
    

3

Exersăm să citim3

Li
m

ba
 ro

m
ân

ă
Ex

er
să

m
 să

 c
iti

m

Román nyelv 3. osztály
Román tanítási nyelvű és két tannyelvű 
általános iskola

R. sz.: OH-NRO-IRO03T
ISBN 978-963-436-323-1

OH_NRO_IRO03T_borito_1_4_oldal.indd   1OH_NRO_IRO03T_borito_1_4_oldal.indd   1 2022. 04. 20.   17:45:292022. 04. 20.   17:45:29



FLORIN CIOBAN

LIMBA ROMÂNĂ
Manual pentru clasa a 3-a a școlilor generale

Exersăm să citim 

Oktatási Hivatal

OH_NRO_IRO03T_beliv_2022_PG.indd   1OH_NRO_IRO03T_beliv_2022_PG.indd   1 2022. 04. 21.   11:30:522022. 04. 21.   11:30:52



A tankönyv TKV/12-18/2021 engedélyszámon 2021. 01. 04-től 2026. 08. 31-ig tankönyvi 
engedélyt kapott.

A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII.21.) számú EMMI-rendelet 10.6. melléklete 
román nemzetiség kerettantervének, valamint a 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi 
szabályozók részét képező A román nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei, 
azon belül A román nyelv és irodalom (anyanyelvű és kétnyelvű) 3-4. évfolyam c. 
dokumentumnak.

A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban közreműködő szakértők:
Cser Vera, Varga István

Lectori: Maria Gurzău Czeglédi, Eva Pătcaș Sabău
Redactor: Gabriela Elekes
Coperta și ilustrațiile: Adela Kiss

© Shutterstock
© Oktatási Hivatal, 2021

ISBN: 978-963-436-323-1

Oktatási Hivatal
1055 Budapest, Szalay utca 10–14.
Telefon: (+36-1) 374-2100
E-mail: tankonyv@oh.gov.hu

A kiadásért felel: Brassói Sándor mb. elnök
Raktári szám: OH-NRO-IRO03T
Tankönyvkiadási osztályvezető: Horváth Zoltán Ákos
Műszaki szerkesztő: Kóródiné Csukás Márta
Grafikai szerkesztő: Nagy Áron
Felelős szerkesztő: Elekes Gabriella
Gyártás: Könyvtárellátó Nonprofit K� .
Nyomdai előkészítés: Pattantyus Gergely
Terjedelem: 19,57 (A/5) ív
A könyv tömege: 261 gramm
1. kiadás, 2022

Ez a tankönyv a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás 
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VEKOP -15-2016-00001 számú, „A köznevelés 
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Trei prieteni

Trei fluturi, buni prieteni, s-au jucat pe câmpie, într-o frumoa-
să zi de vară: unul avea aripile albe, celălalt galben-aurii, al trei-
lea roșii. Ai fi zis că-s trei flori vii.

Dar iată că, în timp ce fluturii se jucau de-a prinselea, s-a pornit 
o ploaie repede de vară. Cei trei fluturași s-au grăbit să-și caute 
un adăpost. Întâlniră în drum o margaretă albă, care-şi clătina 
floarea sub picăturile de ploaie.

– Bună margaretă, primeşte-ne sub petalele florii tale. Aripile 
noastre sunt gingaşe, picăturile grele de apă ni le distrug.

– Sunteţi prea mulţi, le răspunse margareta. Eu aş putea primi 
numai pe fluturele alb, care seamănă cu mine. Ceilalţi doi mer-
geţi mai departe.

Dar fluturele alb a zis prietenilor săi:
– Să zburăm mai departe! Mai degrabă voi lupta cu ploaia, de-

cât să mă despart de voi!
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Și fluturașii au pornit mai departe. În calea lor au zărit o lalea 
galben-aurie.

– Dragă lalea, adăposteşte-ne în căsuţa florii tale! Dacă ne 
alungi vom muri sub ploaia asta rece şi repede.

– Sunteţi prea mulţi ! Tu, frumosule fluture-galben, rămâi la 
mine, dar ceilalţi să-şi caute de drum !

Fluturele galben însă îi răspunse ca şi fluturele alb şi au zburat 
tustrei mai departe.

Şi iată că în faţa lor se ivi un mac roşu. L-au rugat şi pe el să-i 
primească.

– Nu vă pot primi pe toţi, să rămână doar fluturele roşu! Ceilalţi 
doi mergeţi şi vă căutaţi alt adăpost!

Însă nici fluturele roşu n-a vrut să se despartă de prietenii săi 
şi au luat-o iar toţi trei la drum.

Deodată s-a ivit în faţa lor un plop înalt şi frumos, care-i primi 
pe toţi trei în frunzişul lui bogat. Le era frig şi aripioarele lor nu 
mai erau aşa de frumoase şi strălucitoare, dar ei erau fericiţi şi 
mândri, căci au cunoscut puterea adevăratei prietenii şi bucuria 
ospitalităţii.

Când ploaia s-a oprit, cei trei fluturaşi, după ce au mulţumit 
plopului pentru găzduire, şi-au luat zborul în văzduhul cald şi 
limpede.

�

Cuvinte
adăpost – sălaş, refugiu 
de-a prinselea – joc de copii
gingaș – delicat 
tustrei – toţi trei 
s-a ivit – a apărut
ospitalier – care primeşte bucuros musafiri
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Întrebări
 Cu ce îi compară povestitorul pe cei trei fluturi?
 Cui i-au cerut adăpost fluturaşii? 
 Cum au reacţionat florile? Dar plopul? 
 De ce erau fericiţi şi mândri fluturii?

Teme
1. Autorul atribuie însuşiri omeneşti animalelor şi plantelor. 

De ce?
2. Faceţi rezumatul lecturii.
3. Citiţi dialogurile. Observaţi semnele de punctuaţie!
4. Enumeraţi câte trei denumiri ale copacilor şi ale florilor 

cunoscute de voi. 
5. Care este învăţătura lecturii? Exprimaţi-o printr-un pro-

verb.
6. Închipuiţi-vă că sunteţi plopul. Alcătuiţi un dialog cu flu-

turii.

Exerciţii
1. Alcătuiţi propoziţi i cu diferitele sensuri ale cuvintelor: 

seamănă, dar, faţa.
2. Explicaţi sensul expresiilor şi alcătuiţi propoziţii cu ele: 

să-şi caute de drum, vă căutaţi alt adăpost, au luat-o la 
drum, şi-au luat zborul.

3. Discutaţi cu doamna învăţătoare ce semnificaţie au culo-
rile: alb, galben, roşu, verde?
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Sfârșitul verii
după Ana Blandiana

De la un timp observasem
Că, atunci când nu eram atentă,
Câte-o frunză
Se făcea deodată transparentă,
Iar apoi, profitând
De cel mai mic vânt,
Cădea pe pământ.
Şi, cum eu eram ocupată
Să vă povestesc, vouă
Spuse şi nespuse,
întreaga livadă
A rămas într-o zi sau două fără
frunze.
În schimb, la picioarele pomilor
Până sus în vie,
Se întindea un covor minunat
De mătase ruginie.
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Am întrerupt bineînţeles scrisul
Şi-am pornit să-mi inspectez
paradisul.
Și, după un control sever făcut,
Am ajuns la o concluzie de
necrezut:
Printre frunzele de aur și flori ofilite,
Vara era pe sfârșite,
Și, dacă vreți să nu v-ascund nimic,
Venise și toamna un pic,
Tot în ținută de gală.
Rândunicile, întreaga familie,
Porniseră într-o țară tropicală
În călătorie.
…
De-acum înainte, e clar,
Nu mai am să vă scriu nimic
extraordinar.
Și, totuși, nu ne putem despărți
Înainte de a vă povesti
Ultima întâmplare din grădina mea:
Alb, strălucitor, făcut anume pentru
copii,
Ca o minune printre jucării,
Mi-a căzut în carte-un fulg de nea. 

�
Cuvinte
profitând – folosind o ocazie, o posibilitate
ruginie – maronie, de culoarea ruginie
paradis – loc ideal, de o frumuseţe rară
ofilite – veştejite, supărate
ţinută de gală – îmbrăcăminte foarte elegantă
ţară tropicală – ţară caldă tot timpul anului
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Întrebări
 Care sunt cele trei anotimpuri pe care poezia le surprin-

de, în trecere, în grădina fetiţei?
 Ce făcea fetiţa în grădină?
 Cine părăseşte grădina? De ce?
 Care sunt modificările esenţiale observate de fetiţă în 

grădină?
 Care este ultima întâmplare din grădină, descrisă de feti-

ţă?

Exerciţii
 Pornind de la modelul din poezie „spuse şi nespuse” al-

cătuiţi şi alte perechi de cuvinte pentru: atentă, întrerupt, 
scrisă, crezut, sfârşit. Găsiţi şi voi singuri alte trei astfel de 
perechi de cuvinte.

 Explicaţi cum înţelegeţi următoarele expresii din poezie: 
o frunză se făcea de-odată transparent covor de mătase 
ruginie, venise toamna în ţinută de gală. Discutaţi cum a 
ajuns autoarea poeziei să combine în acest fel cuvintele.

 Găsiţi cuvinte cu acelaşi înţeles pentru următoarele: nea, 
extraordinar, clar, sever, bineînţeles. 

Teme
1. Memorați poezia.
2. Povestiți o întâmplare petrecută cu voi toamna.
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Vine ploaia!

Mă duceam cu mama la bunica. Cerul era acoperit cu nori ne-
gri şi cenuşii.

– Mamă, ce jos sunt norii! am exclamat eu, privindu-i.
– Când norii sunt mai jos ca de obicei, plouă. Să grăbim pasul. 

Dacă ne prinde ploaia ne putem îmbolnăvi. Apa ploilor de toam-
nă este rece.

Curând a început să se întunece, deşi am plecat spre bunica 
imediat după masa de prânz.

– Ce nori negri vin! i-am spus mamei.
– Norii negri dau cele mai mari ploi, m-a lămurit mama.
Deodată, fulgere scânteietoare au brăzdat cerul întunecat. 

După câteva clipe am auzit un bubuit prelung. Tuna. Tunetul a 
dat parcă semnalul ploii. Picături mărunte şi dese au început să 
cadă...

– Bine că nu v-a prins ploaia pe drum, a spus bunica.
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Ploaia nu e bună întotdeauna. Despre unele ploi de primăvară 
se spune că sunt „aur care cade din cer.”

În a doua jumătate a verii şi toamna, când se strâng recoltele 
de pe câmp, din grădinile de zarzavat, din livezi şi vii, ploaia poa-
te fi distrugătoare.

�

Cuvinte
a lămurit – a explicat
au brăzdat – au lăsat urme
bubuit – zgomot produs de tunet
fulger – lumină puternică ce se produce prin ciocnirea a doi

nori 
tunet - zgomot puternic care se aude în urma fulgerului

Întrebări
 Care nori aduc ploile?
 La ce înălţime plutesc norii care aduc ploile?
 Ce nori aduc ploi mari?

Teme
1. Observaţi cum sunt ploile de toamnă: slabe sau puterni-

ce; scurte, sau ţin mai multe ore, mai multe zile? Dar cele 
de vară? 

2. Când este folositoare ploaia?
3. Când nu este folositoare?
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Peste gard
după Mircea Sântimbreanu

text adaptat

A început școala. Pe pereții claselor au apărut din nou orarele 
cu severele lor chenare. În caiete, creionul roșu a și dantelat pri-
mele compoziții, paginile cărților noi au și fost mâzgălite.

– David, hai la mine să învățăm! își strigă Nicușor vecinul peste 
gard.

– Vino tu la mine!
Cei doi băieţi sunt vecini pe stradă dar fiecare merge la o altă 

şcoală. Unul învaţă la şcoala românească, unde au învăţat şi pă-
rinţii şi bunicii lui iar celălalt este elev la şcoala generală cu pre-
dare în limba maghiară, din centrul oraşului.

Abia aşteaptă fiecare să ajungă acasă pentru a se revedea, a-şi 
povesti ce se mai întâmplă la şcoală şi, mai ales, pentru a se juca 
împreună.

Aici îi desparte doar gardul. Dar el poate fi uşor sărit!

OH_NRO_IRO03T_beliv_2022_PG.indd   12OH_NRO_IRO03T_beliv_2022_PG.indd   12 2022. 04. 21.   11:30:582022. 04. 21.   11:30:58



13

Cuvinte
sever – strict, precis
a dantela – a scrie frumos, cu forme ca dantela
mâzgălit – murdărit, fircălit, scris în dezordine

Întrebări
 Care sunt personajele textului?
 Cu ce se ocupă cei doi băieţi dimineaţa? Dar după masă?
 Ai şi tu astfel de prieteni?

Teme
1. Identificaţi titlul textului; numele autorului şi numărul de 

alineate din fragment.
2. Imaginaţi cum continuă dialogul dintre cei doi băieţi.

Reţine
 Singurul mod de a avea prieteni este prin a fi tu însuți un  

bun prieten.
 A avea un prieten este mai vital decât a avea un înger. – 

Nichita Stănescu
 Puțini sunt oamenii ce au învățat să prețuiască priete-

nia. – Tudor Arghezi
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Cel mai bun bucătar

– Mamă, nu-mi place mâncarea asta de văcuţă! Nu este aşa de 
gustoasă ca altă dată.

Acum n-am altceva să-ţi dau, Anuţa, îi spuse mama. Deseară 
am să-ţi gătesc alta mai bună.

După masa de prânz, mama se duse cu Anuţa în grădiniţa de 
flori. Au scos din pământ bulbii daliilor, au pregătit trandafirii 
pentru iarnă, au adunat frunzele... Au muncit până la asfinţitul 
soarelui.

Seara, la masă, mama servi tot o mâncare de văcuţă. Fiindu-i 
foame, Anuţa mănâncă cu po� ă tot ce-i fusese pus în farfurie. 
Găsind mâncarea foarte bună, spuse mamei sale:

– Mamă, de ce mâncarea de la prânz n-a fost atât de bună ca 
aceasta de acum?

Mama îi răspunse râzând:
– E tot mâncarea de la prânz, fata mea. Acum îţi pare mai bună, 

pentru că muncind ţi s-a făcut foame. Foamea este cel mai bun 
bucătar!
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Cuvinte
dalie – plantă cu flori albe, galbene, roşii, fără miros
bulbi – tulpina de sub pământ a unor plante 
asfinţit – apus, momentul când soarele dispare de pe cer

Întrebări
 Ce face Anuţa la masa de prânz?
 După masă care sunt preocupările mamei şi ale Anuţei?
 Cum i se pare Anuţei mâncarea la cină?
 De ce spune mama că Foamea este cel mai bun bucătar?
 Cum vi se pare atitudinea fetiţei faţă de mamă şi mâncare?

Teme
1. Povestiţi, pe scurt, această lecţie.
2. Recitiţi şi discutaţi ultimul răspuns pe care mama l-a dat 

fetiței sale.
3. Povestiţi şi situaţii trăite de voi care pot fi asemănate cu 

această întâmplare.
4. Căutaţi între reţetele familiei una care aţi putea să o fa-

ceţi voi singuri. Care este aceea şi cum v-aţi organiza bu-
cătăria pentru a putea să o pregătiţi.

5. Schimbaţi între voi reţete simple de mâncăruri pe care le-
aţi putea pregăti singuri.

OH_NRO_IRO03T_beliv_2022_PG.indd   15OH_NRO_IRO03T_beliv_2022_PG.indd   15 2022. 04. 21.   11:31:002022. 04. 21.   11:31:00



16

Povestire după imagini

Creaţi o povestire privind cu atenţie următoarele imagini:

Povestiţi în continuare, chiar şi fără imagini, cum se poate des-
făşura povestirea voastră.
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În excursie

Într-o zi, de dimineaţă, am pornit pe o potecă îngustă, tot mai 
sus. Într-un loc, de sub o stâncă, izvora apă din pământ. Era lim-
pede și rece.

– Este un izvor, mi-a spus tata.
Apa izvorului cobora printre pietre la vale spre o apă mai mare.
– Acesta este un pârâu. Să-l trecem cu piciorul! zise tata.
Călcând din piatră în piatră, am trecut pe celălalt mal.
– Dar pârâul unde se varsă, tăticule?
– În râu. Îl vom vedea îndată.
Într-adevăr, râul era mai mare decât pârâul. După ce ne-am 

oglindit chipurile în el, ne-am suit în autobuz și am pornit spre 
casă.

