loc întâmplarea ilustrată?

Unde se petrece acțiunea?

Ce personaje observați în imagine?

Ce nume credeți că li se potrivesc?

Cum arată fiecare?

Când s-au cunoscut/întâlnit?

 Despre ce credeți că vorbesc personajele?

Cum credeți că reușesc să se înțeleagă?

Nume și prenume elev: 
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2    Observați imaginea. 

Realizați o bandă desenată pornind de la schema de mai jos. Combinați desenul cu mesajele scrise. 
Pentru aceasta…

a) Identificați și transcrieți Planul de idei.

b) Descoperiți și transcrieți  Etapele de lucru.

UNDE?

CE?

CÂND?

CUM?

CINE?

DESPRE CE?

Dialog cu un 
computer

Problema

Aspecte 

pozitive

Aspecte 

negative

ÎN VIITOR
Ce așteptări aveți?

Ce îmbunătățiri i-ați aduce?

În
tâ

ln
ir

ea
Etape de lucruA. Lansați 

mai multe 
idei.

C. Construiți 
firul acțiunii.

E. Verificați 
corectitudinea 

exprimării.

B. Selectați-le 
pe cele mai 
potrivite.

D. Verificați 
legătura dintre 

momentele 
acțiunii.

A
jutorul 

prim
it
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU
Cum comunicăm?

UNITATEA II. Împreună cu ceilalți | Lecția 6

țțAm înțeles ce am cititAm înțeles ce am citit
1  Completează enunțurile, alegând varianta corectă. 

a) Alfabetul a fost inventat de 

 chinezi  fenicieni  greci  romani.

b) Prima presă de tipar a fost făcută din

 metal  papirus  piatră  lemn.

c) Prima presă de tipar a fost inventată în secolul

 al XV-lea  al XIV-lea  al IX-lea  al VIII-lea.

d) Primul telefon a fost inventat de
 Samuel Morse  Alexander Graham Bell  Valdemar Poulsen.

2  Răspunde la întrebări.

a) Care sunt principalele invenții legate de comunicare, realizate înainte de Hristos?

b) Câte sute de ani au trecut de la inventarea papirusului până la inventarea tiparului de lemn? Dar 
până la inventarea presei de tipar din metal?

c) Ce a inventat Guglielmo Marconi?

d) Cine este inventatorul World Wide Web?

ppAplicAplic

3  Scrie-ți numele, folosind alfabetul Morse.

Nume și prenume elev: 

A
B
C
D
E
F
G
H
I

J
L
L
M
N
O
P
Q
R

S
T
U
V
W
X
Y
Z
1

2
3
4
5
6
7
8
9
0
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ș p g fș p g fUtilizez scheme și reprezentări graficeUtilizez scheme și reprezentări grafice

4 Ordonează cronologic numele inventatorilor în domeniul comunicării.

_____ _____ __________ _____
Johannes 

Gutenberg

5 Observați imaginea. Cele două trenuri simbolizează cele două mari perioade din istoria ome-
nirii. Notați fiecare invenție în vagonul corespunzător perioadei în care a fost realizată.

1-1000 1001-2000 2001-30001001-02001-10003001-2000

nzător perioadei în care a fost realiți fiecare invenție în vagonul coresp

înainte de Hristos (î.H.) după Hristos (d.H.)

6 Notează în spațiul de mai jos secolele cu cele mai multe invenții în domeniul comunicării.

4000 3000 2000 1000 0 1000 2000
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU
Recapitulare

UNITATEA II. Împreună cu ceilalți

1 JOC Caruselul personajelor

Dați exemple de personaje care au fă-
cut dovada calităților exprimate prin 
substantivele din caruselul alăturat.

Discutați, analizați și alegeți personajul 
cel mai potrivit pentru fiecare dintre 
trăsăturile enumerate.

Argumentați fiecare alegere: Am ales acest personaj, având în vedere faptul că …/luând în conside-
rare răspunsul/soluția/reacția sa…

2 JOC Cadranele 

Din textele studiate, alege un fragment care te-a impresio-
nat în mod deosebit. Justifică această preferință, răspunzând 
cerințelor din cadranele alăturate.

Nume și prenume elev: 

curiozitate

istețime

inventivitateeleganță

haz

aventură

inteligență

curaj

Ce ai văzut 
citind 

textul?

Ce 
ai auzit?

Ce ai 
simțit?

Reprezintă
într-un desen 
conținutul 
acestui 
fragment.
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3 JOC Turul galeriei 

Expuneți cadranele completate. 
Identificați textele din care fac parte fragmentele alese de ceilalți colegi. Notați cel puțin trei ti-
tluri recunoscute.

4 JOC Licitația de idei 

Găsiți sensul expresiilor de mai jos. 

se aurește sub razele de soare

Pe negândite sau cât ai putea spune „pește”

5 a) Identifică personajul, apoi răspunde la întrebare.

b) Identifică personajul, apoi prezintă cum ți-ai 
pregăti tu o astfel de călătorie.

6  Care este invenția pe care o consideri cea mai interesantă în evoluția mijloacelor de comunicare? 
Scrie, în cinci minute, un text în care să argumentezi răspunsul la această întrebare.

Tu, de exemplu, când 
ai lăsat ultima oară 

firimituri la fereastră? 

… orice călătorie, mai 
ales una peste mări și 
țări, se face cu cap.
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7 Recunosc substantivele Recitește fragmentul care prezintă internetul, la pagina 39. Extrage sub-
stantivele și precizează, la fiecare, genul și numărul. Indică substantivele care au formă de plural.

8  Descrie un dispozitiv digital pe care îl folosești mai des. Subliniază substantivele.

9  Selectează, din lista dată, substantivele care au formă doar pentru singular sau doar 
pentru plural.

 câlți  Vasile  Bucegi  Carpați  Iași  zori  tăieței 

 icre  înțelepciune  șale  văi  Olt  sete  tenis
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU
Test de evaluare

UNITATEA II. Împreună cu ceilalți

1 Adevărat (A) sau fals (F)? 

a) Punctul de echilibru, de Angelica Lambru, este un text informativ.

b) Personajele textului sunt imaginare.

c) Personajele textului sunt: un iac, un zimbru, un înțelept, povestitorul și Snowie.

2  Bifează varianta corectă.

a) Unde trăia zimbrul?

la câmpie la munte în junglă

b) Ce soluție le-a recomandat înțeleptul, pentru problema lor?

un punct de greutate un punct de echilibru un punct de vedere

c) Ce trebuia să facă iacul pentru a ajunge pe terenul intermediar?

Trebuia să urce. Trebuia să coboare.               Trebuia să stea pe loc.

3 Recunoaște personajul după propriile acțiuni. Notează în dreptul fiecărui personaj literele corespun-
zătoare.

Iacul __, __, __           Zimbrul__, __, __

a) obosea

b) i se făcea foarte cald

c) simţea că puterile îl părăsesc

d) își pierdea toată energia

e) ameţea

f) abia se mai putea târî înapoi

4 Scrie cuvinte cu sens asemănător.

refugiu tocmai 

a-și da seama 

5   Găsește în text cuvinte și expresii cu sens asemănător.

Nume și prenume elev: 
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6 Răspunde la întrebări.

a) Unde trăia iacul?

b) Ce i-a sfătuit bătrânul înțelept pe cei doi prieteni?

c) Cum explici faptul că, la câmpie, iacului i se făcea foarte cald?

7 Completează diagrama cu cel puțin trei asemănări și trei deosebiri.

IACUL ZIMBRUL

Deosebiri

8 Recitește fragmentul încadrat. 

a) Cine este Snowie? 

b) Transcrie cuvântul care te-a ajutat să găsești răspunsul.

c) Subliniază substantivele.
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9 Formulează enunțuri cu sensurile diferite ale cuvântului marcat cu mov. Precizează ce parte de 
vorbire este în fiecare caz.

10 Prezintă, într-un text de 10-15 rânduri, o situație dificilă pe care ai depășit-o folosind un punct de 
echilibru. Subliniază enunțul care conține prezentarea punctului de echilibru. 
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU

„Aventurile lui Tom Sawyer” 
după Mark Twain

UNITATEA III. Dorințe împlinite | Lecția 1

țțțAAAAAAAAm îîîîînțțțțellllles ce am ciiiitttiiiitttAAAAAAAm îîîîînțțțțellllles ce am ciiiitttiiiittt
1 Alege varianta corectă.

a) Personajele principale sunt      un băiat şi o fetiţă      cinci copii      doi căţei.

b) Băiatul se numeşte      Sid Sawyer      Tom Sawyer      Huckleberry Finn.

2 Răspunde la întrebări.

a) Ce a văzut Tom în grădina unei locuinţe?

b) De ce făcea băiatul tot felul de giumbuşlucuri?

c) Cum a primit Tom pedeapsa profesorului?

d) Cum i-a atras atenţia Tom lui Becky?

e) Ce l-a rugat Becky pe Tom?

3 Asociază expresiile de mai jos cu explicaţia potrivită.

a. „o clădire mică din scânduri”

b. „caricatura stângace”

c. „semăna mai degrabă cu o macara”

d. „o clepsidră cu o lună plină şi nişte paie în loc de braţe şi picioare”

1. o școală

2. o casă

3. o fată

4. un om

4 Alege unul sau mai multe titluri care se potrivesc fragmentului citit. Propune şi tu un alt 
titlu.

Ore fericite Un profesor sever Teme dificile Un chip frumos

Nume și prenume elev: 

■ ■
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5 Delimitează textul în fragmente logice. Scrie ideile principale ale textului.

6 Povestește oral fragmentul tău preferat. Realizează un desen care să ilustreze fragmentul și inserează-l 
în spațiul de mai jos.

7 JOC   Provocarea Formați două echipe. Un elev din prima echipă adresează o întrebare referi-
toare la conţinutul textului citit şi provoacă un copil din cealaltă echipă să răspundă, rostind nu-
mele acestuia. După ce a răspuns, al doilea copil provoacă, la rândul său, un membru din echipa 
adversă. Pentru fiecare răspuns corect, echipa primeşte un punct. Pentru fiecare răspuns greşit, 
echipa pierde un punct. Câştigă echipa care obţine cel mai mare punctaj. 

ÎÎÎÎÎÎÎÎÎmmmiiii exxppppriiiim ppppăăăărereaÎÎÎÎÎÎÎÎmmiiii exxppppriiiim ppppăăăărerea

8 Descrie o situație în care tu (sau un coleg de clasă) ai întârziat la școală. Cum ai procedat la intrarea 
în clasă? Cum crezi că ar fi trebuit să își motiveze întârzierea Tom?

g țggg țțțțÎÎÎÎÎÎmmmmiii îîîmmmbbbooogggggăăățțțțțțeeesssccc vvvooocccaaabbbuuulllaaarrruuulllÎÎÎÎÎmmmiii îîîmmmbbbooogggggăăățțțțțeeesssccc vvvooocccaaabbbuuulllaaarrruuulll

9 Scrie cuvinte cu sens asemănător celor scrise în text cu roz și cu sens opus celor scrise cu bleu.
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10 Formulează câte un enunț pentru fiecare dintre sensurile cuvântului semăna.

ggggÎÎÎÎÎÎÎmmmmiii iiimmmaaaggggggiiinnneeezzzÎÎÎÎÎÎmmmiii iiimmmaaaggggggiiinnneeezzz

11 Imaginează-ți un alt final pentru textul citit. Prezintă finalul în faţa colegilor tăi.

Recunosc părțile de vorbireRecunosc părțile de vorbire

12 Citește cu atenție fragmentul încadrat cu chenar, din textul Aventurile lui Tom Sawyer. 
Indică:

 două pronume  două substantive de genul neutru  verbul cu sens asemănător care poate înlocui 
expresia a băga de seamă.

13 Transformă substantivele date, după model.  Ce părți de vorbire sunt cuvintele obținute? 

Model: frumusețe – frumos

 primejdie –  admiraţie –  curiozitate – 

 nepăsare –  șovăială –  seriozitate – 

Scriu corectScriu corectScriu corect

14 Transformă următoarele replici ale personajelor, după modelul dat.

— Lasă-mă să 

văd şi eu! Becky i-a spus lui Tom să o lase şi pe ea să vadă.

— Este un om frumos! Acum, 

desenează-mă pe mine, cum vin 

spre casă.

Becky a spus că 

şi 

,

n

— Aş vrea să ştiu şi eu să 

desenez. 
Fetiţa 
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU
Invitația

UNITATEA III. Dorințe împlinite | Lecția 2

ppDescoperă!Descoperă!
1 Observă invitaţia alăturată.

a) Identifică următoarele elemente:

  titlul

   formula de adresare

  data, ora

  evenimentul

    locul, adresa

confirmarea

formula de încheiere

  semnătura

b) 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?

Exersează!Exersează!

2 CREIONAȘUL FERMECAT

Scrie invitaţii pentru următoarele situaţii:

Nume și prenume elev: 

Dragă Becky,

Vineri, 30 noiembrie, ora 17:00, te invit la 

Concertul extraordinar al Corului din St. Petersburg.

Se va desfăşura la Sala Mică a Teatrului, strada Alu-

nilor, numărul 7.

Am un bilet și pentru tine. Te rog să confirmi participa-

rea până în ziua de 28 octombrie.

                                                      Te aștept cu drag,

Tom

Invitaţie

Petrecerea zilei tale de naştere

Serbarea de Crăciun

Lansarea unui CD cu muzică pentru copii 
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU

Adjectivul. Poziţia adjectivului 
faţă de substantiv

UNITATEA III. Dorințe împlinite | Lecția 3

ppDescoperă!Descoperă!
1 Citește cu atenție textul. 

— Te rog să-mi mai spui câte ceva despre Becky, Ileana. Văd că ai citit cu atenție cartea.
— Maria, Becky este colega lui Tom. O frumoasă fetiță cu ochii mari, albaștri și părul bălai, pe care și-l 

împletește în două cozi lungi.
— Parcă te descrii pe tine, Ileana.
— Nu, eu am ochii verzi și părul mult mai scurt. 

a) Ce exprimă cuvintele scrise cu roz în textul de mai sus? Alege varianta corectă. 

 ființe  acțiuni  însușiri  numere.

b) Cum sunt așezate cuvintele scrise cu roz în raport cu substantivele pe care le însoțesc?

Exersează!Exersează!

2  Elimină intrusul din șirul adjectivelor date.

a) roz, albastru, cenuşiu, drăguț 

b) mic, mare, interesant, lung 

c) sărat, uşor, dulce, acru

d) pătrat, mic, oval, rotund 

e) blond, şaten, ondulat, brunet

3 Identifică adjectivele din textul de mai jos. 

În fața lui Tom se ivise un băiat. Purta o pălăriuţă frumoasă și o hăinuţă din postav albastru, încheiată 
până-n gât, nouă şi curată. 

4 Transcrie propozițiile, adăugând câte un adjectiv fiecărui substantiv subliniat.

a) Copacii se legănau în bătaia vântului.

b) În fața ușii se afla un câine. 

c) Păsările își luară zborul spre cer.

Nume și prenume elev: 
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5 Adaugă câte un adjectiv înainte și după fiecare substantiv dat. Formează câte un enunț cu trei 
dintre structurile obținute.

Model: frumoasa fetiță blondă

… copil … … glas … … priviri … … elev …

6 Pornind de la imaginea de mai jos, realizează un scurt text în care să folosești cel puțin 
10 adjective. Subliniază cu o linie adjectivele aflate înaintea substantivelor și cu două linii adjecti-
vele așezate după substantive.
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU

Adjectivul. Acordul adjectivului 
cu substantivul

UNITATEA III. Dorințe împlinite | Lecția 4

ppDescoperă!Descoperă!
1 Citește cu atenție textul. 

Da, se hotărâse asupra carierei sale. Pirat are să se facă! Lumea întreagă o să răsune de numele lui. Ce falnic 
va brăzda mările furtunoase cu corabia lui lungă, joasă, neagră şi mai iute ca vântul! Îi va zice „Vijelia”! Iar când va 
fi în culmea gloriei, are să apară îmbrăcat cu pantaloni bufanţi şi cu pieptar de catifea neagră, încălţat cu cizme
înalte până la genunchi, încins cu un brâu stacojiu. Din pălăria cu marginile mari, îi va flutura o cascadă de pene 
şi în mâini va ţine un steag negru. Cum îi va mai creşte inima de încântare, când va auzi şoptindu-se în preajmă: 
„E Tom Sawyer, piratul!"

a) Observă substantivele scrise în text cu bleu. Precizează genul și numărul fiecărui substantiv. Ce 
gen și ce număr au adjectivele scrise cu roz? 

b) Continuă identificarea adjectivelor care însoțesc substantivele scrise cu bleu. 
Ce gen și ce număr au acestea?

2 Transcrie textul, înlocuind substantivele scrise cu bleu cu cele precizate mai jos.

mările oceanul       corabia vaporul 

pantaloni mâneci  catifea mătăsuri 

cizme bocanci        steag drapel 

Nume și prenume elev: 
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Exersează!Exersează!

3 Realizează acordul fiecărui adjectiv cu substantivele date. Ce observi?

4 a) Transformă structurile, trecându-le la numărul plural.

 vânt năprasnic  vis îndrăzneț 

 zi însorită  nor pufos 

 peisaj fabulos  frunză arămie 

b) Construiește enunțuri cu structurile obținute.

5  Acordă adjectivele cu substantivele date.

 bluze albastre pantaloni 

 pantaloni noi fuste 

simpatica pisică  căței

 o fetiță vitează niște băieți 

6 Transcrie textul, realizând acordul în gen și număr al adjectivelor din paranteză.

După ce s-a îmbrăcat, fata (grijuliu) îl mai dichisi pe Tom: îi încheie până la gât haina (curat), îi răsfrânse 
peste umeri gulerul (mare) al cămăşii (alb), îi zbârli cu peria cârlionţii (scurt) şi, la urmă, îi aşeză pe creştet 
pălăria (pestriţ) de pai. Mary nu a uitat nici de ghetele (negru), (uns) cu vaselină. Acum arăta ca toți băieții 
(îngrijit).
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU

„Singur pe lume” 
după Hector Malot

UNITATEA III. Dorințe împlinite | Lecția 5

țțțAAAAAAAAm îîîîînțțțțellllles ce am ciiiitttiiiitttAAAAAAAm îîîîînțțțțellllles ce am ciiiitttiiiittt
1 Alege varianta corectă.

a) Vitalis i-a dat lui Remi      o bluză uscată      o pereche de cizme negre      o cămaşă uscată.

b) Remi a simţit pe obraz răsuflarea caldă a lui      Capi      Sufleţel      Dolce.

c) Vitalis i-a cumpărat băiatului      o haină, o pereche de pantaloni şi o pălărie
 o haină, o pereche de cizme şi o pălărie      o haină, o pereche de papuci şi o pălărie. 