Multe frumuseţi am văzut și multe lucruri am învățat în aceas-
tă excursie!
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Cuvinte
stâncă – bucată mare de piatră, în munţi
potecă – drum îngust, cărare
pârâu – apă curgătoare îngustă, mai mică decât un râu
mal – margine îngustă de pământ de-a lungul unei ape
chipurile – feţele 

Întrebări
 Ce-au văzut excursioniştii în această zi?
 De ce credeţi că au putut să treacă pârâul cu piciorul?
 Ce deosebiri sunt între un râu şi un pârâu?
 Spuneţi ce apă curgătoare trece prin satul sau orașul în 

care locuiţi.

Exerciţii
 Daţi exemple de cuvinte cu 

sens opus pentru următoare-
le: dimineaţă, îngust, limpede, 
rece, a se sui.

 Recitiţi toate propozițiile ter-
minate cu alt semn de punc-
tuaţie decât punctul. Discutaţi 
despre folosirea acelor semne 
de punctuaţie.

 În propoziţiile : Într-o zi, de di-
mineaţă, am pornit pe o pote-
că îngustă, tot mai sus. Într-un 
loc, de sub o stâncă, izvora 
apă din pământ găsiţi forme 
care să exprime mai multe...
pentru cuvintele subliniate.
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Ariciul şi iepuraşii

Un arici trăia singur la marginea unei păduri. Sătul de singură-
tate, po� i pe nişte iepuraşi, din apropiere, să se joace cu el.

– Cu multă plăcere! îi răspunseră iepuraşii.
Şi, numaidecât, începură să se joace ,,De-a v-aţi ascunselea” 

prin grădina cu varză.
Dar ariciul, în loc să ferească iepuraşii de ghimpii săi simţea o 

mare plăcere să-i înţepe cu ei.
Supăraţi, iepuraşii se grăbiră să fugă de el.

�

Cuvinte
a po� i – a invita, a ruga
numaidecât – imediat, repede
ghimpii – ţepii
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Întrebări
 De ce i-a po� it ariciul pe iepuraşi să se joace cu el?
 Cum ar fi trebuit să se poarte cu ei? De ce?
 De ce au ales iepuraşii, ca loc de joacă, grădina de varză?

Teme
1. Citește textul în gând, apoi cu voce tare.
2. Colegul de bancă citește un enunț, iar tu îl vei asculta și îi 

vei corecta eventualele greșeli. Schimbați apoi rolurile.
3. Citește enunțurile în care este descris locul unde are loc 

întâmplarea.
4. Găsește un alt titlu potrivit textului.
5. Imaginează-ţi că ai putea să intri şi tu în jocul animalelor.

Ce le-ai spune? 
6. Desenează un joc real sau imaginat al tău. Descrie-l apoi 

colegilor.
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Cioc! Cioc! Cioc!
după Emil Gârleanu

Demult, demult tare ... veveriţa a dat, într-o bună zi, peste un 
pom ciudat, cu roadă rotundă, tare, dar cu miezul dulce şi gus-
tos. Dăduse ... peste alun. I-au plăcut alunele şi... ca să nu mai 
păţească cum păţise, când rosese o iarnă întreagă coaja copaci-
lor să se hrănească, ce i-a venit în gând? Să strângă alune. Şi şi-a 
umplut scorbura de cu toamnă. Tocmai se bucura că dăduse no-
rocul peste dânsa, făcea planuri mari, să nu se miște toată iarna 
din căsuța ei, nici cu vârful botului să nu miroasă viforniţa, când, 
într-o bună dimineaţă, se zgârie la un picior într-o coajă. Coajă de 
alună? De unde? Ea nici nu se atinsese de merindele strânse. Cer-
cetează; …un sfert din alune mâncate! S-a mâhnit veverița, dar 
s-a și mâniat. S-a așezat la pândă, să prindă pe hoţ. S-a ghemuit 
în fundul scorburii, una cu copacul, şi-a aşteptat. Ce era?...

O ciocănitoare. Sări ici, vâră-te colea, ciocănitoarea dă de 
scorbură. În scorbură dă de alune. Şi, cum e iscusită, a înțeles 
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că în alune trebuie să fie ceva. Plisc are și… iată şi miezul... şi s-a 
aşezat pe mâncat. Din ziua aceea venea în fiecare zi, la amiază, 
să-şi ia prânzul.

În dimineaţa în care era pândită de veveriţă, abia intrase în 
scorbură ciocănitoarea, că şi simţi că veveriţa se repede asupra 
ei. În zadar voi s-o zbughească afară, că veveriţa o şi prinse de 
coadă. Dă-i în sus, dă-i în jos, lăsă coada în laba veveriţei şi pe 
aici ţi-i drumul. Mai târziu, când se mai linişti, când se văzu fără 
coadă, se întoarse la veveriţă să se roage de dânsa. N-a mai in-
trat în scorbură, şi, smerită, a bătut cu ciocul: cioc! cioc! cioc! 
Dar veveriţa îşi mutase culcuşul. De atunci ciocăneşte la fiecare 
copac, dar nici că dă de răspuns.

�
Cuvinte 
alun – copac cu frunze rotunde, cu fructe bune de mâncat
prevăzătoare – care ia din timp toate măsurile, pentru a înlă-

tura ceea ce crede că s-ar putea întâmpla 
scorbură – scobitură în trunchiul unui copac putrezit pe di-

năuntru
merinde – mâncare, alimente, hrană
ciocănitoare – pasăre de pădure, cu cioc puternic; se hrăneş-

te cu insecte din coaja copacilor sau cu alune
a o zbughi – a fugi de îndată, dintr-un loc
smerită – supusă, umilă

Întrebări
 Când se petrece întâmplarea?
 Cine participă la întâmplare?
 Ce a găsit veveriţa?
 Ce a făcut ea cu alunele?
 Ce a constatat ea într-o zi?
 Cine îi mânca din merinde?
 Cum s-a răzbunat veveriţa pe ciocănitoare?
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Exerciţii
 Reciteşte textul. Observă ce rol au, în text, ciocănitoarea 

şi veveriţa.
 Textul Cioc! Cioc! Cioc! prezintă o întâmplare la care parti-

cipă o veveriţă şi o ciocănitoare. Acestea sunt personajele 
textului. Ce alte personaje ai întâlnit în textele citite ante-
rior.

 Dramatizați întâmplarea citită, folosind, eventual, păpuși 
sau marionete.

 Adresează-i ciocănitorii o întrebare. Ce ar putea să-ţi răs-
pundă?

 În enunţurile : Veveriţa a dat ...peste un pom ciudat... Dă-
duse ... peste alun aflăm ce a făcut veveriţa mai demult, în 
trecut. Cum formulăm aceste enunţuri dacă veveriţa face 
aceste lucruri acum?

 Găsiţi în text încă cinci astfel de lucruri pe care veveriţa 
le-a făcut în trecut şi formulaţi aceste acţiuni şi cu referire 
la prezent.

Teme
1. Desenează veveriţa, aşa cum ţi-o imaginezi.
2. Însoţeşte desenul cu 2 – 3 enunţuri în care să-i prezinţi 

însuşirile.
3. Expuneţi desenele împreună cu toţi colegii pe tablă şi ale-

geţi o lucrare care v-a plăcut, motivându-vă alegerea.
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Povestea unui om leneş
după Ion Creangă

Era odată, într-un sat, un om grozav de leneş, care era purtat 
într-un car spre spânzurătoare. Se întâmplă să treacă pe-acolo, 
într-o trăsură, o cucoană miloasă.

Oameni buni, se vede că bietul om este bolnav! Duceţi-l la mo-
şia mea, acolo am un hambar plin cu pâine uscată.

Dar înmoaie cineva pâinea aceea? întrebă omul.
Cucoana n-a înţeles cum poate un om să fie atât de leneş şi 

le-a spus sătenilor că leneşul merită să fie spânzurat.
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Cuvinte
cucoană – doamnă
moşia – proprietatea, gospodăria mare şi bogată
hambar – loc de păstrare a porumbului

Teme
1. Descrieţi cele două personaje ale textului.
2. Comparaţi atitudinea cucoanei cu cea a leneşului.

3. Asociaţi comportamentul leneşului cu cel al altor perso-
naje din lecturile voastre.

4. Realizaţi un desen care să ilustreze textul dat.
5. Scrieţi finalul întâmplării, continuând textul cu două 

enunţuri.
6. Identificaţi un argument care să susţină şi unul care să 

contrazică schimbarea de opinie a cucoanei, în finalul 
fragmentului dat.

Exerciţii
 În text există următoarele cuvinte ortografiate cu ajutorul 

cratimei (liniuţa care leagă două cuvinte pentru a fi rosti-
te împreună): într-un sat, într-un car, într-o trăsură. Discu-
taţi de ce sunt scrise aşa aceste cuvinte. Daţi exemple şi 
de alte propoziţii în care să folosiţi acelaşi fel de situaţii.

 Există şi alte trei cratime în text. Găsiţi-le şi explicaţi folo-
sirea lor.

 Daţi exemple şi de alte cuvinte pe care le-aţi întâlnit me-
reu scrise cu cratimă.
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Câinele lacom

Un câine trecea pe o punte, ducând în gură un os. Zărindu-şi 
chipul în apă şi socotind că osul care se vede acolo e mai mare, 
lăsă osul din gură şi sări în râu. Urmarea e lesne de ghicit. Câine-
le a rămas şi fără osul pe care îl avea.

Proverbe: 
„Lacomul nu zice ajunge, 
Un râu în gură de i-ar curge.”
„Lăcomia strică omenia.”

�
Cuvinte
punte – pod îngust așezat peste o apă, care poate fi trecut 

numai cu piciorul
a zări – a vedea
a socoti – a crede, a presupune
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lesne – uşor
lacom – persoană care îşi doreşte nejustificat cât mai multe 

lucruri
omenie – însușire aleasă a omului; respect față de alți oa-

meni; cinste, bunătate

Întrebări
 Ce os a văzut câinele în apă?
 Ce-a păţit din cauza lăcomiei lui?
 Explicaţi proverbul: Lăcomia strică omenia.

Teme
1. Povesteşte o întâmplare trăită sau observată, sugerată 

de una din imaginile următoare. 
2. Ce alte întâmplări sau lucruri interesante știți sau aţi auzit 

despre câini?
3. Aveţi sau aţi avut vreun căţel? Dar cineva cunoscut vouă? 

Cum este căţelul?
4. Cum aţi dori să fie căţelul vostru?
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Moș Martin 

De câteva zile, la capătul străzii noastre, s-a aşezat un circ. 
M-am dus cu tata să vedem animalele.

În cuşca a treia de la intrare, era o familie de urşi. Moș Martin 
dormea liniştit. Ursoaica se juca cu cei doi ursuleţi. 

Este o mamă grijulie, îmi spuse tata. Îşi învaţă puii să se urce în 
copaci şi să înoate.

L-am privit, cu atenție pe Moș Martin. Avea capul maro şi ro-
tund, botul şi urechile ascuţite, iar gâtul gros.

Îngrijitorul a rostit câteva cuvinte. Mormăind a supărare, ursul 
s-a sculat. A făcut doi paşi spre noi. Corpul lui mare şi greoi era 
acoperit cu blană brună. Călca pe toată talpa. S-a întors să se 
culce din nou. Îngrijitorul i-a făcut un semn cu mâna. Supărat 
s-a prins cu labele din față de pereţii cuştii, amenințându-l. Ce 
gheare lungi şi încovoiate avea la degetele picioarelor! Mormăia 
întruna: mor! mor!
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Reţine
În munţi, printre stânci, stă un moş pe brânci.

Cuvinte
grijulie – care are mare grijă 
mormăială – zgomot pe care îl scoate ursul („mor, mor”)
încovoiat – curcat, îndoit în formă rotundă

Întrebări
 Ce-a văzut copilul în cuştile circului?
 Ce înfăţişare are ursul?
 De ce s-a supărat Moş Martin?
 Ce fel de mamă e ursoaica?
 Ce credeţi despre animalele folosite în spectacolele de 

circ şi cum vi se pare acest lucru? Dar despre ţinerea ani-
malelor sălbatice în cuşti?

OH_NRO_IRO03T_beliv_2022_PG.indd   29OH_NRO_IRO03T_beliv_2022_PG.indd   29 2022. 04. 21.   11:31:142022. 04. 21.   11:31:14



30

Prâslea cel voinic şi merele de aur
după Petre Ispirescu

Lectură

În grădina unui puternic împărat a crescut un măr care făcea 
mere de aur. Dar împăratul nu reuşea nici măcar să guste mere-
le, că în noaptea în care dădeau în pârg, cineva le fura.

Toţi paznicii din toată împărăţia pe care îi punea împăratul să 
pândească n-au putut să-i prindă pe hoţi. În cele din urmă, veni 
fiul cel mare al împăratului şi-i zise:

– Tată, dă-mi voie ca nopţile să păzesc eu merele de aur.
Împăratul se învoi şi fiul cel mare s-a pus la pândă, dar pe la 

miezul nopţii l-a copleşit un somn şi dimineaţa se întoarse trist 
la taică-său că merele erau furate.

Nepovestită a fost mâhnirea tatălui său când a auzit cele în-
tâmplate.
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De silă, de milă – împăratul a fost nevoit să mai aştepte încă un 
an ca să facă şi voia fiului său cel mijlociu care cerea de la tatăl 
său ca să-l lase şi pe dânsul să pândească. Timpul a venit, dar 
fiul său cel mijlociu a păţit ca şi fratele său cel mare. (…)

– Tată, a sosit timpul, mă duc să pândesc şi eu, zise Prâslea, fiul 
cel mic al împăratului.

În seara cu pricina, Prâslea îşi alese un loc pe lângă pom, îşi în-
fipse în pământ două ţepuşe şi se aşeză între ele; dacă adormea, 
cădea ori pe spate, ori în faţă, astfel că ţepuşele, înţepându-l, îl 
ţineau treaz.

Pe la revărsatul zorilor se auzi un uşor fâșâit prin grădină. 
Atunci, cu ochii ţintă la pom, a luat arcul şi, când fâșâitul s-a au-
zit mai tare, fiul cel mic al împăratului slobozi pe rând trei săgeţi. 
Cum s-a luminat puţin, culese câteva mere din pom şi le duse la 
tatăl său.

Niciodată n-a simţit împăratul mai mare bucurie decât când 
a văzut la masa sa merele de aur din care nu gustase niciodată.

– Acum – zise Prâslea – să-i căutăm și pe hoți.
Și chiar de a doua zi vorbi cu frații lui să meargă împreună pe 

urma hoțului și să-l prindă. (…)
Se luaseră, deci, după dâra sângelui şi merseră, merseră, până 

ce deteră de o prăpastie, unde se şi pierdu dâra. După ce au oco-
lit prăpastia şi au văzut că dâra nu mai înainta, şi-au dat ei sea-
ma că în prăpastia aceea trebuia să locuiască hoţul merelor.

Prâslea a pornit pe urmele hoţului, coborând cu ajutorul unei 
frânghii ţinute de fraţii lui mai mari şi ajunse pe tărâmul celălalt. 
Prâslea a ajuns la moşia a trei fraţi zmei, care ţineau fiecare în 
palatul său câte o fată de împărat, răpită de la părinţi. El se luptă 
pe rând cu cei trei zmei ce prădau pomul cu merele de aur şi-i 
dovedi tăindu-le capetele.

Întors la văgăuna unde-l aşteptau fraţii, aceştia ridicară pe 
cele trei fete de împărat, iar pe Prâslea îl lăsară în prăpastie.
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Fraţii, crezând că l-au prăpădit, se întorc la palat spunând că ei 
au pedepsit pe hoţi şi fac nuntă cu primele două fete de împărat. 
( ... )

Prâslea încearcă să găsească altă cale să ajungă la palatul ta-
tălui său. În drum, scapă de balaur nişte pui de gripşor a căror 
mamă îl urcă pe spatele ei şi-l scoate pe tărâmul celălalt. Ajun-
gând acasă, este recunoscut de fata cea mai mică de împărat, 
care-i devine până la urmă soţie. ( ... )

�

Cuvinte
pârg – fruct copt 
a pândi – a urmări 
mâhnire – supărare, tristeţe
ţepuşe – lemn mic ascuţit la vârf
fâşâit – zgomot produs de frunze 
a prăda – a fura
gripşor – pasăre fantastică, monstru cu ghiare de vultur, har-

pie 
dâră – urmă îngustă lăsată pe pământ

Teme 
1. Luaţi din biblioteca familiei sau a şcolii alte volume de 

basme sau poveşti. Ce autori apar pe coperta acestor 
cărţi? Ei sunt cei care au cules aceste texte şi le-au adunat 
în volume. Ce părere aveţi despre munca lor?

2. Reţineţi şi alte două titluri de basme culese de Petre Ispi-
rescu. Într-una din vacanţele viitoare citiţi aceste lecturi.

3. Citiţi şi alte basme din culegerile româneşti sau ale altor 
popoare. Vedeţi asemănări între ele? Discutaţi despre 
acestea cu doamna învăţătoare şi colegii.
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Întâlnirea cu Moşul

Ningea liniştit, iar lumina zilei pierea pe nesimţite.
Femei şi bărbaţi, cu copiii de mână, se îndreptau spre orăşelul 

copiilor.
O fetiţă, cu căciuliţă albă de lână, trăgea de mână o bătrânică 

şi-i spunea: Hai mai repede, bunicuţo, să nu înceapă serbarea 
fără noi.

Bunica se silea să-şi potrivească pasul mărunt, cu cel săltăreţ 
al fetiţei.

Au ajuns. Orăşelul arăta ca-n basme. În mijloc, uriaşul brad 
strălucea, împodobit cu globuri de multe culori şi jucării de tot 
felul. Printre crengi şerpuiau fire lungi de beteală.

A început serbarea. Deodată, pe uşa din dreapta scenei, intră 
un bătrân, cu barba şi sprâncenele albe. Este îmbrăcat într-o hai-
nă roşie largă, împodobită cu blăniţă albă.

Copiii sunt cu ochii la el. Se aud şoapte:
– Moş – Crăciun !
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Bătrânul începe să vorbească. Întoarce capul când într-o par-
te, când într-alta, să-i audă şi să-i vadă pe toţi copiii.

– Mata eşti chiar Moş Crăciun? îl întrebă un glas subţirel de fe-
tiţă.

– Chiar eu, draga moşului, răspunde bătrânul. Tu nu mă cu-
noşti, dar eu vă cunosc pe fiecare.

Copiii îi spun poezii. Colindele sună frumos. Baloanele se urcă 
spre cerul cu stele. Copiii nu se îndură să se despartă de orăşelul 
bucuriei şi de Moş.

�

Cuvinte
pierea – dispărea
se silea – se străduia
săltăreţ – cu salturi
şerpuiau – se întindeau ca un şarpe
beteală – decoraţie pentru pomul de Crăciun
mata – dumneata 

Întrebări
 De ce o zorea fetiţa pe bunicuţă?
 Ce-a văzut ea în orăşelul copiilor?
 Cum l-au primit copiii pe Moş Crăciun?
 Unde l-aţi văzut voi pe Moş Crăciun?
 Care a fost serbarea voastră de care vă amintiţi cu plăcere?

Teme
1. Povestiţi cum vă imaginaţi o întâlnire ideală cu Moş Cră-

ciun.
2. Scrieţi o scrisoare Moşului în care să îi spuneţi cine sun-

teţi, ce faceţi şi ce aţi dori să vă aducă.
3. Desenaţi o apariţie a lui Moş Crăciun în mijlocul unor copii.
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În seara de Crăciun
după George Coșbuc

Afară ninge liniştit
În casă arde focul,
Iar noi, pe lângă mama stând,
De mult uitarăm jocul.

E noapte, patul e făcut, 
Dar cine să se culce, 
Când mama spune de Iisus 
Cu glasu-i rar şi dulce;

Cum s-a născut Hristos în frig 
În ieslea cea săracă, 
Cum boul peste el sufla 
Căldură ca să-i facă.
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Cum au venit la ieslea lui 
Păstorii de la stână 
Şi îngerii cântând în cer, 
Cu flori de măr în mână.

�
Cuvinte 
iesle – loc unde se pune mâncarea vitelor
stână – loc unde se adăpostesc oile
păstor – persoană care îngrijeşte oile, cioban

Teme
1. Memorează versurile acestei poezii.
2. Aceste versuri se şi cântă. Încearcă să găsești pe internet 

melodia interpretată de un artist sau un cor. Ascult-o de 
câteva ori şi încearcă să cânţi şi tu împreună cu unii dintre 
colegi.

3. Această melodie poate fi considerată o colindă. De Cră-
ciun se cântă multe colinde. Discută cu doamna învăţă-
toare despre câteva dintre ele şi observă cât de multe fe-
luri de astfel de texte sunt.

Întrebări
 De ce aşteaptă copiii Crăciunul?
 La ce eveniment biblic vă gândiţi după citirea poeziei?
 Cine au fost părinţii lui Iisus?
 Cine i-a călăuzit pe păstori?
 Cine a mai venit să îl vadă pe Iisus?

Exerciţii
 Explicaţi următoarele cuvinte cu ajutorul dicţionarului: 

ieslea, stână, îngerii.
 Alcătuiţi propoziţii cu ele. Încercați să alcătuiţi şi propozi-

ţii în care să folosiţi câte două dintre aceste cuvinte.
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 Comentaţi primele două strofe. Ce descrie poetul în ele?
 Delimitaţi versurile care arată naşterea lui Hristos! 
 Alegeţi din poezie strofa care arată cine l-a vizitat! 
 Desenaţi un pom de Crăciun şi puneţi sub el toate cadou-

rile pe care aţi dori să le primiţi voi şi familia voastră.
 Desenaţi o felicitare de Crăciun şi scrieţi câteva rânduri 

adresate cuiva drag.
 Prezentaţi, pe scurt, cum vă pregătiţi voi pentru sărbăto-

rile de iarnă (Crăciun, Anul Nou).
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Vise de An Nou

S-a împrăştiat
Vestea-n lung şi-n lat
Că de undeva
A pornit încoa,
Peste munţi urcând,
Peste şes trecând,
Nalt şi voinicos,
Ca un Făt-Frumos,
Anul Nou vestit,
Neasemuit.
An Nou, să ştii
Că cei mici
Te-aşteaptă
Cu noi bucurii.

Vor ca să-i duci iară,
Peste tot, prin ţară,
Să se scalde-n mare,
Să privească-n zare,
Să colinde munţii,
Munţii cei cărunţi,
Să înalţe focuri,
Să se-ncingă jocuri,
Să se-adune roată,
Cercul cel mai mare,
În poiana toată.
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Cuvinte
încoa – încoace
şes – câmpie
nalt – înalt
voinicos – voinic, curajos
neasemuit – care nu are asemănare
să colinde – să călătorească, să meargă, să străbată
poiana – loc fără copaci în mijlocul unei păduri, luminiş

Întrebări
 Ce spune poezia că aşteaptă copiii la Anul Nou?
 Voi ce vă doriţi de Anul Nou sau pentru anul care vine?
 De ce oamenii îşi fac urări şi îşi reînnoiesc visele de Anul 

Nou?

Reţine
 Anul bun se cunoaşte încă din primăvară.
 Ceasul pierdut nu-l întoarce anul.
 Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă, anul bun – din pri-

măvară.
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Poveste de Anul Nou
după Călin Gruia

N-o să se mire nimeni dacă o să vă spun că o iepuroaică bătrâ-
nă ţinuse cu orice preţ să aibă în casa ei un învăţat şi de aceea îşi 
trimisese mezinul la şcoală, într-o altă pădure.

Stătea bătrâna la fereastră şi se uita prin ochelari, în fiecare 
seară, la răsăritul stelelor... Se uita, dar nu vedea nimic. Acum 
era neliniştită. Mezinul nu se arăta. Îi împodobise un brad cu fel 
de fel de lucruri bune de ronţăit. Îi trimisese din vreme şi bani de 
drum. Ei, şi câte nu-i dau prin minte unei mame. Ba c-o fi bolnav, 
ba că umblă pe poteci tâlharii de lupi.

 Şcolarul nostru primise banii din vreme, dar, pentru că îi chel-
tuise pe turtă dulce, se pomeni în ziua vacanţei fără nici un ban 
în buzunar. Neavând ce face îşi uscă la sobă ciuboţelele, bău un 
ceai, îşi puse ghiozdanul în spate şi porni spre casă.
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Merse cât merse şi spre seară, când gerul se înteţi, se rătăci. 
Umblând să găsească drumul adevărat, se pomeni într-o pădure 
ciudată. (…)

Tot aşteptându-şi mezinul, iepuroaica auzi câteva bătăi în aco-
perişul casei. Tresări. Era un vânător c-o puşcă uriașă și cu o tol-
bă şi mai mare la şold.

– Nu te teme, îi spuse blând vânătorul. Am în traistă un iepuraş 
aproape mort de ger. Nu cumva-i feciorul dumitale?

El era, şcolarul. Îl frecă cu zăpadă, cu apă rece, îi dădu un ceai 
fierbinte şi iepuraşul îşi veni în fire.

– Mulţumesc, bunule vânător! Te-aş po� i să facem Anul Nou 
împreună, dar nu încapi în casa noastră.

– Nu-i nimic, îi răspunse vânătorul. Am să stau la fereastră. 
Peste un minut vine Anul Nou. Dar iată că a şi trecut. La mulţi ani!

– La mulţi ani! îi urară iepuroaica şi mezinul.

�

Cuvinte
mezinul – copilul cel mic
soare apune - apus, asfinţit
potecă – cărare
tâlhar – hoţ 
ciuboţele – ghete sau cizmuliţe scurte
să se dumirească – să înţeleagă
traistă – sac folosit în loc de geantă 
trâmbiţă – instrument muzical de suflat, asemănător cu o 

trompetă
cristal – sticlă strălucitoare
tolbă – traistă de piele pe care o poartă vânătorii la şold
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Întrebări
 Cum se comportă iepuroaica din poveste? Dar fiul ei cel 

mic?
 Ce se întâmplă pe drumul de întoarcere a iepuraşului?
 Cum explicaţi visul iepuraşului?
 Cine îl salvează pe iepuraş? Cum vi se pare acest fapt?
 Cu cine sărbătoresc Anul Nou iepuraşii?

Exerciţii 
 În enunţul: „Şcolarul nostru primise banii din vreme, dar…

îi cheltuise pe turtă dulce…” cuvintele care exprimă acţi-
uni pot fi înlocuite cu alte forme, fără să se schimbe sen-
sul comunicării:

 Şcolarul nostru a primit banii din vreme dar i-a cheltuit pe 
turtă dulce…

 Şcolarul nostru primea banii din vreme dar îi cheltuia pe 
turtă dulce…

 Găsiţi în text alte cinci enunţuri în care să procedaţi simi-
lar cu înlocuirea cuvântului care exprimă acţiunea.

 În enunţurile selectate, schimbaţi timpul acţiunii de la 
trecut la prezent, după modelul: Şcolarul nostru primeşte
banii din vreme dar îi cheltuie pe turtă dulce…
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Pluguşorul

Aho, aho, copii şi fraţi
Staţi puţin şi nu mânaţi
Lângă boi v-alăturaţi
Și cuvântul mi-ascultaţi!
Mâine anul se-nnoieşte,
Pluguşorul se porneşte
Şi începe a ura
Pe la case a colinda.

Iarna-i grea, omătu-i mare,
Semne bune anul are.
Semne bune de belşug,
Pentru brazda de sub plug!
Pluguşor cu patru boi,
Mânaţi băieţi!
– Hăi, hăi!...

Să trăiţi,
Să înfloriți,
În An Nou voioşi să fiţi!
Câte paie pe casă
Atâţia galbeni pe masă,
Câte pietre la fântână,
Atâtea oale cu smântână.
Anul Nou cu sănătate
Care pline cu bucate
Să fii gazdă sănătoasă
Și la anul tot voioasă.
De urat, am mai ura,
Dar ni-i c-om însera
Pe la curtea dumneavoastră,
Departe de casa noastră.
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Cuvinte
a se înnoi – a fi nou, a se schimba
a mâna – a merge, a împinge să meargă
brazdă – bucată de pământ lucrată cu plugul

Exerciţii
 Alcătuiţi enunţuri cu următoarele cuvinte: gazdă, a colin-

da, brazdă.
 Ce observaţi în legătură cu aceste cuvinte şi corespon-

dentul lor din limba maghiară?

Teme
1. Discutaţi despre sărbătorile de iarnă. 
2. Care sunt acestea? Ce obiceiuri se practică acum?
3. Căutaţi poze sau imagini cu ele şi realizaţi o planşă.
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Uitarea

Tibi era un copil cuminte, dar foarte uituc.
Dacă mama sa îl trimitea să cumpere sare, el cumpăra zahăr; 

iar dacă-l trimitea după zahăr, el cumpăra sare.
Cea mai mare supărare a părinţilor săi era că, din pricina uită-

rii, el nu-şi putea îndeplini îndatoririle de şcolar. Uita să-şi facă 
temele, să-şi înveţe lecţiile, să-şi ia la şcoală pixul, creionul, ba 
chiar şi cărţile. Dacă şi le lua, le uita prin bancă şi uitate rămâ-
neau. O dată şi-a uitat chiar pălăria şi a mers cu capul descoperit 
până acasă.

În zadar părinţii îl mustrau şi-i dădeau sfaturi de îndreptare. 
Văzând ei că nu-l pot îndrepta cu mustrările şi sfaturile, se gân-
diră să încerce în alt fel.

O dată, tatăl său plecă la plimbare şi luă cu sine numai pe fraţii 
şi surorile lui Tibi. Când se înapoiară acasă, îl găsiră cu ochii plini 
de lacrimi.
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– Ce ţi s-a întâmplat, Tibi, de ai plâns? îl întrebă tatăl său.
– Pe mine de ce nu m-aţi luat la plimbare?
– Aşa este! Uite, vezi, am uitat. Iartă-ne şi tu,că nu am făcut-o 

din răutate.
Altădată, maică-sa făcu nişte prăjituri, să te lingi pe degete, de 

bune ce erau. Dădu tuturor din ele, numai lui Tibi nu.
Când văzu el pe fraţii şi surorile lui mâncând, alergă într-un su-

flet la mama sa şi o rugă zicându-i:
– Te rog, mamă, dă-mi şi mie din prăjiturile pe care le-ai făcut!
– Ei, bată-te norocul să te bată! Uite că pe tine te-am uitat şi 

prăjiturile s-au isprăvit!
– Cum m-ai uitat?!.., întrebă Tibi, gata fiind să izbucnească în 

plâns.
– Uite, bine; tu nu uiţi destule?!
Tibi, care nu era băiat prost, pricepu ce este cu uitarea tatălui 

şi a mamei sale. El începu şă-şi dea silinţa şi să nu mai uite, spre 
a nu fi uitat.

�

Cuvinte
din pricina – din cauza
îndatoririle – sarcinile
a se înapoia – a se întoarce
să izbucnească – să pornească, să înceapă dintr-o dată
să-şi dea silinţa – să se străduiască, să încerce mai mult

Întrebări
 Ce fel de băiat era Tibi?
 Ce au făcut părinţii lui pentru a-i da câte o lecţie?
 Ce a învăţat Tibi din cele două întâmplări?
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Exerciţii
 Citiţi din text acele propoziţii a căror acţiune s-a întâm-

plat mai demult, în trecut. 
 După modelul: „Tibi era un copil cuminte – Tibi a fost un 

copil cuminte”, schimbaţi şi voi în şase din aceste propo-
ziţii forma unui cuvânt, fără ca să se schimbe în vreun fel 
înţelesul întregului enunţ.

 După modelul:”tatăl său plecă la plimbare – tatăl său 
pleacă la plimbare”, schimbaţi şi voi în şase din aceste 
propoziţii forma unui cuvânt, astfel încât acţiunea să se 
întâmple în prezent.

Teme
1. Imaginaţi alte „lecţii” pe care tatăl sau mama lui Tibi pot 

să i le dea.
2. Imaginaţi-vă şi alte situaţii pe care le putea crea Tibi dato-

rită uitării lui.
3. Vouă vi se întâmplă să uitaţi? Relataţi o scurtă întâmplare 

în care aţi uitat ceva. 
4. Ce credeţi despre comportamentul părinţilor faţă de Tibi? 
5. Despre fraţii lui nu aflăm foarte multe lucruri în text. Ima-

ginaţi o situaţie în care să intervină şi ei în desfăşurarea 
acţiunii.
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În familie

Într-o zi, mama i-a dat Mărioarei un strugure. Înainte de a mân-
ca, fetiţa îşi zise: „Să-l dau mai bine lui Mihăiţă că-i mai mic”. 
Băiatul, luând strugurele, îşi spuse: „Mai bine să-l duc tatei. E în 
grădină. Adună ultimele zarzavaturi. O fi ostenit şi însetat.” Mi-
hăiţă alergă la tatăl său şi-i dădu strugurele. Tatăl său îl luă, dar 
îl păstră pentru mama. Ea îngrijeşte fără pic de odihnă toată fa-
milia.