2 Adevărat (A) sau fals (F)?

a) Remi nu se împrieteneşte cu Dolce. 

b) Copilul nu mai văzuse niciun oraş. 

c) Vitalis i-a cumpărat băiatului o pereche de saboţi. 

d) Maimuţica Sufleţel imită toate mişcările lui Remi. 

e) Vitalis îl învaţă pe Remi să cânte. 

f) Prima reprezentaţie a băiatului a fost un real succes. 

3 Răspunde la întrebări.

a) De ce Remi nu s-a mai simţit singur pe lume?

b) Cum arăta noul costum al băiatului?

c) De ce Remi îl consideră pe Vitalis un om darnic?

d) Care erau talentele lui Capi şi ale lui Dolce?

e) De ce a tăiat Vitalis hainele cele noi?

Nume și prenume elev: 
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f) De ce avea emoţii Remi înainte de spectacol?

4 Alege unul sau mai multe titluri care se potrivesc fragmentului citit. Motivează-ți alegerea. Propu-
ne și tu un alt titlu.

Noi prieteni               Micul actor               O sarcină dificilă               Primul succes

5 Selectează însuşirile corespunzătoare fiecărui personaj, așa cum reies din text.

REMI

blând

darnic

atent

viteaz

VITALIS

răbdător

deștept

chipeș

bun

6 Delimitează textul în fragmente logice. Scrie ideile principale ale textului.

7 Povestește oral fragmentul tău preferat. Realizează și un desen care să ilustreze acest fragment. 
Inserează desenul în spațiul de mai jos.

ÎÎÎ g zzÎmi imaginezÎmi imaginez

8    Imaginați-vă că vă întâlniți cu Remi după spectacolul susținut, pentru a-l felicita. Interpretați 
dialogul în fața clasei.

ÎÎÎÎÎÎÎÎÎmmmiiii exxppppriiiim ppppăăăărereaÎÎÎÎÎÎÎÎmmmiiii exxppppriiiim ppppăăăărerea

9 Amintește-ți prima serbare la care ai participat. Ce ai simțit înainte, în timpul și după interpretarea 
rolului pe care l-ai jucat?
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MMMMMMMMiiiiniiiiddddezbbbbatttereMMMMMMiiiiniiiiddddezbbbbatttere

10  Un vechi proverb spune că Nu haina îl face pe om. Împărțiți în două echipe, găsiți argumente pro și 
contra acestei afirmații. La ce concluzie ați ajuns?

g țg țțțÎÎÎÎÎÎmmmiii îîîmmmbbboooggggggăăățțțțțțeeesssccc vvvooocccaaabbbuuulllaaarrruuulllÎÎÎÎÎmmmiii îîîmmmbbboooggggggăăățțțțțțeeesssccc vvvooocccaaabbbuuulllaaarrruuulll

11 Scrie cuvinte cu sens asemănător celor scrise în text cu roz și cu sens opus celor scrise cu bleu.

12 Formează enunțuri cu sensurile diferite ale cuvintelor mai, pană și roșii.

Recunosc părțile de vorbireRecunosc părțile de vorbireRecunosc părțile de vorbire

13 Identifică adjectivele din textul de mai jos. Precizează genul și numărul acestora.

Vitalis îmi prinse ciorapii cu nişte şireturi roşii, apoi îmi împodobi pălăria cu panglici multicolore şi cu 
un buchet de flori de lână. Prietenul meu, Capi, mă privi cu atenţie şi îmi întinse laba cu un aer mulţumit.

Scriu corectScriu corectScriu corect

14 Citește enunțurile date. 

a) Vreau  să-i  spun adevărul./Amicii  săi  sunt drăguți.

b) E  cam  târziu./Știam  c-am  greșit.

Realizează enunțuri cu formele corecte ale cuvintelor marcate. 
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15 Realizează un afiş în care să anunţi că în localitatea ta vor susține o reprezentație Remi și prietenii 
săi. Amintește-ți toate informațiile pe care trebuie să le conțină un afiș. Inserează imaginea afișului 
în spațiul de mai jos.
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU
Descrierea unui personaj

UNITATEA III. Dorințe împlinite | Lecția 6

Descoperă!Descoperă!
1   Identifică, în textul Singur pe lume, răspunsul la următoarele întrebări:

Exersează!Exersează!

2 Cum este Vitalis? Citește enunțurile referitoare 

la Vitalis și completează casetele cu trăsăturile 

care alcătuiesc portretul lui Vitalis. 

3 JOC Gândiţi-vă la un personaj dintr-o operă 

studiată în manual. Realizaţi o listă în care să 

notaţi însuşiri fizice şi morale ale acestuia. 

Faceţi schimb de liste şi încercaţi să ghiciţi, fie-

care, despre cine e vorba.

Nume și prenume elev: 

7. Dar defecte?
2. Cum arată?

3. Cum este 

îmbrăcat?

4. Cum se comportă?

1. Cine este?

5. Ce dovedește prin 

comportamentul său?

10. Ce admiri la el?

11. Ce își dorește?

6. Ce calități are?

9. Ce spun ceilalți despre el?

8. Ce temeri are?

darnic

_______ ______

c

____

_____

_____
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU

„Bunul meu amic, Ilie” 
de Aurora Ionescu

UNITATEA III. Dorințe împlinite | Lecția 7

țțțAAAAAAAAm îîîîînțțțțellllles ce am ciiiitttiiiitttAAAAAAAm îîîîînțțțțellllles ce am ciiiitttiiiittt
1  Alege varianta corectă.

a) Primul amic al povestitorului a fost

 bunicul  Ilie  un cățel de pluș.

b) Amicul Ilie își hrănește imaginația

 visând cu ochii deschiși

 jucându-se pe calculator

 citind foarte mult.

c) Amicul Ilie își recunoaște greșeala de a fi vărsat cerneala

 de teamă să nu afle doamna învățătoare

 pentru că este o persoană cinstită

 pentru că se temea de urmările greșelii sale.

2 Despre cine este vorba? Alege personajul corespunzător, din lista dată.

Ilie Fănuș bunicul povestitorul

Are ochii verzi, cam bulbucați.  

A fost prietenul imaginar al povestitorului.  

A aflat de prietenul imaginar al povestitorului.  

Ar putea trece drept invidios pe amicul său.  

3 Realizează portretul amicului Ilie, continuând completarea casetelor cu însușirile corespunzătoare.

_____

_____

înalt

_____
_____

_____
Trăsături 

fizice

_____

_____

cinstit

_____
_____

_____
Trăsături 

morale

g țgg țțțÎÎÎÎÎÎÎmmmmiii îîîmmmbbboooggggggăăățțțțțțeeesssccc vvvooocccaaabbbuuulllaaarrruuulllÎÎÎÎÎÎmmmiii îîîmmmbbboooggggggăăățțțțțțeeesssccc vvvooocccaaabbbuuulllaaarrruuulll

4 Scrie cuvinte cu sens asemănător celor scrise în text cu roz și cu sens opus celor scrise cu bleu.

Nume și prenume elev: 
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5 Realizează câte un enunț cu fiecare expresie dată: a face cuiva zile amare a vorbi pe la spate pe 
cineva. 

Scriu corectScriu corect

6 Formulează enunțuri în care să folosești următoarele cuvinte:  sar / s-ar    săi / să-i    sa / s-a 

7 Scrie un scurt text despre calitățile cu care te mândrești. Pune un titlu textului tău și citește-l în fața 
clasei, din Fotoliul scriitorului.
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU

„Noi vrem să ne unim cu țara!”
de Vasile Poenaru

UNITATEA III. Dorințe împlinite | Lecția 8

țțțAAAAAAAAm îîîîînțțțțellllles ce am ciiiitttiiiitttAAAAAAAm îîîîînțțțțellllles ce am ciiiitttiiiittt
1 Alege varianta corectă.

a) Această poezie are       3 strofe       4 strofe       8 strofe.

b) Fiecare strofă are       3 versuri       4 versuri       8 versuri.

c) Primul vers al poeziei este acelaşi cu ultimul vers din

 a treia strofă       a doua strofă       ultima strofă.

2 Răspunde la întrebări.

a) Despre ce vis al românilor este vorba în poezie?

b) De ce ne îndeamnă poetul să ne amintim de eroii români?

c) Când şi unde s-a înfăptuit visul românilor, prezentat în aceste versuri?

3 Identifică în versurile poeziei cuvintele care rimează.

 decis –  blând –  viaţă –  clara – 

ÎÎÎÎÎÎÎÎÎmmmiiii exxppppriiiim ppppăăăărereaÎÎÎÎÎÎÎÎmmiiii exppppriiiim ppppăăăărerea

4 a) De ce crezi că titlul poeziei este Noi vrem să ne unim cu țara!? 

b) Care este mesajul acestei poezii? Ce exprimă el, după părerea ta?

Nume și prenume elev: 
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MMMMMMMMiiiiniiiiddddezbbbbatttereMMMMMMiiiiniiiiddddezbbbbatttere Mândria de a fi român

5   Împărțiți în două echipe, realizați câte o listă care să cuprindă 10 motive de mândrie că sunteți 
români. Comparați listele, bifând asemănările.

g țgg țțțțÎÎÎ lllÎÎÎÎÎÎmmmmiii îîîmmmbbboooggggggăăățțțțțțeeesssccc vvvooocccaaabbbuuulllaaarrruuulllÎÎÎÎÎmmmiii îîîmmmbbboooggggggăăățțțțțțeeesssccc vvvooocccaaabbbuuulllaaarrruuulll

6 Scrie cuvinte cu sens asemănător celor scrise în text cu roz și cu sens opus celor scrise cu bleu. 

7 Formulează câte un enunț în care cuvintele noi, neam și tărie să aibă alt sens decât în poezie.

8 Scrie cel puţin cinci cuvinte înrudite cu substantivul suflet.

Recunosc părțile de vorbireRecunosc părțile de vorbire

9 a) Realizează acordul adjectivelor dintre paranteze cu substantivele date.

 figuri (drag)  (străvechi) datini

 râuri (limpede)  (viteaz) eroi

b) Alcătuiește enunțuri cu expresiile obținute.

10 Grupează corespunzător substantivele date.

 țări  vis  istorie  soare  chipuri
 eroi  viață  povață  neam  strigare 

MASCULIN FEMININ NEUTRU

țări
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Scriu corectScriu corect

11 Citește enunțurile de mai jos. 

a)  Dacă  n-oi veni la timp, să mă cerți!

Am pantofi  noi .

b) Ieri  ne-am dus la serbare.

Ce  neam frumos avem!

Realizează câte un enunț cu fiecare dintre cuvintele marcate la punctele a) și b).

12 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 

 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

ghh zzInvestighezInvestighez   Costumul popular românesc

13   Informează-te asupra principalelor piese care alcătuiesc costu-
mul tradițional din zona în care locuiești. Adaugă și o fotografie. 
Realizează un text în care să descrii acest costum.
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU

Scrierea corectă 
a adjectivelor

UNITATEA III. Dorințe împlinite | Lecția 9

Exersează!Exersează!

2 a) Transcrie expresiile, trecându-le la numărul plural.

 spiriduș hazliu  fundiță roz  fulg străveziu  haină argintie  globuleț mov  cer fumuriu

 amintire dragă  ultima zăpadă

b) Scrie enunţuri în care să folosești patru dintre grupurile de cuvinte obţinute. 
Subliniază adjectivele.

3  Scrie forma de plural a structurilor date.

prima idee 

ultimul fulg 

prieten drag 

prietenă dragă 

dragul meu prieten 

draga mea prietenă 

4  Completează forma corectă a fiecărui adjectiv.

a) Pe cer se așternuseră nori (plumburiu)  . 

Din cauza gerului, fetița avea obrajii (trandafiriu)  .

Bunicul a aprins instalația cu beculețe (auriu)  .

b) Globurile (mov)  stăteau în vârful bradului.

În haită, lupii sunt niște animale (feroce)  .

Vecinii mei sunt niște oameni (cumsecade)  .

c) Câte amintiri (drag)  avea din vacanță!

Animalele pădurii se adapă din izvoarele (limpede)  .

Ce de hăinuțe (moale)  !

Copiii (cuminte)  își așteptau cadourile.

Nume și prenume elev: 
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5 Identifică adjectivele din textul dat. Precizează genul și numărul fiecărui adjectiv identificat.

Ninel este un băiețel fericit. Are o sa-
nie albastră, cu tălpile argintii. Ca să fie 
o săniuță deosebită, bunicul i-a pus niște
clopoței mici, aurii, ce scot sunete vesele.

Acum, săniuța lui Ninel a prins o viteză 
incredibilă. Ce zi frumoasă pentru derdeluș! 
Și câte întâmplări minunate le va povesti 
dragilor săi prieteni!

6 Transcrie propozițiile, adăugând câte un adjectiv fiecărui substantiv scris îngroșat.

a) Zăpada trosnește sub picioare.

b) Bunicul îmi spune povești.

c) Fulgii plutesc prin văzduh.

d) Soarele se zărește printre nori.

7 Completează casetele cu adjective potrivite. Realizează acordul cu substantivele pe care le însoțesc.

a) minge se prăbuși în curtea vecină.

b) În fața lor apăru un peisaj .

c) Munții  străpungeau cerul cu crestele lor .

d) Deodată, se auziră niște sunete .

e) perdele de fum cuprinseră valea.

8 CREIONAȘUL FERMECAT
Observă cu atenție ilustrația de mai jos. Pornind de la această ilustrație, scrie un text cu titlul Magia 
sărbătorilor de iarnă. Subliniază adjectivele din textul realizat.
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU

„Colind de Crăciun” 
de Charles Dickens

UNITATEA III. Dorințe împlinite | Lecția 10

țțțAAAAAAAAm îîîîînțțțțellllles ce am ciiiitttiiiitttAAAAAAAm îîîîînțțțțellllles ce am ciiiitttiiiittt
1  Alege varianta corectă.

a)   Scrooge cumpără curcanul pentru că dorește

 să-l pregătească pentru masa de Crăciun                să i-l ofere lui Fred, nepotul său

 să i-l trimită lui Bob Cratchit, pentru micuțul Tim.

b) Străbătând străzile aglomerate ale orașului, Scrooge îl întâlnește

 pe Fred, nepotul său

 pe bărbatul care intrase în biroul său cu o zi înainte

 pe angajatul său, Bob Cratchit.

c) După-amiaza, Scrooge merse la casa

 nepotului său

 angajatului său

 bărbatului care ceruse bani pentru a-i oferi celor săraci.

2  Răspunde la întrebări.

a) Cu ce stare de spirit se trezește Scrooge în dimineața Crăciunului?

b) Ce fapte bune decide să facă Scrooge?

c) Ce reacție au Fred și soția acestuia atunci când Scrooge decide să li se alăture la masa de Crăciun?

d) Ce spuneau oamenii despre noul Scrooge?

3  Asociază corespunzător.

Nume și prenume elev: 

îl aduce pe negustor

întârzie la birou

strânge bani pentru săraci

se bucură de prezența lui Scrooge 

la masa de Crăciun

Fred, nepotul său

bărbatul care intrase cu o zi 

înainte în biroul lui Scrooge

Bob Cratchit

băiatul din stradă
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4  Identifică, în rezumatul marcat cu roșu și în fragmentul dat, însușirile lui Scrooge. 

ÎNAINTE DE A SE 

ÎNTÂLNI CU SPIRITELE

DUPĂ ÎNTÂLNIREA 

CU SPIRITELE

…

…

…

…

…

…

5  Delimitează textul în fragmente logice. Scrie ideile principale ale textului.

7 Povestește oral fragmentul tău preferat. Realizează și un desen care să ilustreze fragmentul ales.
Inserează desenul în spațiul de mai jos.

ÎÎÎÎÎ p pÎÎÎÎÎÎÎÎÎmmmiiii exxppppriiiim ppppăăăărereaÎÎÎÎÎÎÎÎmmmiiii exppppriiiim ppppăăăărerea

7 Crezi că, după sărbătoarea Crăciunului, Scrooge va reveni la obiceiurile de dinainte? De ce? 

g țggg țțțțg țg țÎÎÎÎÎÎÎmmmmiii îîîmmmbbbooogggggăăățțțțțțeeesssccc vvvooocccaaabbbuuulllaaarrruuulllÎÎÎÎÎÎmmmmiii îîîmmmbbbooogggggăăățțțțțeeesssccc vvvooocccaaabbbuuulllaaarrruuulll

8 Scrie cuvinte cu sens asemănător celor scrise în text cu roz și cu sens opus celor scrise cu bleu. 

9  Găsește în text forma alintată a cuvintelor.

nepot –  cameră –  sărac – 

bărbat  –  negustor –  vorbă – 

10  Scrie șase cuvinte din familia cuvântului bun.

11 Formulează enunțuri cu sensurile diferite ale verbului a trece.
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p țpp țțțțRRRRRReeecccuuunnnooosssccc ppppppăăărrrțțțțțțiiillleee dddeee vvvooorrrbbbiiirrreeeRRRRRReeecccuuunnnooosssccc ppppppăăărrrțțțțțțiiillleee dddeee vvvooorrrbbbiiirrreee

12  Identifică substantivele din textul de mai jos. Precizează genul și numărul fiecărui substantiv.

În acel moment, toate clopotele bisericii începură să sune tare, cum nu le auzise vreodată. Alergă la fereas-
tră și o deschise. Ceața se risipise și era o zi luminoasă și clară. O zi minunată!

13 Realizează acordul fiecărui adjectiv cu substantivul dat.

 (gesturi) frumos  (sărbătoare) binecuvântat 

 (zile) luminos  (trecători) grăbit

 (diminețile) următor  (străzi) plin

Scriu. CreezScriu. CreezScriu. Creez

14  Compune un scurt text în care să-l descrii pe un membru al familiei tale. Subliniază adjectivele 
folosite în text.

ÎÎÎÎÎÎÎÎÎmmmiiii iiiimmaaggggiiiinneezÎÎÎÎÎÎÎÎmmiiii iiiimmaaggggiiiinneez

15 Imaginează-ți și scrie o continuare a poveștii lui Scrooge. Realizează și un desen care să ilus-
treze continuarea poveștii. Nu uita! Dacă vrei să evidențiezi anumite trăsături, așază adjectivele 
înaintea substantivelor.
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU

„Fulg-de-Nea”
de Petre Ghelmez

UNITATEA III. Dorințe împlinite | Recapitulare

1  Răspunde la întrebări.

a) În ce anotimp se petrece acţiunea?

b) Cum se numesc prietenii lui Puf-Pufos?

c) Ce îi duce Puf-Pufos Veveriţei-Riţa? 

d) Ce s-a întâmplat cu Fulg-de-Nea?