Primindu-l, mama împărţi strugurele în patru părţi egale şi 
dădu fiecăruia câte o parte. Apoi spuse bucuroasă:

– Dăruind strugurele, unul celuilalt, aţi dovedit cât de mult vă 
iubiţi familia.
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Cuvinte 
zarzavaturi – plante cultivate de la care se consumă mai 

mult rădăcina şi frunzele, de exemplu: morcovii, pătrun-
jelul, etc.

ostenit – obosit 
poveţe – sfaturi

Întrebări
 Pentru ce a ajuns strugurele din nou la mama copiilor? 
 Care sunt personajele acestei povestiri?
 Cu care dintre aceste personaje te asemeni mai mult?
 Care este concluzia pe care mama o trage din întâmplare?
 Ce învăţătură desprindeţi din această lecție?

Teme
1. Povestiți cum a biruit iubirea în familie.
2. Spuneți cum vă purtați cu părinţii și frații voștri.
3. Modelaţi, când aveţi ocazia, din plastilină sau lut un cior-

chine de strugure.

Exerciţii
 Alcătuiţi propoziţii cu următoarele cuvinte: înainte, înse-

tat, îngrijeşte, odihnă, învăţătură.
 Înlocuiţi cuvintele marcate în enunţurile de mai jos, cu 

alte expresii care să nu le schimbe sensul:
 – Băiatul, luând strugurele, îşi spuse…
 – Primindu-l, mama împărţi strugurele.
 – Dăruind strugurele, unul celuilalt, aţi dovedit…
 Pe modelul din text: unul – celuilalt, găsiţi coresponden-

ţe potrivite pentru: unii, una, unele. 

Reţine
Ascultă învăţătura tatălui tău şi nu uita poveţele mamei tale. 

(proverb)
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Povestire după imagini

Creaţi o povestire privind cu atenţie următoarele imagini:

Povestiţi în continuare, ce îi spune mama fetiţei şi ce învăţă-
minte va trage fetiţa din această întâmplare.
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Luchi
după Otilia Cazimir

Clopoțelul a început să sune speriat deasupra ușii. 
Intrăm în clasă. Pupitrul e înalt. Mă ridic în vârful picioarelor, 

mă sprijin în coate și abia izbutesc să mă așez pe-o margine de 
bancă. E așa de liniște...

– Casian Alexandra!
E numele meu. Știu. Dar nu răspund. Pe mine nu mă strigă ni-

meni așa. Toată lumea mă strigă Luchi...
Doamna se uită la mine și râde. 
– Cu tine vorbesc, fetițo... Cum te cheamă?
Am uitat că banca e înaltă și cad de sus, în picioare.
– Cum îți zice mama acasă? stăruie doamna. 
– Luchi, ca la căței! Sare de lângă mine una dintre colege.
– Nu-i adevărat! Acasă, mama îmi zice... Casian Alexandra! răs-

pund repede.
Luchi nu mai este nicăieri. În locul ei e o școlăriță cuminte, care 

clipește mărunțel.
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Cuvinte
pupitru – bancă de școală
izbutesc – reușesc
stăruie – insist

Întrebări 
 Unde se petrece întâmplarea?
 De ce nu răspunde fetița atunci când învățătoarea îi ros-

tește numele?
 Ce crezi că s-a întâmplat cu Luchi?

Reţine
Textul este o înșiruire de enunțuri legate prin înțeles.
Orice text are un titlu.
Textele sunt scrise de autori.
Un text conține mai multe alineate, adică rânduri scrise mai 

retras spre dreapta, marcând trecerea la o altă idee.

Teme
1. Citește textul în gând, apoi cu voce tare.
2. Citiți în lanț, fiecare elev câte un enunț.
3. Citiți pe roluri.
4. Citește, din text, enunțurile în care fetița explică de ce nu 

a răspuns când i s-a strigat numele.
5. Aminteşte-ţi din ce este alcătuit textul citit.
6. Precizează titlul şi autorul textului.
7. Observă, apoi indică: unde este așezat titlul față de text; 

unde este scris numele autorului în raport cu titlul și cu 
textul.

8. Fă aceste descoperiri la textul următor, la alte texte pe 
care deja le-ai citit sau la viitoarele texte pe care le vei citi.
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Copilăria viitorului

Elevii clasei a treia au fost vineri după masă la cinematograful 
din oraș. Deși fiecare dintre ei se uită des la filme fie la calculator, 
fie la televizor, pentru cei mai mulți dintre ei ieșirea la cinema a 
fost o noutate. Doamna învățătoare le-a propus această ieșire 
ca o recompensă pentru strădania lor de a obține rezultate bune 
tot anul la învățătură și alte diverse competiții sportive sau artis-
tice. Ba mai mult, apropierea zilei copilului, a fost un prilej foarte 
potrivit pentru a o sărbători și în acest fel.

Doamna învățătoare a propus ca alegerea filmului să fie făcută 
de elevi, pe baza preferinței majorității. Unii elevi ar fi preferat 
un nou film de animație, câteva fete au propus un film romantic 
cu un cuplu de actori tineri foarte populari dar majoritatea opți-
unilor a fost întrunită de un film științifico-fantastic apărut doar 
de câteva luni. 

Grupul s-a întâlnit în holul mare din fața sălilor noi de cinema 
și, când au ajuns cu toții, au intrat și-au căutat locurile și au în-
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ceput să facă presupuneri despre efectele speciale pe care spe-
rau să le vadă în film. Acestea într-adevăr au fost spectaculoa-
se și pentru că au vizionat filmul cu ochelari 3D pentru cinema. 
Cel mai interesant în film li s-a părut copiilor cum era imaginată 
școala anului 2112, când se petrece acțiunea în film. Și a doua zi 
la școală, cu toții vorbeau încă despre școala viitorului...

�
Cuvinte
recompensă – răsplată, apreciere
strădanie – efort
prilej – ocazie, dată
presupunere – opinie despre ceva nesigur
ochelari 3 D – ochelari speciali pentru vizionarea filmului în 

trei dimensiuni

Întrebări 
 Ce recompensă le propune învățătoarea copiilor?
 Cu ce ocazie vor merge elevii la cinematograf?
 Cum este ales filmul care să fie vizionat?
 Ce tip de film iese câștigător?
 Din ce cauză majoritatea elevilor au preferat acest film?
 Ce alte variante de film au mai fost propuse?
 Ce impresie a făcut filmul copiilor?
 Care a fost cel mai interesant lucru din film?

Teme
1. Imaginați și voi copilăria viitorului. Prezentați tot ce este 

azi important pentru voi și credeți că se va schimba în vi-
itor. 

2. Comparați copilăria voastră cu cea a bunicilor voștri dar 
și cu cea pe care o imaginați peste o sută de ani.

3. Desenați câteva dintre detaliile descrise de voi cu referire 
la jocurile copiilor anilor 2100.
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Exerciții
 Există în text cratima folosită în exemplul: le-a propus.
 Discutați despre ea cu doamna învățătoare/domnul învă-

țător și colegii și stabiliți de ce s-a folosit. Mai găsiți în text 
și alte două situații de cratime folosite în același scop.

 Există însă și alte două situații în care cratima se folosește 
cu alt scop. Găsiți acele situații și discutați și despre ele.

 Dați exemple de enunțuri în care să folosiți pe rând toate 
cele trei situații discutate anterior.
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Bătrâna

Într-o zi de iarnă, mergeau pe stradă un băiat şi o fetiţă. În 
faţa lor mergea o bătrână. Strada era acoperită cu o pojghiţă de 
gheaţă. Bătrâna lunecă şi căzu.

– Ţine-mi puţin cărţile! strigă băiatul, dând fetiţei ghiozdanul 
şi se repezi în ajutorul bătrânei.

Fetiţa l-a întrebat:
– E bunica ta?
– Nu, răspunse băiatul.
– Mama? întrebă fetiţa. 
– Nu.
– O mătuşă sau o cunoscută?
– Nicidecum, rosti băiatul zâmbind. E o bătrână care avea ne-

voie de ajutor. Nu-i destul?
Fetiţa plecă ochii în pământ ruşinată.
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Cuvinte
pojghiţă – strat subţire
a se repezi – a se grăbi
nicidecum – nu, nici vorbă

Întrebări
 În ce anotimp se petrece întâmplarea? 
 Ce se întâmplă cu bătrânica pe stradă?
 Cum reacţionează băiatul care vede întâmplarea?
 De ce şi-a plecat fetița ochii în pământ ruşinată?
 Cum trebuie să vă purtaţi cu oamenii mai în vârstă ca voi?

Teme
1. Recitiţi fragmentul din care reiese ce l-a întrebat fetiţa pe 

băiat.
2. Citiţi lecţia pe roluri.
3. Întregiţi lecţia, arătând cum aţi fi ajutat-o voi pe bătrână, 

ca să ajungă cu bine acasă.

Exerciţii
 Comparaţi cele două enunţuri: „Fetiţa plecă ochii în pă-

mânt...” şi „Fetiţa plecă grăbită...”. Explicaţi cum putem 
înţelege, diferit, sensurile cuvântului care este prezent în 
fiecare enunţ. Mai găsiţi şi alte două exemple de astfel de 
cuvinte. Alcătuiţi enunţuri cu sensurile lor diferite.

 Pornind de la enunţul: „În faţa lor mergea o bătrână.” ve-
deţi cum ultimul cuvânt se regăseşte cu acelaşi înţeles în 
text în mai multe propoziţii. Identificaţi acele propoziţii. 
Comparaţi-le cu următoarea formulare: „O femeie bătrâ-
nă mergea în faţa lor”. Ce puteţi constata?

Reţineţi
„Pomul se cunoaşte după roade, iar omul după fapte”. 
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Exerciţii de dezvoltare a vorbirii

Citiţi textul integral, în şir, toată clasa.
Citiţi textul pe roluri: trei personaje şi un povestitor.
Schimbaţi numele personajelor/ animalele şi cererea primului 

personaj.
Schimbaţi finalul poveştii astfel încât învăţămintele trase să 

fie altele.
Creaţi o altă poveste cu aceeaşi structură dar personaje şi si-

tuaţii diferite.

Într-o dimineaţă, maimuţica Miki s-a trezit tare flămândă. S-a 
uitat în frigider şi a văzut că nu are nimic de mâncare, nici măcar 
o coajă de banană. Îmbrăcată în pijama şi fără să se spele pe 
dinţi şi pe faţă, a coborât nervoasă din culcuşul ei și a mers di-
rect la verişoara ei Tiki să-i ceară banane.

– Tiki, Tiki, Tiki, strigă Miki cât o ţinea gura.
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La Tiki acasă toată familia dormea pentru că era foarte devre-
me.

– Tiki, Tiki, Tiki, striga și mai tare Miki, supărată că verişoara ei 
nu o aude.

Atunci Tiki, pe jumătate adormită, ieşi afară să vadă cine strigă 
aşa de dimineaţă.

– Miki, ce s-a întâmplat, de ce strigi aşa de tare? Ai să-i trezeşti 
pe toţi!

– Adu-mi nişte banane pentru că mor de foame! strigă Miki.
– Nu mai striga, pentru că eu aud, doar nu sunt surdă.
– Vreau acum banane! strigă Miki şi mai tare.
Între timp, mama lui Tiki ieşi afară să vadă ce se întâmplă.
– Tiki, du-te şi adu-mi banane! strigă din nou Miki.
– Bine, Miki, am să-ţi aduc, dar nu mai striga.
– Ba nu, spuse mama. Miki va trebui să ceară bananele frumos. 

Eu înţeleg că îţi este foame, dar nici noi nu am mâncat, deoarece 
este foarte dimineaţă. Dacă doreşti să mănânci cu noi, va trebui 
să te speli şi apoi să îţi aştepţi rândul la masă.

– Da, da, aşa trebuie să faci, spuse şi Tiki.
Înțelegând că nu s-a comportat frumos şi că mama maimuţă 

are dreptate, Miki s-a spălat pe mâini, pe faţă şi pe dinţi şi s-a 
aşezat frumos la masă.

– Miki, atunci când doreşti ceva nu trebuie să strigi, trebuie 
doar să ceri pe un ton calm, fără a uita să spui ,,te rog” şi,,mulţu-
mesc”. Doar dacă cerem frumos, obţinem ceea ce dorim.

– Aşa am să fac, spuse Miki muşcând cu po� ă dintr-o banană.
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Bunicul
după Barbu Ştefănescu Delavrancea

Bunicul stă pe prispă. Pletele lui albe şi creţe par că sunt nişte 
ciorchini de flori albe; sprâncenele, mustăţile, barba... peste tot 
au nins anii mulţi şi grei. Numai ochii bunicului au rămas ca odi-
nioară, blânzi şi mângâietori. Cine trânteşte poarta? …

Un băietan şi o fetiţă, roşii şi bucălăi, sărută mâinile lui „ta-
ta-moşu”. …

Băiatul încalecă pe un genunchi al bunicului şi fata pe altul. 
Bunicul îi joacă. Copiii bat din palme. …

Începu jocul, râsul şi cântul. După ce bunicul se osteni, copiii 
s-au făcut stăpâni pe obrajii bunicului.

– Partea asta este a mea.
– Şi partea asta, a mea.
– Mustaţa asta este a mea.
– Şi asta a mea. …
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Şi după ce au împărţit frăţeşte, începu lauda.
Băiatul: – Mustaţa mea e mai lungă. 
Fata: – Ba a mea e mai lungă.
Şi băiatul întinse de-o mustaţă şi fata de alta, ba a lui, ba a ei 

să fie mai lungă. Pe bunic îl trecură lacrimile, dar tăcu şi-i împacă 
zicându-le:

– Amândouă sunt la fel.
La obraji cearta s-a aprins mai tare.
Partea mea este mai frumoasă.
Ba a mea, că e mai albă! 
Bunicul zâmbi.
Ba a mea, că e mai caldă!
Ba a mea, că e mai dulce!

�

Cuvinte
pletele – părul mai lung
prispă – partea de la intrarea în casele vechi, asemănătoare 

cu o terasă, un balcon
ciorchine – grupare, de regulă de boabe de struguri dar şi de 

flori
a împăca – a face pace
bucălai – grăsuți, rotunji 
tata moșu – bunicul
a se osteni – a se obosi
răstit – rostit cu supărare, aproape ţipat

Exerciţii
 Alcătuiți propoziții cu aceste cuvinte explicate.
 Găsiți cuvinte cu înțeles asemănător cu următoarele: 

poartă, râde, vorbă, zice, obraji .
 Găsiți cuvinte cu înțeles opus pentru următoarele: lung , 

alb, fericit, tace, cald, frumos. 
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 Selectați din text două propoziții care arată dragostea 
bunicului față de nepoți.

 Identificați trei propoziții care prezintă figura bunicului.
 Identificați dialogurile din text, precizând semnele de 

punctuație folosite.
 Citiți textul pe roluri.

Teme
1. Povesteşte o întâmplare din viaţa ta, la care a luat parte şi 

unul sau mai mulţi dintre bunicii tăi.
2. Imaginează-ţi o întâlnire cu un bunic, pe care nu l-ai văzut 

de mult timp.
3. Realizează o descriere a bunicii tale/a bunicului tău. Dacă 

poţi, însoţeşte descrierea cu un desen sugestiv. Prezintă-l 
în faţa colegilor.

4. Discută aceste portrete cu colegii şi învăţătoarea/învăță-
torul ta/tău. 
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Bunica
după Otilia Cazimir

Când vântul copacii îndoaie, 
Şi plouă, şi-i frig şi ni-i frică
Fugim la bunica-n odaie, 
Noi: două surori şi-o pisică.

Acolo-i călduţ și-i tăcere.
Divanul bătrân dintre uşi,
Cu vechile lui lăicere
Ne aşteaptă cu cărţi şi păpuşi.

Bunica ne iese-nainte
Cu zâmbetul blând de bunică: 
„– Ei, care mi-a fost mai cuminte, 
Fetiţele, ori tu, pisică?”
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Cuvinte
odaie – cameră, încăpere
divan – canapea fără spătar, pe care se poate sta sau dormi
lăicere – covoare ţărăneşti de lână

Exerciţii 
 Cuvintelor din poezie care pot să aibă forme diferite, după 

modelul: vântul – vânturile sau copacii – copacul, găseş-
te-le aceste forme. Atenţie! – mai poţi să găseşti cel puţin 
cinci astfel de perechi pentru fiecare model.

 În locul expresiei: şi-i frig noi spunem şi este frig. Cău-
taţi în poezie încă trei astfel de situaţii şi precizaţi cum 
spunem noi, azi, în aceste cazuri. De ce, totuşi în text apar 
aceste forme mai vechi?

 Expresia zâmbetul blând poate deveni zâmbete blânde
dacă se referă la mai multe . Găsiţi în text încă câte o ex-
presie de acest fel, din câte două cuvinte, o dată referin-
du-se la unul, altă dată la mai multe.