2  Delimitează textul în fragmente. Scrie ideea principală corespunzătoare fiecărui fragment.

3  Scrie cel puţin trei însușiri ale lui Puf-Pufos și trei însușiri ale lui Fulg-de-Nea.

4  Scrie cuvinte cu sens asemănător celor scrise în text cu roz și cu sens opus celor scrise cu bleu.

5 Formulează enunţuri cu sensurile diferite ale cuvintelor:

noua dor ori

6 Identifică adjectivele din textul Fulg-de-Nea, de Petre Ghelmez. Precizează genul și numărul fiecărui 
adjectiv identificat.

7   Transcrie expresiile, trecându-le la numărul plural.

 ceai fierbinte     lăstar înghețat    făptură măiastră  

 boboc roșu     scorbură întunecoasă 

Nume și prenume elev: 



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

64

8 Scrie enunțuri cu forma corectă a cuvintelor: nea/ne-a și sar/s-ar.

9 Explică, în 5-6 enunțuri, proverbul următor: Drumul către casa unui prieten nu este 
niciodată lung.

10  În enunțul: 

„— Puf-Pufos, ieși până afară…”, virgula este folosită deoarece separă 

 cuvântul care exprimă o adresare directă

 o explicație suplimentară

 o enumerare.

11 Ce i-ai spune lui Puf-Pufos, dacă ai putea comunica cu el, pentru a-i alina durerea de a-l fi pierdut 
pe Fulg-de-Nea? Formulează răspunsul detaliat, într-un text cu titlu potrivit. Subliniază cu o linie 
substantivele și cu două linii adjectivele folosite în text. 
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU

„Noaptea de Anul Nou”
de Spiridon Vangheli

UNITATEA III. Dorințe împlinite | Test de evaluare

1  Alege varianta corectă.

a) Casa Doiniței se afla        în sat        în pădure        la marginea satului. 

b) Fetița a fost luată de la fereastră de        moş pădurar        Moş Crăciun        Moş Ene. 

c) Când au auzit zurgălăii, s-au grăbit să co-boare        vecinii        fulgii        urătorii. 

2  Răspunde la întrebări.

a) Cu ce au fost împodobite ramurile bradului?

b) Ce consideră Doiniţa că îi place Anului Nou să audă?

c) Din ce motiv era tristă fetița pădurarului?

3 Ordonează ideile, conform desfășurării evenimentelor prezentate în text.

 Bucuroasă, fetița se alătură colindătorilor.

 La miezul nopții, fetița adoarme.

Doinița așteaptă nerăbdătoare sosirea colindătorilor.

 Guguță și colindătorii ajung la casa Doiniței.

În dimineața Anului Nou, fetița împarte semănătorilor o poală de nuci și prăjituri.

Începe să ningă cu fulgi mari și deși.

4 Citeşte enunţurile scrise în text cu roz. Precizează trei trăsături ale Doiniţei, așa cum reies din aceste 
enunţuri. 

Nume și prenume elev: 
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5 Completează fiecare spațiu cu un adjectiv potrivit. 

a) urători sosesc la casa Doiniței.

b) Zurgălăi răsunau în vale.

c) Fulgi dansau prin văzduhul .

d) S-a speriat auzind vocea a lui Guguță. 

6 Grupează în tabel substantivele din lista dată. 

urătorii sat zurgălăii subsuori cuptor desagă buhai toc clopot omăt

MASCULIN FEMININ NEUTRU

7  Scrie forma de plural a următoarelor grupuri de cuvinte:

 văzduh argintiu  luminiță aurie 

 fetiță cumsecade  căciuliță roșie 

 fulg moale  . 

8 Scrie cuvinte cu sens asemănător celor scrise în text cu bleu. 

9 Compune un scurt text în care să descrii personajul preferat din textul Noaptea de Anul Nou. Precizează 
trăsăturile fizice și morale, folosind cel puțin trei adjective.
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU

„Oprește timpul, te rog!”
de Aurora Ionescu

UNITATEA IV. Jocurile copilăriei | Lecția 1

țțAm înțeles ce am cititAm înțeles ce am citit
1 Adevărat (A) sau fals (F)? Notează corespunzător.

a) Întâmplarea povestită s-a petrecut într-o vacanță de iarnă. 

b) Piciul era fratele mai mic al povestitorului. 

c) Pe pulover, bunica îi croșetase băiatului un motan. 

2  Răspunde la întrebări.

a) Cum se numeau cei doi frați?

b) Câți ani avea fiecare?

c) Unde voia să meargă Piciul?

d) De unde credea Piciul că poate afla orice răspuns?

e) Ce a primit Piciul de la mătușa Anica?

f) De ce țipa Piciul, când s-a întors acasă?

g) De ce crezi că își dorea Piciul ca timpul să se oprească?

3  Completează detalii în schema traseului parcurs de băieți până la tușa Anica.

acasă a doua oprire

tușa Anicaprima oprire

Nume și prenume elev: 
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4 a) Recunoaște personajele după descrierea dată. Completează numele lor. 

b) Adaugă și alte trăsături, desprinse din comportamentul lor. Folosește adjective.

c) Cine lipsește? Completează schema.            

Avea 
un 

jurnal.

Stătea 
croșetat 

pe pulover 
și pan-

talonași.

Era un 
prichindel 
grăsun, cu 

ochi albaștri 
și păr bălai.

Era un ghe-
motoc ne-

gru, acoperit 
cu o blană 
lățoasă și 

deasă.

Rătăcea pe drum. 
Profund rușinată, 
a gâgâit de câteva 
ori, apoi a început 

să scurme prin 
neaua pufoasă. 

În mijlocul 
uliței, încer-
cau să fure 
hrana unor 

vrăbiuțe.

În fiecare 
seară, încerca 

să desfacă, după 
multe rugăminți, 
cârlionții încâlciți 

ai băiatului.

PERSONAJE

5     JOC Licitația de idei 

Găsiți sensul expresiilor de mai jos. Formulați enunțuri în care să le folosiți.

a rămâne pe gânduri 

a se miorlăi

a avea o slăbiciune pentru ceva

a fi musai

6 Recunoaște personajul. Găsește adjectivul corespunzător fiecărei descrieri.

a) Avea darul de a întreba despre tot și despre toate.

b) Nerăbdător să revin la treburile mele, îi așezai puloverul, apoi încălțările și tot așa.

c) A spus „Mulțumesc!”.



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

69

7  Delimitați textul în fragmente. Formulați ideile principale. Prezentați-le colegilor, argumen-
tând alegerea făcută.

8  Povestește oral, apoi în scris, fragmentul preferat. Argumentează alegerea.

Scriu corectScriu corect

9  Observă scrierea cuvintelor și explicația corespunzătoare. Continuă, după model.

n-are minte n-avem n-au
nu are minte nu am nu ai nu aveți

10  Formulează enunțuri cu ortogramele explicate.

să-i arate că-i mititel

să îi arate că e mititel

pantalonașii săi căi de rezolvare

ce-i apărea ce-ai pus

ce îi apărea ce ai pus

cei mici ceai de tei

11 a) Transcrie replicile personajului Piciul, corectând greșelile de exprimare.

b) Identifică tipurile de greșeli din exprimarea Piciului.

g țg țÎmi îmbogățesc vocabularulÎmi îmbogățesc vocabularul

12 JOC Spune altfel!

Scrieți pe un bilet două substantive și două adjective extrase din text. Pentru două dintre ele 
adăugați simbolul =, iar pentru celelalte simbolul . Amestecați biletele într-un bol. Extrageți, pe 
rând, câte un bilet și găsiți cât mai repede cuvinte cu sens asemănător pentru cele notate cu = și 
cuvinte cu sens opus pentru cele notate cu . 
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Îmi exprim părereap pp pÎmi exprim părereaÎmi exprim părerea

13 În care personaj te regăsești cel mai mult? Explică de ce.

14 Completează o pagină de Jurnal, în care să prezinți ce te-a impresionat mai mult astăzi. 

p țp țRecunosc părțile de vorbireRecunosc părțile de vorbire

15 JOC   Jucării din cuvinte

Scrieți pe un bilet patru cuvinte extrase din text: 

Schimbați biletele cu alt grup. 

Formulați, cât mai repede, enunțuri care să conțină toate cuvintele scrise pe bilet. 

Expuneți și citiți enunțurile formulate. 

Câștigă cei care termină primii rezolvarea corectă.

ggÎmi imaginezÎmi imaginez

16  Desenează o scenă din text. Spune ce te-a ajutat să ți-o imaginezi. Inserează desenul în spațiul de 
mai jos.

17  Citiți pe roluri, apoi continuați, oral, următorul text:

un substantiv 
un adjectiv 
un verb 
un pronume personal. 

— Piciule!
Niciun răspuns…
— Piciule!
Niciun răspuns. „Ce-o fi cu băiatul ăsta?!”
— Piiciuuleee!
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18 Imaginează-ți că ai descoperit o mașină a timpului pe care o folosești 
pentru a redeveni bebeluș. Nu poți merge, nu poți vorbi, dar ai rămas cu 
mintea pe care o ai acum. Scrie un text de 10-15 rânduri, în care să prezinți 
ce simți și ce gândești. 

19 a) Citiți poezia următoare. Este un cvintet. Observați cu atenție structura cvintetului. Din câte 
versuri este alcătuit? 

b) Versul al patrulea este o propoziție din patru cuvinte. Identificați părțile de vorbire din care sunt 
alcătuite celelalte versuri. 

Iarna

Albă, strălucitoare,

Ninge, viscolește, sărbătorim.

Iubesc anotimpul cadourilor dulci.

Zăpadă.

N

c) Scrieți un cvintet, pornind de la cuvântul copilărie. Respectați structura cvintetului.

Copilărie
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU
Pronumele personal

UNITATEA IV. Jocurile copilăriei | Lecția 2

ppDescoperă!Descoperă!
1 a) Observă scenele de mai jos. Recunoaște personajele. 

Nume și prenume elev: 

Bunico, ia-l, te rog, 
de pe capul meu! 

Te rog! Ce se tot miorlăie 
pe lângă mine?

Vrea și el
să meargă cu tine la apă. Hai, 

puiule, du-te cu el la tușa Anica! Hai, 
fie-ți milă de el, că-i mititel și n-are 

minte multă!

AAA
Ce-ai pus 

în ea?
Apă, am pus 
apă de la noi.

BBB

b) Ce sunt cuvintele el, ea, noi, din replicile personajelor?

c) Pentru cuvintele scrise cu portocaliu, identifică substantivele pe care le înlocuiesc.

-l te mine el ea noi

Piciul

Săndel

motanul

Piciul

motanul

bunica

Piciul

Săndel

motanul

Piciul

Săndel

motanul

bunica

sania

găletușa

Piciul, Săndel și bunica

Piciul și tușa Anica

Săndel, Piciul și tușa Anica

2 a) Recunoaște pronumele personale prezente în replicile personajelor din imagini.

Noi plecăm. 
Este târziu. Voi 

mai stați?

Nu mai stăm. 
Aceasta a fost ultima tură. 

Uite, au mai rămas doar doi 
copii. Ei stau aproape.

Să mergem!

BBB

Cristi, eu aș vrea 
să pornesc. 
Tu ce faci?

AAA Bine, 
Laura! Aștept să vină 

Mircea. Apare și el imediat. 
Aproape a ajuns.
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b) Completează tabelele, folosind imaginile Ae AA  și Bi BB .

A pronume substantiv B pronume substantiv

Persoana care 
vorbește

Persoanele care vorbesc.

Persoana cu care se 
vorbește

Persoanele cu care se 
vorbește

Persoana despre care 
se vorbește

Persoanele despre care 
se vorbește

3  Identifică substantivele, apoi completează tabelele, precizând genul substantivelor (M masculin, 
F feminin) și pronumele cu care pot fi înlocuite. 

Genul 
(M, F)

Pronumele
personal

Genul 
(M, F)

Pronumele
personal

Mona desenează. __ Câinele latră. __

Daniel se plimbă. __ Pisica toarce. __

Maria și Daria citesc. __, __ Gâsca se plimbă. __

Cristi și Costin se 
joacă. 

__, __ Mama și tata au plecat. __, __

Mircea și Ana cântă. __, __ Bunica tricotează. __

Motanul și cățelul s-au împrietenit. __, __

4 Completează pronumele personale corespunzătoare.

Numărul PERSOANA I PERSOANA a II-a PERSOANA a III-a

masculin feminin

Cine vorbește? Cu cine se vorbește? Despre cine se vorbește?

singular

plural

Scriu corectScriu corect
5 Completează propozițiile cu pronumele personale potrivite. Scrie toate variantele posibile. Ce ai 

observat?

 scriu.     scrie.     scrii.

 scriem.     scrieți. 

6  Scrie forma corectă a verbelor.

Pronumele 
personal

Verbe 
a veni a fi a ști a reține a lua

Eu 
Tu ești.
El/Ea reține. ia.
Noi venim.
Voi știți.
Ei/Ele

7 Transcrie propozițiile, schimbând numărul pronumelor personale.

Ea sosește. Noi sărim. 

Ei vin. Voi reveniți. 

El povestește. Tu ții. 

Ele zboară. Eu observ. 

Voi știți. 
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU

O zi alături de … un copil ca tine
… un copil inuit

UNITATEA IV. Jocurile copilăriei | Lecția 3

ObservObserv

4 Acest text este

 un poster       un text informativ       un text narativ

 o poezie       o pagină de jurnal.

5 Textul prezintă

 portretele a doi copii       stilul de viață specific copiilor din două regiuni diferite ale lumii

 reguli de supraviețuire       povestea a doi prieteni.

6  Observați imaginile cu cei doi copii. Pentru fiecare copil, întocmiți o listă cu structuri alcătuite 
din substantiv și adjectiv. Găsiți cât mai multe exemple.

Copilul român

Chip zâmbitor

Copilul inuit

Privire serioasă

Îmi exprim părereaÎmi exprim părerea

7 Prezintă primele trei informații pe care le consideri cele mai interesante. Argumentează alegerea.

8 Ce poți spune despre fragmentele de început, care nu au titlu? 

9 Cum apreciezi informațiile aflate din acest text? Răspunde 
folosind cel mai potrivit emoticon. Explică alegerea făcută.

Nume și prenume elev: 

■
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Organizarea informațiilor 
într-un tabel

UNITATEA IV. Jocurile copilăriei | Lecția 4

ppDescoperă!Descoperă!
1 Informațiile aflate din textul O zi alături de un copil ca tine și un copil inuit pot fi reținute mult 

mai ușor dacă le sintetizați într-un tabel. Pentru aceasta, este nevoie să parcurgeți câțiva pași 
importanți:

Discuții în colectiv, 
cu părinții, cu priete-
nii: Opinii despre…/
Știai că…?

Recitirea fragmen-
tului și extragerea 
informațiilor consi-
derate importante

PASUL 1

Stabilirea număru-
lui de coloane nece-
sare (capul/rubricile 
tabelului)

PASUL 2

Identificarea schele-
tului/planului de idei 
sau stabilirea titluri-
lor fragmentelor

PASUL 3

Extragerea detalii-
lor importante

PASUL 4

Discuții pe margi-
nea ideilor selectate

Formulare de 
întrebări: 
Despre cine?  
Ce?, Cum?…

Ce vrem să reținem 
despre aceste idei?
Completarea primului 
rând (capul tabelului) 
și a primei coloane

PASUL 1 PASUL 2

2  Răspundeți la întrebări.

a) Despre cine este vorba în text? C₂, C₃

b) Care sunt ideile/titlurile despre care se vorbește în text? C₁

c) Ce ai aflat despre locuințele celor doi copii? R₂, C₁, R₂, C₂

Aspecte de viață Un copil ca tine Un copil inuit

Locuință 

Meniu

…

…

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ 
DE 

LUCRU

COLOANĂ (C)

RÂND (R)
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PASUL 3

3  Recitiți fragmentele intitulate Locuința. Extrageți, din fiecare, cuvintele-cheie despre locuință. 

Exemplu: casă modernă, cu sursă de căldură; iglu – iarna și cort – vara. 

Procedează la fel pentru celelalte fragmente. 

PASUL 4

4 Turul galeriei Expuneți tabelele realizate. Verificați cum au completat ceilalți colegi/celelalte colege. 
Adăugați comentarii, recomandări, întrebări. 

* Puteți adăuga rânduri sau coloane speciale, de tipul: R₆ Îmbrăcăminte, C₄ Interesant, 
C₅ De căutat etc.

Inserați imagini ale tabelelor realizate în spațiul de mai jos.
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FIȘĂ 
DE 

LUCRU
Pronumele personal de politețe

UNITATEA IV. Dorințe împlinite | Lecția 5

ppDescoperă!Descoperă!
1  Citește ghidul de interviu de mai jos. 

— Bună ziua, …! Eu sunt Ama Stănculescu, elevă în 
clasa a IV-a. Am aflat că dumneavoastră sunteți ilustra-
tor. Puteți să-mi acordați 10-15 minute, pentru a răspun-
de la câteva întrebări?

— Desigur, cu mare plăcere!
— Vă mulțumesc! 

— Unde v-ați petrecut copilăria?
— …
— Când v-a  venit ideea de a deveni ilustrator?
— …
— Ce studii ați făcut pentru această profesie?
— …
— Vă rog să numiți persoana/persoanele care v-au inspirat/

influențat în alegerea acestei profesii.
— …
— Ce instrumente folosiți în realizarea unei ilustrații de text?
— …
— Care sunt etapele de lucru?
— …
— Care este cea mai dragă ilustrație pe care ați realizat-o?
— …
— Vă mulțumesc și vă doresc succes și inspirație în activitatea 

de ilustrator.

2    Răspunde la întrebări.

a) Cine este persoana care ia interviul? 

b) Cine este persoana care dă/acordă interviul?

Pentru fiecare răspuns, precizează: 

substantivul care o denumește;

Nume și prenume elev: 
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pronumele personal care îi ține locul și persoana acestuia.

3  Selectează varianta corectă.

a) Pentru adresarea directă, politicoasă, reporterul a folosit cuvântul tu dumneavoastră.

b) Adresarea politicoasă, directă, s-a realizat la persoana  a II-a singular plural.

4 JOC de ROL  Imaginați-vă că sunteți reporter sau ilustrator. Interpretați acest dialog în pe-
rechi.

5  Realizează un interviu, după modelul dat, pentru a afla detalii despre o altă profesie. 
Folosește pronume personale de politețe. Cere permisiunea de a înregistra interviul. Transcrie dia-
logul realizat. Postează interviul, în format scris și audio, pe peretele virtual al clasei, la … Teme 
Zâmbitoare. Publică-l în următorul număr al revistei clasei.
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Recapitulare

UNITATEA IV. Dorințe împlinite

1  Transcrie replicile următoare.

 — Ce-ai făcut, Piciule? Cum te-ai îmbrăcat? 
Unde e Mitică? îl întrebai eu. Unde e

 — Mitică e în dud, răspunse fericit Piciul.