Teme
1. Priviţi textul acestei poezii. Identificaţi apoi: titlul, auto-

rul, strofele.
2. Câte strofe are această poezie?
3. Câte versuri are fiecare strofă?
4. Daţi exemple de alte poezii cunoscute. Cum se numesc 

autorii lor?
5. Memoraţi, la alegere, câteva strofe sau chiar întreaga po-

ezie.
6. Aţi putea să compuneţi şi voi o strofă? Încercaţi să alcă-

tuiţi o strofă din patru versuri. Vă puteţi referi la bunica 
voastră şi sentimentele sau amintirile pe care le aveţi 
pentru ea sau cu ea.
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Reţine
 O adevărată grădină a iubirii crește în inima oricărui 

bunic.
 Atunci când bunicii intră pe ușă, disciplina zboară pe fe-

reastră.
 Bunicii sunt buni pentru iubit și repararea unor lucruri.
 Uneori nu poți înțelege cu adevărat un lucru până când 

nu i-l explici bunicii tale.
 Bunicii ne cuprind micuțele mâini doar o vreme, dar ini-

mile pentru o veșnicie.
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Ultima vizită

Deseori, vulpea venea la coteţul nostru. Fura găini şi dispărea.
– Lasă, cumetriță, că ţi-oi veni eu de hac! a spus bunicul.
Câteva zile n-a mai venit. Într-o dimineaţă, se strecură în curte 

pe sub gard.
Am privit-o. Avea botul ascuţit şi urechile mici în dreptate în 

sus. Le mişca neîncetat. Cu mersul ei pitulat s-a apropiat de co-
teţ şi deodată, clamp!... şi-a prins pi ciorul şi coada în capcană.
Ne-am apropiat.

Ne privea cu ochii răi şi rânjea arătându-şi colţii pu ternici şi 
ascuţiţi. Avea o blană şi o coadă de toată fru museţea!

– A fost ultima ta vizită la coteţul nostru, cumătră! în curând 
din blana ta am să fac un guler la scurteica babei, a spus bunicul 
râzând.
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Cuvinte
a veni de hac – a găsi mijlocul de a învinge 
pitulat – pitit, ascuns, secret 
capcană – cursă pentru prinderea unor animale 
scurteică – haină lungă da stofă, îmblănită

Întrebări
 De ce această lecţie se numeşte „Ultima vizită?”
 Ce-a observat băiatul stând la pândă?
 Cum i-a privit vulpea când s-a văzut prinsă în cursă?
 Cum era blana ei?
 Știaţi că vulpea se vânează mai mult toamna şi iarna, 

când are blana mai frumoasă?
 Ce părere aveţi despre ideea de a fi vânate animalele pen-

tru a se face din blana lor haine?

Ghicitoare:
Cu coada stufoasă, 
Cu bot ascuţit,
La coteţul nostru
Des a nimerit.
Găini, pui şi raţe,

Ia tot ce găseşte.
Hoaţa asta, spuneţi:
Ştiţi cum se numeşte?
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Vulpea şi raţa

În apropierea unei păduri era o baltă mare. Pe baltă înota o 
raţă. Cum o văzu, vulpea se gândi ce vicleşuguri să folo sească, 
ca să o mănânce. Ea zise raţei:

– Cum stai acolo, pe un timp aşa de frumos?! Vino cu mine la 
plimbare! Vei găsi hrană multă şi bună.

Raţa îi răspunse:
– Am destulă hrană şi sunt foarte mulţumită aici. Vulpea o privi 

cu prefăcută prietenie, apoi şopti:
– Am să-ţi spun o taină mare, 
Care n-o pot spune tare.
Rața pricepu îndată gândul viclenei. O privi cu neîncredere, se 

întoarse şi porni spre mijlocul bălţii.
Vulpea supărată foc că n-a putut s-o înşele, i-a strigat de pe 

mal:
– Nu mi-a fost să stau de vorbă, 
Ci să fac din tine-o ciorbă.
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Cuvinte
baltă – apă stătătoare care se formează prin adunarea apei 

de ploaie sau topirea zăpezilor
vicleşug – viclenie, falsitate, şiretenie
taină – ceva secret, ascuns
cu neîncredere – lipsă de încredere

Întrebări
 Ce fel de animal este vulpea, după felul în care se poartă? 
 Ce fel de viclenii a folosit ea, ca să poată mânca raţa?
 Care oameni se pot asemăna cu vulpea? 
 De ce nu trebuie să avem încredere în ei?
 Ce i s-ar fi putut întâmpla raţei, dacă pleca cu vulpea la 

plimbare?

Teme
1. Priviţi ilustraţiile cu vulpea şi spuneţi ce observaţi la deta-

liile corpului ei.
2. Ce alte animale cunoaşteţi cu trăsături asemănătoare 

vulpii?
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Acul înţelept

Rodica privea cât de frumos brodează mama florile.
– Mămico, te rog, dă-mi un petic de pânză, ac şi aţă. Vreau să 

cos şi eu.
Mama îi dădu. Cum împunse cu acul, aţa i se încurcă. În timp 

ce descurca aţa, Rodica se gândea: „Mama brodează cu un ac 
înţelept. Am să i-l cer, ca să lucrez şi eu tot atât de frumos.”

Mama i-l dădu. Dar după o împunsătură se înţepă la deget.
– Înţelept şi atât de ţepos, strigă fetiţa.
– De ce eşti supărată, Rodica? întrebă mama.
– Am vrut să lucrez cu acul dumitale, pentru că este înţelept. 
Orice ac este înţelept în mâini înţelepte. Ia pânza şi învață cum 

trebuie să coşi!
Până seara, Rodica, ajutată de mamă, a brodat prima albăs-

trea.
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Cuvinte
înţelept – cuminte, deştept, aici, care ştie să coasă bine 
brodează – coase pe pânză flori, frunze sau păsări 
broderie – aici, cusătura florilor pe pânză 
ţepos – care înţeapă, care are ţepi
albăstrea – plantă cu flori albastre

Întrebări
 De ce credeţi că a încurcat aţa şi s-a înţepat la deget feti-

ţa?
 De ce era sigură Rodica că acul mamei sale este înţelept?
 Cum i-a dovedit mama; că acul este înţelept în mâini înţe-

lepte?

Exerciţii
 Împărţiţi textul în câteva fragmente. Daţi fiecărui frag-

ment câte un titlu. Povestiţi lecţia cu ajutorul titlurilor.
 Citiţi textul pe roluri (povestitor, mama şi fetiţa ).
 Imaginaţi o altă situaţie în care fiica sau fiul să înveţe ceva 

de la unul dintre părinţi. Povestiţi această nouă întâmpla-
re colegilor şi doamnei învăţătoare.

Teme
1. Organizaţi un concurs cu titlul Cel mai bun povestitor.
2. Desenaţi o diplomă potrivită pentru cei care vor fi câşti-

gătorii concursului.
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Povestire după imagini

1. Creaţi o povestire privind cu atenţie următoarele imagini:

2. Găsiţi un alt fel în care să se încheie povestirea voastră.
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Cartea de piatră
după Vladimir Colin

Un băiat a făcut odată un zmeu de hârtie mare cât casa.
Se prinse de coada lui și zmeul îl purtă printre nori, peste mări 

și țări. Ajunseră pe un vârf de munte.
Deodată, un tunet despică muntele și, din adâncul lui, ieși 

mare și greoaie o carte de piatră. Era Cartea Pământului, iar fi-
lele ei erau cât muntele. Copertele se urniră descoperind întâ-
ia filă. Băiatul încercă să citească prima pagină, dar slovele find 
prea mari, nu izbuti.

Atunci zmeul se înălță în văzduh și băiatul citi pe nerăsuflate 
„Basmele Omului”.

Apoi zmeul colindă pământul în lung și în lat, iar băiatul spuse 
tuturor poveștile citite în cartea de piatră.
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Cuvinte
despică – desface în două sau mai multe părţi
se urniră – s-au pornit
slovele – literele
a izbuti – a reuşi
văzduh – aer

Întrebări
 Ce a construit băiatul?
 Ce a făcut băiatul cu zmeul?
 Ce a descoperit băiatul deasupra muntelui?
 Cum vi se pare această povestire? Reală sau imaginată? 

De ce?
 De ce vă aminteşte acest text? Care sunt elementele care 

pot fi asemănate?

Teme
1. Imaginaţi o altă desfăşurare a acestei poveşti, după ce 

băiatul construieşte zmeul.
2. Desenaţi unul sau mai multe desene pe care le puteţi ima-

gina pornind de la acest text.
3. Aţi construit vreodată un zmeu de hârtie? Încercaţi să fa-

ceţi unul cu ajutorul părinţilor şi desenaţi pe el un zmeu 
din poveşti. 

4. Care dintre ei vi se pare mai înfricoşător?
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La Paști
după George Coşbuc

Prin pom e ciripit şi cânt,
Văzduhu-i plin de-un roşu soare
Şi sălciile-n albă floare
E pace-n cer şi pe pământ.
– Răsuflul cald al primăverii
Adus-a zilele-nvierii.

Şi cât e de frumos în sat!
Creştinii vin tăcuţi din vale
Şi doi de se-ntâlnesc în cale
Îşi zic: Hristos a înviat!
Şi râde-atâta sărbătoare
Din chipul lor cel ars de soare.
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Biserica pe deal mai sus
E plină astăzi de lumină
Că-ntreaga lume este plină
De acelaşi gând, din cer adus;
În faţa noastră ne e soarta
Şi viaţa este tot, nu moartea.

Ah, iar în minte mi-ai venit, 
Tu mama micilor copile!
Eu ştiu că şi-n aceste zile
Tu plângi pe-al tău copil dorit!
La zâmbet cerul azi ne cheamă;
Sunt Paștile! Nu plânge, mamă!

�

Cuvinte
văzduh – aer
răsuflu – respiraţie 
înviere –renaştere
chip – față
soartă – destin, noroc
adus-a – a adus (folosit în ordine inversă pentru a păstra rit-

mul poeziei). 

Întrebări
 Ce înseamnă această sărbătoare pentru creştini?
 Ce schimbări se petrec în natură?
 Unde merg oamenii în dimineaţa zilei de Paşti?
 Cum se salută între ei? De ce?
 Cui se adresează poetul în ultima strofă?
 La ce eveniment biblic se referă Paștile?
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Teme
1. Selectaţi versurile care se referă la anotimp.
2. Explicaţi de ce este sărbătoare în inimile oamenilor.
3. Citiţi pe rând fiecare strofă din poezie. Redaţi conţinutul 

lor printr-o propoziţie.
4. Ce obiceiuri cunoaşteţi în legătură cu Paștile?
5. De ce vopsesc oamenii ouă la această sărbătoare?
6. Desenaţi felicitări de Paşti pe care le-aţi trimite prieteni-

lor voştri.

OH_NRO_IRO03T_beliv_2022_PG.indd   77OH_NRO_IRO03T_beliv_2022_PG.indd   77 2022. 04. 21.   11:31:442022. 04. 21.   11:31:44



78

Legenda ouălor roşii

Domnul nostru Iisus Hristos se afla răstignit pe cruce, cu mâi-
nile şi picioarele bătute în cuie. Rănile sale sângerau. Duşmanii îl 
batjocoreau.

Veni acolo, sub cruce, Maica Domnului, care plângea cu lacrimi 
amare. Avea un coş de ouă sub braţ şi vorbi astfel:

– Nu-l mai chinuiţi pe Iisus, oameni răi ce sunteţi! Luaţi ouăle 
din coş şi nu-l mai batjocoriţi, că el a făcut numai bine oameni-
lor!

Răutăcioşii vrăjmaşi ai lui Iisus, în loc s-o asculte pe Maria, în-
cepură a-l batjocori şi mai tare.

Văzând aceasta, Maica Domnului puse coşul cu ouă sub crucea 
răstignirii şi porni să plângă în hohote, de se cutremura cămaşa 
de pe dânsa. Coşul stătea aşezat jos, lângă cruce, iar de sus, cur-
gea peste ouă sânge din rănile Domnului.
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Mântuitorul Iisus privea de sus spre coş şi vedea cum se înro-
şesc ouăle cu sângele său. Zise astfel:

– De-acum încolo să faceţi şi voi ouă roşii, ca să vă aduceţi 
aminte de răstignirea mea.

După ce a înviat Domnul Iisus, Maica Sa Maria a roşit ouă şi le-a 
dat oamenilor, spunându-le: „Iisus a înviat!”

De atunci, întotdeauna la Sfintele Paşti credincioşii vopsesc 
ouă şi le ciocnesc zicând: „Hristos a înviat!”

�

Cuvinte
a răstigni – a ucide în chinuri pe cineva, prins în cuie pe o 

cruce
a batjocuri – a umili, a face pe cineva de râs
vrăjmaş – duşman, neprieten, inamic
a plânge în hohote – a plânge foarte tare
a ciocni – a lovi ceva cu zgomot 

Teme
1. Află când se sărbătoresc Paştile în acest an.
2. Povesteşte cum ţi-ai dori să sărbătoreşti acest moment.
3. Discutaţi cum se felicită oamenii de Paşti în diverse limbi. 

Ce părere aveţi despre salutul tradiţional românesc?
4. Află de la părinţii şi bunicii tăi cum se sărbătorea Paştele 

în trecut.
5. Discută cu doamna învățătoare şi colegii care sunt cele 

mai plăcute momente din sărbătoarea Paştelui.
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Puişorii păsărelei
după Lucia Borza

Printre crengi, în cuibuşor
Plâng amar cinci puişori.
Căscând ciocurile lor,
Aşteaptă pe mama lor,
Să le-aducă în guriţe,
Omizi, gâze, musculiţe,
Să le dea la fiecare,
În curând să crească mare.
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Exerciţii
 Găseşte cuvintele de la care s-au obţinut diminutivele: 

cuibuşor, puişori, guriţe, musculiţe.
 Alintaţi următoarele cuvinte pentru a avea forma lor dimi-

nutivă: crengi, ciocuri, mama, gâze.
 Alcătuiţi propoziţii cu toate aceste cuvinte formate astfel 

încât să descrieţi cele prezentate în poezie.

Teme
1. Memoraţi această poezie.
2. Urmăriţi când aveţi ocazia un cuib de păsări şi cum mama 

îşi hrăneşte puii.
3. Comparaţi grija păsării pentru puii ei cu grija pe care 

mama o are pentru voi. Discutaţi despre asemănările 
constatate cu domnul învăţător/ doamna învăţătoare şi 
colegii.

Reţine
 Așa-mi cântă o păsărică, cine-adună nu mănâncă.
 Ca să putem zbura, nu aripile ne lipsesc, ci sufletul păsă-

rilor.
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Ciuboțelele ogarului
după Călin Gruia

Începuseră ploile de toamnă. Vântul împrăștia frunzele pe po-
teci. Era frig. Iepurele pornise spre iarmaroc. Avea doi galbeni. 
Voia să își cumpere încălțări. Mergea zgribulit și speriat. Pe drum 
se întâlni cu Ogarul. Acesta avea o șubă și ciuboțele noi.

– Cât ai dat pe ciuboțele?
– Doi galbeni, răspunse Ogarul.
– Merg să îmi cumpăr și eu!
Porniră împreună. Se întuneca.
– Să ne oprim la hanul Ursului, zise Ogarul.
Aici, Ogarul mâncă și bău pe săturate. Iepurele nu se atinse de 

nimic. Pentru că Ogarul nu avea bani și mâncarea trebuia plăti-
tă, Iepurele fu nevoit să îi dea Ursului cei doi galbeni. De necaz, 
începu să plângă.

Ogarul adormi. Moș Martin văzând că nu mai vine nimeni la 
han se duse și el în odaia lui să se întindă pe o laviță. Numai Iepu-
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rele nu se culca. Cum putea să doarmă? Rămăsese fără bani…Și 
de-afară vântul se auzea mai furios și ploaia bătea în ferestre. De 
necaz, Iepurele începu să plângă pe înfundat. Cum de se lăsase 
păcălit de Ogar? O� a și se gândea că în curând va veni iarna. Vor 
fi viscole și zăpezi mari, va fi mult mai frig, iar el va umbla zgri-
bulit și desculț. 

Și s-a tot gândit și răzgândit, ce să facă?, ce să dreagă? Deoda-
tă, în mintea Iepurelui se făcu lumină. Își șterse lacrimile și intră 
în odaia Ogarului. Nu mai stătu pe gânduri. Încălță ciuboțelele 
Ogarului, păși încet, ieși din han și o luă la fugă. ,,Mi-am făcut 
singur dreptate”, se gândi Iepurele.

�

Cuvinte
ogar – câine de vânătoare
iarmaroc – piaţă
galbeni – bani de aur
zgribulit – înfrigurat
șubă – haină căptușită cu blană, cojocel
ciuboțele – cizmulițe, ghetuțe

Întrebări
 Ce credeţi că vrea autorul să transmită cititorului cu aju-

torul textului?
 A procedat corect Ogarul? Dar Iepurele?

Exerciţii
 Citește textul în gând, apoi cu voce tare.
 Citește: enunțurile care îl înfățișează pe Iepure; fragmen-

tul care descrie anotimpul când se petrece întâmplarea; 
dialogul dintre iepure și ogar. 

 Citiți textul pe roluri.
 Discutați, în perechi, dacă faptele povestite sunt reale sau 

imaginare.
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Teme
1. Lucrați în echipă. Fiecare grup va descrie un personaj din 

textul citit. Celelalte echipe vor recunoaște personajul.
 Exemplu: Era zgribulit și speriat. / Mâncă și bău pe sătu-

rate.
2. Realizați o scenetă pe baza întâmplării citite, utilizând 

măști. Folosiţi gesturi și mimică potrivite rolului. Utilizaţi 
cuvinte și expresii din text.

3. Găsiţi un alt final pentru întâmplarea citită. Prezentați, în 
fața clasei, povestirea cu noul final. Folosiți intonația po-
trivită situației.

 Intonaţia o adaptăm conţinutului textului şi semnelor de 
punctuaţie pe care le respectăm. 

4. Citiţi fragmentele următoare, respectând în mod foarte 
atent, semnele de punctuaţie.
– Hai să ne dăm în leagăn! zice Dana.
– Bună, Dana! Eu aș vrea să mă joc cu mingea.
– Nu contează. Hai mai repede! răspunde fata.

5. Imaginaţi-vă unde se desfăşoară dialogul. Povestiţi în cla-
să întreaga întâmplare, aşa cum o imaginaţi voi.

6. Caută cartea Ciuboțelele Ogarului, de Călin Gruia și citeș-
te textul integral.

7. Realizează un portret al personajului preferat din această 
carte.

8. Expuneți portretele realizate la Panoul clasei, apoi păs-
trați cele mai reușite lucrări.
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Planuri de prisos
după Petőfi Sándor,

traducerea: Ștefan Octavian Iosif

Toată calea către casă
Într-un gând am petrecut-o:
Cum să-ncep vorba cu mama
Ce de mult n-am mai văzut-o,
Când cu drag ea va deschide
Braţele, eu ce să-i zic?
Ce ales cuvânt acelei
Ce mă legănase mic?
Şi-mi veniră sumedenii
De gândiri frumoase-n minte!
Vremea parcă se oprise ...
Carul tot fugea-nainte.
În căscioara mică intru
Şi-mi zbură în braţe mama!
Mut îi atârnam de buze ...
Cum de pom atârnă poama ...
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Cuvinte
calea – drumul
sumedenii – mulţime
poama – fructul

Exerciţii
 Pornind de la cuvântul din text căscioara, daţi exemple 

de cuvinte de acelaşi fel pentru: pom, buze, mama, vor-
bă, carul.

 Alcătuiţi propoziţii în care să folosiţi câte două cuvinte 
dintre următoarele: mama, buze, pom, poamă, braţe, 
vremea, cuvânt, minte, vorba, gând, casă, calea.

 Formaţi forme noi pentru aceste cuvinte, după modelul: 
mama – mame.

 Introduceţi în expresii potrivite cuvintele: drag, mic, mut, 
frumoase. Prima dată să obţineţi o combinaţie obişnui-
tă de cuvinte, apoi una deosebită. Model: părinte drag – 
gând drag.

 Alcătuiţi propoziţii cu toate expresiile obţinute.

Teme
1. Citiţi această poezie şi în limba maghiară. Căutaţi şi altă 

poezie a lui Petőfi Sándor tradusă în limba română.
2. Citiţi poeziile în ambele limbi şi discutaţi despre cum vi se 

pare fiecare variantă.
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O întâlnire între gemeni

Suzana și Darius sunt frați gemeni. Ei sunt acum în clasa a tre-
ia. În fiecare zi au aproape identic orarul. La școală se despart 
doar când sunt în recreații și când au sport. Suzana este înscri-
să la clubul de dans sportiv, iar Darius face parte din echipa de 
mini-fotbal a școlii. 

Sosind acasă de la școală fiecare intră în camera lui și până a 
doua zi dimineața aproape că nu se mai întâlnesc și nu își mai 
vorbesc. Doar la cină, când părinții uneori insistă să fie toți îm-
preună la masă. Și atunci însă Suzana nu face decât să le spună 
părinților toate năzbâtiile pe care Darius le-a mai făcut în ultime-
le zile. Darius profită și el să o pârască pe Suzana că a mai dus 
câte ceva de acasă să le arate prietenelor ei sau chiar a purtat 
brățara mamei la o aniversare a unei colege.

Într-o după masă, din cauza unei furtuni mama și tata au în-
târziat foarte mult, neputând să vină acasă de la serviciu. Ba mai 
mult s-a și întrerupt curentul electric în toată zona. Fiind sunați 
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de părinți să stea doar cuminți în casă și să aștepte atât rezolva-
rea penei de curent cât și revenirea lor, cei doi frați au stat, ca de 
obicei fiecare în camera lui. Neputând însă să stea la calculator 
fie să se joace, fie să le scrie prietenilor, Darius a coborât de pe 
dulap câteva mașini cu care nu se jucase demult iar Suzana a 
deschis o carte care aștepta de o vreme pe noptieră. 

„Sunt prea mare să mă mai joc cu mașinuțe” se gândi Darius. 
În același timp, sora lui își spunea în gând „ Curând nu o să mai 
văd să citesc că se va întuneca de-a binelea. Ce-o să fac atunci 
oare?” Și spunându-și acestea se duse în camera fratelui ei să îl 
întrebe ce e de făcut. Darius tocmai ascunsese la timp mașinuțe-
le când intră Suzana:

Mă plictisesc foarte tare fără calculator și fără să vorbesc cu 
prietenele mele! Tu cum ești? Ce ai vrea să faci?

Și eu mă plictisesc, răspunse Darius. Aș fi vrut să ies să mă în-
tâlnesc cu băieții din echipă dar ai noștri au zis să nu ieșim...

Da, o întâlnire ar salva seara, întări ideea și Suzana.
O întâlnire! Dar cu cine să te întâlnești în casă sau fără internet!?
Nu ai vrea să te întâlnești cu mine în seara asta? întrebă Suza-

na.
Deși surprins de întrebare, Darius acceptă. Cei doi frați au stat 

la ,,întâlnirea lor” ore în șir, până când au sosit părinții acasă. 
Au avut ce să își spună... nu mai vorbiserăm de mult prea mult 
timp...

�

Cuvinte
recreație – pauză la școală
gemeni – frați născuți în aceeași zi
năzbâtie – prostie, faptă nepotrivită
să pârască – să spună despre faptele rele ale cuiva, fără voia 

acestuia
pană de curent – întreruperea bruscă a curentului
de-a binelea – cu adevărat, de tot
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Întrebări
 Cum se numesc cei doi frați?
 Ce au ei deosebit?
 Cum este fiecare dintre ei și ce au asemănător?
 Care este programul lor zilnic?
 Ce fac ei în seara specială, datorită penei de curent?
 De ce acest text se numește O întâlnire...?

Exerciții
 Există în text exprimarea: Fiind sunați de părinți... pe care 

o înțelegem: Pentru că au fost sunați de părinții... . Mai gă-
sește în text trei formulări de felul celei din exemplu și 
spune cum le înțelegeți pe fiecare în parte.

 Alcătuiți propoziții cu următoarele cuvinte: mă plictisesc, 
să pârască, gemeni, insistă, întâlnire.

 Dați exemple de cuvinte cu sens opus pentru: identic, sea-
ra, se întâlnesc, a coborât, surprins.

 După modelul: părinte - părintesc, părintește, alcătuiți fa-
milia de cuvinte, din încă cel puțin două exemple înrudite, 
pentru următoarele cuvinte din text: seara, prieten, școa-
lă, zi, gând.

Teme
1. Cum vi se pare povestirea citită? Este rar întâlnit un astfel 

de caz? Discutați cu doamna învățătoare/domnul învăță-
tor și colegii despre această situație de comportament 
între frați.

2. Povestiți alte situații similare sau, dimpotrivă, deosebite 
de cea a celor doi frați, pe care voi le cunoașteți și le apre-
ciați sau, dimpotrivă, credeți că nu sunt potrivite. Atenție: 
folosiți alte nume decât cele din realitate, pentru a nu pă-
rea că vorbiți urât sau pârâți prieteni, cunoscuți sau co-
legi!
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3. Imaginați-vă ce au vorbit toată seara cei doi frați și jucați, 
pe rând, rolul unuia dintre ei pentru a prezenta colegilor 
mai multe variante de dialog al gemenilor.

4. De ce credeți că, la finalul textului, cuvântul ,,întâlnire” 
este așa scris, cu ghilimele. Discutați cu doamna învăță-
toare/ domnul învățător când se folosesc aceste semne 
de punctuație și de ce s-au folosit și aici.

5. Ce învățăminte trageți voi din această lecție?
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Razele de soare

Soarele a răsărit de mult. Lenuţa încă doarme. O rază de soa-
re, care a pătruns prin perdea, s-a aşezat pe obrazul fetiţei.

Lenuţa se deşteptă, îşi ridică braţele şi cu dosul mâinii
îşi frecă ochii. 

– Da, eu sunt raza soarelui. Când tatăl meu mă trimite
pe pământ, trebuie să fac ceva.

– Dar cine este tatăl tău? o întrebă fetiţa.
– Tatăl meu este Soarele, răspunse raza. El șade acolo sus, de-

parte. Şi este atât de mare, încât n-ar putea să vină uşor pe pă-
mânt. De aceea ne trimite pe noi, razele de soare, copiii lui, ca să 
luminăm şi să încălzim Pământul.

– Te rog, povesteşte-mi câte ceva despre munca voastră.
– Bucuros, răspunse raza. De exemplu, astăzi, ieşind de 

după deal, am intrat într-o pădure. Acolo, am dat lumină mai 
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întâi unor iepuri, care se furişau în culcuşurile lor. Am lumi-
nat apoi toate drăgălașele cuiburi ale păsărelelor. Trezite din
somn, păsărelele au început să cânte.

Am alergat spre grădiniţele cu flori. Când ne-au simţit căldura, 
florile au început să se deschidă. Ce frumoase erau!

Acum ne străduim să coacem ultimele fructe pe care tu le mă-
nânci cu multă plăcere. Uscăm rufele întinse pe sârmă, aducem 
sănătate în casele oamenilor.

– Te rog, rază dragă, spune-mi, dacă în dimineaţa aceasta ai 
văzut şi alţi copii?

– Da, am văzut copii harnici. Unii îşi repetau lecţiile, alţii îşi aju-
tau părinţii în treburile gospodăreşti. Dacă noi ne simţim bucu-
roase când îi ajutăm pe cei harnici, nu ne place să se bucure de 
noi şi leneşii.

Auzind aceste cuvinte, fetiţa se sculă repede din pat şi trase 
perdelele. Razele năvăliră deodată, umplând odaia cu lumina lor 
aurie.

�

Cuvinte
se deşteptă – se trezi
se furişau – intrau cu grijă
culcuş – loc de odihnă
năvăliră – intrară dintr-o dată
odaia – camera

Întrebări
 Care sunt cele două personaje care vorbesc în această 

lecţie?
 Cine sunt razele de soare şi ce fac ele?
 Ce face fetiţa după ce discută cu raza de soare?
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Exerciţii
 În propoziţia „Tatăl meu este Soarele” ultimul cuvânt este 

scris cu literă mare. De ce oare? Mai găsiţi în text o situaţie 
similară. 

 Discutaţi cu doamna învăţătoare şi alcătuiţi încă un alt 
enunţ care să respecte aceeaşi regulă.

 Comparaţi următoarele două enunţuri: Planeta noastră 
este Pământul. şi Acest pământ este de culoare roşiatică. 
Discutaţi cele două situaţii şi daţi încă două exemple de 
enunţuri în care cuvântul pământ să fie scris diferit.

Reţine 
 Raza de soare care te încălzeşte pe tine nu-ţi este împuţi-

nată prin faptul că se mai încălzeşte la ea şi vecinul tău.
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Câinele pompierilor

Casa vecinului nostru a luat foc. Focul se întindea cu iuţeală.
Anunţaţi, pompierii au venit imediat. Erau însoţiţi şi de câinele 

Bob, care a scăpat de la moarte doisprezece copii.
Deodată, prin mulţime şi-a făcut loc de trecere o fe meie îngro-

zită. Era stăpâna casei. Plângea în hohote. Prin tre lacrimi abia a 
putut să îngâne, că în casă se află fetiţa ei de doar doi ani.

Îngrijoraţi, pompierii l-au dus îndată pe Bob în faţa casei, apoi 
i-au dat drumul. Câinele intră. Curând se pierdu în fumul care 
învăluise întreaga casă.

După câteva minute se întoarse. Aducea fetiţa, ţinând-o cu 
dinţii de cămăşuţă.

Mama s-a repezit la fetiţă, plângând de bucurie că a scăpat cu 
viaţă. Pompierii mângâiau câinele, căutând să vadă dacă nu are 
vreo arsură. Bob s-a smucit din mâinile lor şi a pătruns din nou în 
casă. Curând se întoarse ţinând ceva între dinţi. Era o păpuşă mare.
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Cuvinte
plângea în hohote - plângea foarte tare, cu zgomot mare
iuţeală – repeziciune
să îngâne – să spună foarte greu şi încet
învăluise – cuprinse
s-a smucit – s-a forţat să scape din strânsoare sau cuprindere

Întrebări
 Al cui era câinele Bob?
 Ce l-au învăţat pompierii?
 De ce-l preţuiau ei pe Bob?
 De ce s-a întors Bob să salveze şi păpuşa?
 Voi ce credeţi despre acest câine? 

Teme
1. Scoateţi ideile principale din lecţie, apoi, cu ajutorul lor, 

povestiţi textul.
2. Descrieţi cum priviţi voi meseria de pompier, ce ştiţi des-

pre această muncă şi dacă aţi văzut vreodată vreunul.
3. Spuneţi, ce tablou v-ar plăcea să desenaţi pornind de la 

această lecţie.
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Fiii

Trei femei scot apă din fântână. Lângă fântână, pe o piatră stă 
un bătrân. O femeie spune celorlalte:

Feciorul meu este isteț, nimeni nu-l întrece.
Iar al meu cântă ca o privighetoare, spune cealaltă.
A treia tace.
– De ce nu spui ceva despre fiul tău? o întrebară vecinele.
– Ce pot să spun? răspunse femeia. Fiul meu nu are nimic de-

osebit.
Femeile au umplut căldările şi au pornit spre casă. Moşneagul 

a plecat împreună cu ele. Deodată le ies în faţă trei băieţi. Unul 
se dă peste cap, face tumbe. Femeile îl privesc cu uimire. Celă-
lalt cântă un cântec, ca o privi ghetoare. Femeile îl ascultă şi se 
minunează. Al treilea se apropie de mama sa, îi ia din mâini căl-
dările şi le duce acasă.

Femeile îl întreabă pe moşneag:
– Ei, ce spui? îţi plac fiii noştri?
– Dar unde sunt? răspunse moşneagul. Nu văd decât un singur 

fiu.
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Cuvinte
isteț – vioi, priceput, ager
căldare – vas mare cu toartă în partea de sus, folosit pentru 

transportarea apei
a face tumbe – a se rostogoli peste cap
fudulie – mândrie, îngâmfare, lăudăroşenie

Întrebări
 Cu ce se laudă mamele despre fiii lor?
 De ce a spus moşul că vede un singur fiu?
 Care a fost acela?
 De ce mama lui nu s-a lăudat cu el?
 Cum credeţi că l-a educat mama să preţuiască ce e mai 

important în viață?

Exerciţii
 După modelul: celelalte – celorlalte, modificaţi forma ur-

mătoarelor cuvinte: celălalt, cealaltă, ceilalţi.

Teme
1. Recitiţi textul. Găsiţi, apoi citiţi fragmentele care cuprind 

ideile următoare:
 – sosirea celor trei fii;
 – discuţia dintre femei şi moşneag;
 – răspunsul moşneagului la vederea fiilor.
2. Spuneţi cu care dintre cei trei fii aţi vrea să semănaţi. Ex-

plicaţi de ce.
3. Explicaţi, separat, ultimele trei rânduri din text şi apoi 

proverbele de mai jos.
4. Daţi şi alte exemple de situaţii pe care le-aţi văzut sau aţi 

citit care se pot asemăna cu povestirea aceasta.