 — Buni, buni, am plimit, am plimit... 

 — Dar nu îl ai tu pe Mitică, motanul?

a) Identifică pronumele personale și precizează substantivele pe care le înlocuiesc.

b) Dacă Piciul ar folosi pronume personal de politețe când i se adresează bunicii, care ar fi aces-
ta? Argumentează răspunsul.

c) Numește personajele prezente în aceste enunțuri. Despre fiecare, formulează câteva enunțuri.

d) Observă folosirea virgulei. Notează situațiile în care este folosită, utilizând codul culorilor.

Adresare directă

Explicație suplimentară 

Enumerare

Separarea cuvintelor personajului de cele ale povestitorului

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ 
DE 

LUCRU
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e) Alcătuiește câte un enunț cu sensurile diferite ale 
cuvintelor care:

 se pronunță la fel, dar se scriu diferit ce-ai, ceai;

 se pronunță diferit, dar se scriu la fel buni, buni;

 se pronunță și se scriu la fel unde dar.

2  Imaginează-ți o discuție între personajul Piciul și o gâscă. 

Scrie un text de 10-15 rânduri. Adaugă un desen potrivit, în spațiul de mai jos.
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3 Povestește o întâmplare trăită în această iarnă, folosind schema de întrebări și imaginea de mai jos.  
Găsește un titlu potrivit.

Unde…

De ce…

Care… Când…

Ce… Cum…

Titlul

4 a) Realizați un ghid de interviu pentru a afla cum este viața unui copil din altă parte a lumii.
Exemplu: un copil indian, un copil african, un copil norvegian etc.

 Ce ați vrea să aflați despre viața lui? Inspirați-vă din textul O zi alături de un copil ca tine și 
un copil inuit. Încercați să obțineți și alte informații. 

b) Documentați-vă și scrieți un articol cu titlul Născut în …. Alegeți o țară sau o regiune din altă 
parte a lumii. Adăugați și imagini.

c) Prezentați articolul în fața clasei.

5 Exercițiu de reflecție: Ce-ar fi fost dacă
… te-ai fi născut în altă parte a lumii? 

a) Discutați despre viața copiilor din
alte țări sau regiuni de pe harta lumii.
De unde aveți informații? De unde
puteți afla mai multe informații? Ce
v-ar interesa să știți, în mod deosebit?

Găsiți cel puțin cinci aspecte din cate-
goria: Mă bucur că sunt român!

inuiți români
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b) Observați cu atenție înfățișarea copiilor din imaginile de mai jos.

Prin ce se aseamănă? Prin ce se deosebesc?

ASEMĂNĂRI

…
…
…
…
…

DEOSEBIRI

…
…
…
…
…

c) Care dintre ei sunt români? După ce i-ați recunoscut?

d) Ce alte naționalități ați mai recunoscut?

6  Scrieți un cvintet, pornind de la cuvântul ROMÂN. Respectați structura indicată.

1 substantiv

2 adjective

3 verbe

1 propoziție din 4 cuvinte

1 substantiv (esența temei/ideii)
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„Ultimul fulg” 
de Elia David

UNITATEA IV. Dorințe împlinite |Test de evaluare 

1  Alege varianta corectă. 

a) Acest text prezintă o întâmplare adevărată o poveste.

b) Personajele sunt din lumea reală imaginare.

c) Personajele sunt oameni fenomene ale naturii.

2  Răspunde la întrebări.

a) Unde locuiau fulgii de zăpadă?

b) În ce anotimp începe întâmplarea prezentată?

c) Ce personaje participă la dialog?

3  Ce simțea micul fulg de nea, așa cum reiese din fragmentul încadrat? Bifează variantele corecte.

curaj teamă neîncredere  

curiozitate nesiguranță bucurie 

4  Identifică explicația potrivită.

A da de furcă    a da de lucru   a crea probleme   a găsi furca

A avea inimioara cam slabă a fi slab   a fi sensibil   a fi curajos

A nu se lăsa înduplecat a nu se lăsa convins   a nu pleca   a nu se lăsa învins

5  Recunoaște și transcrie, din fragmentul de mai jos, părțile de vorbire indicate.

a) un pronume personal, persoana a III-a, gen feminin, număr singular

b) un pronume personal de politețe

c) un substantiv, gen neutru

— Bine, bine, și cum să-l ajut? întrebă 
ea. M-am gândit că poate mi-l iei dumneata 
într-o zi și-l înveţi să se bucure de zbor.

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ 
DE 

LUCRU
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6 Transcrie, din text, trei enunțuri care să conțină virgula în următoarele situații:

a) Adresare 
directă b) Enumerare 

c) Separarea cuvintelor 
personajului de cele ale 

povestitorului

7  Completează enunțurile, așezând fiecare cuvânt la locul potrivit.

Ei

iei

ea

i-a

iasăi

să-i

 își dorea ca fulgul cel mic să plece în lume. De aceea, ,  spus că 

e timpul să își i  rămas-bun și să se avânte după frații i . .  chiuiau 

prin văzduh, în hainele lor strălucitoare.

— Du-te, fiul meu! Să ă  cu tine dragostea mea și i  bucuri pe toți 

cei care te vor vedea!

8  Rescrie cuvintele indicate, înlocuind cratima cu litera corespunzătoare.

n-avea să-l trimită și-l înveți

n-are s-aduci să-l ajut

9 Continuă enunțurile, așa cum reiese din text.

a) Mama zăpadă îi zicea mereu că trebuie să se avânte și …

b) Atunci, fulgul cel subţirel, pe care nimeni nu îl putea convinge că este extraordinar să ningi, îi răs-
punse că …

c) Cu glas huruit, de parcă ar fi trăit toată viaţa ascuns prin hornuri, vântul îi zise să
, deoarece  .

10 Imaginează-ți că ești un fulg de nea. Într-un text de 10-15 rânduri, descrie drumul parcurs din 
căsuța unui nor, până pe umărul unui om de zăpadă.  Folosește dialogul.  Subliniază două 
expresii frumoase și pronumele personal de politețe.
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„Stigletele”
de Mihail Sadoveanu

UNITATEA V. Vise însorite | Lecția 1 

țțAm înțeles ce am cititAm înțeles ce am citit

1 Completează harta textului.

titlul

autorul

personajele

semne

ale iernii

semne

ale primăverii

timpul

locul

...

...

...

...

anotimpul

...

...

vremea

...

...

...

...

... ...

etc.

2 Răspunde la întrebări.

a) Din ce cauză se văitau toate păsările?

b) Ce soluţie a găsit împărăteasa cea bătrână?

c) Ce i-au spus cu entuziasm păsările mici împărătesei?

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ 
DE 

LUCRU
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d) Ce au afirmat păsările cele mari la răspunsul timid al cintezului?

e) Cine s-a oferit să salveze neamnul păsărilor de la pieire?

f) Ce s-a întâmplat cu sticletele după ce a prins o rază de soare din izvorul focului veşnic?

g) Cum l-au recompensat păsările pe sticlete?

3 Completează A pentru enunțurile adevărate și F pentru enunțurile false.

a) Păsările, înfricoșate, s-au strâns sub streașina casei. 

b) Păsările țipau zgribulite și-n ochii lor sticleau săgeți de gheață. 

c) Împărăteasa cea tânără a bătut clopotele turlei, pentru a chema păsările. 

d) Neamul păsăresc a fost de acord cu hotărârea pajurei. 

e) Corbul era bolnav și nu putea să ia puțină căldură din cer. 

f) Păsările mici nu aveau putere și știau doar să cânte. 

4  Ordonează cronologic momentele acțiunii.

Toate viețuitoarele suferă din pricina frigului groaznic.

Pajura încearcă să găsească o soluție pentru salvarea păsărilor.

  Împărăteasa păsărilor hotărăște ca o pasăre măruntă și sprintenă să meargă să aducă un pic de foc 
din cer.

Sticletele își arde penele la atingerea razei de soare.

Pe pământ se instalează primăvara.

Păsărelele, mișcate de gestul sticletelui, îi refac straiele.

5 Delimitează textul în fragmente logice.

6 Povestește oral fragmentul tău preferat. Realizează și un desen care să ilustreze acest fragment. 
Inserează desenul în spațiul de mai jos.
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7 Scrie cel puţin cinci însușiri ale micului cântăreţ care a readus soarele pe pământ. 

… …

…

…

…

Îmi exprim părereaÎÎÎÎmi exprim părereaÎmi exprim părerea

8   Ești de acord cu decizia pajurei? Ce decizie ai fi luat în locul ei? De ce?

9 Completează enunțul, exprimându-ți propria părere despre personajul preferat.

 Cel mai mult mi-a plăcut , deoarece  .

Îmi imaginezÎmi imaginez

10  Imaginaţi-vă un alt final pentru textul citit. Prezentaţi finalul în faţa colegilor. 

Minidezbatered b eMinidezbatereMinidezbatere

11 Realizaţi două echipe, reprezentând păsările mari, respectiv, păsările mici. Identificați argumente 
pentru a vă susține atitudinea față de situația prezentată în text. Formulați câteva concluzii ale 
acestei dezbateri.

g țg țÎÎÎ lllÎmi îmbogățesc vocabularulÎmi îmbogățesc vocabularul

12 Scrie cuvinte cu sens asemănător celor scrise în text cu roz și cu sens opus celor scrise cu albastru. 

13 a) Care este sensul cuvântului sol în enunţul dat? Transcrie enunţul, înlocuind cuvântul subliniat. 

Raza de soare adusă de sol creştea şi zăpezile începură să scadă.
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b) Alcătuiește enunţuri cu celelalte sensuri ale cuvântului sol.

14 Transcrie din text, după model, expresii care sugerează:

 imagini vizuale vârtejurile clădiseră munți albi

 imagini auditive țipau zgribulite

15 Formulează enunțuri folosind cuvintele alai și a trudi. Caută, într-un dicționar explicativ, sensul 
exact al acestor cuvinte.

Scriu corectScriu corect

16 Transcrie din text câte un enunț în care:

 virgula separă o adresare directă;

două puncte sunt folosite înaintea redării cuvintelor unei persoane;

 virgula separă o explicație suplimentară.

17 Transcrie cuvintele folosite în text într-o formă învechită. Adaugă forma corectă a acestora, folosită 
în prezent.
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Recunosc părțile de vorbirep țp țRecunosc părțile de vorbireRecunosc părțile de vorbire

18   Identifică substantivele și adjectivele din următorul enunţ, apoi completează tabelul.

De-atuncea are stigletele aşa îmbrăcăminte ciudată: fesuşor purpuriu şi surtuc din bucăţi.

Cuvântul Partea de vorbire Genul Numărul

19   Formează adjective și substantive, pornind de la verbele date, după model.

Model: a înțelege  înțelegere  înțelegător

 a hotărî

 a colora

 a îndrăzni

 a se rușina

20   Adaugă fiecărui adjectiv câte un substantiv potrivit.

Model:  ___ moi pene moi

 dragi   limpezi   cuminte 
  purpurii   duioase   veche

Scriu. CreezScriu. CreezScriu. Creez

21 a) Redactează un text informativ despre una dintre păsările prezentate în text. Inserează-l în spațiul 
de mai jos.

b)  Strângeți textele realizate într-o carte intitulată Despre păsări/În lumea păsărilor, prezen-
tată atât în format letric, cât și digital.
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Verbul

UNITATEA V. Vise însorite | Lecția 2

ppDescoperă!Descoperă!
1 a) Citește cu atenţie versurile poeziei Primăvara de George Topîrceanu, din manual.

b) Completează în tabel acțiunile personajelor.

soarele un pui 
de muscă

păsările 
migratoare

gâzele toată lumea doi cocoși Grivei

2 Grupează cuvintele în coloana potrivită.

 vine  noi  curată  cald  voi  soare
 gard  verde  se ceartă  bârnă  ele  iarbă  a zburat 

 cușcă  eu  cerdac  ar roade 

Verb Substantiv Adjectiv Pronume

3 Pentru verbele date, scrie altele, cu sens asemănător și cu sens opus.

 vorbește  adună  se bucură  termină  se arată  plânge 

4 Completează casetele cu forma potrivită a verbelor din listă.

Soarele mândru ce face? pe cerul azuriu. Norii pufoși ce fac?  veseli 

în văzduh. Câmpia ce face? de trilurile minunate ale cântăreţilor. Fluturi rozalii 

ce fac? , mișcându-și finele aripioare. Natura întreagă ce face? sosirea 

Zânei Primăverii. Florile ce fac?  fericite, mângâiate de razele soarelui.

 a străluci  a pluti  a răsuna  a dansa  a sărbători  a râde

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ 
DE 

LUCRU
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Persoana și numărul verbului

UNITATEA V. Vise însorite | Lecția 3 

ppDescoperă!Descoperă!
1 a) Citește dialogul.

b) Identifică verbele din dialogul alăturat. 
Stabilește numărul și persoana care face 
acțiunea fiecărui verb identificat.

Exersează!Exersează!
2  Trece verbele date la numărul plural, după model.

 Eu discut.  Noi  .  El vine.      Ei  .

 Eu tac.  Noi  .  El scrie.   Ei  .

 Tu știi.        Voi  .  Ea spune.  Ele  .

 Tu ești.  Voi  .  Ea râde. Ele  .

3  Precizează numărul și persoana verbelor din poezia Primăvara, de George Topîrceanu, de la pagina 90.

4  Completează tabelul cu forma corespunzătoare a fiecărui verb, după model.

VERBUL
SINGULAR PLURAL

Persoana I Persoana a II-a Persoana a III-a Persoana I Persoana a II-a Persoana a III-a

a merge merg

a privi

a lua

5  Transcrie propozițiile, trecând la plural fiecare grup de cuvinte subliniat, după model.

Model: Copacul a înverzit din nou. Copacii au înverzit din nou.

Frunza a zâmbit pentru prima oară soarelui.   Firul de iarbă a încolţit devreme.

  

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ 
DE 

LUCRU

Maria, ce s-a 
întâmplat? 

De ce plângi?

Mama, Carmen 
m-a invitat la aniversarea ei. 

Vor veni și colegii de clasă.
Însă eu am antrenament

 în ziua aceea. Nu voi merge. 
Din acest motiv, 

ea s-a supărat pe mine.
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Vrăbiuţa s-a aşezat pe creanga înverzită.  Furnica a ieşit după mâncare.

  

Floarea privește cu jind spre soare.   Albina se plimbă din floare în floare.

  

6 Formulează câte un enunţ cu verbele alăturate, la persoana și numărul indicate.

A SPUNEA DUCE

 Pers. I,  nr. singular 

A REVENIA VEDEA

 Pers. a II-a, 
 nr. singular 

A VORBIA CÂNTA

 Pers. a III-a,  nr. plural 
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„Păpădia”, adaptare după 
Ion Agârbiceanu

UNITATEA V. Vise însorite | Lecția 4

țțAm înțeles ce am cititAm înțeles ce am citit
1 Adevărat sau fals? Explică varianta aleasă pentru fiecare enunț.

a) Norii grei și întunecați fură alungați spre miazănoapte. 

b) Anicuţa a rămas încremenită când a văzut covorul argintiu nesfârșit. 

c) Fetei i se părea că albinele sunt supărate pentru că nu se opreau mult pe-o floare. 

d) Anicuţa s-a întristat când s-au stins luminiţele. 

e) Fata plângea pentru că se înţepase. 

f) Păpădiile înfloresc la lumina soarelui, pentru că le place să se uite și ele la lume. 

2  Alege denumirile păpădiei, întâlnite în text: 

puişori

bănuțul de aur

bănuți galbeni 

gălbenele
cicoare

auraş

steluțe de aur

luminițepuful acela galben

3  Răspunde la întrebări. 

a) Care sunt semnele sosirii primăverii? 

b) Ce a descoperit Anicuţa într-o dimineaţă? 

c) De ce îşi închipuie fetiţa că sunt supărate albinele? 

d) Ce a descoperit Anicuţa când a venit înserarea?

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ 
DE 

LUCRU
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e) Ce i-a explicat bunica fetiţei?

4  Transcrie din text enunţurile care o descriu pe Anicuţa. Adaugă și tu trei enunţuri care să continue 
descrierea fetiţei. Completează portretul Anicuţei cu un desen realizat de tine. Inserează desenul 
realizat în spațiul de mai jos.

5 Delimitează textul în fragmente logice. Scrie ideile principale ale textului.

6 Povestește oral fragmentul tău preferat. Realizează și un desen care să ilustreze acest fragment.
Inserează desenul realizat în spațiul de mai jos.

Îmi imaginezÎmi imaginezÎmi imaginez

7  Imaginați-vă că vă aflați împreună cu Anicuța, în poiana de narcise. Interpretați un posibil 
dialog în fața colegilor.
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Îmi exprim părereaÎmi exprim părereaÎmi exprim părerea

8 Bunica afirmă despre păpădii: „Așa sunt florile astea: numai în soare le place să se uite și ele la 
lumea asta”. Ce alt motiv crezi că ar mai avea majoritatea florilor să înflorească doar ziua?

g țg țÎmi îmbogățesc vocabularulÎmi îmbogățesc vocabularul

9 Scrie cuvinte cu sens asemănător celor scrise  în text cu roz și cu sens opus celor scrise cu albastru. 

10 Formează câte un enunț pentru fiecare dintre sensurile cuvintelor braț  și război .

Scriu corectScriu corect

11 Transcrie enunţurile scrise între ghilimele. Explică folosirea ghilimelelor. Formulează și tu un enunţ 
în care să utilizezi ghilimelele.

p țp țFolosesc părțile de vorbireFolosesc părțile de vorbire

12 Identifică verbele din propozițiile de mai jos. Precizează persoana și numărul fiecărui verb identi-
ficat.

a) Bunica rupse o floare de păpădie.

b) Copila strâmbă din năsucul ei cârn! 

c) Nu mai era nicio floare, nu mai zbura nicio albină.

d) Dintr-o zi într-alta, înverzeau luncile și răzoa-rele tot mai tare.
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13 Identifică verbele din propozițiile date. Scrie propozițiile, modificând numărul verbului.

a) A înflorit frumoasa păpădie.

b) Norii grei și întunecați fură alungați.

14 Identifică substantivele, apoi stabilește genul și numărul acestora.

Copila strâmbă din năsucul ei cârn! Mâine îi va spune bunicii să le zică și ea: luminițe. Și-i va spune și lui 
Nicu! 

ggh zzzInvestighezInvestighez   Parfum de primăvară

15  Caută informaţii despre o floare care înflorește primăvara. Prezintă colegilor tăi informaţiile găsite. 
Însoțește prezentarea de câteva imagini sugestive ale florii alese. Inserează, în spațiul de mai jos, 
imaginile florii aleasă de tine.
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Cartea poștală

UNITATEA V. Vise însorite | Lecția 5

ppDescoperă!Descoperă!
1  Răspunde la întrebări.

a) Cui îi scrie Nicu o carte poștală?

b) Ce îi promite Nicu Anicuței?

c) Ce îi cere Anicuța lui Nicu?