Reţine
 Fudulia e soră bună cu prostia.
 Lauda de sine nu miroase a bine. 
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La serbare

În sală s-a făcut linişte. Toată lumea aşteaptă să înceapă ser-
barea. Cortina se ridică.

În faţa scenei, înaintează o fetiţă sfioasă. Este Mariana, elevă, 
în clasa a doua. Ce roşii îi sunt obrajii! Aşază vioara sub bărbie. 
Acum uită de cei din jur. Cu ochii aproape închişi, cântă fără gre-
şeală. Lumea o ascultă ca vrăjită. Ce frumos cântă! Dar cântecul 
se sfârşeşte. Sala răsună de ropotul aplauzelor.

Mariana salută şi părăseşte scena. 
– Este colega mea, şopteşte Cristina vecinei sale.Toată clasa 

e mândră de ea. De-ai şti cât de mult se stră duieşte ca să cânte 
atât de frumos! Abia acum înţeleg, cu adevărat, unde duce sâr-
guinţa.
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Cuvinte
sfioasă – rușinoasă, timidă, fără îndrăzneală
ropot – zgomot produs de aplauze
sârguință – străduință, silință, hărnicie

Întrebări
 De ce este mândră clasa de Mariana?
 Cum a ajuns Mariana să cânte atât de frumos?
 La ce instrument cântă ea?
 Voi aţi participat sau organizat vreo serbare? Cum aţi cân-

tat voi?
 Care este instrumentul la care cânţi sau ai dori să cânţi?

Teme
1. Adunaţi poze de la serbările voastre şi organizaţi un pa-

nou pe care să le expuneţi.
2. Cereţi părinţilor sau bunicilor poze de la serbările lor şco-

lare. 
3. Priviţi aceste poze şi comparaţi-le cu ale voastre. Ce ase-

mănări vedeţi? Dar deosebiri?
4. Organizaţi voi o serbare imaginară pentru un eveniment 

în care să  implicaţi un grup dintre prietenii voştri.
5. Căutaţi pe internet serbări şcolare şi comparaţi-le cu cele 

pe care le-aţi avut voi.
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Portul popular

Fiecare popor ţine la portul lui naţional, moştenit din moşi-stră-
moşi.

Portul românesc este unul din cele mai frumoase din lume. La 
fel cum sunt şi costumele populare ale maghiarilor, sârbilor, ger-
manilor şi ale multor altor popoare.

Să vedeţi o horă ţărănească într-un sat de munte unde se mai 
păstrează vechile tradiţii! Flă căii şi fetele par flori culese dintr-o 
pajişte înflorită.

Cămăşile sau iile femeilor, din pânză albă ca omătul, cu mâ-
neci lungi, sunt frumos împodobite cu diferite cusături felurit 
colorate. Șorțurile strălucesc prin bogăţia motivelor cusute cu 
flori, motive populare sau mărgele. Fetele poartă pe cap podoa-
be fin lucrate.

Costumul bărbătesc, în mare măsură aduce aminte de portul 
străbunilor noştri, se compune din pantaloni albi – numiţi cioa-
reci, gaci sau nădragi, strâmţi sau largi, cămaşa cusută cu moti-
ve simple, vestă neagră şi pălărie la fel.
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Portul nostru era cusut cu migală de fetele şi femeile de la ţară. 
Şi astăzi mai sunt, tot mai puţini oameni, din păcate, care ştiu să 
facă costume la fel ca cele din vechime.

Să-l păstrăm şi să-l cinstim, aşadar! El nu trebuie să piară pen-
tru că este o parte din sufletul nostru.

�

Cuvinte
port naţional – portul care aparţine unui popor
pajişte – loc acoperit cu iarbă măruntă şi deasă
şorţuri – obiect de îmbrăcăminte purtat peste haine, în faţă
migală – muncă făcută cu multă răbdare
să piară – să dispară, să nu mai existe
în vechime – în trecut

Întrebări
 De ce trebuie să cinstim şi să păstrăm portul naţional?
 Spuneţi cu al cui port seamănă portul ţăranilor noştri de 

la munte?
 Cum se numeşte cămaşa purtată de femei?
 Cum se numesc pantalonii bărbaţilor?
 Mai sunt şi azi creatori de costume populare?

Teme
1. Prin scrisori imaginare trimise de voi către elevi de ace-

eaşi vârstă cu voi, din alte părţi ale ţării sau din alte ţări, 
aflaţi:

 – Cum este portul lor popular, 
 – Cum păstrează ei portul național.
2. Întreabă pe unul din bunicii tăi sau o altă persoană şi mai 

în vârstă cum se îmbrăcau în vechime. Descrie portul lor 
popular colegilor şi doamnei învăţătoare.
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Cuiele
după Pop Simion

Un om a avut un copil rău cum e fierea. Lenea curgea de pe el, 
în timp ce cu uşorul trai era frate de cruce. Doar de blestemăţii şi 
rele era bun.Tatăl său nu l-a bătut niciodată, cum procedau alţi 
părinţi. A bătut câte un cui în uşă la fiecare boacănă a neisprăvi-
tului; cuiul şi fapta de ocară.

Timpul trecu, uşa se umplu, devenind un zid de cuie. N-aveai 
unde pune un deget şi fiul omului se înfurie, vorbind către tatăl 
său:

– Nicăieri ca la noi! De ce-ai bătut cuie în uşă ?
– Tu le-ai bătut, zice tatăl…Da. N-ai făcut turele, cu duiumul, 

nu mai ţin minte câte, multe, fără număr ?
– Am făcut, recunoscu fiul.
– De fiecare faptă rea am înfipt câte un cui în uşă. Priveşte, 

ăsta eşti, zise tatăl, posomorându-se rău!
– Nu-i supărare, cuiele se pot scoate; eu voi fi şi acela care le 

scoate, promise fiul.
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– Poate făcând tot atâtea fapte bune, a spus tata şi şi-a văzut 
de propriile griji. Odrasla şi-a luat rolul în serios, s-a făcut alt om, 
de nerecunoscut, încât fapta de laudă şi actul de mărinimie îi de-
veniră obişnuinţă. N-a trecut o zi să nu ia cleştele spre a scoate 
un cui-două din uşa fărădelegilor lui.

Timpul curse, uşa s-a golit şi fiul aleargă într-un suflet la tatăl 
său, care albise deja la păr şi trăgea să moară. Strălucind de bu-
curie, feciorul spuse către el:

– Ai văzut tată? Nu mai e nici un cui. Le-am scos pe toate!
– Dar găurile…?

�

Cuvinte
fierea – lichid amar de culoare galben - verzuie
frate de cruce – prieten
boacănă – faptă rea
se înfurie – se supără
am înfipt – am bătut
fărădelege – ticăloșie
netrebnic – neisprăvit

Exerciţii
 Înlocuiți cuvintele subliniate cu altele din text:
 Era obișnuit cu viața ușoară. A bătut un cui în ușă la fiecare 

faptă rea a netrebnicului. Fiul omului se supără. Am bătut
un cui în ușă. Tata și-a văzut de treabă. Fiul și-a luat rolul în 
serios.

 Observați şi discutaţi înțelesul cuvântului curge în propo-
zițiile: 

 Lenea curgea de pe el.
 Timpul curse.
 Va mai curge multă apă pe Dunăre.
 Pe urmele pisicii curgeau ocările femeii.
 Râul curge printre stânci.
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 Alcătuiți propoziții cu următoarele expresii:
 țin minte, și-a luat rolul în serios, într-un suflet.
 Căutați în text fragmentul care arată cum a însemnat ta-

tăl greșelile băiatului.
 Citiţi propozițiile din care reiese că băiatul s-a schimbat.

Teme 
1. Citiți lectura pe roluri.
2. După părerea ta, hotărârea de-a face fapte bune a fost 

luată la timp sau prea târziu?
3. Explicați ultima propoziție: dar găurile…?
4. Povestiți o faptă bună făcută de voi.
5. Explicați înțelesul proverbului: Copiii – cinstea părinților, 

iar părinții – lauda copiilor.
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Povestire după imagini

Creaţi o povestire privind cu atenţie următoarele imagini:

Găsiţi mai multe forme în care să se încheie povestirea voastră.
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Aleodor Împărat
după Petre Ispirescu

fragment –

A fost odată ca niciodată, a fost odată un împărat. El ajunsese 
la bătrâneţe, şi nu se învrednicise a avea şi el măcar un copil. 
Se topea bietul împărat, să aibă şi el, ca toţi oamenii, măcar un 
fecior, dar în deşert.

Când, tocmai, la vreme de bătrâneţe, iată că se îndură norocul 
şi cu dânsul şi dobândi un drag de copilaş, de să-l vezi şi să nu-l 
mai uiţi. Împăratul îi puse numele Aleodor. Când fu a-l boteza, 
împăratul adună Răsărit şi Apus, Miazăzi şi Miazănoapte, ca să se 
veselească de veselia lui. Trei zile şi trei nopţi ţinură petrecerile şi 
se chefuiră şi se bucurară, de o ţinură minte cât trăiră.

Băiatul de ce creştea, d-aia se făcea mai isteţ şi mai iscusit….
– Dragul tatei, iată că Dumnezeu mă cheamă... Eu văz că tu ai 

să ajungi om mare. Asupra cârmuirei împărăţiei n-am nimic să-ţi 
zic, fiindcă tu, cu iscusinţa ta, ştiu că ai s-o duci bine. Un lucru 
numai am să-ţi spun: Vezi tu muntele acela de colo, să nu te ducă 
păcatele să vânezi p-acolo, că este nevoie de cap. Acel munte 
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este moşia lui Jumătate-de-om-călare-pe-jumătate-de-iepu-
re-şchiop: şi cine calcă pe moşia lui, nu scapă nepedepsit….

Aleodor, după ce se urcă în scaunul tătâne-său, deşi copilan-
dru, puse ţara la cale ca şi un om matur. Toată lumea era mulţu-
mită de domnirea sa, şi oamenii se făleau că le-a fost dat de sus 
ca să trăiască în zilele lui. Adesea ieşea Aleodor la vânătoare ca 
să-şi petreacă ceasurile ce-i prisosea de la trebile împărăţiei. El 
ţinea minte ce-i spusese tătâne-său şi se silea să-i păzească cu-
vintele cu sfinţenie.

Într-o zi, nu ştiu cum făcu, dus fiind pe gânduri, şi alunecă de 
călcă pe pământul pocitului de om. N-apucă să facă zece, două-
zeci de paşi, şi iată că se pomeni cu dânsul dinaintea lui.

Acum nu-i era lui pentru că trecuse pe pământul omului celui 
slut şi scârbos, ci îi era ciudă cum de să calce vorba tatălui său 
ce-i spusese cu grai de moarte.

Pocitania pământului îi zise:
– Toţi nelegiuiţii ce-mi calcă hotarul cad în robia mea.
– Mai întâi trebuie să ştii, îi răspunse Aleodor, că din nebăgare 

de seamă şi fără de voia mea am călcat pe cuprinsul tău, şi n-am 
nici un gând rău asupră-ţi.

– Eu te socoteam mai altfel; dară văz că ai de gând să-ţi ceri 
iertăciune de la mine ca toţi fricoşii.

– Ba să mă ferească Dumnezeu! Eu ţi-am spus curatul adevăr, 
şi dacă vrei luptă, alege-ţi: în săbii să ne tăiem, în buzdugane să 
ne lovim, ori în luptă să ne luptăm.

�

Teme
1. Căutaţi în dicţionar cuvintele care nu vă sunt cunoscute 

din text.
2. Imaginaţi cum se continuă basmul, din care aveţi aici doar 

un fragment.
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3. Citiți basmul în întregime şi povestiţi colegilor şi doamnei 
învăţătoare care parte v-a plăcut mai mult.

4. Desenaţi un portret al lui Aleodor Împărat şi cele mai reu-
şite expuneți-le în clasă.

Întrebări
 Dacă aţi putea realiza un desen animat sau un film pen-

tru copii, credeţi că Aleodor Împărat – filmul , ar semăna 
cu alte filme sau desene animate pe care le-aţi văzut de 
curând? Dacă da, care ar fi acelea? Ce asemănări şi deo-
sebiri puteţi enumera între ele?

 Cu ce personaj din jocurile de la computer îl puteţi com-
para pe Aleodor? De ce puteţi face această comparaţie? 

 Dar alte personaje din basm seamănă cu cele din jocurile 
de la calculator?

 Care este personajul vostru preferat din basmele pe care 
le-aţi citit până acum? De ce îl/o preferaţi? Prin ce vă ase-
mănaţi cu el/ea şi prin ce vă deosebiţi de el/ea?
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Căprioara
după Emil Gârleanu

Pe muşchiul gros, cald ca o blană a pământului, căprioara stă 
jos lângă iedul ei. Acesta şi-a întins capul cu botul mic, ca tifelat 
şi umed, pe spatele mamei lui şi, cu ochii închişi, se lasă dez-
mierdat. Căprioara îl linge, şi limba ei subţire culcă uşor blana 
moale, mătăsoasă a iedului.

Mama îl priveşte şi-n sufle tul ei de fugarnică încolţeşte un sim-
ţământ stăruitor de milă, căci vremea înţărcatului venise de mult 
încă. Şi cum se uita aşa, cu ochi îndureraţi, din pieptul că prioarei 
scăpă ca un muget înă buşit de durere; iedul deschide ochii. Că-
prioara se îmbărbătea ză, sare în picioare şi porneşte spre țancu-
rile de stâncă, din zare, printre care vrea să-l lase rătăcit. Acolo, 
sus, e păzit de duşmănia lupului, şi de iscusinţa vânătorului, căci 
pe muchiile prăpăstiilor acelora numai ele, caprele, puteau a se 
încumeta. 
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Căprioara îşi azvârle picioarele în fugă fulgerătoare, în salturi 
îndrăzneţe, să încerce puterile iedului. Şi iedul se ţine voiniceşte 
de urmă, doar la săriturile ameţitoare se opreşte, câte o clipă, ca 
şi cum ar mirosi genuna, apoi se avântă ca o săgeată şi behăind 
vesel, zburdă cu bucurie, pe picioarele subţiri ca nişte lujere.

Şi-au mers mult aşa până ce au dat în sfârşit de luminiş, ie-
dul bucuros o ia înainte sărind. Dar în aceeaşi clipă căprioara se 
opreşte, ca de o presimţire, adulmecând. În faţa ei, de sub cetină, 
ochii lupului străluceau lacomi. Un salt şi iedul ar fi fost sfâşiat.

Atunci căprioara dă un zbieret adânc, sfâşietor, cum nu mai 
scosese încă, şi, dintr-un salt, cade în mijlocul luminişului. Lupul, 
văzând prada mai mare, uită iedul şi se repede la ea.

Prăbuşită în sânge, la pământ, sub colţii fiarei, căprioara ră-
mâne cu capul întors la iedul ei. Şi numai când acesta, înspăi-
mântat, se topeşte în adâncul pădurii, căprioara simte durerea, 
iar ochii i se tulbură...

�

Cuvinte
fugarnică – obligată (silită) să fugă
înțărcat – încetarea alăptării
genune – prăpastie adâncă
lujer – tulpină, ramură, tânără
hrubă – (în text) loc îngust şi întunecos de trecere format din 

ramurile copacilor
cetină – frunza bradului

Exerciţii
 Indicaţi şi alte cuvinte pe care nu le cunoaşteţi şi, cu aju-

torul doamnei învăţătoare, căutaţi explicaţia lor în dicţio-
nar. Cum vi se pare mai uşor: să aveţi cuvintele explicate 
în manual sau să le căutaţi în dicţionar? Dar de reţinut, pe 
care le memoraţi mai uşor?
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 Găsiţi cuvinte cu acelaşi sens cu cele de mai jos. Alcătuiţi 
cu ele propoziţii: a adulmeca, fraged, promejdie, conteneş-
te, lacom.

 Găsiţi cuvinte cu sens opus pentru: închis, plin, adânc, 
uşor, tulburat. Alcătuiţi cu ele propoziţii. 

 Găsiţi formulările din text care exprimă legătura dintre 
cele două animale.

 Identificaţi cuvintele care sugerează hotărârea căprioa-
rei.

Teme
1. Recitiţi al treilea fragment al textului. Cum este sugerată 

prezenţa lupului? Selectaţi cuvântul care sugerează, cel 
mai expresiv, pericolul prezentat de lup.

2. Căutaţi imaginea care descrie reacţia căprioarei la apari-
ţia lupului.

3. Imaginaţi un alt sfârşit al acestei povestiri.
4. Închipuiţi-vă că sunteţi, pe rând, căprioara, iedul, lupul şi 

povestiţi din această ipostază întâmplările.

Întrebări
 Ce determină „simţământul... de milă” al căprioarei faţă 

de ied? Alegeţi din text cuvintele care exprimă acest lu-
cru.

 În ce alte povestiri aţi întâlnit întâmplări asemănătoare?

OH_NRO_IRO03T_beliv_2022_PG.indd   111OH_NRO_IRO03T_beliv_2022_PG.indd   111 2022. 04. 21.   11:32:082022. 04. 21.   11:32:08



112

Câinele şi căţelul
după Grigore Alexandrescu

,,Cât îmi sunt de urâte unele dobitoace,
Cum lupii, urşii, leii şi alte câteva,
Care cred despre sine că preţuiesc ceva! (…)
Cât pentru mine unul, fieştecine ştie
C-o am de bucurie
Când toată lighioana, măcar şi cea mai proastă,
Câine sadea îmi zice, iar nu domnia-voastră.”
Aşa vorbea deunăzi cu un bou oarecare
Samson, dulău de curte, ce lătra foarte tare.
Căţelu Samurache, ce şedea la o parte
Ca simplu privitor,
Auzind vorba lor,
Şi că nu au mândrie…
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S-apropie îndată
Să-şi arate iubirea ce are pentru ei:
„Gândirea voastră – zise – îmi pare minunată.
Şi sentimentul vostru îl cinstesc, fraţii mei!”
– „Noi, fraţii tăi? răspunse Samson, plin de mânie.
Noi, fraţii tăi, potaie!
O să-ţi dăm o bătaie
Care s-o pomeneşti.
Cunoşti tu cine suntem, şi ţi se cade ţie,
Lichea neruşinată, astfel să ne vorbeşti?”
– „Dar ziceaţi…”
Şi ce-ţi pasă ţie? Te-ntreb eu ce ziceam?
Adevărat vorbeam,
Că nu iubesc mândria şi că urăsc pe lei,
Că voi egalitate, dar nu pentru căţei!

�

Cuvinte
lighioană – animal sălbatic
sadea – pur, curat
fieştecine – oricine 
dulău – câine mare care păzeşte curtea
lichea – persoană fără caracter
mânie – supărare mare
potaie – câine slab, neîngrijit

Întrebări
 Cum se numesc cele două personaje care se înfruntă în 

această fabulă?
 Credeţi că ele se regăsesc doar în lumea animalelor?
 Ce fel de caracter are personajul întruchipat de dulău?
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Teme
1. Care sunt animalele la care autorul apelează în acest text 

şi ce defecte umane vrea el să corecteze?
2. Aţi citit şi alte fabule? Dacă nu, căutaţi câteva astfel de 

texte şi citiţi-le pentru ca apoi să le povestiţi în clasă.
Fabule renumite sunt și Greierele și furnica și Vulpea și 
strugurii, scrise de Esop.

Reţineţi
Acest text este o fabulă – scurtă povestire de obicei în ver-
suri, în care autorul, prin intermediul animalelor, a plantelor 
și a lucrurilor, satirizează mentalități și defecte umane, ofe-
rind o învățătură morală cititorilor. 
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De-a Delta Dunării
după Marin Sorescu

Delta, după câte ştiu, seamănă cu lacul cel Cenuşiu, unde pe-
licanul bătrân stă toată ziua grav. Aici, în Deltă, pe lângă foarte 
mulţi pelicani, mai există şi lişiţe, nagâţi şi cormorani. Aici e raiul 
puilor de raţă şi de bâtlani, aici sunt toate păsările de pe pământ 
(dacă nu şi ceva în plus…). S-au adunat în aceste locuri pline de 
vrajă.

Apa asta, ... , e scumpă ca aurul. ( … )
Intrăm acum într-o pădure unde nu cresc mure.
Copacilor înalţi, care au în vârf un pămătuf, li se spune în limba 

deltei stuf.
Ei ..., aflaţi că eu, cu o şmecherie, pot scoate din stuf hârtie.
C-am aflat că în fiecare trestie, ce se leagănă peste mâl, stau 

coli de hârtie sul. Scoţi tot papirusul din ea seara, şi trestia se 
umple pe loc dimineaţa. Pe o hârtie îţi poţi scrie toată viaţa. ( ... )

N-o să ne rămână nici o insulă necunoscută, nici una, nici o 
barză nearătată cu mâna. Ba chiar şi stelele din baltă le vom nu-
măra. Şi-n timpul acesta, lin, lin pe sub picioare vom simţi cum 
se varsă Dunărea în Marea Neagră.
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Cuvinte
grav – serios, important
vrajă – plin de farmec, atractiv
pămătuf – mai multe fire de păr prinse de un mâner
papirus – cuvântul vechi pentru hârtie
lin – încet, domol, calm

Exerciţii
 Căutaţi în dicţionar următoarele cuvinte: lişiţă, bâtlan, 

nagâţi, cormoran, , stuf, trestie, papu , mâl, insulă.
 Încercaţi să reţineţi câteva din numele păsărilor care 

trăiesc în Delta Dunării.
 Argumentaţi de ce trăiesc aceste păsări tocmai în Deltă. 

Cu ce se hrănesc ele ?
 Motivaţi de ce spune scriitorul că apa Deltei e scumpă ca 

aurul.
 Enumeraţi plantele folositoare care cresc în deltă şi 

explicaţi la ce se folosesc ele.

Teme
1. De ce trebuie ocrotite plantele şi animalele ? Numiţi câte-

va plante şi animale pe care le ştiţi ca fiind ocrotite.
2. Pe baza cunoştinţelor voastre de la alte ore sau pe baza 

unor mici cercetări ale voastre, spuneţi:
 – ţările prin care curge Dunărea;
 – pe unde intră în ţara voastră;
 – unde merge după ieşirea din Ungaria;
 – pe unde intră în România;
 – unde se varsă.
3. Imaginaţi-vă că se organizează la voi în şcoală o excursie 

în Deltă, faceţi un afiş prin care să afle toţi colegii de acest 
lucru.
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Exerciţii de dezvoltare a vorbirii

1. Citiţi următorul fragment dintr-o piesă de teatru pentru co-
pii. Constataţi existenţa unor explicaţii pe parcursul textului. Ele 
sunt importante pentru actori!

2. Împărţiţi rolurile între voi, ca nişte actori şi vedeţi ce rol vi 
s-ar potrivi mai bine. Pregătiţi şi mici decoruri adecvate.

3. Puneţi în scenă acest fragment şi jucaţi, fiecare dintre voi, 
rolul cât mai convingător. Rugaţi-o pe doamna învăţătoare/ 
domnul învăţător să fie regizorul vostru.

4. Schimbaţi numele personajelor/ animalelor şi imaginaţi alt-
fel de situaţii şi dialoguri. Creaţi astfel şi apoi interpretaţi o piesă 
nouă, a voastră, pe care să o duceţi până la finalul dorit de voi.

5. Citiţi sau urmăriţi pe internet, la teatru pentru copii sau la 
televizor piesa de teatru în întregime şi discutaţi apoi ce v-a plă-
cut în mod deosebit.

Puiul de elefant a urcat pe curcubeu
după Emilia Plugaru

PERSONAJELE:
PRIMĂVARA, o zână bună cu chip de femeie
LEFĂNŢICĂ, un pui de elefant
PUIUL DE TIGRU
FREDI, un pui de leu
LEUL-TATĂ
MIŢA-STRÂMBĂRIŢA, o maimuţă, dădaca lui Fredi
IEDUŢUL
COPĂCELUL
NORUL DE PLOAIE
MAI MULTE VOCI
DECORUL:
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Soare, nori, albine, fluturi, flori, petale, iarbă, izvor, un palat cu 
geamuri închise, o bicicletă etc.

Un soare somnoros, acoperit cu nori tuciurii.
Coloana sonoră cântă:

Soarele s-a lenevit
Cât a stat o iarnă toată
Cu nori grei acoperit
Primăvara, însă, iată
A venit şi l-a ghiontit

Apare primăvara:
Scoală soare, ştii prea bine:
De mai dormi, nu-i primăvară!
Doar mergând la braţ cu tine,
Iarba fac să-nvie iară!

Apare un soare vesel, mare şi strălucitor, flori, iarbă verde, flu-
turaşi. Un elefant micuţ aleargă şi cântă:

Lefănţică:
Ce bine e afară,
Când e primăvară,
Soarele luceşte
Şi ne încălzeşte…

Se adresează copiilor:
Aceasta e prima mea primăvară. Vă place primăvara?
Şi mie.
Cântă:

Primăvara-i zână bună,
Caldă şi strălucitoare,
Din atingerea ei blândă
Înfloreşte orice floare.
Tra-la-la, tra-la-la.

Vede un fluturaş şi zice mirat:
Ce frumoasă floricică,
Însă vai, priviţi la ea,
Se desprinde, se ridică
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Şi începe a zbura.
Ce de-a albe floricele
Zburătoare sunt pe-aici!
Cum le zice, cine ştie?
Eu nu ştiu, sunt încă pici!
Spuneţi-mi voi, copii!
Fluturaşi? Fluturaşi!

Cântă:
Fluturaşi cu aripioare,
Flori ce zboară pân-la soare!

După o mică pauză iarăşi e vesel, se adresează copiilor din sală:
Dar voi ştiţi cine sunt eu?
Cântă:

Să vă cânt un cântecel:
Toţi îmi zic Elefănţel
Fraţii Lefănţică-mi zic,
Căci sunt piciul cel mai mic.
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Aleargă şi cântă fericit:
Ce bine e afară,
Când e primăvară
Tra-la-la, tra-la-la.

Iarăşi se adresează copiilor:
Am o mulţime de prieteni. Soarele e prietenul meu cel mai bun. 

Soarele e şi prietenul vostru. El e prietenul tuturor.
Cântă:

Soarele mereu e bun,
El nu ştie să urască
Şi cu razele lui blânde
Poate doar să încălzească.
Tu, copile, un mic soare,
Bun şi luminos vei fi,
Dacă raza ta din suflet
Cu blândeţe va-ncălzi…

Şi nouraşii sunt prietenii mei. Când mi se face cald, vine câte 
un nouraş şi iar e răcoare.

Ia priviţi, copii, cerul e plin de nouraşi de toate culorile!
Apar o mulţime de nouraşi de toate culorile (baloane colorate)
Lefănţică:

Plin e cerul de culori,
Cad vopselele din nori
Pe pământ şi se topesc
În buchete mari de flori.
Iat-un nor roz-violet
Zboară lin, zboară încet
Spre alt nor, alb-siniliu
Şi-încă unul, auriu…
Vântul de pe cer îi mână,
Norii strâns se ţin de mână
Şi sunt veseli şi zglobii,
Parcă-ar fi nişte copii.
Oare cine a luat
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Pensula de-a colorat
Sus pe cer cârdul de nori
În mulţime de culori?
Eu ştiu cine, mi se pare
Pictor e chiar mândrul (..?) Soare!!

Repetă prima strofă din cântecul despre soare:
Soarele mereu e bun
Şi nu ştie să urască,
El cu razele lui blânde
Poate doar să încălzească…
Ce de-a nouraşi simpatici!

Aproape de Lefănţică vine un nouraş alb, siniliu.
Lefănţică:

Vreau nespus de mult să zbor,
Cine să mă-nveţe oare?
Dacă m-aş urca pe-un nor,
Aş ajunge pân-la soare!
Se roagă de un nouraş:
Nouraş, fii curajos,
Vino pân-la mine jos.
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Nouraşul se ridică sus, sus.
Lefănţică e supărat:
L-am strigat, l-am tot rugat,
Norul însă a plecat.

Cu cine dar să mă joc? Soarele e prea sus, nouraşii nu coboară 
jos. Fluturaşii şi floricelele sunt prea gingaşe, mă tem să nu le 
pricinuiesc vreun rău. Şi atunci cu cine să mă joc? Am o mulţime 
de prieteni, dar nu am cu cine să mă joc.

Din altă parte a scenei apare un pui de tigru căscând plictisit.
Ah (zice la fel de plictisit),

Ce bine e afară,
Când e primăvară…

Soarele mă încălzeşte şi mă mângâie (cască), vreau să dorm. Un 
fluturaş zboară pe lângă nasul lui, tigrul ridică lăbuţa (vrea să-l 
prindă):

Ce floare zburătoare nesuferită. Dacă o prind, îi rup petalele, 
una câte una, să nu mă mai deranjeze.
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Trasee de vacanță

Ultimele vacanțe mi s-au întins pe trei săptămâni de zile, me-
reu, într-un singur loc. La Olănești, am mers, mai întâi, cu bu-
nicii, la hotelul unde se odihneau agricultorii ca să ia startul la 
următoarea recoltă. Apoi în anul trecut am fost cu părinții. Nu au 
fost diferențe prea mari. An de an, singurul sentiment deosebit 
mi-l dădea alergatul după veverițe. An de an, făceam poze lângă 
ursul împăiat, ridicat în două picioare, de am crezut, o vreme, că 
Martinică e biped. Aveam în comun un mesaj de pe panoul de la 
picioarele lui – ,,Bine ai venit la Olănești!”. Eu am venit cu bine la 
Olănești în acești ultimi ani, în locul renumit, așa cum am înțeles 
deja preabine, în special pentru izvoarele termale. 
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La 6 dimineața, eu și sora mea ne pierdeam pe cărările ondula-
te cu sticluțe pentru apa de izvor, în mână. Știam exact ce aveam 
de făcut, tata scrisese pe fiecare capac de cauciuc numărul izvo-
rului. După două ore de așteptare, urcam așa de fericite cu sticla 
în aer de parcă tocmai primisem flacăra olimpică. Reveneam la 
hotel, pe aceleași curbe, același râu, aceleași pietre.

De acolo mergeam apoi mai sus în munte. Când am ajuns pe 
platoul Bucegilor, era cât pe ce să ating cerul cu bucuria. Nu știu 
ce să zic despre legendele de aici, însă, acolo s-a topit orice urmă 
de oboseală. După ce ne-am zbenguit pentru poze prin poieni, 
am plecat spre grote adânci și lacuri cu ape curate și liniștite ca 
liniștea locului. 

În final, am poposit la Mănăstirea Caraiman, unde îmi era greu 
să-nțeleg de ce lumea vizitează pentru foarte puțin timp bise-
rica, dar stă cu orele în foișorul de lemn dimprejurul unui brad. 
Aici sper să mai revin pentru că aș vrea să aflu mai multe despre 
oamenii care locuiesc acolo și despre frumusețile locului.

�
Cuvinte
agricultorii – oamenii care lucrează pământul
împăiat – animal vânat păstrat în formă bună și după moarte
biped – ființă cu două picioare
cărările – cărări, poteci, drumuri înguste
ondulate – care nu sunt drepte, șerpuite
flacără olimpică – flacăra care se aprinde când au loc Jocu-

rile Sportive Olimpice 
platou – (aici) loc drept situat la înălțime, în munți
legende – povești cu un sâmbure de adevăr
ne zbenguiam – alergam, ne jucam
foișor – mic loc de recreare în natură, acoperit doar cu aco-

periș de lemn
grote – peșteri, găuri spectaculoase în munți
am poposit – ne-am oprit, am făcut un popas/ o oprire
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Întrebări
 Cu cine mergea fetița în vacanțe?
 Care era lucrul cel mai deosebit care îl făcea în stațiune?
 Cum este descris ursul din amintirile despre vacanță ale 

fetiței?
 Ce făceau fetițele în fiecare dimineață și cum li se părea 

acest lucru?
 Cum se simțea fetița pe platoul din munți?
 Unde au făcut ultimul popas și ce întrebări și-a pus acolo 

fetița?

Exerciţii
 În fragmentele din text cuvintele se pot înlocui, după mo-

delul: ...mai întâi, cu bunicii,... apoi în anul trecut am fost 
cu părinții” – la început, după aceea

An de an ... alergatul după veverițe – în fiecare an 
am crezut, o vreme, că ... – pentru un timp 
 Discutați aceste situații cu doamna învățătoare/ domnul 

învățător.
 Găsiți în text alte trei situații similare pe care să le puteți 

înlocui prin alte cuvinte, fără să se schimbe înțelesul pro-
pozițiilor.

 Alcătuiți propoziții cu următoarele cuvinte din text: legen-
de, recoltă, să ia startul, izvoare termale, capace de cau-
ciuc.

Teme
1. Dați exemple de cuvinte cu același înțeles: se odihneau, 

renumit, alergatul, bucurie, reveneam.
2. Vorbiți despre proiectele voastre de vacanță.
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