2 Descrie imaginea de pe fața cărții poștale. 

3  Identifică, în cartea poștală de mai sus, elementele numerotate în continuare:

1. data și locul

2. formula de adresare

3. mesajul

4. formula de încheiere

5. numele destinatarului

6. semnătura

7. adresa destinatarului

8. timbru poștal

Exersează!Exersează!

Îmi imaginezÎmi imaginez
4  Imaginează-ți că Nicu este coleg de clasă cu tine. Trimite-i o carte poștală dintr-unul dintre locurile 

vizitate în vacanță. 

5  Ce lipsește din mesajul alăturat?

Completează mesajul, astfel încât să conțină 
toate elementele unei cărți poștale.

6   Faceți schimb de adrese și expediați 
colegului/colegei de bancă o carte poștală. 
Citiți în fața clasei mesajele primite. Realizați 
o expoziție cu toate cărțile poștale.

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ 
DE 

LUCRU

Maramureș

Anicuța, acum scriu o carte 
poștală pentru mama și 

pentru tata. În cinci minute, 
mergem în grădină 
să vedem liminițele.

Nicule, scrie-le despre 
mine că împ petrec 

mult timp în grădina 
bunicii.

n continuare:

ulu

ui

te-i o carte poștală dintr-unul di

nuare:

ui

-i o carte poștală dintr un l d

Dragul meu 
prieten,

Strada Alunilor
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„Amintiri din copilărie” 
de Ion Creangă

UNITATEA V. Vise însorite | Lecția 6

țțAm înțeles ce am cititAm înțeles ce am citit
1  Alege varianta corectă.

a) Amintirile copilăriei îi provoacă povestitorului     tristeţe     bucurie     durere.

b) Mama povestitorului era vestită pentru 

bucate     năzdrăvănii     poveștile sale.

c) În copilărie, povestitorul avea părul     roşu ca focul     negru ca tăciunele     bălan. 

d) Încălecând pe un băţ, copilul se gândea

că se află călare pe cel mai strașnic cal     la neajunsurile vieții     la brânza din putină.

e) Când copilul se lovea, mama

îl ungea cu funinginea de la gura sobei

lovea peretele sau băţul de care se lovise

mustra focul.

2 Împarte textul în fragmente. Precizează ideea principală a fiecărui fragment. 

3 Povestește oral fragmentul tău preferat. Realizează și un desen care să ilustreze acest fragment. 
Inserează desenul în spațiul de mai jos.

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ 
DE 

LUCRU
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4 Completează tabelul cu informaţii desprinse din text.

Năzdrăvăniile mamei Motivul

Înfigea toporul în pământ, dinaintea uşii ca să alunge nourii cei negri de pe deasupra satului.

ca să trecă durerea.

Mustra tăciunele în vatra focului, şi-l buchisea 

cu cleştele…

ca să nu se deoache copilaşul.

5 Completează cadranele cu informaţii desprinse din text.

CASA 

PĂRINTEASCĂ

SENTIMENTELE 

AUTORULUI

PORTRETUL 

MAMEI

JOCURILE DESCRISE

6   Identifică trei însușiri ale mamei și trei ale copilului, așa cum reies din text.

…

…

…

…

…

…

Îmi exprim părereaÎÎÎÎmi exprim părereaÎmi exprim părerea

7   Povestitorul afirmă despre mama lui că era „plină de minunății”. Ce părere ai despre faptele aces-
teia, așa cum reies din text?

8   Identifică în text un gest sau o faptă cu care nu ești de acord. Explică alegerea făcută.

g țg țÎmi îmbogățesc vocabularulÎmi îmbogățesc vocabularul

9  Recitește enunțurile în care apar expresiile.

a-și aduce aminte       a i se duce cuiva vestea       a-i lua cuiva auzul a da huța pe cineva 

a scoate cuiva peri albi       a vorbi pe cineva de rău       a da nas cuiva

Explică sensul fiecărei expresii.
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10 Scrie cuvinte cu sens asemănător celor scrise  în text cu roz și cu sens opus celor scrise cu albastru.

11 Scrie enunțuri cu sensurile cuvântului minte. Scrie în dreptul fiecărui cuvânt ce parte de vorbire 
reprezintă.

Scriu corecti tttScriu corectScriu corect

12 Folosind un dicționar, scrie forma literară a cuvintelor date: 

șfară     nourii     a se încruci

 îi      vrun      să ne deie 

 lighioaie      îs     

13 Observă cuvintele scrise cu cratimă. Explică folosirea cratimei.

că-i frământă alte gânduri     de ce-s și ei așa de cuminţi     

și-l strunește cu tot dinadinsul     îndată-mi trecea durerea     

p țp țRecunosc părțile de vorbireRecunosc părțile de vorbire

14  Alcătuiește propoziții după schemele date.

a)  adjectiv + substantiv + verb + substantiv 

b)  pronume + verb + substantiv + adjectiv 
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c)  verb + substantiv + adjectiv 

d)  substantiv + verb + adjectiv + substantiv 

Scriu. Creezi zzzScriu. CreezScriu. Creez

15 Scrie un text informativ despre locul nașterii scriitorului Ion Creangă. Caută informații în cărți, 
reviste, pe internet. Dacă ai posibilitatea, redactează textul pe computer.
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Relatarea unor întâmplări 
având ca suport banda desenată

UNITATEA V. Vise însorite | Lecția 7

ppDescoperă!Descoperă!
1 a) Observă fiecare moment ilustrat.

Cât pe ce să puie 
mâna pe mine! Încă 

vreo două sărituri, mă 
azvârl peste gard și-mi 

pierd urma.

Stăi, măi porcane, 

că te căptușește ea, 

Mărioara, acuș!

Iaca să fur eu 
niște cireșe, crude, 
coapte, cum s-or 

nimeri, numai să nu 
mă prindă mătușa 

Mărioara!

Dar bine, ghiavole, 
aici ți-i scăldatul? 
Scoboară-te jos, 

tâlharule, că te-oi 
învăța eu!

b) Reconstituie pățania lui Nică, personajul principal al operei Amintiri din copilărie, numerotând 
imaginile în ordinea corespunzătoare.

c) Relatează întâmplarea redată în imaginile de mai sus, ținând cont de recomandările lui 
Dominic, din manual.

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ 
DE 

LUCRU



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

103

Timpul verbului

UNITATEA V. Vise însorite | Lecția 8

ppDescoperă!Descoperă!
1 a) Observă cu atenție imaginile. Citește propozițiile.

ÎN TRECUT ÎN VIITORÎN PREZENT

M-ai trezit cu noaptea-n 
cap în toate zilele!

Așa, te așez aici,
în putină!

Te voi duce la 
iarmaroc și te voi vinde.

b) Pornind de la întrebările date, stabilește când se desfășoară fiecare acțiune prezentată în imagini.

  Ce a făcut pupăza în fiecare zi?

  Ce face Nică cu pupăza?

  Ce va face Nică cu pupăza?

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ 
DE 

LUCRU
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Exersează!Exersează!
2 Grupează propozițiile de mai jos în funcție de momentul în care are loc acțiunea.

 a) Soarele s-a ivit pe cer.

 b) Pupăza se înalță în văzduh.

 c) În curând, grădina se va umple de flori.

 d) Prietenele mele vor veni în vizită.

 e) Ieri, Maria a rezolvat foarte multe exerciții. 

 f) O să ies cu rolele prin parc.

 g) Cumpărase un buchet mare de flori pentru mătușa ei.

3 Scrie câte un enunţ cu fiecare verb, respectând indicațiile date.

a lucra: timpul trecut, persoana a III-a, numărul singular

a veni: timpul viitor, persoana I, numărul plural

a picta: timpul prezent, persoana a II-a, numărul plural

a vorbi: timpul trecut, persoana I, numărul plural

4 Așază enunțurile respectând ordinea logică a desfășurării acțiunilor.

a)  Astăzi vreau să îi ajut în grădină. 

 Ieri am ajuns la bunici. 

Mâine voi merge cu bunicii în vizită la rudele noastre. 

b) În acest moment mă pregătesc pentru un nou concurs. 

Și pe viitor sper să am rezultate la fel de bune. 

Anul trecut am obținut locul I la înot. 

5 Completează forma potrivită a verbelor, respectând persoana și numărul, după model.

TRECUT PREZENT VIITOR

dansa
…

știam
…

au chemat

…

ai coborât
… voi înnoda…

…

aranjează

…

…

……

dansează
citim

…
…

va dansa
…

…
vom tăcea

PREZENT

1

TRECUT

2

VIITOR

3
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SCRIEREA CORECTĂ A UNOR VERBE

TU știi, scrii, ții, vii, devii, revii

EL/EA/EI/ELE afișează, înfățișează, aranjează, se furișează, așază

EU creez, agreez

6 Alcătuiește enunțuri cu formele corecte ale verbelor exemplificate mai sus.

7 Trece verbele din listă la timpul prezent, la persoana și numărul indicate între paranteze.

 a veni (pers. a II-a, sg.)        a ști (pers. a II-a, pl.) 
 a rescrie (pers. a II-a, sg.)        a fi (pers. a III-a, pl.)
 a târî (pers. a II-a, pl.)        a tăcea (pers. a II-a, pl.) 
 a lucra (pers. a III-a, pl.)        a vedea (pers. I, pl.)  . 

8 Completează tabelul cu formele corecte ale verbului a lua, la timpul indicat în model.

Trecut Prezent Viitor

Eu am luat. iau voi lua

Tu 

El/Ea 

Noi 

Voi 

Ei/Ele 

9 Completează spațiile cu forma corectă a verbelor.

 Eu așez. El  .  Eu voiam. Ei  .  Eu țin. Tu  .

 Eu știu. Tu  .  Eu voi ști. Tu  .  Eu eram. Ea  .
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10 Trece la timpul indicat propozițiile de mai jos.

a) I-am scris un bilet. (timpul prezent) 

b) Natalia nu înoată cu grijă. (timpul trecut) 

c) Și-au reluat activitățile. (timpul prezent) 

d) Ne petrecem timpul împreună. (timpul viitor) 

11 Scrie câte o propoziţie inspirată de fiecare imagine. Respectă timpul indicat în dreptul fiecărei 
imagini.

trecut
prezent

trecut viitor
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Recapitulare. „Albinuţele îşi caută 
de mâncare”, de Konstantin Uşinski

UNITATEA V. Vise însorite

1 Alege varianta corectă.

a) După somnul lung de iarnă, s-a trezit      o gărgăriţă      o albiniţă      o furnicuţă.

b) Ea s-a uitat pe fereastră să afle dacă a trecut      noaptea      toamna      iarna.

c) Albinuţele au ieşit din stup şi au zburat spre      un măr      un vişin      un păr.

2 Răspunde la întrebări.

a) Ce i-au cerut mărului albinuțele?

b) De ce nu le-au putut ajuta mărul şi vişinul pe albine? 

c) Cine le-a ajutat, într-un sfârșit, pe albine?

d) Care sunt primele flori care apar primăvara?

3 Numerotează enunţurile, în ordinea desfăşurării evenimentelor prezentate în text.

Albinuţele au ieşit din stup.

Nici mărul şi nici vişinul nu le-au putut ajuta pe albine.

Ele s-au dus la un măr pentru a căuta de mâncare.

Zăpada s-a topit.

  Doar o floare mică, o violetă, le-a oferit albinelor seva ei dulce.

4 Completează spațiile cu semnele sosirii primăverii, așa cum reies din text.

…

…

…

……
PRIMĂVARA

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ 
DE 

LUCRU
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5 Scrie cuvinte cu sens asemănător celor scrise  în text cu roz și cu sens opus celor scrise cu albastru.

6 Observă modelul și transformă corect.

nu am n-am
nu aveam

nu are

nu ai

nu aveţi

7  Citește cu atenție următorul fragment.

Văd albinuţele că afară strălucește soarele. E o zi caldă și pretutindeni este lumină. Ies din stup și zboară 
spre un măr…

a) Alege varianta corectă.

1. În fragmentul dat există     trei substantive     patru substantive     șase substantive. 

2. Toate verbele sunt la timpul     trecut     prezent     viitor.

3. În fragmentul dat     există două adjective     nu există niciun adjectiv     există doar un 

adjectiv.

b)   Trece la timpul trecut verbele din fragmentul dat.

8 Ce cuvânt înlocuiește litera „i” în expresiile următoare? Asociază corespunzător.

1. cupa- i plină de nectar 

2. și- i  spun vișinului

3. nu- i încă aici

a. este

b. ei, sa

c. lui, îi

9  Selectează, din textul Albinuțele își caută de mâncare, cinci verbe. Precizează persoana, numărul 
și timpul acestora.
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10 Observă cartea poștală de mai jos și completează datele corespunzătoare.

Destinatar: 

Str. Nr. ,

Bl. , Sc. , Ap.

Localitatea 

Județul 

Cod poștal 

Dragă Alina,

Îţi trimit salutări vesele 

din însorita Poiană 

Verde.

Laura

11 Descoperă ordinea cronologică a secvențelor ilustrate mai jos. Scrie un text inspirat din aceste ima-
gini. Subliniază câte două verbe folosite la timpul trecut (mov), prezent (verde), viitor (albastru).
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Test de evaluare. „Puiul de vrăbiuţă”, 
de Cristina Beatrice Preda

UNITATEA V. Vise însorite

1  Alege varianta corectă.

a) Puiul de vrăbiuţă s-a speriat de soare pentru că

 îl văzuse pentru prima oară      îl trezise din somn      avea braţe strălucitoare.

b) Paiul de smarald afirmă că cine stă o oră în lumina soarelui

 își va arde aripioarele      va avea energie pentru o săptămână      va simţi că renaște.

c) Firul de iarbă fusese adus de

 Regina Iernii      Regina Verii      Regina Primăverii.

2  Completează tabelul cu informaţii desprinse din text.

Anotimpul
… 

VARA TOAMNA
…

Beneficii
deschide orizonturile 

florilor, prospeţimii şi iubirii. …  … 
omoară microbii 

ce se ascund în praf.

3  Răspunde la întrebări.

a) Ce dorea puiul de vrabie să îi arate mamei lui?

b) Cu ce flori a făcut cunoștinţă puiul de vrăbiuţă?

c) Care sunt însușirile lalelei?

4 Scrie cuvinte cu sens asemănător celor scrise în text cu roz și cu sens opus celor scrise cu bleu.

Nume și prenume elev: 

FIȘĂ 
DE 

LUCRU
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5 Citește enunțurile care conțin expresiile de mai jos. Identifică sensul acestora.

 a-și face veacul  

 a se simți în al nouălea cer 

 a-și da cu presupusul 

 a-și lua tălpășița 

6 Completează în tabel câte un verb din fragmentul marcat. Precizează timpul verbelor completate.

Persoana I, numărul singular

Persoana a II-a, numărul singular

Persoana a III-a, numărul singular

Persoana a II-a, numărul plural

Persoana a III-a, numărul plural

7 Continuă textul Puiul de vrăbiuţă, adăugând încă 10-15 enunțuri.



FIȘĂ 
DE 

LUCRU
Prieteni mici cu suflete mari

UNITATEA VI. În ritm de primăvară | Lecția 1

țțAAm înțțeles ce am cititAAm înțțeles ce am citit
1 Acest text este

 un text informativ 

 un text narativ 

 o pagină de jurnal.

2 Adevărat sau fals?

Câinele a fost domesticit de om acum 10 000 de ani.

Astăzi există peste 400 de rase de câini.

Husky sunt câini mici și afectuoși.

Coada și urechile ridicate arată teama câinelui de o amenințare.

3 Completează cadranul cu informații despre câine, desprinse din text.

Domenii de utilizare Alegerea unui câine

Dresaj Reacții

p pp pÎÎmi expprim ppărereaÎÎmi expprim ppărerea

4 Ce părere ai despre câinii abandonați? Ce reacție ar trebui să aibă comunitatea pentru a veni în 
ajutorul acestora?

ggÎÎmi imagginezÎÎmi imagginez

5 Redactează un text cu titlul Eroul, în care personajul principal este câinele tău sau un câine imaginar

.

.

Nume și prenume elev: 



FIȘĂ 
DE 

LUCRU

Dragă Năsturel, 
de Petre Ghelmez

UNITATEA VI. În ritm de primăvară | Lecția 2

țțAAm înțțeles ce am cititAAm înțțeles ce am citit

1  Alege varianta corectă.

a) Pe Băiat îl chema       Oprică       Norocel       Tudorel.

b) Pe căţelul Băiatului îl chema Năsturel, pentru că era

 mic și negru       negru și dolofan      alb cu pete negre.

c) Băiatul mergea la       teatru       grădiniţă      școală.

d) Dulău era un câine       mic și roșcat       mare și roșcat       mare și alb.

e) Dulău l-a atacat pe       Oprică       Năsturel       Norocel.

2 a) Completează tabelul cu informaţii din text.

NUMELE DE UNDE PROVINE?

Oprică
Mama şi Tata se bucuraseră când el venise pe lume, când „se 

oprise” la ei, să le aducă bucurie.

… ca să treacă durerea

… de la numele naşilor

Norocel …

… de la sfinţii din calendar

b) De unde provine numele tău? Ce semnificaţie are?

3  Răspunde la întrebări.

a) Ce îl rugase Oprică pe Năsturel?

b) De ce crezi că nu l-a ascultat Năsturel pe stăpânul său?

c) Ce îi oferă Băiatul lui Dulău pentru a-l linişti?

d) Cine sare în ajutorul Băiatului?

Nume și prenume elev: 



e) Ce se întâmplă cu Dulău după ce scapă din conflictul cu Năsturel?

f) De ce îl ceartă Doamna pe Oprică?

4  Completează diagrama cu asemănările și deosebirile dintre Năsturel și Dulău.

Asemănări

…

Deosebiri Deosebiri

… …

5  Delimitează textul în fragmente logice. Scrie ideile principale ale textului.

6 Povestește oral fragmentul tău preferat. Realizează și un desen care să ilustreze acest fragment. 
Inserează desenul în spațiul de mai jos.

Îmmi i imimagagininezezÎmmii imimagagininezez

7  Imaginați-vă că Oprică reușește să îl îmbuneze pe Dulău, adresându-i cuvinte frumoase, iar 
Dulău devine prietenos. Interpretați această scenă în fața colegilor.

Î p pÎÎÎ aaaÎmmi i exexprprimim ppărărerereaeaÎmmii exexprprimim ppărărerereaea

8 Ce crezi că s-ar fi întâmplat cu băiatul, dacă ar fi fost singur pe drum? Ce demonstrează reacția lui 
Năsturel în această împrejurare?

MiMininidedezbzbataterereeMiMininidedezbzbatatereree

9 Câinele este prietenul omului. Adevărat sau fals? Formați două echipe și căutați argumente pro 
și contra acestei afirmații. Analizați-le și formulați câteva concluzii.



țțÎÎÎ llllÎmmi i îmîmbobogăgățețescsc vvococababululararululÎmmii îmîmbobogăgățețescsc vvococababululararulul

10 Scrie cuvinte cu sens asemănător celor scrise  în text cu roz și cu sens opus celor scrise cu albastru.

11 Formulează enunțuri cu sensurile diferite ale cuvântului fiare. 

12 Explică expresiile subliniate. 

 Lui Năsturel pe-o ureche-i intraseră, iar pe cealaltă-i ieșiseră spusele Băiatului.

Ca un fulger, scurt și negru, căzu în spatele Dulăului roșcat.

Scriu coreii ttttScriu corectScriu corect

13 Transformă verbele, după model.

Model: se ridică ridicându-se

se uita se spunea se auzea

se știa se ținea se ivea

14 Transcrie din text:

o exclamare

o întrebare

o afirmaţie.

15 a) Scrie enunțul, schimbând verbele la timpul trecut.

Pentru că ești un căţel rău și neascultător, de-aia mă necăjești.

b) Precizează genul și numărul adjectivelor din enunțul dat.



FIȘĂ 
DE 

LUCRU
Cuvântul – parte de propoziţie

UNITATEA VI. În ritm de primăvară | Lecția 3

pppDescoperă!Descoperă!
1 Privește imaginile, apoi răspunde la întrebări.

Ce face Dulăul?Ce face Năsturel? Unde se duce Oprică?

2 Formulează și alte trei propoziții care să exprime: o întrebare o exclamare o constatare.

3 Transcrie doar propoziţiile.

Exersează!Exersează!
4  Ordonează cuvintele pentru a alcătui propoziţii. 

călătoare din calde ţările se întorc păsările

aleargă prin Năsturel iarbă vesel 

în se joacă bunicii ograda Oprică

Nume și prenume elev: 



5  Completează spațiile cu părţile de propoziţie care lipsesc, ajutându-te de întrebările date.

Norii  (care?) au dispărut.  (cine?) strălucește mândru în văzduhul azuriu. Co-
piii veseli  (ce fac?) prin poiană. Rândunelele ciripesc voios  (unde?). Vântul adie 

 (cum?) printre frunzele proaspăt înmugurite.

6 a) Citește propoziția de mai jos și întrebările la care răspunde fiecare parte de propoziție.

Când 
mergea?

Cine
mergea?

Ce făcea
Băiatul?

Cum
mergea?

Unde
mergea?

Acum, Băiatul mergea hotărât la școală.

b) Descoperă schema fiecărei propoziții, după modelul de la punctul a).

Năsturel aleargă vesel prin curte.

Dulău privește uimit o pasăre.

Soarele strălucește cu putere.

Pomii au înflorit de curând.

7 Alcătuiește câte o propoziţie după schemele date:

a) cine? ce face? unde?

b) cine? ce fel de? ce face?

c) cine? ce face? când?

8 Alcătuiește propoziţii în care substantivul căţeluş să fie parte de propoziţie care răspunde la între-
bările: Cine …? Al cui …? Pentru cine …?

9 Redactează un scurt text despre tine și prietenul tău cel mai bun. Subliniază cu verde toate părţile 
de propoziţie care răspund la întrebările: Ce fac …? Ce face …? Ce facem …?
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DE 

LUCRU
Subiectul

UNITATEA VI. În ritm de primăvară | Lecția 4

ppDescoperă!Descoperă!
1 a) Observă cu atenție imaginile, apoi citește propozițiile.

Copiii îl întâmpină cu veselie.El a dus ouăle în sat.Urechilă a pictat ouă. 

b) Transcrie propoziţiile.

c) Scrie părţile de propoziţie care răspund la întrebările:

Cine a pictat ouă?

Cine a dus ouă în sat? 

Cine l-a întâmpinat pe Urechilă?

d) Ce parte de vorbire reprezintă fiecare dintre cuvintele aflate?

2  Completează propoziţiile cu subiectele potrivite, din lista de mai jos.

s-a topit. s-au ivit fericite.  au revenit din ţările calde. 
 lucrau de zor la construirea cuiburilor. A sosit  de Paști.  au 

scris iepurașului.
 a ieșit din vizuină.  a ronţăit un morcov delicios, și-a spălat dinţii și a 

pornit spre sat. 

berzele   zăpada   rândunicile   florile
vacanţa   Iepurilă   copiii   el

Nume și prenume elev: 
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Exersează!ă!!!!Exersează!Exersează!
3 Identifică subiectele din propozițiile date, adresând corect întrebarea, după model.

Model: Pe cer, strălucește soarele. 
(Cine strălucește?)

Dimineața aceasta este minunată!

Ina și Matei s-au întâlnit în parc.

Câinele a ațipit la umbra copacului.

Vrăbiuța a prins iute o insectă.

4 Notează în spațiul de mai jos subiectele din textul următor.

Ana este sora mea. Ea adoră florile de primăvară. Și mama este topită după flori. Amândouă moștenesc 
această pasiune de la bunica.

Anul trecut, Ana și mama au plantat sute de flori. Le-am dat și eu o mână de ajutor. 
Acum, grădina noastră arată ca un colț de rai. Florile ne îmbată cu parfumul lor.

5 Formulează propoziţii în care cuvintele de mai jos să aibă rol de subiect. Folosește întrebările date.

 eu  buburuza  florile 
 Urechilă  noi  ea  ei 

Cine ascultă? Cine a aterizat? Cine zâmbesc? Cine vine bucuros? Cine aleargă prin grădină? 
Cine cântă prin poieniță?

6 Subiectul poate ocupa diverse poziţii în propoziţie. Observă modelul și completează tabelul.

La începutul propoziției În interiorul propoziției
La finalul

propoziției

Albinele au cules miere de 
dimineaţă. 

De dimineaţă, 
albinele

au cules miere.

De dimineaţă, au cules miere 
albinele.

Copacii înfloresc primăvara. … …

…
În poiană, 

copiii adună flori.
…

… …
Pe crenguţe 

cântă vrăbiuţele.
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7 Alcătuiește trei propoziţii în care subiectul să fie așezat:

la începutul propoziţiei 

în interiorul propoziţiei

la sfârșitul propoziţiei

8     Pune întrebarea potrivită și află subiectul, după model. Notează-l în spațiul de mai jos.

Model:  Rândunelele, guguștiucii și turturelele cântă minunat.                   Cine?
Vișinii, caișii și piersicii au înmugurit. Violetele și lăcrămioarele răspândesc în aer un parfum de vis. 

Privighetorile și mierlele se întrec în triluri. 

9 Completează propoziţiile cu subiecte potrivite.

a) și au plecat la teatru. A venit apoi și .

și au cântat minunat. 

b) În ogradă erau , ,  și . și erau 

două pisici cafenii.  și  lătrau la vrăbiuțe.

10  Transcrie enunţurile în care cuvântul subliniat este subiect.

 A vorbit cu noi.
Noi am plecat la școală
 Am cumpărat cărţi noi.

Broasca a sărit în lac.
 Închid broasca cu cheia.
 Dan a văzut broasca.

 Eu car sacul.
 Nae încarcă fân în car.
 Sosea un car plin.

 Are o rochie roșie.
 Ana a mâncat roșia.
Roșia era pe masă.

11 Înlocuiește fiecare subiect cu altul potrivit, din listă.

noi ea el ei voi ele

Ilie se îndreaptă spre casă.

Cu pași mici, veverița se apropie de alune.

Ioana și Dan sunt colegi de școală.

Tu și el ați obținut cel mai bun punctaj.

Cele două au cerut și un atlas.



12 Formulează propoziţii pornind de la imaginile date. Subliniază subiectele.

a) b)

c)
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pppDescoperă!Descoperă!
1  Observă cu atenție imaginea alăturată.

a) Formulează într-o propoziție răspunsul la 
fiecare întrebare.

 Ce face soarele? 

 Ce face melcul?

 Ce face copilul?

 Ce face căţelul?

 Ce face mânzul?

 Ce face iepurașul?

b) Subliniază cu verde partea de propoziţie care răspunde la întrebarea Ce face? în fiecare enunţ 
formulat de tine.

c) Ce parte de vorbire sunt cuvintele subliniate?

Exersează!Exersează!
2 a) Observă cu atenţie următoarele cuvinte:

sare parfumat  ochi râdeau  a cules  va dărui 

b) Transcrie părţile de vorbire care pot fi predicate. Alcătuiește câte un enunţ cu fiecare cuvânt 
transcris. Subliniază predicatele.

Nume și prenume elev: 



3 Completează propozițiile cu predicatele potrivite.

a) Soarele pe cer.

b) Păsărelele  pe rămurele. 

c) Băiatul  prin toată curtea.

d) Năsturel  de bucurie.

e) Fluturașii  prin flori.

f) Mânzul  iarbă.

g) Mama  fericită.

4 a) Subliniază cu două linii subiectele și cu o linie predicatele din textul de mai jos.

Cerul s-a înseninat încă de dimineață. Acum, soarele blând al primăverii îi îmbie pe copii la plimbare. 

Dana și Alin se bucură de vremea frumoasă. Amândoi au pornit prin parc, cu rolele. Aici, cei doi s-au întâl-

nit cu Ileana. Aceasta îi însoțește pe tot traseul. Ea are o bicicletă nouă. Cei trei se vor distra de minune!

b) Completează tabelul cu predicatele subliniate, după model.

Predicatul Prin ce se 

exprimă

Timpul Persoana Numărul

s-a înseninat verb trecut a III-a singular

5 Formulează propoziții care să conţină predicate exprimate prin verbele date.

a asculta: la timpul trecut, persoana a III-a, numărul singular

a privi: la timpul prezent, persoana a II-a, numărul plural

a citi: la timpul viitor, persoana I, numărul singular

6 Predicatul poate ocupa diverse poziţii în propoziţie. Observă modelul și completează tabelul.

La începutul propoziției În interiorul propoziției La finalul propoziției

Aleargă Năsturel prin ogradă. Năsturel aleargă prin ogradă. Prin ogradă, Năsturel aleargă.

Înfloresc lalelele în grădină. … …

… Furnicile 
pornesc la drum.

…

… … În poiană, copiii zburdă.



7  Alcătuiește propoziții după schemele date.

a) Subiect exprimat prin pronume, persoana a II-a, numărul singular + Predicat exprimat prin verb la 
timpul trecut

b) Predicat exprimat prin verb la timpul viitor + Subiect exprimat prin substantiv, gen feminin, număr 
plural

8 Observă imaginile de mai jos. Răspunde în scris la întrebarea din dreptul fiecărei imagini.

Ce face 
băiatul?

Cum este 
Ioana?

Ce se spune 
despre cocoș?

9 a) Transformă propozițiile date, după model. Stabilește la ce timp se află fiecare verb. 
Subliniază predicatele.

Model: Astăzi, poștașul trece pe aici. (prezent)

Ieri, poștașul a trecut pe aici. (trecut)

Mâine, poștașul va trece pe aici. (viitor)

 Astăzi, mama le spune o poveste.

Astăzi, Ioana se duce la antrenament.

Astăzi, mă întâlnesc cu Vali.

b) Transformă afirmațiile de mai sus în negații, după model.

Model: Astăzi, poștașul nu trece pe aici. (prezent)

Ieri, poștașul nu a trecut pe aici. (trecut)

Mâine, poștașul nu va trece pe aici. (viitor)

10 a) Rescrie propozițiile, înlocuind subiectul cu cel indicat. 

Copilul s-a așezat pe bancă. Copiii

Ea se va bucura de rezultatul obținut. Ele

Ana se va plimba în parc. Ana și Matei

Eu creez un vas de lut. Noi



b) Subliniază predicatele propozițiilor obținute și precizează, pentru fiecare, timpul verbului, 
persoana și numărul. 

11 CREIONAȘUL FERMECAT

Alcătuiește un scurt dialog între personajele din imaginea dată. Sublinia-
ză subiectele și predicatele.

12 Observă cu atenție imaginile de mai jos. Formulează câte un enunț 
pornind de la fiecare imagine. Folosește timpurile verbale indicate. 
Subliniază subiectele și predicatele.

 TRECUT 

 TRECUT 

 PREZENT 

 VIITOR 
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pppDescoperă!Descoperă!
1 a) Observă cu atenție imaginile, apoi citește propozițiile.

Vrăbiuţa ciripeşte. Vrăbiuţele ciripesc.                

b) Transcrie enunţurile. Subliniază cu două linii subiectele și cu o linie predicatele.

c) Care este diferenţa dintre cele două enunţuri? Ce număr are substantivul care este subiect în 
prima propoziţie? Dar cel din a doua propoziţie?

d) De ce s-a modificat forma verbului care este predicat în al doilea enunţ?

Exersează!Exersează!
2 Realizează corespondenţa și scrie propoziţiile obţinute.

Eu

Tu

Ina 

Copiii

Voi

Copacii

alergați.

am dormit.

vor învăța. 

citește.

înfloresc.

privești.

Nume și prenume elev: 



3 Alege forma corectă a subiectului.

Norul/Norii s-au împrăștiat. Codrul/Codrii au înverzit. Firul/Firele de iarbă au încolţit. Un fluturaș/ 

Niște fluturași a zburat pe o floare. Albinele/Albina au cules miere. Veveriţa/Veveriţele a ieșit din 

scorbură. Căprioara/Căprioarele s-a așezat la umbra copacului.

4 Trece propozițiile la plural, după model.

Model: Fata a împletit o coroniţă din flori.

Fetele au împletit o coroniţă din flori. 

 Băiatul i-a oferit ajutor. 

 Eu iau autobuzul. 

 Veveriţa strânge alune. 

 El este fericit.

 Furnica se duce grăbită spre mușuroi.

 Șoricelul s-a speriat la vederea motanului.  

 Tu știi limba franceză foarte bine!  

5 Rescrie propozițiile, realizând acordul predicatului cu subiectul. 

Vrăbiuțele (a zbura – viitor) spre cuiburile lor.

Prietenele mele (a pregăti – prezent) o surpriză.

Toți copiii (a îndrăgi – trecut) poveștile.

Tu (a şti – prezent) drumul.

Copilașii (a fi atent – prezent).



6  Alcătuiește propoziţii în care cuvintele de mai jos să fie subiecte. Realizează acordul predicatului 
cu subiectul.

 copiii     rândunica     noi 

 Andrei     Ela și Ana     tu 

7 Transformă enunțurile la plural, înlocuind corespunzător.

eu noi tu voi el ei ea ele

a) Eu ascult ciripitul păsărilor.  

b) Tu știi numele fiecărei flori.  

c) El a luat urma unei vulpi.  

d) Ea este fermecată de frumusețile naturii.  

8  Scrie câte o propoziție folosind cuvintele date.

a) gheața, a topi, soare  

b) fluturii, a-și lua zborul, văzduh  

c) copiii, a se bucura, primăvară  

9 a) Scrie câte o propoziție care să răspundă la fiecare dintre întrebările date.

Cine mănâncă?  

Ce face motanul pe pervaz?  

Cine zboară printre flori?  

Ce se spune despre insecte?  

Ce este rândunica?  

b) Subliniază cu două linii subiectele și cu o linie predicatele din enunțurile realizate.

10 a) Alcătuiește enunţuri, astfel încât:

subiectul să fie exprimat prin substantiv comun, numărul plural;



predicatul să fie exprimat prin verb, persoana a III-a, numărul plural; 

subiectul să fie exprimat prin pronume personal, persoana a II-a, numărul singular.

b) Subliniază subiectul cu două linii și predicatul cu o linie.

11 CREIONAȘUL FERMECAT

a) Scrie câte două propoziții, pornind 
de la fiecare imagine dată, respec-
tând următoarele: subiectul primei 
propoziții să fie exprimat prin substan-
tive, iar în cea de a doua, prin pronume 
personale. 

b) Subliniază subiectele și predicatele.

1 2

43



Recapitulare. Boroboaţa,
de Petre Ghelmez

UNITATEA VI. În ritm de primăvară

1 Răspunde la întrebări.

a) Ce i-a adus Băiatului tatăl său?

b) Ce a făcut Puiul de iepure când a strănutat Mânzul?

c) Cum arăta Puiul de iepure?

d) Cine era „dihania nemaivăzută”?

e) Cum a scăpat Năsturel de oala de smântână care i se prinsese de cap?

2 Adevărat sau fals?

Mama i-a dăruit Băiatului un Pui de iepure.

  Mânzul a strănutat, gâdilat de mustățile Puiului de iepure.

Năsturel și-a prins capul în oala cu smân-tână.

  Năsturel a scăpat de oala cu smântână cu ajutorul Băiatului.

3 Identifică momentele distincte prezentate în text. Asociază fiecărui moment un titlu potrivit.

4  Scrie cuvinte cu sens asemănător celor scrise  în text cu roz și cu sens opus celor scrise cu albastru. 

Nume și prenume elev: 
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Cuvânt 
nou

Ce  cred că 
înseamnă?

Ce 
înseamnă?

Cuvânt 
înrudit

Cuvânt 
nou

ăCe  cred că 
înseamnă?

Ce 
înseamnă?

Cuvânt 
înrudit

5  Construiește enunțuri cu diferitele sensuri ale verbului a apuca. 

6 Alcătuiește două enunțuri în care cuvântul  pui  să fie, pe rând, subiect și predicat.

7 Subliniază predicatele din fragmentul dat.

Băiatul îl puse în iarbă și Puiul de iepure se tupilă pe labele de dinainte, mai mult mort decât viu. 
Mânzul își apropie botul de el. Îl mirosi. Strănută tare, gâdilat pe la nări de mustăţile mari, mai mari decât 
mustăţile lui Somnorilă, motanul alb și gras.

8 Realizează acordul predicatului cu subiectul.

Mânzul, Năsturel și Băiatul (a alerga – prezent)  veseli.

Mama (a se supăra – trecut)  din cauza hărmălaiei.

Cratițele, căldările și farfuriile (a se dărâma – trecut)  brusc.

Cățelul (a se roti – trecut)  o vreme în jurul cozii, apoi (a lovi – trecut) 
 oala cu smântână.

9 Înlocuiește substantivele subliniate cu pronumele personale corespunzătoare.

a) Băiatul, Mânzul și Năsturel  se făcură că n-aud vorbele ei.

b) Năsturel lovi oala cu smântână  de trunchiul dului.

c) La început, Băiatul  se sperie. 

10 Construiește enunțuri în care fiecare substantiv dat să fie subiect.

 boroboață    Năsturel    oala  Mânzul și Năsturel 



11  Trece fiecare grup de cuvinte la singular sau la plural, după caz.

bietul cățel frunza proaspătă nas umed

urechi mari și lucioase motanul alb și gras 

12 În enunțul: „… era chiar Năsturel, prietenul lor, …”, virgula marchează 

o adresare directă

o explicație suplimentară 

o enumerare.

13 Scrie un scurt text în care să prezinți o întâmplare amuzantă la care ai luat parte sau ai fost martor. 
Subliniază subiectele și predicatele din textul realizat.
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Test de evaaluare. Inima iepuraşului, 
de Mircea Sântimbreanu

UNITATEA VI. În ritm de primăvară

1 Alege varianta adevărată.

a) Doctorul consulta tot soiul de       iepurași       păsări       ţestoase.

b) Iepurașul arăta de parcă ar fi scăpat din gura unei haite de       lupi       câini.

c) Iepurașului îi lipseau

 o mână, un picior și urechile

 o mână, un picior și codiţa

 o mână, un picior și o ureche.

2 Răspunde la întrebări.

a) Cui i-a oferit iepurașul o mână, un picior și urechile sale?

b) De ce a fost impresionat doctorul, după ce l-a ascultat pe iepuraș?

c) De ce venise iepurașul la doctor?

3 Recunoaște personajele. Completează casetele cu numele fiecăruia.

cânta 
minunat

...

s-a răsturnat 
pe spate

...

s-a adăpostit 
într-o scorbură

...

4 Continuă enunțurile, făcând referire la informațiile descoperite în text.

Dacă m-aș întâlni cu iepurașul, i-aș spune

Cel mai mult mi-a plăcut

Dacă aș fi fost în locul iepurașului,

5  Scrie cuvinte cu sens asemănător celor scrise în text cu roz și cu sens opus celor scrise cu albastru. 

Nume și prenume elev: 



6 Recitește enunțurile care conțin expresiile date. Alege explicația corectă.

a)  A da o mână de ajutor înseamnă       a ajuta       a dărui       a mânui.

b)  A avea o inimă de aur înseamnă       a fi un om bun       a fi un om bogat       a fi un om harnic.

c)  A da glas înseamnă       a cânta       a exprima       a striga.

7   Subliniază subiectele și predicatele din propozițiile următoare.

Iepurașul a mers la doctor. 

Doctorul este uimit de spusele iepurașului.

O păsăre, o țestoasă și un sturz au primit ajutor de la iepuraș.

8   Alcătuiește enunţuri, astfel încât: 

subiectul să fie exprimat prin pronume personal, persoana a III-a, numărul singular; 

predicatul să fie exprimat prin verb, persoana a II-a, numărul singular, timpul prezent;

subiectul să fie exprimat prin substantiv comun, numărul plural.
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Călătoriile lui Marco Polo,
de Petre Ghelmez

UNITATEA VII. Călătorind prin lume | Lecția 1

Citesc o hartăCitesc o hartă
1 Observă harta cu traseul parcurs de 

Marco Polo. Notează, într-un tabel, 
locurile pe care acesta le-a traversat 
în călătoria sa.

mări țări oceane

2  Pe unde crezi că a călătorit mai mult: pe uscat sau pe apă? Argumentează răspunsul.

3  Identifică enumerarea care conține ordinea corectă a apelor traversate de Marco Polo.

a) b) c)

ggInvestighezInvestighez Marco Polo

4 Navighez pe … INTERNET!

Folosiți o aplicație electronică, pentru a configura traseul lui Marco Polo. Tastați în aplicație orașul 
de plecare, apoi adăugați, pe rând, alte orașe identificate pe hartă, în ordinea întâlnirii lor pe trase-
ul indicat cu săgeți roșii. Calculați distanța aproximativă parcursă de acesta.

Nume și prenume elev: 



5 Caută informații despre orașul unde s-a născut Marco Polo. Redactează un text de o pagină despre 
acest subiect.



6 JOC de ROL Interviu cu Marco Polo

 Imaginează-ți o întâlnire cu Marco Polo. Alcătuiește un ghid de interviu, folosind aproxi-
mativ 10 întrebări. Realizează interviul cu un coleg de clasă.

g țg țÎmi îmbogățesc vocabularulÎmi îmbogățesc vocabularul
7 Pornind de la cuvintele date, completează familii și câmpuri de cuvinte, după model.

a învăța
învățător
învățare
învățat

școală    elevi  
bănci    tablă   
stilou    caiet  

carte

informațiiexerciții

a călători

a cânta

ochi a citi

ploaie

floare

8 Creează un cvintet, pornind de la substantivul Marco Polo.
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Călătoria unui bob de orez,
de Adina Popescu

UNITATEA VII. Călătorind prin lume | Lecția 2

țțAm înțeles ce am audiatAm înțeles ce am audiat
1  Completează fiecare enunț, alegând variantele corecte.

a) Acest text este  un text informativ  un text narativ  o poezie  o poveste  o pagină de jurnal.

b) Personajele sunt  reale  imaginare  din lumea plantelor  din lumea oamenilor.

2  Răspunde la întrebări.

a) Unde se petrece acțiunea? Precizează principalele locuri menționate în text.

b) Cine este personajul principal?

c) Ce alte personaje mai participă la acțiune?

d) Prin ce se deosebește personajul principal de celelalte personaje?

e) Ce ai învățat din acest text?

g f țg f țÎmi organizez informațiileÎmi organizez informațiile
3  Accesați pagina din manualul 

digital . Citiți textul. 

a) Completați o schemă cu traseul
Bobului de Orez.

Nume și prenume elev: 



b) Realizați un desen care să conțină principalele indicii ale fiecărui loc important din călătoria Bobului 
de Orez. Inserați desenul în spațiul de mai jos.

c) Marcați pe hartă traseul parcurs de Bobul de Orez pentru a-și împlini propriul rost în viață. 

Scriu corectScriu corect
4  Schimbă numărul substantivelor, după model. 

  fotografie   fotografii       

călătorie cutie copil farfurie

peripeție bucurie datorie linie 

5 Realizează portretul Bobului de Orez în trei variante: 

text desen (inserează desenul în spațiul de mai jos) modelare 3D.



g țg țÎmi îmbogățesc vocabularul Îmi îmbogățesc vocabularul 

6 a) Scrieți cuvinte și expresii cu sens asemănător. Dacă nu știți, căutați în dicționar.

a trudi cărunt în vârstă nu se cade
desagă coclauri a mărșălui 
a se dumiri  colb dezamăgit

entuziasmat onorabil a căina 
familiar abătut minuscule ritual 

b) Pentru cuvintele subliniate, găsiți cuvinte sau expresii cu sens opus.

7 a) Observă sensul cuvintelor scrise asemănător. Reține sensul și scrierea corectă ale fiecăruia. 

Familiar = obișnuit, cunoscut

Familial = referitor la familie

b) Formulează enunțuri cu aceste cuvinte. 

8 Formează familii de cuvinte pornind de la cuvintele date.

gând plin bogat prieten poveste

p p gp p gMă exprim prin gesturiMă exprim prin gesturi

9 JOC de MIMĂ

Explicați și exprimați prin mimică și gesturi expresiile de mai jos.

se arătă dezamăgit  închise ochii, crezând că e sfârșitul îi tăiau răsuflarea strâmbă din nas
ridică din umeri nu îi mai păsa se holbă la el se miră se gândi înde-

lung se revoltă entuziasmat îl căină ascultară, pline de curiozitate plictisea-
lă aprobară vesele se învioră puțin l-au primit cu bucurie îngândurat și abătut

dintr-odată s-a simțit împlinit



ggInvestighezInvestighez Cârma investigatorului

10  Căutați informații despre:

Himalaya orez grâu porumb. 

Completați întrebările din Cârma investigatorului și găsiți răspunsurile potrivite. Adăugați imagini 
adecvate. Inserați imaginile în spațiul de mai jos.

Când?
Cum?

Unde?

Cine?
Cât?

Pentru 
ce?

De ce?

Ce?



FIȘĂ 
DE 

LUCRU

Invitație la drumeție 
 aer, soare și mișcare

UNITATEA VII. Călătorind prin lume | Lecția 3

Nume și prenume elev: 

țțAm înțeles ce am cititAm înțeles ce am citit
1 Observă imaginea din pagina 134 a manualului. Alege varianta corectă.

a) În ce tip de publicație se încadrează?

 Dicționar       Revistă       Ziar       Volum de versuri       Afiș       Enciclopedie 

b) Acest text este

 o pagină de jurnal       un articol dintr-o revistă       o poveste       o povestire

c) Imaginea care însoțește textul este

 o fotografie       o ilustrație       o pictură       un desen manual.

2 Ideile principale sunt marcate sub formă de titlu. Reformulează ideile sub formă de:

a) alte titluri; 

b) întrebări;

c) enunțuri.

3  Răspunde la întrebările referitoare la fragmentul citat din Calistrat Hogaș.

a) La ce mijloace de transport face referire scriitorul atunci când vorbește despre „călătoria pe picioare 
străine”?

b) Ce alte mijloace de transport ne pot asigura condiții „să mergem șezând”?

c) Ce expresie folosește scriitorul pentru a-și exprima opinia?



d) Referitor la „călătoria pe picioare străine”, ce avantaj și ce dezavantaje are, în opinia lui 
Calistrat Hogaș?

4  Identifică, în fragmentul citat, cuvintele folosite într-o formă învechită, specifică limbii vorbite în 
urmă cu aproximativ 100 de ani. Precizează forma corectă, folosită în zilele noastre.

p pp pÎmi exprim opiniaÎmi exprim opinia

5  Care este opinia ta privind avantajele și dezavantajele unei „călătorii pe picioare străine”?

6  Care crezi că a fost scopul drumeției organizate de copiii din ilustrația textului? Argumentează 
răspunsul.

ggÎÎÎ  zzzÎmi imaginezÎmi imaginez

7 JOC de ROL Observați imaginea care însoțește textul: cadrul în care se află copiii, expresia 
feței, acțiunile lor. Dați câte un nume fiecărui copil. Imaginați-vă și prezentați dialogul purtat de ei. 



Mă documentezMă documentez

8  Întocmește o listă cu echipamentul și obiectele de strictă necesitate într-o excursie pe munte, por-
nind de la definițiile date. Pe verticala AB vei descoperi cuvântul care definește rolul pe care îl 
îndeplinesc copiii din ilustrație.

1) Accesoriu pentru protejarea ochilor de soare

2) Încălțăminte cu talpă groasă și striată

3) Instrument de orientare geografică

4) Haină de protecție pentru ploaie

5) Haină de sport scurtă, uneori cu glugă

6) Costum de sport 

7) Obiect de îmbrăcăminte pentru protejarea capului 
de soare

8) Geantă specială pentru drumeție, purtată în spate

9) Obiect util pentru spațiile întunecoase

10) Element atașat bagajului, pentru identificarea proprietarului

Scriu. CreeziScriu. CreezScriu. Creez
9  Scrie un text pornind de la ilustrația alăturată. Folosește descrierea, povestirea și dialogul. Găsește 

titlul potrivit, în colecția de cuvinte de pe rucsacul alăturat.

10 JOC Atelier de creație Un cuvânt – o poezie

Observă cu atenție Norul de cuvinte. Alege un cuvânt. Scrie-l 
cu majuscule, pe verticală. Adaugă cuvinte, expresii, enunțuri, 
care descriu cuvântul ales. Vei obține un acrostih.

A

1

2

3
4

5

6
7

8
9

10

B

ECOLOGIST

AER

MIȘCARE

Viitor

Voluntar

Pădure

SOARE

Sănătate

Natură

Nor



FIȘĂ 
DE 

LUCRU
Organizarea unei drumeții

UNITATEA VII. Călătorind prin lume | Lecția 4

ppAplicAplic
1  Observați hărțile de mai jos. Continuați descrierea traseului.

Traseul este format din trei părți, fiind indicat cu marcajul „cruce albastră” (( = traseu de legătură). De 
la Schitul Peștera, urmând marcajul , se urcă spre nord, apoi se cotește spre nord-est, de-a lungul Piciorului 
Babelor. Cărarea continuă, spre …

2  Completați tabelul cu informațiile cerute, identificate pe hărțile turistice ale traseului.

TRASEU MARCAJE DURATĂ

PARTEA I Schitul Peștera – Piciorul Babelor – … 1 ½ – 2 ore

PARTEA A II-A 1 oră

PARTEA A III-A 1 ½ – ore

Nume și prenume elev: 



FIȘĂ 
DE 

LUCRU
Recapitulare

UNITATEA VII. Călătorind prin lume

Nume și prenume elev: 

1 JOC   Mozaic de cuvinte 

a) Amintește-ți informațiile aflate despre Marco Polo. Completează mozaicul de cuvinte, folosind 
codul de culori. 

 LOCURI NATALE 

ORAȘUL

ȚARA

CONTINENTUL

 LOCURI VIZITATE 

DIRECȚIA

MIJLOC DE 

TRANSPORT PE APĂ

ZONĂ ÎNTINSĂ 

DE PUSTIU

ȚARA

CONTINENTUL

ÎMPĂRATUL

      

I
H

G

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b) Alcătuiește două enunțuri folosind cuvântul descoperit pe verticala I6-A6: unul despre Marco 
Polo, celălalt despre tine.

c) Transformă enunțurile, schimbând cuvântul, la numărul plural.

d) Alcătuiește câte un enunț cu fiecare cuvânt completat în careu. Folosește despărțirea în silabe 
la capăt de rând.

2  Identifică, în careul completat la exercițiul 1, cuvântul cu cele mai puține consoane.



3  Extrageți din careu cuvântul completat în intervalul F₃ F₉. 

a) Identificați, pentru el:

cuvântul cu sens opus  ________________ =  cuvântul cu sens asemănător.

b) Formulați enunțuri, în care acest cuvânt să fie, pe rând, altă parte de vorbire:

substantiv                   adjectiv                        verb

4 Identificați, în careul de la exercițiul 1, cuvinte scrise pe verticală. Transcrieți cuvintele, indi-
când coordonatele intervalului, după model: nuc (E₄ A₄); lac (G₆ I₆).

5  Selectează, dintre informațiile despre viața exploratorului Marco Polo, aspectele pe care le consi-
deri potrivite a se încadra în următoarele categorii:

a) Cea mai interesantă faptă

b) Cea mai tristă întâmplare

c) Cea mai periculoasă situație

d) Cea mai grea încercare 

e) Cea mai îmbucurătoare situație

f) Cea mai mare suferință

g) Cea mai mare realizare

h) Cea mai mare înfrângere

Compară alegerile tale cu cele ale colegului de bancă. Argumentați-vă răspunsurile diferite. 

6  Găsește asemănări și deosebiri între cele două personaje.

felul personajului

locuri vizitate

locul natal

dorințe împlinite

calități

7  Imaginează-ți că ai fost într-o drumeție, pe traseul reprezentat în hărțile de la pagina 136. Scrie un 
text în care să prezinți: Ce ai făcut? Ce ai văzut? Ce ai auzit? Ce te-a impresionat? Cum 
te-ai simțit la finalul drumeției?



FIȘĂ 
DE 

LUCRU

Test de evaluare. Guguță zboară, 
de Spiridon Vangheli

UNITATEA VII. Călătorind prin lume

Nume și prenume elev: 

1  Completează enunțurile cu varianta corespunzătoare.

a) Acest text este  o poveste  o povestire  un articol dintr-o revistă.

b) Personajul principal este  un copil  o pasăre  un obiect.

c) Întâmplarea se petrece  pe pământ  în aer     pe pământ și în aer.

2 Adevărat (A) sau fals (F)? Notează litera corespunzătoare, în dreptul fiecărui enunț.

a) Numele personajului principal din text este Guguță.  

b) Aeroportul era situat în localitatea Trei Iezi.  

c) Guguță era elev în clasa a IV-a. 

3  Elimină varianta incorectă.

a) Guguță își dorește/nu își dorește să zboare cu avionul.

b) Guguță reușește/nu reușește să zboare cu avionul.

c) Guguță este primit/nu este primit în cabina avionului.

4 Completează enunțul, selectând variantele corecte.

Pentru a se apropia de avioane, Guguță le-a propus piloților:           

 să umfle roțile avioanelor

 să spele aripile avioanelor

 să le spună povești

 să alunge caprele de pe pistă

 să spele roțile avioanelor

 să șteargă praful de pe aripile avioanelor

 să le aducă apă

 să păzească avioanele de muște

5  Răspunde la întrebări.

a) Care a fost momentul care a declanșat visul lui Guguță de a zbura?

b) Când i se îndeplinește visul de a zbura cu un avion? Poziționează în timp acest eveniment din viața 
lui Guguță.



c) Ce anume l-a ajutat pe Guguță să zboare cu avionul?

6 Enumeră cele trei documente prezentate de Guguță la aeroport, pentru a i se permite să se apropie 
de avioane.

7 Recitește enunțurile care conțin expresiile colorate cu roz. Alege explicațiile corecte. 

Atenție! Din cele trei explicații ale fiecărei expresii, doar două sunt corecte. 

a) Nu mai avea astâmpăr înseamnă

 i se terminase astâmpărul       nu mai avea liniște       era nerăbdător

b) Nu-și bate capul înseamnă       nu se bate pe cap       nu ia în seamă       nu îl preocupă.

c) Le dă la mână înseamnă  le înmânează       le dă ceva personal       îi lovește peste mână. 

8  Rescrie cuvintele, înlocuind cratima cu litera corespunzătoare.

 să-l pună 

 să-mi iau rămas-bun

 unde-l așteaptă

9 Transcrie următoarele replici, respectând așezarea în pagină și despărțirea cuvintelor în silabe la 
capăt de rând. Subliniază părțile de vorbire indicate, folosind codul de culori.

3 substantive 1 pronume personal 2 verbe

— Tu de unde ești, băiețele? îl 
întreabă un pilot.

— Din Trei Iezi.
— Aa, tocmai satul care îmi trebuie! 

îi întinde mâna pilotul.

i i ă se aă



10 Transformă în povestire dialogul de la exercițiul 9, folosind verbe la timpul trecut.

11  Transcrie, din text, câte un enunț care conține:

 virgula în adresare directă; 

virgula pentru separarea cuvintelor povestitorului de cele ale personajului;

 două puncte înaintea unei explicații.  

12 Harta de mai jos conține traseul zborului cu avionul, la care a participat Guguță. Completează 
denumirile locurilor traversate, așa cum ai aflat din text.

13 Recitește enunțul următor:

Lui Guguță îi părea rău că 
nu are niște afișe, ceva, să afle 
lumea cine e în avionul de sus.



Realizează un fluturaș/flyer pentru a-i îndeplini dorința lui Guguță. Inserează imaginea 
fluturașului/flyerului în spațiul de mai jos.

Fii atent/ă la conținut (text, imagine), dar și la formă, pentru a transmite cât mai bine starea, 
sentimentele și dorința lui Guguță. 



FIȘĂ 
DE 

LUCRU

Cine poate şti?
de Ana Blandiana

UNITATEA VIII. Pe aripile imaginației | Lecția 1

Nume și prenume elev: 

țțAm înțeles ce am cititAm înțeles ce am citit
1 Completează enunțurile, selectând varianta corespunzătoare.

a) Acest text este      o poveste      o poezie            o scrisoare      un afiș.

b) Vara vine și se duce      alergând      cântând      vorbind      suspinând.

c) Fiecare rând din text este      o propoziție      un vers      o strofă      un titlu.

2 Răspunde la întrebări.

a) Cum este considerată „povara verii”?

b) Cu ce este comparat miezul unui pepene?

c) Care sunt opiniile exprimate în poezie cu privire la locul de unde vine vara? Enumeră-le, într-un 
răspuns dezvoltat, alcătuit din mai multe enunțuri.

Îmi exprim părereaÎmi exprim părerea

3 Cine crezi că face parte din caravana verde și aurie a verii? Completează exemple pentru fiecare 
categorie de culori.

iarba, merele verzi, …

cireșele galbene, …



4 De ce crezi că, pentru fetiță, vara are strânsă legătură cu bunicii?

5 Pentru tine, ce înseamnă vara?

țțÎmi îmbogățesc vocabularulÎmi îmbogățesc vocabularul

6 Alcătuiește familia cuvântului vară. Pornind de la același cuvânt, completează și un câmp de cuvinte, 
folosind cuvinte extrase din poezie. 

Cu altă culoare, adaugă și alte cuvinte, care consideri că au legătură cu vara.

vara

7 Alcătuiește un scurt text, folosind cuvintele explicate la Dicționar. Formulează un titlu potrivit.

Scriu corectScriu corect

8 a) Scrie forma de plural a cuvintelor: 

aurie 

bostănărie

purpurie

copilărie  .



b) Formulează enunțuri cu formele găsite.

9   JOC Licitația de idei

           Cea mai frumoasă comparație

Observați comparația folosită de poetă pentru a descrie interiorul unui pepene verde:

… „ca un palat luminat de rubine”. 

Creați și voi comparații deosebite, care să conțină denumiri de pietre prețioase. 

smarald perlă safirchihlimbar rubin diamant

țțÎnțeleg structura textuluiÎnțeleg structura textului

10  Desparte în silabe cuvintele care alcătuiesc:

primele patru versuri;

cel mai scurt şi cel mai lung vers. 

Câte silabe are fiecare dintre aceste versuri?

11 Transcrie perechi de cuvinte care rimează. Creează și tu versuri cu aceste rime.



12  Transcrie câte un vers:

a) alcătuit dintr-un adjectiv;

b) alcătuit din două adjective; 

c) alcătuit dintr-un substantiv și un adjectiv; 

d) care conține o enumerare.

ÎÎÎ g zzÎmi imaginezÎmi imaginez

13  Recitiți textul și completați cadranele.

Când citesc, îmi 
pot imagina că…

Simt arome.

Aud sunete.Văd imagini.

Văd mișcare.

14  Imaginați-vă un alt loc de unde ar putea veni vara. Descrieți-l, folosind expresiile create la exercițiul 
9. 

CCCCreezzCreezCreez

15 Creați un cvintet și un acrostih, pornind de la cuvântul VARA sau alt cuvânt care are legătură cu 
vara. 



FIȘĂ 
DE 

LUCRU

Cai verzi şi întâmplări breze,
de Marin Sorescu

UNITATEA VIII. Pe aripile imaginației | Lecția 2

Nume și prenume elev: 

țțAm înțeles ce am cititAm înțeles ce am citit
1 Citește textele A și B din manual, de la pagina 146 și completează enunțurile cu variantele corecte.

a) Textull A este un text , .

Textull B este un text .

   în versuri        o povestire rimată        literar        informativ

b) Textull A prezintă , în timp ce textul l B prezintă .

 un film documentar        istoria reală a filmului

 istoria filmului ca o poveste        un film cu cai verzi și întâmplări neobișnuite 

Îmi exprim părereaÎmi exprim părerea

2 Care dintre cuvintele explicate îți erau neclare sau necunoscute? Folosește-le în enunțuri noi.

3 Răspunde la întrebări.

a) De ce crezi că se stinge lumina înainte de a începe vizionarea unui film?

b) Care sunt noutățile aduse de tehnologia 4DX? Ce altceva mai știi despre această tehnologie?

c) Care crezi că va fi următorul salt uriaș în evoluția filmului?

d) Ce ai vrea să știi despre producerea unui film?



g f țg f țÎmi organizez informațiileÎmi organizez informațiile

4 Ordonează etapele evoluției filmului, prezentate în textul l A .

 Filmul surdo-mut     Filmul participativ 

 Filmul audio              Visul omului primitiv

5 Fixează, pe o axă a timpului, cele mai importante etape din istoria filmului, așa cum le-ai descoperit 
în textul 

p
l B .

anul etapa … … … … …

6 Compară cele două texte. Grupează asemănările și deosebirile într-o diagramă, după model.

Textull A Textull B

ÎÎÎÎ g zzÎmi imaginezÎmi imaginez

7 Alege un titlu de film documentar, pornind de la un aspect din realitate, care ți se pare interesant 
de urmărit în detaliu. (Exemplu: Viața într-un muşuroi de furnici.) Realizează o listă de întrebări 
despre ce ai vrea să afli și cum crezi că ar trebui procedat la filmare.



FIȘĂ 
DE 

LUCRU

Copii eram noi amândoi 
de Mihai Eminescu

UNITATEA VIII. Pe aripile imaginației | Lecția 3

Nume și prenume elev: 

țțAm înțeles ce am cititAm înțeles ce am citit
1  Alege varianta corectă.

a) Acest text este      un text literar      un text informativ.

b) Autorul prezintă       întâmplări reale      întâmplări imaginate.

c) În text este vorba despre      copilărie      bătrânețe      maturitate      tinerețe.

2 Răspunde la întrebări.

a) Ce jucării își construiau cei doi frați?

b) De unde își procurau materialele pe care le  foloseau pentru a-și construi jucării?

c) Ce cărți folosea fiecare? De ce?

d) Ce ai simțit citind acest text?

Îmi exprim părereaÎmi exprim părerea

3 Cine crezi că era mai mare: poetul sau fratele său? Explică răspunsul.



Portofoliul digital al elevului. Fișe editabile și descărcabile | Limba și literatura română pentru clasa a IV-a.
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4 În care personaj te regăsești mai mult? De ce?

Scriu corecti ttScriu corectScriu corect

5 Recunoaște formele învechite ale unor cuvinte.Transcrie aceste cuvinte, adăugând forma 
corectă, utilizată în prezent.

6 Găsește substantivele pe care le înlocuiesc pronumele personale scrise colorat.

Mi-l povestea și mie.             le-am închis
                               
                            al ei mijloc

7 a) Scrie forma de plural a cuvintelor date, după model.

copilărie   copilării

copil   prostie   solie 

bătălie   bucurie 

b) Folosește formele de plural obținute, într-un scurt text. Găsește un titlu potrivit.

8 Ce literă înlocuiește cratima? Rescrie cuvintele corect, fără cratimă. Colorează litera apărută în 
locul cratimei.

 l-al ei mijloc  să-i chem  cine-i mai tare 

 c-un oacacà  s-o răscoale  și-n turnul negru 

 spre sar-am făcut pace balt-adânc 

a ă î e u
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9 Rescrie expresiile, trecând verbele la timpul prezent.

făceam și înhămam                    le-am închis   

le-am dat drumul   

10 Desparte în silabe cuvintele:

înhămam înotam împresurată 

împărat nempăcat închis .

Îmi exersez vocabularulÎmi exersez vocabularul

11 Explică expresiile:

le-am dat drumul

am împresurat-o

am făcut pace

12 Alcătuiește enunțuri cu formele diferite ale cuvintelor: ca să casă nu mai numai.

13 Cuvintele subliniate în text au mai multe sensuri. Formulează enunțuri cu aceste cuvinte, având 
alte sensuri decât cele din text.

noi car coarne mie mai mare mijloc

RRRRRe x luiiRecunosc structura textuluiRecunosc structura textului

14 Găsește câte un titlu pentru fiecare strofă. Atenție! Titlul trebuie să exprime subiectul, esența, prin-
cipala idee în jurul căreia este construită fiecare strofă. 

Exemplu: strofa I    Carul cu boi



15 Transcrie, la alegere, două strofe din text, despărțind cuvintele în silabe. Înregistrează într-un tabel 
numărul de silabe din fiecare vers. 

Strofa

Versul

Număr de silabe

Versul 1 … Versul 5

Strofa …

Strofa …

16 a) Transcrie cuvintele care au rimă.

b) Găsește rime pentru următoarele cuvinte:

 spuneam  el  pădure  mare  rege  pace casă  

țțRecunosc părțile de vorbireRecunosc părțile de vorbire

17 Identifică și transcrie din text câte un exemplu din următoarele categorii de cuvinte:

substantive adjective

masculin, plural

feminin, singular

neutru, singular

pronume verbe
persoana I, singular

persoana I, plural

persoana a III-a, singular



FIȘĂ 
DE 

LUCRU

Caracatița, 
de Petre Ghelmez

UNITATEA VIII. Pe aripile imaginației | Lecția 4

Nume și prenume elev: 

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

a) Acest text este un text literar. 

b) Textul prezintă viața unei caracatițe. 

c) În text este vorba despre pronunțarea cuvântului caracatiță. 

d) Personajul principal este Năsturel. 

2  Răspunde la întrebări.

a) Care este sensul cuvântului neapărat, folosit în alineatul al doilea al textului?

b) Ce personaje sunt prezente în text?

c) Între cine are loc dialogul din ultimul fragment?

d) Ce fel de personaj este caracatița creată de Băiat?

e) Cum a reușit Băiatul să îi dea glas caracatiței?

f) Ce crezi că l-a ajutat pe Băiat să pronunțe corect cuvântul caracatiță?

g) Ce vârstă crezi că avea Băiatul? Argumentează.
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3  Completează harta cuvântului caracatiță.

caracatiță

sunete litere silabe

 ……consoane 
…

vocale
…

4 Ce legătură creează autorul între pronunția cuvântului și imaginea caracatiței? Asociază corespun-
zător. 

 Pronunția Caracatița
a.   șuierată și repede 1. leneșă, leșioasă și fără gust, transparentă și alunecoasă

b. prea rară și lălăită 2. iute și sărată

c. dintr-o singură răsuflare 3. țâfnoasă și zvârcolită

d.   cu corpuri străine 4. limpede și frumoasă, crocantă și aromată la gust

e.   corectă, curată și firească 5.   un animal despre care nimeni n-a auzit

5 Alegeți din text unul dintre modurile de pronunțare a cuvântului caracatiță. Completați expresiile 
care descriu cele patru categorii de imagini, extrase din fragmentul ales. Adăugați un desen care să 
corespundă descrierii povestitorului. Inserați desenul în spațiul de mai jos.

sunete

gust

înfățișare

comportament

 …

 …

 …

 …

RRRRe x luiiRecunosc structura textuluiRecunosc structura textului

6  Formulați ideile principale corespunzătoare fragmentelor delimitate. 



7  Completați tabelul cu exemple din text, după model.

Aspecte reale Aspecte imaginare
Cățelul Năsturel stă la umbra deasă și ră-
coroasă a șopronului.

Vântul adormise într-o tufă de trandafiri 
sălbatici.

țțPronunț corectPronunț corect

8 Formulează enunțuri cu sensurile diferite ale cuvintelor date, scriind în paranteză și întrebarea la 
care răspund. Vocala subliniată este cea accentuată în pronunțare.

Exemplu:

Puse repede câte o literă pe fiecare braț al caracatiței. (cum puse?)

Pisica se repede după șoarece. (ce face pisica?)

urmă (substantiv) – urmă (verb)

informă (adjectiv) – informă (verb) 

aroma (substantiv) – aroma (verb)

9  Următoarele verbe au aceeași formă la timpul prezent și la timpul trecut, dar se pronunță diferit. 
Pronunță-le, punând accentul pe vocala corespunzătoare. Alcătuiește câte un enunț cu fiecare 
variantă identificată.

Acum pronunță 
(tu/el)

ieși 
(tu)

Adineauri, cu puțin 
timp în urmă

pronunță
(el/ea)

ieși
(el/ea)



ÎÎÎmÎm x llÎmi exersez vocabularulÎmi exersez vocabularul

10 a) Explică expresiile: a da de capăt, a-și da seama. 

b) Completează expresii care conțin verbul a da, corespunzătoare verbelor cu sens asemănător.

c) Adaugă alte trei exemple. 

a. a da de capăt

a-și da seama

b. a se retrage

a ajuta

a saluta

a aproba

a înmâna

a lovi

a se rostogoli

a gesticula

a descoperi

c.

11  Formulați enunțuri cu sensurile diferite ale cuvintelor:

date 

care 

sare 

vină 

gust

pus 

arătare 

ori .

ț țț țRRRRecunosc părțile de propozițieRecunosc părțile de propoziție

12 Identifică subiectul și predicatul, cu ajutorul întrebărilor. Scrie propoziția simplă, formată numai 
din subiect și predicat.

Băiatul pronunță cu neatenție cuvântul.

      Cine pronunță? Ce făcu băiatul?
                     S           P
               Băiatul pronunță.

Caracatița nu răspunse deloc.
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Vântul adormise încă de dimineață într-o tufă de trandafiri sălbatici.

Oltenii noștri îl numesc ciușcă.

Eu vă sfătuiesc.

Voi să o ocoliți cu grijă. 

Ea se întinde foarte mult.

Scriu corectScriu corect

13  Următorul enunț este format din trei propoziții. Pentru fiecare dintre verbele date, completează 
propozițiile cu forma corespunzătoare timpului prezent și persoanelor indicate.

Eu _____ , /¹ tu ______, /² iar ei _______./³

(a obține, a scrie, a veni, a ști, a reține, a ține, a lua)

14  Observă, în text, sensurile cuvintelor scrise cu albastru. 

a) Asociază corespunzător.

a. odată 1. o zi

b. o dată 2. lui/ei

c. altădată 3. cândva

d. altă dată 4. cu altă ocazie

e. să-i 5. altă zi

f. săi 6. să îi

b) Formulează enunțuri cu formele diferite ale cuvintelor din prima coloană.



15 Alcătuiește enunțuri cu sensurile diferite ale cuvintelor scrise în text cu bleu. Precizează, pentru 
fiecare exemplu, ce parte de vorbire este respectivul cuvânt.

Îmi imaginezÎmi imaginez

16 a) După cum arată, cum credeți că a fost strigată fiecare caracatiță? 

A

C

E F

D

B

b) Pentru una dintre imagini, realizați o prezentare în care să surprindeți reacția caracatiței la mo-
dul cum i-a fost pronunțat numele. Folosiți corect semnele de punctuație (— , : ! . ? „”).



17 JOC de ROL  Pronunțați numele colegului în diferite moduri, pentru a transmite diverse 
stări: nerăbdare bucurie mister nemulțumire… 

Redactez un textRedactez un text

18  Scrie un text informativ, de o pagină, despre caracatiță. Caută informații pe internet, în atlase, 
reviste, cărți. Dacă ai posibilitatea, redactează textul pe computer.



FIȘĂ 
DE 

LUCRU
Test de evaluare

UNITATEA VIII. Pe aripile imaginației

Nume și prenume elev: 

1  Alege varianta corectă.

a) Acesta este un text      literar      informativ.

b) Personajele sunt      reale      imaginare.

c) Întâmplarea se petrece într-o zonă de      câmpie      deal. 

2  Răspunde la întrebări.

a) Cine sunt personajele principale?

b) Ce este un zăbun?

c) Unde s-a culcat mintea?

3 Când a greşit mintea? Notează A (adevărat) sau F (fals).

a) Când a ales să nu doarmă în drum.

b) Când l-a lăsat pe noroc să doarmă în drum.

c) Când s-a trezit din leșin.

4  Ordonează ideile, așa cum apar prezentate în text.

Mintea este accidentată.

Fiecare își alege locul de dormit.

Mintea îl recunoaște pe noroc de stăpân.

Norocul și mintea au plecat într-o călătorie.

5  Înțelepciunea o ajută pe minte să se vindece. Recitește enunțurile. Ce informație este prezentată în 
fiecare parte? Alege corespunzător.

a) — Dar dacă va veni vreun cal peste noapte, zice mintea, cu glasul ei înţelept, și va da peste noi, așa e 
că nu ne va merge tocmai bine?

avantajul      pericolul      soluția    

b) Ş-apoi și altfel: nu e mai bine să ne așezăm pe iarba verde, decât aici, în pulbere?

avantajul      pericolul      soluția   



c) Hai să ne dăm la o parte din drum și să ne odihnim pe pajiștea de alături.

avantajul      pericolul      soluția   

6  Grupează cuvintele cu sens asemănător.

călători colb drumeți liniște obosiți ocazie odihniți

osteniți praf pulbere prilej tăcere zgomot 

7  Găsește cuvinte cu sens opus celor date.

liniște a se îmbolnăvi odihniți 

8  Formulează enunțuri cu sensurile diferite ale cuvintelor:  haina  noi  urma . 

În fiecare enunț, precizează ce parte de vorbire este cuvântul folosit.

9 Identifică părțile de vorbire din enunțurile date, notându-le conform codului următor: 

substantiv s adjectiv a

pronume  p verb v

Norocul a avut o idee năstrușnică.   

— Fă tu cum știi, zise norocul, eu voi dormi în drum.

10 Completează structurile cu verbele la timpul trecut, după model.

Timpul prezent Timpul trecut

Se prind. S-au prins.

Se opresc. 

Îi trăsnește.

Se aude.

Îi vin.

11 Ce literă înlocuiește cratima? Scrie forma fără cratimă, încercuind litera apărută în locul cratimei.

noaptea-i apucă ș-apoi d-abia 

să-i caute să-l recunoască n-ar fi stat 



12 Completează subiectele (S) și predicatele (P) potrivite.

și călătoreau. s-a așezat pe pajiște. Norocul 
 zgomotul făcut de roțile carului. El  din somn. s-au speriat 

de el.  a trecut peste minte. Mintea  de durere. 

13  Imaginează-ți un alt final al întâmplării. Scrie un text de 10-15 rânduri, în care să schimbi firul 
acțiunii, începând cu momentul apropierii carului:

Dar norocul tot la noroc trage!…




